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förordnadesnovember 1988Den 29auktoriserade revisorn Bo Engström.
denHåkan Lavén, 1t.f. byråchefenhovrättsassessom, marsnumera

novemberoch den 7Waltersondepartementssekreteraren Frank1989
utredningenbiträdaTikkanen-KihlgrenTuulahovråttsassessom1991 att

experter.som

hovrättsassessomnovember 1988denförordnades 3sekreterareSom
Östen januari 1990denseptember 1990, 4den 30Mandelholm t.0.m

biträdan-Ralf Larsson somGt.f. rådmannenhovrättsassessom, numera
december 1991den 2ochseptemberden 30de sekreterare t.0.m.
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Till betänkandet fogas särskilda yttranden Bengta Ljung och Frankav
Walterson.

Utredningen har härmed slutfört sitt arbete.

Malmö i november 1992

Trygve Hellners

Ralf G Larsson

Ylva Norling Jönsson
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7.15 Förslaget till lag ändring i aktiebolagslagenom
19751385 458. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Särskilda yttranden 461. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilagor 465. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga Summary1 465. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 2 Undersökning företagskonkurser 481av . . . . . . . . . . . .Bilaga 3 Sammanställning anteckningar från Insolvens-av
utredningens hearing den 23-24 april 1992 491. . . . . . .Bilaga 4 Insolvensutredningens studiebesök i London
den 7-9 oktober 1991 503. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .Bilaga 5 Insolvensutredningens studiebesök i USA
den 21-24 januari 1992 517. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 6 Utdrag den danska konkursloven 537ur . . . . . . . . . . .Bilaga 7 Utdrag the Bankruptcy Code 1978 USA 541ur . . . . . .Bilaga 8 Utdrag the Insolvency Act 1986 England 571ur . . . . .Bilaga 9 Ackordscentralens instruktionslista 585. . . . . . . . . . . .Bilaga 10 Ackordscentralens kontraktsfonnulâr 587. . . . . . . . . . .Bilaga 11 Anmälda betalingsstandsningeri Danmark 589. . . . . . .Bilaga 12 Statistik över upphörda konkurser vid tingsrätterna 591

. .
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Sammanfattning

Betänkandets huvudpunkter

Betänkandet innehåller följande huvudpunkter.
Ett rekonstruktionsförfarande, företagsrekonstruktion, föreslåsk nytt

ersättning för konkurs i vissa fall. krisföretagDet är ärsom som
livsdugliga eller verksamhet fortsättashelt eller delvis kan ivars

form härvid Företagsrekonstruktion innebärnågon attavses.som en
näringsverksamhet,gäldenär driver efter betalningsinställelse ochsom

under medverkan utsedd administrator, söker rekon-rättenav aven
verksamheten och träffa ekonomisk uppgörelse med sinastruera en

borgenärer konkurs.utan
Vid konkurs föreslås s.k. produktiva intjänadlöner lönatt samt upp-
sägningslön under den tid driften vid företaget fortsätter, dock längst
under månader i förmånsrättshänseende före företagshypotek.två går

skall främja användningen företagsrekonstruktion i förDetta ställetav
konkurs. Också fordringar med administratorns samtyckesom

företagsrekonstruktion föregåttuppkommit under konkursen skallsom
före företagshypotek.

för skatter och allmänna avgifter föreslås avskaffad.Förmânsrätten Ett
viktigt syfte sådan åtgärdmed förbättra de oprioriteradeär atten
borgenärernas leverantörers, underentreprenörers 0.1. ställning.
Vidare föreslås klarläggande beträffande företagshypotekshavaresett

betalt egendom i stället för säkerhetsunderlaget,rätt trättatt ur som
främstdvs. medel in särskilt s.k. administrationskontosatts ettsom
företagsrekonstruktion.vid Också rättsläget beträffande s.k. efter-

fordringarställda föreslås bli förtydligat i lag.
Vad frågangäller den statliga lönegarantins roll i samband medom
fortsatt drift konkursföretag, särskilt garantins inverkanochettav
konkurrensen, försig utredningen ha fått belägg osundattmenar
konkurrens förekommer vissa utnyttja lönegarantin.sätt attgenom

beträffandeFörslaget s.k. produktiva löner bör motverka överut-
nyttjande garantin. Vidare föreslås tillsynsmyndigheten iattav
konkurs aktivt bevakar garantin inte överutnyttjas.att
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Bakgrunden till förslagen

I kap. 2 i betänkandet redogör utredningen något för hur företagandet ser
i Sverige. Vidare lämnas statistiska uppgifterut bl.a. konkursutveck-om

lingen, år visat kraftig stegring antalet före-som senare en av
tagskonkurser 1991 totalt 17 378. Utredningen har själv föranstaltat om

specialundersökning angående företagskonkurser i Västerbottens,en
Västmanlands, Kronobergs och Blekinge län de storstadslänensamt tre
Stockholms, Göteborgs och Bohus Malmöhus län. Undersökningensamt
har gjorts för belysa skuld- och tillgångssituationeni företagatt gårsom
i konkurs också för reda hur mycket de olika borgenärska-attmen
tegorierna erhåller i utdelning i konkurs. En undersökningenrapport om
finns intagen i bilaga till2 betänkandet. Genom särskilda undersökningar
har utredningen vidare inhämtat material angående dels ärenden om
utseende god enligt ackordslagen från samtliga tingsrätter, delsav man
konkurs gäldenärers inställning till konkurförvaltamas försäljningsåtgärder
från samtliga kronofogdemyndigheter i deras egenskap tillsynsmyndig-av
het i konkurs.

Utredningen har våren 1992 hållit hearing med företrädare fören
kreditväsendet och näringslivet i övrigt berörda myndigheter ochsamt
organisationer bilaga till3 betänkandet.

Nuvarande möjligheter till insolvensbehandling behandlar utredningen
i kap. 3. Här översikt författningsregleringenöver beträffandeges en
konkurs, ackord och likvidation. Vidare lämnas vissa uppgifter detom
i dag oreglerade förfarandet betalningsinställelse. I särskilt avsnittett
behandlas förmånsrättsordningen och härunder fråganäven efter-om
ställda fordringar.

Ett särskilt avsnitt denägnas statliga lönegarantin vid konkurs och dess
betydelse för konkurrensen inom skilda branscher. För undersökaatt
lönegarantins betydelse för konkurrensen har utredningen hört sig för
med företrädare för olika branscher och organisationer. Utredningen har
dessutom fått tillgång till exempel avtal företagsöverlåtelser vidom
konkurs där lönegarantin spelat roll för avtalets innehåll.en

Åtskilliga reformönskemål har framförts på området. I kap. 4
redogörs bl.a. för uttalanden från riksdagens sida Lönegarantiutred-samt
ningens slutbetänkande SOU 198827 Lönegarantin och förrnåns-
rättsordningen, Skatteindrivningsutredningensbetänkande SOU 1987 10
Indñvningslag och Statens industriverks SIND 19857rapportm.m.
Konkursutredningen.

Utländska förhållanden har ägnats fyllig redogörelse i kap. 5. Vaden
gäller nordiskavåra grannländer det främstär de danska reglerna om
betalingsstandsning och de norska gjeldsforhandlingom som
behandlas. frågaI Finland knyts intresset till den reform på områdetom

föreslagits i proposition under hösten 1992. Här redogörs vidaresom en
ñr rättssystemen i England the Administration Order Procedure,

ÖsterrikeUSA reorganisation enligt Chapter 11, das Vorverfah-
ren, Frankrike och Tyskland. Beträffande andra länder Danmarkän
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sakkunniga,utredningensredogörelsen författatsharoch Norge en avav
Lennander.justitierådet Gertrudprofessorn, numera

studiebesök Danmark, Norge,iInsolvensutredningen har också gjort
sammanträffat med detutredningenVid besöken harEngland och USA.

berörda ministeriermed Företrädare förkonkurslovutvalgetnorska samt
advokater och revisorer.domstolar, universitet,lagstiftandeoch organ,

olika huvudpunkternadeNärmare om

Företagsrekonstruktion

förfarandetföreslagnaDet
ackordslagen,föreslåsföretagsrekonstruktion, vilken ersättaLagen om

öka möjligheternaalla näringsidkare. Dentillämplig på attär attavser
har fåttgäldenårennäringsverksamhet,konkurs rekonstruera närutan en

följande.förfarandetcentrala dragen ibetalningssvårigheter. De är
gäldenårensåvälföretagsrekonstruktion kanAnsökan göras somavom

möjligtemellertid intetingsrätt.och hos Detborgenär ärgörs attav en
företagsrekonstruk-sigtvinga denne underkastagäldenärens vilja attmot

domstolenföretagsrekonstruktion fattatsbesluttion. Då utser enom
ochekonomiska situationgäldenärensskall utredaadministrator, som

Administratomintressen iakttas.för borgenärernasdessutom verka att
Även borge-konkursförvaltare.kvalificeradskall lika ensom envara

samrådaskalli fallvilken administratom såtillsättas,närskommitté kan
väsentliga frågor.med i

i allmänhet påverksamhetgäldenärensförfarandet fortsätterUnder
viktigarerådighet,i princip sinbehållervanligt Gäldenärensätt. men

innefattarförfarandetEftersomadministratorn.samtyckebeslut kräver av
samtyckeinte administratornsfår gäldenârenbetalningsinställelse utanen

företagsrekonstruktion elleruppkommit före beslutetbetala skuld omsom
intemedgivande får hansådanställa säkerhet för sådan skuld. Utan

eller upplåtaöverlåtaförpliktelse ellerheller ingå någon pantsätta,ny
egendomelleraffärslokalertill fast egendom,rått avannanannan

verksamhet.förväsentlig betydelse gäldenärens
vidareinträderföretagsrekonstruktiondomstolen beslutatNär ettom

skulderbeträffande sådanaverkstållighetsförbudindrivnings- ochallmänt
princip,omfattas i ävendessförinnan. Alla fordringaruppståttsom

undantagenHandpanträtt ärmed säkerhet.fordringar förenadeärsom
dispensföretagshypotek kanellermedoch för borgenärer panträttannan

ocksåFöretagsrekonstruktion utgörutmätningsförbudet.medges från
detunderinkommerkonkurs attkonkurshinder. En ansökan somom

vilandeförklaras.förfarandet pågår kommer att
skallplanenrekonstruktionsplan. IskallAdministratom upprätta en
skallförvidtasbeskriva vilka åtgärder måstedenne bl.a. att mansom

söka nåbörAdministratommed företagets problem.komma till rätta
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fram till underhandsuppgörelse med borgenärerna och gäldenären.en
Denna kan innefatta såväl affärsekonomiska åtgärder olika eftergiftersom
från borgenärernas sida. Kan sådan uppgörelse inte fårnås gäldenärenen
vid domstol ansöka offentligt ackord.samma om

En ansökan företagsrekonstruktion är förklaringattom anse som en
Ävengäldenärsföretaget ställer in sina betalningar. gäldenärenatt närom

medger påbörjande företagsrekonstruktion efter borgenärs ansökanav en
därom detär förklaring betalningsinställelse.att Enanse som en om
faktisk betalningsinställelse ansökan företagsrekonstruktionutan en om

däremotär inte tillräcklig för gäldenären skall åtnjuta det skyddatt som
den föreslagna lagen erbjuder.

Redan i ansökningen skall gäldenåren hur han tänkt sig attange
rekonstruera verksamheten. Det betyder bl.a. han måste beskedatt ettge

hur han borgenärema skall tillgodoses. Redan dettaatt påom menar
stadium bör gäldenären också något hursätt verksamheten iange
fortsättningen skall finansieras. Ansökan skall vidare innehålla förslagett
till administrator.

För hindra missbruk förfarandet skallatt rätten vissgöraav en
prövning ansökningen. Om det saknas skälig anledning syftetav anta att
med förfarandet kan fåruppnås, ansökan gäldenären inte beviljas.en av
Kan domstolen omedelbart konstatera det inte finns någon utsiktatt att
rekonstruera gäldenärens verksamhet skall ansökan ogillas, och det blir
alltså inte aktuellt med det skydd konkurs lagen medger.mot t.ex. som

Rättsverkningarna i fråga utmätningsförbudet inträder dent.ex.om
dag då ansökan företagsrekonstruktion bifalls och förfaller dåen om
rätten meddelar beslut förfarandets upphörande.om

Inom veckor skall det hållas borgenärssammanträde.tre Då skallett
borgenärerna beredas tillfälle uttala sig förfarandet bör fortgå.att om
Dessa kan då också lämna sådana upplysningar behövs för attsom
förhindra gâldenärer missbrukar förfarandet.att

Förfarandet får pågå under tid månader, denna tid kantreen av men
förlängas till år. Har förhandling offentligt ackordett då inlettsupp om
får förfarandet emellertid pågå under den längre tid krävs för attsom
slutföra ackordsförhandlingen.

För förhindra leverantör el, bränsle,att att och andravattenen av
jämförbara förnödenheter nödvändigaär för fortsatt driftsom av
gäldenärens verksamhet spolierar hela rekonstruktionsförfarandet genom

utnyttja sin monopolställning haratt särskild regel tagits med. Enen
sådan borgenär får inte avbryta leverans grund gäldenärent.ex. attav
underlåtit betala tidigare leverans, under förutsättningatt gäldenä-en att

med administratorns samtycke ställer säkerhet för leverans.nästaren
För underlätta rekonstruktionatt detär många gångeren storav

betydelse det kan tillföras friskt kapital till verksamheten.att I syfte att
främja detta innehåller förslaget möjlighet för gäldenären underatten
förfarandet lån med administratorns medgivande,uppta varvidnya
sådana fordringar erhåller förmånsrätt före fordringar med säkerhet i
företagshypotek.
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för förslagetMotiven
nivåhar sådannåttpekar antalet konkurserUtredningen att nu en

underiakttagits hosnågonsin harhögreflera gånger änär osssomsom
slag,preventivtdel kan säkertavsnitt 6.1.1. En göras1900-talet av

sådanadirektiv inte intill sina påutredningen har med hänsyn attmen
åtgärder.

rad frågoraktualiseratkonkursutvecklingenkan konstaterasDet att en
insolvensrättsligamed dethareller sätt göraannat attettsom

främstundersökautredningen haruppbyggnad. Vad ärattsystemets om
främjalagstiftningen kaninsolvensrättsligaändringar i denman genom

visserligenkan intekrisñretag konkurs. Manrekonstruktion utanav
marknadsekonomiskt Konkursregulator ikonkurs system.ettsomavvara

nackdelarförenad medkostsam procedur ochkan emellertid varavara en
arbetstillfällen. liggerförlorade Detform kapitalförstöring ochi av

förfarandealternativttill handsdärför överväganära att ett som om
definitivthar blivitfunktion, innan företagetmöjligt träda ikan

konkurs.insolvent, och därmed ersätta
andrainsolvensförfarande har också fleraalternativtdet behövsAtt ett

effektivtackordslag inte visat sig såNuvarande harorsaker. ettvara
vid den lagensrekonstruktion företaginstrument för antogav som man

årligenoffentliga ackord har legat 100Antalettillkomst 1970. ca
vilkalagregler saknasantalet till 171. Närmareökade1991 om

förekommitharföretags betalningsinställelse har. Detverkningar attett
för tilltvingakrisföretag avbrutit leveranstillleverantör attettt.ex.av

Önskemål förstärkningframförts bl.a.har vidaresig betalning. avom en
enligt ackordslagenidagsådan godkvalifikationerna hos utsesman som

ekonomiska situation.för gäldenärensutredaatt
medtilli sökt kommautlandet rättabör påpekasDet näratt man

varitgenomgåendehar lösningenmotsvarande problem att man genom-
reorganisationsförfarandereformer därfört namnetnyttett -

viktigt inslag. Ut-länderna utgjortmellanförfarandet växlar ett-
förfaranden.belyst rad sådanai kap. 5redningen har en

ford-nytillkomnaochför produktiva lönerFörmånsrätt

ringar

innehållFörslagens
för s.k.förmånsrättframskjutenordning medföreslårUtredningen enen

före konkurslönefordringarinnebärordningproduktiv lön. Denna att
näringsverksam-gäldenärensunder vilkenför den tidoch uppsägningslön

skallmånader,under tvådock längstkonkursutbrottet,het fortsätter efter
företagshypotek.isäkerhetmedförenadeha förmånsrätt före fordringar

företagsrekonstruktionunderfordringarVidare föreslås nytillkomnaatt
produktiv lön.prioritet föreskall erhålla förmånsrätt med
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Mon för förslagenven
Utvecklingen har på konkursområdet efter hand gått i den riktningen att
de icke förmånsberättigade borgenärerna förlustergör i händelsestora av
gäldenärens konkurs. Också borgenärer med särskild förmånsrâtt, t.ex.
banker och andra kreditgivare med säkerhet gäldenärens egendom, har
fått vidkännas förluster. Storleken dessa berorstora dock bl.a.av av om
säkerhetens värde istått rimligt förhållande till kreditens storlek.
Utvecklingen har därför gjort det angeläget undersöka denatt om
nuvarande förmånsrättsordningen innefattar lämplig fördelningen av
riskerna mellan olika kategorier borgenärer.av

Enligt utredningens mening finns anledning fråga sigatt om man
någon ändring i säkerhetshavarnas ställning kan främjagenom rekon-

struktion konkurs. Hår knyts intressetutan i första hand till innehavare
företagshypotek, dvs. i regel banker. I debatten har flera förslag förtsav

fram på eller gårsätt påett viss beskärningannatsom ut att genom av
företagshypotekets starka ställning tillgodose nämnda syfte. I avsnitt
6.1.2 erinras såväl Lönegarantiutredningens LGUs förslag 1988om

huvuddelen lönefordringarnaatt i konkurs s.k.om produktivge av en
lön bättre förmånsrätt företagshypotekän tanken innehavareattsom av
sådan säkerhet till viss skall oprioriterad.procenten vara

Gemensamt för de två åsyftade reformförslagen är, de syftar tillatt att
kreditgivaren Ökat incitament följa och ingripaett ige utvecklingenatt

hos företag är in ivägett ekonomisk kris. Härmed skapassom en
bättre förutsättningar för till stånd rekonstruktionatt företageten av

konkurs och indirekt bättreutan utsikter för de prioriterade borgenä-
betalt.attrerna

Det råder ingen tvekan och de berördaatt reformför-vart ettom av
slagen kan utgöra effektivt medel för förmåett kreditgivare medatt
säkerhet i företagshypotek tidigare stadiumatt än nuvarandeett
regelsystem anledning till ingripa i utvecklingen hosatt krisföre-ger ett

Följden passivitet fråntag. kreditgivarens sida kan bli gälde-av att
närsföretaget blir ohjälpligt insolvent och försättasmåste i konkurs.
Borgenären riskerar då utdelningen för hans fordranatt i konkursen blir
sämre den betalningän kunnat påräknas, rekonstruktionsför-som ettom
sök inletts tidigare och gäldenärsfönaget kommit fötter eller dess
verksamhet kunnat fortsättas i form.ny

Till förmån för reform slag talar flera skäl. Det liggerantytten av nu
i linje med Högsta domstolens avgörande i rättsfallet NJA 1982 900s.
det s.k. Minitube-mâlet de produktiva lönerna skallatt belasta den
egendom omfattas företagshypotek. Innehavama sådansom säker-av av
het får med andra 0rd betala dessa löner. Detta talar för ändring ien
förmånsrättsordningen det slag förordats LGU.av som av

Man kan också saken från håll. Idag blir resultatetett vidannatse
fortsatt drift konkursföretag oftast det,ett lönegaran-av att staten genom
tin betalar de uppsägningslöner företaget inte klarar erlägga.attsom av
Den förkovran egendom, omfattad företagshypotek, sålundaav av som
sker under konkurs betalas alltså i första hand allmänna medel. Detav
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kan ifrågasättas,starkt sådan ordning godtagbar från rättvise-ärom en
synpunkt.

Vid eventuell konkurs i dag fordringar med allmän förmånsrätt,tasen
löner, gäldenärens egendom bara i den mån den inte it.ex. ut tasur

fordrananspråk med särskild förmånsrätt, dvs. bl.a. företagshypotek.av
Utredningens undersökning antal företagskonkurser visar1990ett attav
borgenärer med företagshypotek fick utdelning med beloppett som

% det totala fordringsbeloppet46 sådana fordringar. Imotsvarar av av
personalintensiva företag utdelningen i själva verketär större. Denna
borgenärskategori åtnjöt den jämförelse högsta utdelningen på sinautan
fordringar.

ändring i förmånsrättsordningen förutEn slag med andraärantyttav
förutsättningord viktig för i utsträckning skallstörre änatten man nu

kunna till stånd rekonstruktion krisföretag konkurs. Vilkautanav
effekter reform med antydda inriktning skulle för de oprioritera-en nu
de borgenärerna intedock så lätt Mycket berorär på. häratt svara av
hur skatte- och lönefordringarna i det enskilda fallet. Allmäntärstora

finns det goda skäl reform leder till bättre utfall försett anta, att etten
de oprioriterade borgenärema rekonstruktionsvägen prövas påattgenom

tidigare stadium.ett
ändring berörtMot slag har anförts framför allt treen av nu argu-

den kan försvåra för och företagsmå medelstora kreditment att mot
densäkerhet i företagshypotek, kan skapa problem beträffande befintliga

krediter sådant ochslag den kan medföra negativa effekter förav
sysselsättningen.

beträffande tänkt lagändringsArgumentet inverkan sysselsätt-en
ningen utredningen inte ha tillräcklig styrka. Det svårtär mätaattmenar
effekter sådant slag. kan däremotDet inte bortses från in-attav en
skränkning i den erbjudna säkerhetens värde kan åtminstone i någon
utsträckning påverka företagens möjligheter och vidmakthålla kreditatt

säkerhet i företagshypotek. Eventuella negativa effekter blir dockmot
beroende inskränkningens storlek. Hålls denna nivå inteav en som

ändrar säkerhetens värde, torde följderna föravsevärt kredit-mera
givningen inte bli så långtgående. alltsåDet avgörande betydelseär av
vilken inriktning reform får.en

LGUs förslag har i förhållande till andra lösningar vissa fördelar. Det
riktar uppmärksamheten de grundläggande förutsättningarna för att
rekonstruktion konkurs skall realistisk. förslag fårLGUsutan vara
sålunda dynamisk effekt. Med förslaget uppnår också atten man

vid utbetalning enligt lönegarantin fårregressrätt starkarestatens en
ställning. Härigenom främjas finansieringen lönegarantisystemet. Enav

effekt förslaget det motverkar sådan osund konkurrensär, attannan av
mellan företag utredningen berört i kap. 3. Ett medsystemsom exem-
pelvis kostnadsbidrag från säkerhetshavama till förfarandet får i
jämförelse med förslag främstLGUs karaktär transfereringav av
medel till andra kategorier fordringshavare.av

Vid övervägande de fördelar och nackdelar förenade medärav som
de olika modellerna har utredningen för LGUs förslag. Somstannat
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ändringefterföretagshypoteketsaken kommer ävenutredningen enser
välkreditvärde detsådant utgörhaförmånsråttsordningeni attettatt en

säkerhetsrätt.fungerande
bör knytasproduktiv lönför s.k.förmånsrättfråganVad gäller om en
produktivtutförtsfaktiskt harenskilda konkursendet i dentill huruvida

väljaskallellerrörelsendriftunder fortsattarbete enom manav
princip detutredningen ihärav väljeroberoendelösningschabloniserad

tordebörjanutförts före konkursensAllt arbetealternativet.första som
därefter skiftar för-utförtBeträffande arbeteproduktivt.typiskt sett vara

liggerprincipiella motivkonkurserna. Deenskildai dehållandena som
åberopas,kan knappastförmånsrättsordningenitänkt ändringbakom en

efter konkursutbrottet.kort tidhelt redanverksamheten avstannat enom
produktivnormalt får betraktasdriftenbygger påregelEn att somsom

denformuleras såbör därföruppsägningstidmånaderstvå attt.o.m.
längeuppsägningstiden gäller såunderförbättrade förmånsrätten

tidunder tvådock längstfortsätter,verksamhetgäldenärens aven
till förhållandenabör skälig hänsynregleringMed sådanmånader. tasen

konkurserna.de olikai
efteruppkommermed fordringarintar borgenärersärställningEn som

inköplokalhyra ochlöner,kan gällaSådanabetalningsinställelse. t.ex av
betalas kontant. Ettkostnadersådanaregel förutsättsIråvaror. att

Normaltskall ñnansieras.utgifternadärför hurblirväsentligt problem
tillgängliga säkerheter. Enutnyttjatuppkomna lägeti detgäldenärenhar

fordringarnytillkomnainnebärförmånsrâttsordningeniändring attsom
sannolikt ökaskulleföretagshypotekframför ettprioriteras t.ex.

och därmedverksamhetenfinansieramöjligheterföretagskrisdrabbat att
fårfordringarnakonkurs. Dedenrekonstruerautsikterdess utanatt nya

rekonstruktionsför-händelsebetalning igaranti förbättresamtidigt atten
konkurs.följsresultatönskatleder tillintesöken utan av

defordringar vägarför nytillkomna ärställningförbättradEn en av
därmed rubbarframkomligutlandeti utan attansetts manvarasom

igäller inte barautsträckning. Detförisäkerhetshavarnas rätt stor
sedan 1980-talet.tillämpatsharordningendäroch Norge,Danmark

Även slagitFrankrike, harEngland, ochUSAländer,andra såsomi man
dennain väg.

följerdenbörförmånsrättenför denvillkorviktigt attEtt vara,nya
densamtycketillkommit medharfordringarmedbara avsomnya

rekonstruktionsförfarande. Medi ettadministrator nyttettutsessom
behöva uppkomma.tillämpningsproblem intebörvillkor någrasådant

avskaffandeSkatteprivilegiets

innehållFörslagets
avgifterallmännaochför skatterförmånsrättenföreslårUtredningen att

Ändringen bör bidraoprioriterade.blirfordringardessaavskaffas och att
ställning.oprioriterade borgenärernasdestärkatill att
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Motiven för förslaget
Utredningens undersökning rörande företagskonkurser har bekräftat vad

ofta påtalats under år, nämligen borgenärerattsom utansenare
förmånsrätt genomsnittligen får nöja sig med några i utdelningprocent

fordringarsina i konkurs. Undersökningen visar all utdelningatt av
i de undersökta konkurserna 12,2 gick till skatte- och avgifts-procent
fordringar, 5,1 till lönefordringar och 6,3 till oprioritera-procent procent
de fordringar. Det motsvarade utdelning dvs. hur mycketen resp.
borgenärskategori tillsammans erhöll i utdelning i förhållande till deras
sammanlagda fordringar skatte-på och avgiftsfordringama 22,8om

lönefordringamapå 23 och oprioriteradeprocent, påprocentom
fordringar 3,6 förmånsrättenOm för såväl skatter lönerprocent.om som
avskaffas, skulle den totala utdelningen till de oprioriterade bli 9,5

Det svårareär vad resultatet blirprocent. när enligtatt ange man som-
utredningens ñrslag avskaffar enbart förmånsrätten för skatter. Man-

då beaktamåste dels den utdelning i konkurs tillkommer löntagaresom
vadutöver utgår enligt den statliga lönegarantin, delssom statens

regressfordringar på grund vad utbetalts enligt garantin. Detav som
betyder avskaffandet skatteprivilegiet i del fall får mindreatt av en
betydelse för icke förmånsberättigade borgenärer. fårMan emellertid
hålla i minnet de flesta företag saknar eller har endast anställda.att
Förslaget bör sålunda positiva effekter för de oprioriterade borgenärer-
na.

Ett avskaffande skatteprivilegiet främjar också rekonstruktionav utan
konkurs. Utsikterna till ackordsuppgörelser torde stärkas. Tvingas staten

delta i sådana uppgörelser skatteborgenår,att kommer sannoliktsom
antalet ackord öka. Staten kommer nämligen dåatt störreatt ett
intresse i medverka till ekonomiska uppgörelser mellanatt gäldenären

borgenärerna.och
För skatteindrivning innefattar bortfall förmånsrättenstatens inteett av

i sig några dramatiska förändringar. I praktiken ligger redan nu
huvudvikten i indrivningsarbetet åtgärder förepå konkurs, däribland
förhandling med gäldenåren, prövning frågor uppskov och anståndav om

utkrävande s.k. ställföretrâdaransvar för bolags företrädare.samt av
Totalt uppbar utdelning i konkurs med 170 mkr Tillstaten 1991.

jämförelse kan dennämnas totala uppbörden skatter och avgifteratt av
757 mdkr. Utgår från det procenttal framkommit vidvar man som

utredningens undersökning företagskonkurser,rörande skulle utdelningen
skattefordringarna minska från 22,8 till 9,5 bådeprocent procent, om

skatteprivilegiet och löneprivilegiet föll bort. Med utredningens ñrslag
angående förhållandet mellan företagshypotek och produktiv lön blir
minskningen något större, den kompenseras välän attmen mer av

regressfordringar enligt lönegarantin får bättrestatens ställning.en
Enligt utredningens mening talar redan det anförda för att stats-nu

ekonomiska skål inte kan tilläggas avgörande betydelse. Förmånsrätten
har inte heller sådannågon roll vid skatteindrivningen farhågor föratt att
skattemoralen skulle undergrävas kan tillmätas någon viktstörre i
sammanhanget. Förhållandena idag i övrigtär även väsentligt annorlunda



SOU24 1992113

diskuterades 1970-talet. Idag förfogarskatteprivilegiet pådåän staten
fordringar,rad medel för säkra sinaskatteborgenär över att t.ex.ensom

ställföreträdaransvaret enligt uppbördslagen betalnings-det s.k. samt
säkring.

bl.a. utvecklingen iUtredningen erinrar också våraatt t.ex.om
skatteprivilegiet.grannländer helt avskaffandenordiska går ettmot av

förmånsrått för skattefordringarmellanlösningNågon såsom som
konkurs, sig utredningen inte kunnabelöper viss tid förepå anser

förorda.

omfattningFöretagshypotekets m.m.

innehållFörslagens
konkurs följt inom viss tid från detUtredningen föreslår att att ettom

förfarande enligt lagen företagsrekonstruktion avslutades, borgenärom en
har företagshypotek till säkerhet för sin fordran skall ha tillrättsom

föregendom omfattades hypoteket vid tidpunktenbetalning ur som av
beslutet företagsrekonstruktion, eller egendom i sådanträttsomom ur

kodifiering den praxisegendoms ställe. Förslaget utgör närmast en av
utvecklats vid betalningsinställelse under medverkan Ackords-avsom

förtydligande den rättsliga innebörden dennacentralen samt ett av av
praxis.

Beträffande efterställda fordringar föreslår utredningen förtydligande
fordringar förmånsrätt inbördesi lag det förhållandet haratt att utanom

lika inte hindrar borgenär enligt avtal eller grund harpårått att en annan
försttill betalning efter övriga borgenärer.rätt

Vidare föreslås vissa bestämmelser i lagen företagsrekonstruktionom
och konkurslagen i syfte klargöra vilken ställning efterställdaatt
fordringar har vid ackord. Bestämmelserna innebär innehavareatt av

fordringar intesådana i princip deltar ackord blir bundna detta.men av

för förslagenMotiven
förmånsrättsordningenUtredningen förändringen såvittatt av avseranser

inte förutsätter utvidgning företagshypoteket tillproduktiva löner en av
banktillgodohavanden Olägenheternaomfatta kassa- ochävenatt m.m.

för har till del undanröjts denundantaget sådan egendom stor genomav
utvecklats unders Utredningens förslagpraxis år.som senare om

företagsrekonstruktion anknyter till denna praxis. Därmed har viktigtett
motiv för upphäva undantaget för kassa- och bankmedel i lagenatt m.m.

företagshypotek fallit bort. Härtill kommer ändring beträffandeattom en
banktillgodohavanden inte problemfri. sådankassa- och Enärm.m.

för företagshypotekutvidgning säkerhetsunderlaget kan leda tillt.ex.av
det vad återvinns vid konkurs tillfaller säkerhetshava-att mesta av som

ändring punkt skulle dessutom bl.a.En denna gå överutren.
andra reformvägar.oprioriterade borgenärer. Detta utesluter dock inte



SOU 1992113 25

Nuvarande praxis begränsar gode möjlighet pågöraatt uttagmannens
administrationskonto under betalningsinställelse kravett etten genom
denne skall iaktta inteckningshavamas intressen dessa inte isåatt att

händelse konkurs åsamkas väsentlig förlust försöket attav genom
komma till med gäldenärsföretagets ekonomiska svårigheter.rätta Härav
följer viss osäkerhet råder hur långt gode befogenhetatt attom mannens
förfoga medlen på kontot sträcker sig. Härtill kommeröver be-att
gränsningen också innebär viss osäkerhet angående säkerhetens om-
fattning i det enskilda fallet. Det har också betänkligtsagts attvara en
hypotekshavare under ackordsutredning ñre konkurs kan stärka sin
ställning förmånsrätt i både gäldenärens transaktionsmedelattgenom
och förvärvas under utredningen. En olägenhet mednya varor som annan
nuvarande det råder viss oklarhet vilka kravär, måstesystem att om som
uppfyllas för företagshypotek skall omfatta medel admini-påatt ett
strationskonto.

Även från andra utgångspunkter kan det gällande behovgöras att ett
förtydligande i lagstiftningen rörande företagshypotek föreligger. Denav
utredningen föreslagna ändringen skulle medföra incitament förettav

borgenärer med säkerhet i företagshypotek medverka till rekonstruk-att
tionsförsök. osäkerhet angående företagshypotekets omfattningDen som
kan föreligga i enskilda falletdet skulle vidare minskas. Lagstiftningsbe-

framstår tydligarehovet vid beaktande den betydelsefulla rollän av som
borgenär med säkerhet i företagshypotek kommer spela under detatten
utredningen föreslagna rekonstruktionsförfarandet.av

framhållits,Inom utredningen har det avsaknaden lagregleringatt av
efterställda fordringar i praktiken fört med sig viss tvekan hur deom om

ackord.skall behandlas vid Bl.a. har pekats regelnpå ackordslagenatt
ackord skall alla likaberättigade borgenärer lika ochrättatt ettom ge

fordringarnasminst tjugofem belopp förmedlar intrycketprocent attav
efterställda fordringar därvid skulle inbegripna. haräven Det sagtsvara

formuleringen lagreglerna kan verka hindrande på uppgörelser däratt av
efterställda fordringar skall delta.även

Utredningen finner befogat förtydligandedet med rättslägetett av
denna efterställningsvillkorpunkt. Det vikt oklarhet hurär attstorav om
skall tolkas inte lägger hinder i för rekonstruktion.vägen en

statliga lönegarantinDen

Förslagets innehåll
Utredningen den statliga lönegarantin idag används på två sättattmenar

kan tala osund konkurrens i medså sambandatt att ettman om
konkursföretag fortsätter driften. förekommerDels det garantinatt
utnyttjas indirekt samhällelig subvention vid Överlåtelsesortssom en av
företagets rörelse handel med lönegarantin. Dels används lönegaranti-
medel form driftkapital affärsmässiga förutsättningarattutansom en av
för fortsatt drift föreligger.
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Bägge formerna överutnyttjande lönegarantin bör motverkasav av
utredningens förslag till åtgärder för konkursersätta medattav

Ävenföretagsrekonstruktion konkurs. tillkomsten 1992 årsutan av
lönegarantilag bör verka i riktning, inte minst de i densamma genom
lagen avräkningsreglema. Hârutöver bör enligt utredningensupptagna
mening bestämmelseövervägas skyldighet för tillsynsmyndighetenen om

aktivt övervaka föreskrifterna lönegaranti.att om
Utredningens uppdrag sikte bara på frågan användningentar om av

lönegarantimedel medför problem i konkurrenshänseende. Det har inte
ankommit utredningen undersöka sådana inslag i näringsverksam-att
het etableringsrätt och behovet strukturrationalisering. Inte hellersom av
har utredningen haft i uppgift i övrigt in missbrukpå lönegaran-att av
tm.

Mari för förslagetven
Den statliga lönegarantin har kommit spela roll för rekon-störreatt en

struktion i samband med konkurs varitän Samtidigt haravsett.som
lönegarantin tagits till diskussion från andra utgångspunkter. Vårenupp

beslutades1992 det maximala garantibeloppet för lönefordringar iatt
konkurs sänks från tolv basbelopp till 100 000 kr.

Det tydligt,är konkursinstitutet har kommit användas iatt att
rekonstruktionssyfte i betydligt utsträckningstörre antagitsän som av
statsmakterna. Redan det låga antalet offentliga ackord jämfört med det

antalet konkurser visar härpå. Men det högaäven utnyttjandetstora av
lönegarantin pekar i riktning. Det betyder konkursens rollattsamma som
exekutionsform i åtskilliga fall har kommit i bakgrunden.

Så vid tillkomsten 1987 konkurslagårs godtogs docksent attsom av
det i princip ankommer förvaltarenpå rörelsenavgöra, skallatt om
fortsättas eller inte, låt med skyldighet höra bl.a. tillsynsmyndig-attvara
hetens mening. Vid utredningens hearing har1992 inte framkommit

allvarlignågon kritik konkurslagens regler dennapå punkt ävenmera av
det påpekats det idag finns viss risk för förvaltarenatt attom en

slentrianmässigt fortsätter driften därför lönegaranti utgår.att
Det ankommer inte på utredningen in sådananärmare på inslagatt

i näringsverksamheten väsentligen hänföra till etableringsfrihetär attsom
eller strukturrationalisering. I stället har utredningen övervägt lämplig-
heten garantin används antingen led i överlåtelseatt ettav som en av
konkursföretag handel med lönegarantin eller formsom en av
driftkapital till konkursföretag affärsmässiga förutsättningarett trots att
för fortsatt drift eller för överlåtelse rörelsen inte ñr handen.åren av

I konkurslagen tillsynsmyndigheten och särskilt berördaattanges
borgenärer skall höras i viktigare frågor, det inte föreligger hinderom

det. sälja helaAtt rörelsen och i överlåtelseavtalet föra in lönegaran-mot
tin del avtalet självfalletär sådan viktig fråga kräversom en av en som
tillsynsmyndighetens hörande. Enligt utredningens uppfattning ankommer
det tillsynsmyndigheten beakta användningen lönegarantimedelatt av
vid fortsatt drift. Gör myndigheten vid samrådet med förvaltaren den
bedömningen användningen lönegarantimedel konkursföretagatt ettav av
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förut angivet börform osund konkurrenstill sättleder någon av
rörelsen avstyrkas.drift ocheller överlåtelsefortsatt av

ibör längre ochharUtredningen övervägt ett stegom man
såvittuttrycklig bestämmelse förvaltarenkonkurslagen införa attomen

godkännandeöverlåtelse rörelsen bör inhämtafortsatt drift ochgäller av
föreslå sådanTillräckliga skältillsynsmyndigheten. att nu enav

utredningenfinnas.bestämmelse torde dock inte Däremot att manmenar
till lönegarantilagen föraverkställighetsföreskriftikan överväga att en

skall övervaka efterlevnadentillsynsmyndighetenin regel att avomen
lönegaranti.föreskrifterna om

Förslagets konsekvenser

konkurs. skerdel företag idag DetVisserligen rekonstrueras genomen
statliga lönegarantin. Vidareofta ianspråktagande denemellertid med av

förförlusterrekonstruktionen vanligen till ståndkommer så sent att stora
undvikas.borgenärema inte kan

nuvarandeförslag motverkas olägenheternaMed utredningens av
föreigång tidigare, dvs.rekonstruktionsåtgärderordning. Kommer

rekonstruktion.lönegarantin inte användas led ikonkurs, kan ettsom en
krisföretagsför rekonstrueraaffärsmässiga förutsättningarnaDe att ett

osund konkurrens mellanemellertid bli bättre ochverksamhet bör
lönegarantin inteundvikasi branschen kunnaföretagen attgenom

för uppgörelse börOckså utfallet borgenäremakommer in i bilden. av en
den tidpunkt dåföretaget avvaktattypiskt bli änsett gynnsammare om

insolvent.det blivit ohjälpligt
utredningens förslag inskränker sig inte till deVinster-na med

lyckad rekonstruktion. Liksom näromedelbara resultaten enav en
verksamhet i sammanhangföretagsreorganisation äger annatett rumav

affärsförhållandet tillåtgärdenkan borgenärerna attnytta av genom
Rekonstruktionenfortsätta.gäldenärsföretaget eller dess efterträdare kan
varit beroendevilkamöjligt för andra företag,kan också detgöra av

självafortsätta dennaför verksamhet,gäldenärsföretaget sin attatt utan
underleverantörer ochSärskilt gäller dettai betalningssvårigheter.hamna

enligtbör rekonstruktionberörda hänseendenunderentreprenörer. I ennu
för berördaekonomiskmodell medförautredningens större nytta

gäldenärsföre-företas förstmotsvarande åtgärdintressenter närän om
försatts i konkurs.taget

utgifter förmedföraförfarandet inte beräknas någrakanDet nyanya
för företagsrekonstruktiontillsynsmyndigheter. Kostnadendomstolar och

antalet konkurserför. Eftersomgäldenärsföretaget självt ståkommer att
i stället,ñretagsrekonstruktion användsförväntas minskakan attgenom

minska.kostnader för konkurs Detta motvägskommer domstolarnas att
företagsrekonstruktion. Också till-meddomstolarnas befattningav

Menminskas, konkursernasynsmyndigheternas uppgifter när avtar.
bevakningsfunktion.aktivarebesparing troligendenna motvägs av en
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Sannolikt kommer utredningens samlade förslag medföra möjlighetatt
till förbättrad utdelning för oprioriterade borgenärer. Det kommer även

till del i dess egenskap skatteborgenär.staten Men också medav
oförändrad utdelning till de oprioriterade borgenärerna 3,6 % kommer- -

utdelning med bortåt 27 mkr,staten att utgår från 1991 årsom man
siffror. Statens förlust på grund förmånsrätten för skatter ochattav
avgifter avskaffas begränsas redan på grund härav cirka mkr140 om

fordran densammaär 1991.statens som
Varje företag kan rekonstrueras enligt den modellen i ställetsom nya

för i konkurs torde generellt medföraatt samhällsekonomisksett en
vinst. Nedbringas antalet företagskonkurser, minskar typiskt ocksåsett
de förluster skatteborgenär.görstaten som

Förslaget låta del lönekostnaderna bättre förmånsrättatt en av en
fordringarän med säkerhet i företagshypotek kommer öka återbetal-att

ningen utbetald lönegaranti i konkurs. Under budgetåren 198384av -
198990 lönegarantifondens intäkter kostnaderna.större än Däreftervar

Återbetalninghar kostnaderna varit större intäkterna.än från konkurs
uppgick under de båda budgetåren 199091 och 199192 till 52 resp.
114,9 mkr.

Utredningens förslag går i denna del på intjänad utbetaldut att men
lön lön under den tid driften vid företaget fortsätter,samt dock längst
under tvâ månader, skall med förmånsrättutgå före fordringar med
säkerhet i företagshypotek. konsekvensEn härav lönegarantifondenär att
får bättre idag förregressrätt än del det utbetalas ien en av som
ersättning från fonden.

Om uppskattning görs vad detta innebär är fonden bör beaktasen av
tillgångar saknas i tredjedelatt samtliga konkurser. I sådanaca en av

konkurser någonär återbetalning således utesluten. Denna uppgift skall
vidare sammanställas med företagshypotekshavarna erhålleratt utdelning
med 46 % i förhållande till deras sammanlagda fordringar. Ofta har den

innestående månadslönen inte betaltssenaste och inte hellerut semester-
ersättning. Om den tid under vilken konkursboet fortsätter verksamheten
uppskattas till exempelvis 14 dagar, har räkna med återbe-att attman
talning till lönegarantifonden kommer ske för 1,5 månadslön i kon-att
kurser rörande företag med anställda. Antalet underpersoner som
199091 erhöll lönegaranti uppgick till 47 007 och under 199192 till
77 973. Om den månatliga utbetalningen beräknas till 8 kr494 hade
återbetalningen enligt utredningens förslag kommit under de båda årenatt
uppgå till knappt 200 drygt 330 mkr. Det sig härrör ökningresp. om en

återbetalningen från konkurs med 400 drygt 300 %.av resp.
Det naturligtvisär mycket vanskligt sådanagöra här beräkningar.att

På sikt bör antalet konkurser minska. Antalet berörda anställda likaså.
Å andra sidan detär sannolikt den genomsnittliga tiden förattmera
fortsatt drift överstiger dagar.14 Utredningen har räknat med en
schablontid två månader. Beaktar de olika omständigheterom man som
kan inverka resultatet, bör kunna räkna med vinsten förattman
lönegarantifonden enligt förslaget inte kommer understigaatt nyss
nämnda beräkning överstiga den.utan snarare
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Det förutspåsvårt hurär fallmånga årligen kan komma bliatt attsom
föremål för företagsrekonstruktion och hur del de ärendenstor av som
anhängiggörs slutligen leder till uppgörelse mellan gäldenärensom en
och dennes borgenärer. Mot bakgrund antalet konkursföretag 1991av
med fler tio anställdaän 1 406 utredningenvågar dock uppskatta antalet
fall företagsrekonstruktion till 500. likhetI med antalet konkurserav ca
beror antalet fall företagsrekonstruktion dock i hög grad denav
allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället.

Utredningen förutsätter åtgärder vidtas för utbildning personalatt av
och information innan reformen genomförs. Ett ikraftträdande kan inte
beräknas ske förrän tidigast under 1994.

Förhållandet till lag skuldsaneringen om

Tidigare har utredningen delbetänkandet SOU 199074avgett
Skuldsaneringslag, vilket sikte överskuldsatta fysiskatog personer som
inte driver formnågon näringsverksamhet. I betänkande1992 års harav
utredningen behandlat enbart näringsidkare fått betalningssvârig-som
heter. De båda förslagen skall heltäckande reglering fallses som en av
då företag eller enskilda behöver rådrum för reda sina ekonomiskaatt ut
problem konkurs. föreliggandeI betänkande föreslås denutan att
nuvarande ackordslagen avskaffas. Detta förutsätter någon motsvarande

regler för privatpersoner.typ av
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag företagsrekonstruktionom

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Företagsrekonstruktion enligt denna lag innebär gäldenåratt en som
driver näringsverksamhet, efter betalningsinställelse och under med-
verkan utseddrätten administrator, söker rekonstrueraav en av
verksamheten konkurs och träffa ekonomisk uppgörelseutan med sinaen
borgenärer.

2 § Företagsrekonstruktion inleds efter ansökan hos En ansökanrätten.
kan gäldenårengöras eller borgenär.av en

En ansökan gäldenären är förklaring denneattav attanse som en
ställer in sina betalningar. Detsamma gäller sådant medgivandeett av
gäldenären i kap.2 § första11 stycket.som avses

3 § Företagsrekonstruktion innebär inskränkningar i borgenärernas rätt
tvångsvis i anspråk gäldenärens egendom föratt betalningta sinaav

fordringar och göra gällande påföljd avtalsbrott från gäldenärensatt av
sida.

De rättsverkningar i första stycket inträdersägs den dag dåsom en
ansökan företagsrekonstruktion bifalls.om

Råttsverkningama förfaller meddelarnär besluträtten förfarandetsom
upphörande, inte förordnas i beslutet.annatom

4 § Vid företagsrekonstruktion skall särskilt undersökas, denom
verksamhet gäldenåren bedriver helt eller delvis kan fortsättas.som

Kan uppgörelse inte ske under hand får gäldenâren ansökaen om
förhandling offentligt ackord. frågaI offentligt ackord tillämpasom om
bestämmelserna i kap.3

5 § En plan skall förupprättas hur syftet med förfarandet skall uppnås
rekonstruktionsplan.
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för-månader, inte beslutunder högstFörfarandet pågår tre omom
längning fristen meddelas rätten.avav

gäldenär inte tillämpning idenna lagBestämmelserna i äger6 § om
fråga om

föreningsbank,sparbank ellerbankaktiebolag,
eller landshypoteksförening,stadshypoteksföreningkreditaktiebolag,2.

understödsförening,3.
försäkringsbolag,4.

landstingskommun,kommun,för verksamhet5. gäldenär staten,vars
eller kyrklig samfällighetkommunalförbund, församling svarar.

föreskrivs i konkurslagen 1987672.konkurs7 § Om

foretagsrekonstruktion2 bestämmelserkap. Allmänna om

gäldenärenAnsökan av

skrift-företagsrekonstruktion skallgäldenärs ansökan göras§ Enl om
undertecknadAnsökningshandlingen skall egenhändigtligen. avvara

ombud.sökanden eller sökandens
ansökan skall innehållaEn

ekonomi och vad lettredogörelse för gäldenärenskortfattad somen
fram betalningssvårigheter,till gäldenärens

verksamheten och tilluppgift utsikten till rekonstruktion2. enaven om
uppgörelse med borgenärerna samt

dennesoch behövliga uppgifterförslag till administratorett om
lämplighet för uppdraget.

därföretagsrekonstruktion hos den tingsrättAnsökan2 § görsom
betalningsskyldighet ii tvistemålgäldenären bör angårsvara som

allmänhet.
styrka de omständigheteransökningen skall gäldenären ochI somange

kända.behörig, de inte ärgör rätten om
behörig, skalltingsrätt inteansökan gjorts hos rättenHar ären som

enligt vad dessai ärendet till den tingsrättsända handlingarnagenast som
gjord,gäldenären. ansökan skallvisar behörig och underrätta Enär anses

förra tingsrätten.handlingarna kom in till dennär

ansökan skall avvisas,3 § En
behörigframgår vilken tingsrättdet ansökningen inte ärsomom av

eller
uppfyller de krav iden inte l2. angessomom

föreläggandefår gäldenären inte följerAvvisning ske endast attettom
avhjälpa bristen.



SOU 1992113 33

4 § Upptas gäldenärens ansökan skall rätten genast
besluta företagsrekonstruktion,om

2. administrator ochutse en
bestämma tidpunkt för borgenärssammanträde införett rätten senast

veckor från beslutet eller den längre tidtre oundgängligenärsom
nödvändig.

Ett beslut företagsrekonstruktion får inte meddelas, det saknasom om
skälig anledning syftet med förfarandet kananta att uppnås.

Om särskilda skäl föreligger kan flera administratorän utses.en

Ansökan borgenärav en

5 § En ansökan borgenär skall skriftligen.göras Ansöknings-av en
handlingen skall egenhändigt undertecknad sökanden eller hansvara av
ombud.

En ansökan skall innehålla
uppgift borgenärens fordran,om

2. de omständigheter vilkapå han grundar sin begäran och
förslag till administrator och behövliga uppgifter dennes lämplig-om

het för uppdraget.
Borgenären skall i original eller kopia bifoga de handlingar hansom

vill åberopa. Ansökningen och de handlingar har bifogats dennasom
skall in i två exemplar.ges

6 § En borgenärs ansökan företagsrekonstruktion får inte bifallas,om
om

borgenären har betryggande eller därmed jämförlig säkerhet ipant
egendom tillhör gäldenären och det inte finns särskilda skälsom anta att
borgenärens i fararätt ellerär

betryggande2. säkerhet erbjuds tredjeav man.
Med säkerhet erbjuds tredje borgen,ävensom av man avses om

borgensmannen för skuld.svarar som egen

7 fråga§ I behörig tingsrätt och avvisning ansökan tillämpas vadom av
i 2 ochsägs 3 §§.som

8 § Upptas borgenärs ansökan skall rätten förhandling försätta uten en
prövning yrkandet. Förhandlingen skall hållas inom veckor fråntvåav
det ansökningen kom till ñmxsOm det särskilda skäl, fårrätten.att
den hållas dock inom veckor.senastsenare, sex

Till förhandlingen skall kallas. I kallelsen till gåldenären skallparterna
denne föreläggas yrkandet vid förhandlingen. kallelsenIatt svara
skall även gäldenâren inte behöver inställa föresig, hanattanges om
förhandlingen själv ansökangör enligt len

Kallelserna skall delges. Parterna skall i kallelsen upplysas om
innehållet i 10
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samtidigt kallelsen delges de borgenärenGäldenären skall med av
handlingarna.ingivna

förfaller,ansökan9 § En borgenärs om
bifalls före förhandlingen,enligt från gäldenären självansökan §len

skriftligen bestrider ansökningen ellergäldenären före denna2.
försätts i konkurs.

förhandlingenfall i första stycket ställa in ochRätten skall i avsessom
underrätta parterna.

avskrivas,från förhandlingen, skall ärendet10 § Uteblir borgenären om
ansökan enligtinte gäldenären själv lgör en

från förhandlingen, förfaller borgenärens ansökan.Uteblir gäldenären

fär bifallas, inte gäldenärenansökan borgenären inte§ En11 omav
påbörja företagsrekonstruktion.förklarar han villatt

tillämpas be-förutsättningar bifalla borgenärens ansökan 4 §Finns att
träffande ankommerde åtgärder på rätten.som

Administratom och dennes uppgifter

till rekonstruktionAdministratom skall undersöka utsikterna12 § av
iakttas.därvid verka ñr borgenärernas bästaverksamheten och att

ekonomiska ställning ochskall undersöka gäldenärensAdministratom
rekonstruktionsplanefter samråd med gäldenären upprätta somen

tillställs borgenärerna.
får anlita hjälp sakkunnig.Administratom av

insikt och erfarenhetadministrator skall ha den särskilda13 § En som
förtroende i övrigtuppdraget kräver, ha borgenärernas ävensamt vara

lämplig för uppdraget.
domstol kronofogdemyndighet fårDen anställd vid ellerärsom en en

inte administrator.vara
orsakEn administrator inte lämplig eller börnågonär av annansom

entledigandeskiljas från uppdraget skall entledigas Frågorrätten. omav
administratom, borgenär eller gäldenären.begäranpåtas upp av en

Administratom skall inom vecka från det han under-14 § att utsettsen
samtliga kända borgenärer företagsrekonstruktion harrätta attom

påbörjats. Vid underrättelsen skall fogas
förteckning gäldenärens huvudsakliga tillgångar och skulder,överen

eller2. gäldenärens balansräkning, gäldenären varitärsenaste om
bokföringsskyldig företags-under det sista innan ansökanåret om
rekonstruktion gjordes, och de ytterligare upplysningar behövssom om
dennes redovisning,

uppgift orsakerna till betalningssvårigheterna och ändamålet3. en om
med förfarandet samt
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upplysning tidpunkten för4. det sammanträde i förstasägs 4 §om som
stycket 3.

Gäldenärens ställning

15 Gåldenären skyldig§ lämna administratomär alla sådanaatt upp-
lysningar sina ekonomiska förhållanden betydelse förärom som av
företagsrekonstruktion.

Gäldenären skall följa administratoms råd och anvisningar angående
förvaltningen gäldenärens egendom.av

Gäldenären får inte16 § administratoms samtyckeutan
betala skuld uppkommit före beslutet företagsrekonstruktionsom om

eller ställa säkerhet för sådan skuld,
ingå2. förpliktelse,någon ny

3. överlåta eller upplåtapantsätta, till fast egendom, affärslo-rättannan
kaler eller egendom väsentlig betydelse för gäldenärensamian av
verksamhet.

17 § Har gäldenären före beslutet ñretagsrekonstruktionom
ingått sådant fortlöpandeavtal leverans elektricitet,ett vattenom av

eller därmed jämförlig fömödenhet innebär gäldenären skallattsom
erlägga betalning efter hand i särskilda allteftersomposter motparten
fullgör sitt åtagande och

kommit2. i dröjsmål med betalningen delleverans,någonav
får dock inte grund härav häva avtalet i frågamotparten om senare
leverans eller avbryta denna, gâldenären med administratomsom
samtycke ställer godtagbar säkerhet för betalning sådan leverans.av

Avtalsvillkor inskränker gåldenärens befogenhet enligt förstasom
stycket ogiltigt.är

Överlämnas18 § till eftergäldenären det beslut företags-atten vara om
rekonstruktion meddelades och har betalning inte skett, fårrättenav
säljaren kräva lämnas tillbaka. behöverVaran dock inte lämnasatt varan
tillbaka, betalning sker i falleller, då köpesumman inte hargenastom
förfallit till betalning, gäldenären samtycke administratommed inomav
skälig tid efter säkerhet för betalningen.uppmaning ställer godtagbar

Avtalsvillkor gäldenärens befogenhet enligt förstainskränkersom
stycket ogiltigt.är

Borgenäremas ställning

Vid19 § det skall borgenä-sammanträde i första stycket 34 §sågssom
beredas tillfälle uttala sig förfarandet bör fortgå.attrerna om

Om borgenär begär det, skall vid sammanträdet bland borgenärernaen
borgenärskommitté. I kommittén får ingå högstutses treen personer.

Om gäldenären bedriver näringsverksamhet och detunder senast
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förflutna räkenskapsåret här i landet sysselsatt i genomsnitt minst 25
arbetstagare, har företrädare för de anställda delta i borgenärs-rätt atten
kommittén. fall får i dennaI så ingå högst fyra personer.

Administratom skall i väsentliga frågor samråda med borgenärs-
kommittén, inte hinder det.möter motom

Under förfarandet20 § gäller följande inskränkningar i borgenärernas
tvångsvis i anspråk gäldenärensrätt egendom för betalning sinaatt ta av

fordringar.
borgenärOm ansöker gäldenären skall försättas i konkurs,atten om

skall ansökningen begäran administratorn förklaras vilande iav
avvaktan förfarandet enligt dennapå lag upphör. Vilandeförklaringatt
skall dock inte meddelas, det finns särskilda skäl borgenärensanta attom

i fara.rätt är
Utmätning får inte2. ske. Detta gäller inte förutmätning sådan fordran

till säkerhet för vilken borgenären har handpanträtt. Har borgenären
eller företagshypotek till säkerhet för sin fordran,panträtt kanannan

borgenären hos begära medgivande till utmätning.rätten Medgivande får
lämnas endast det finns risk för säkerhetens värde avsevärtattom
minskas till följd gäldenärens handlande.av

Beslut betalningssäkñng får inte meddelas och verkställighetom av
sådant beslut får inte ske.
4. Handräckning enligt lagen 1978599 avbetalningsköp mellanom
näringsidkare m.fl. får inte ske. Detsamma gäller återtagande genom
verkställighet dom.av

Beslut kvarstad får inte meddelas och verkställighet sådantom av
beslut får inte ske.

Under förfarandet får borgenär inte heller i övrigt påkalla åtgärden
för verkställighet enligt 16 kap. utsökningsbalken.

21 § Den hade fordran hos gäldenären ansökan företags-närsom om
rekonstruktion gjordes får, fordringen inte förfallenäven tillärom
betalning, använda den till kvittning fordran gäldenären då hademot som

honom. Detta gäller dock inte, kvittning utesluten grundärmot om
fordringarnas beskaffenhet eller undantagen enligt vad sågsav som

nedan.
fordranOm gäldenären har förvärvats överlåtelse frånmoten genom

tredje föremånaderän ansökan företagsrekonstruktiontreman senare om
eller, såvitt dödsbo, föreangår ansökan boets avträdande tillom
förvaltning boutredningsman och i det fallet ansökanav senare en om
företagsrekonstruktion följt inom månader från det boutrednings-tre att

förordnats, får den inte användas till kvittning fordranmotman en som
gäldenären hade borgenären förvärvade sin fordran.när Detsamma
gäller, fordran gäldenären har förvärvats tidigaremotom en genom
sådant fång och borgenären då hade skälig anledning gäldenärenanta att

obestånd.var
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En borgenår, har sig i skuld till gäldenären under sådanasattsom
omständigheter det jämställaår med betalningatt medatt änannat
sedvanliga betalningsmedel, får inte kvitta, i den mån sådan betalning
hade kunnat bli föremål för återvinning enligt kap.3 eller konkurslagen.

En fordran ersättningpå vilken tillkommer borgensman elleren annan
med anledning förpliktelse han infriat regressfordranav en som anses
vid tillämpning vad ha förvärvatssågs hans förpliktelsenärav som ovan
grundades.

Förfarandets upphörande

22 Förfarandet§ upphör efter beslut tingsrätten. Det skall upphöraav
månader förflutit från dagen för beslutettre företagsrekonstruk-om om

tion.
Tingsrätten kan särskilda skäl därtill föreligger begäranom av

gäldenären förlänga den i första stycket angivna fristen med månadertre
i Förfarandet får dock inte pågå under längretaget. tid än sammanlagt

såvidaår, inte förhandling offentligt ackord inletts.ett om
Innan beslutarrätten förlängning enligt andra stycket skall admini-om

de borgenärer, infunnit sig tillstratom, det sammanträde sågssom som
i 4 § första stycket och borgenärskommittén, sådan utsetts,om en
beredas tillfälle sig.att yttra

23 § Förfarandet skall upphöraäven om
syftet förfarandetmed uppnåtts,

2. gäldenären återkallar sin ansökan eller laga förfall uteblir från detutan
sammanträde i förstasägs 4 § stycketsom

administratom eller borgenär begär det och finnerrätten för-en
farandet sakna rimligt ändamål,ett
4. gäldenären försätts i konkurs eller

i fall finnerrätten särskilda skäl föreligger för förfarandetannat att att
bör upphöra.

Innan tingsrätten fattar beslut enligt första stycket 1-3 eller 5 skall
gäldenären, administratom, de borgenärer, infunnit sig till detsom
sammanträde isägs § första4 stycket och borgenärskommittén,som

sådan beredas tillfälle sig.utsetts, att yttraom en

24 § När meddelarrätten beslut förfarandets upphörande, förfallerom
de råttsverkningar i 17, 18 och 20 §§, intesom anges annatom
förordnas i beslutet.



SOU 199211338

offentligtSärskilda bestämmelser ackord3 kap. om

ofentligt ackordförhandlingAnsökan omom

offentligt ackord gäldenârenförhandlingansökan görs§ En1 om avom
företagsrekonstruktion anhängigt.tingsrätt där ärendet ärhos den om

i dettaackord gäller bestämmelsernafråga offentligtI utöverom
i tillämpliga delar.och 15 24 §§kapitel kap. 12, 132 -

bifogasenligt skallTill ansökan 1 §2 § en
mycket gäldenären bjuder i betalningackordsñrslag hurett som anger

ackordetsäkerhet har ställts förbetalningen skall skeoch när samt om
vari den i fall består,och så

skulder, upprättad enligt §boets tillgångar och 3förteckning2. överen
förhandling offentligt ackordmånader innan ansökantidigast tre om om

gjordes,
eller har varit bok-balansräkningen, gäldenåren ården3. senaste om

beslutet företagsrekon-under det sista innanföringsskyldig året om
meddelades,struktion

tillstånd och orsakernaboetsberättelse administratorn4. som angeraven
innehåller översiktbetalningssvårighetergäldenärens övertill samt en

iutdelning kan påräknasskulder, uppgift dentillgångar och om somen
frångått gäldenären underegendom harkonkurs och upplysning omen

finnsbli föremål för återvinning, detförhållanden den kansådana att om
skyldig till brottgäldenären har gjort sigskälig anledning motanta att

gäldenåren harfall grunden därför huroch i såsina borgenärer samt
bokföringsskyldighet,fullgjort sin

ackordsñrslaget böradministratorn hanyttrande5. attett anserav om
borgenärerna,antas av

antalet minstborgenärer, tilladministratom utgörintyg6. attett somav
borgenärer vilkasde i bouppteckningenfemtedelartvå upptagnaav

inneharackordet och tillsammansskulle omfattasfordringar av som
sammanlagda belopp, harfordringarsfemtedelar dessaminst två av

sig ackordet antagbart,förklarat anse
administratoms berättelse ochackordsförslagetbevis7. att samtett

i bouppteckningen,borgenärertill allayttrande har sänts tas uppsom
förföreskriver, kostnadenbelopp regeringen påförskott, med som

godkänd säkerhethandläggning hosackordsfrâgans rättenrätten samt av
förskottet.inte täcksför vad avsom

tillställtsbifogas, den tidigare harbalansräkning behöver inteEn om
och borgenärerna.rätten

bouppteckningen. denna skall till-skall IAdministratorn3 § upprätta
gäldenärenuppskattade värden. Omtill ärgångarna tas noggrantupp

innan beslutetbokföringsskyldig under det sistahar varit åreteller om
lämnasmeddelades, skall möjligtföretagsrekonstruktion även enom
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specificerad uppgift de värden i bokföringen har till-åsattsom som
eller,gångarna sådan värdering inte har gjorts, anskaffningskost-när om

naden. Bouppteckningen skall vidare innehålla uppgift varjeom
borgenärs och postadress.namn

borgenärs fordranRänta skall inte beräknas längre till dagenänen
för ansökan företagsrekonstruktion. Fordran i utländskt myntslagom
skall beräknas efter den kurs gällde nämnda dag.som

Har borgenär förmånsrätt, skall det jämte grunden till det.en anges
Förekommer anmärkning fordran eller bedöms värdetmot av

egendom, vari borgenär har särskild förmånsrätt, understiga hansen
fordran, skall det anges.

§ Rätten skall avvisa ansökningen förhandling offentligt4 om om
ackord, den inte uppfyller de krav i 2 § och gåldenärenom som anges
inte följer föreläggande avhjälpa bristen.ett att

5 ansökningen, skall§ Upptas meddela beslut för-rätten genast om
handling offentligt ackord ackordsförhandlingsbeslut. Samtidigtom
skall rätten

bestämma tidpunkt för sammanträde med borgenärerna inför rätten,ett
kalla gäldenären, administratom och2. borgenärerna till sammanträdet

samt
kungöra ackordsförhandlingsbesluteti3. Post- och Inrikes Tidningar och

i övrigt regeringen föreskriver.sätt

Villkor för ofantligt ackord

offentligt ackord får6 § Ett fordringar, tillkommerattavse, som
får förhandlingen,borgenärer vilka enligt 7 § delta i nedsätts och betalas

angivet Ackordet skall alla likaberättigade borgenärernärmare sätt. ge
lika och minst tjugofem fordringarnas belopp,rätt inteprocent av om
lägre ackordsprocent godkänns samtliga kända borgenärer skulleav som
omfattas ackordet eller försärskilda skäl lägre föreligger.procentav
Föreskriven minsta utdelning skall betalas inom efter detårett att

fastställts,ackordet har inte samtliga nämnda borgenärer godkännerom
längre betalningstid.

Utan hinder första offentligtstycket får ackord innehålla villkorettav
borgenärema får full betalning intill visst belopp, avvikelsen kanatt om

skälig med hänsyn till omfattningen boet och övriga omständig-anses av
heter. tillEn avvikelse nackdel för viss fårborgenär också äga rum, om
han har medgett det.

Ett ackord får gäldenären endast får anståndäven medattavse,
betalningen eller särskild eftergift. Därvid första och andraägerannan
styckena motsvarande tillämpning.
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Borgenärer vid offentligt ackord

förhandling7 § I offentligt ackord deltar endast borgenårer, vilkasom
fordringar uppkommit före ansökan företagsrekonstruktion. Enom
borgenär, kan täckning för sin fordran kvittning ellersom genom vars
fordran förenad med förmånsrått, deltarär inte i förhandlingen. En
borgenår, enligt avtal eller hargrund till betalningrättsom annan
först efter gäldenärens övriga borgenärer, deltar inte heller i för-
handlingen, såvida inte dessa medger detta.

Om borgenär helt eller delvis frånavstår kvittningsrätt elleren
förmånsrätt, deltar han i förhandlingen i motsvarande mån. Kan en
borgenärs fordran endast till viss del täckas kvittning ellergenom
understiger värdet den egendom i vilken borgenär har särskildav en
förmånsrätt hans fordran, deltar han med återstående del fordringen.av

Innehåller ackordsförslaget bestämmelse borgenärer inteatten som
har förmånsrätt skall full betalning intill visst belopp, skall derasett
fordringar i ackordsförfarandet förmånsberättigade i motsva-anses som
rande mån.

borgenär fårEn delta i förhandlingen, hans fordranäven inte ärom
förfallen till betalning eller den beroendeär särskilt villkor.av

Med borgenärer har förmånsrätt likställs borgenär tillsom en som
säkerhet ñr sin fordran har gjort förbehåll âtertaganderätt.om

Borgenärsmajoritet vid ofentligt ackord

8 § Ett ackordsförslag, minst femtio fordringsbe-procentsom ger av
loppen, skall borgenärema, femtedelar deantaget treanses av om av
röstande har godtagit förslaget och deras fordringar tilluppgår tre

Ärfemtedelar de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.av
ackordsprocenten lägre, skall ackordsförslaget antaget, treanses om
fjärdedelar de röstande har förslaget och deras fordringarenatsav om

till fjärdedelaruppgår de röstberättigande fordringarnastre av samman-
lagda belopp.

Återvinning vid ofentligt ackord

9 § Efter ackordsförhandlingsbeslutet bestämmelsernaäger i konkursla-
1987672 återvinning vid konkurs motsvarande tillämpning,gen om om

ackordet fastställs.
Söks återvinning förmånsrätt eller betalning vunnitsav som genom

utmätning, får förordnarätten fortsatt verkställighet utmätningenatt av
tills vidare inte får äga rum.

10 § Talan återvinning väcks borgenär fordran skulleom av en vars
omfattas ackord. Talan skall väckas före det borgenärssammanträdeav

i 5 § och får inte slutligtl innan ackordsfråganprövas harsom avses
blivit avgjord. En borgenär vill väcka talan skall underrättasom
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administratom. Om så inte har skett, får hans talan inte tillupptas
prövning.

Upphör förfarandet ackord har kommit till stånd och försättsutan att
inte gäldenären i konkurs efter ansökan gjorts inom veckor fråntresom
det ackordsfrågan avgjordes, skall den väcktaatt återvinningstalan
awisas.

ll § Vad vinns återvinningstalan skall, sedan kärandenssom genom
kostnader har tillkomma de borgenärer omfattas ackordet.ersatts, som av
En svarande med anledning kärandens talan kan fordransom motav
gäldenären deltar med fordringen i förhandlingen offentligt ackordom
och har avråkna denrätt utdelning tillkommer honomatt vadpå hansom

skulle ha betalat.annars
Om det i målet påkallas borgenär omfattas ackordet ellerav en som av
gäldenären, kan föreskrivarätten särskild förvaltning detav av som

enligt första stycket skall tillkomma borgenårerna. Egendom harsom
under sådan förvaltning får endastsatts utmätas ackordet har förfallit.om

Verkan offentligt ackordav

12 § Ett fastställt ackord bindande förär alla borgenärer, kända eller ej,
enligt hade7 § delta i ackordsförhandlingen.rått attsom

Om alla borgenärer enligt 7 § hade delta irått ackordsför-attsom
handlingen inte tillgodoses fullt ackordet, detta bindandeärut genom
också för borgenär fordran uppkommit före ansökanen vars om
företagsrekonstruktion och enligt avtal eller på grund har rättsom annan
till betalning först efter gäldenärens övriga borgenårer.

En borgenär med förmånsrätt i viss egendom bundenär ackordetav
i fråga belopp inte kan egendomen.tas utom som ur

Överlåter13 § gäldenåren efter ackordsförhandlingsbeslutet fordranen
så borgenär därigenom förlorar tillatt kvittning,rätt skall hanen

borgenärengottgöra därför.

14 § En borgenär har godkänt ackordsförslag förlorar inteettsom
godkännandet sin borgensmänrätt eller andra förutommotgenom som

gâldenären för fordringen.svarar

Senare anmälda fordringar vid offentligt ackord m. m.

15 § Vill någon delta i ackordsförhandlingen med fordran inteen som
har upptagits i bouppteckningen och inte heller blivit känd, börsenare
han skriftligen anmäla fordringen hos administratom vecka föresenast en
det borgenärssammanträde i 5 § Anmäls fordransom avses en senare,
får det inte föranleda borgenärernas prövning ackordsförslagetatt av
skjuts upp.
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eller vill16 § Om gäldenären borgenär framställa anmärkning moten
fordran omfattas ackordet,skulle skall han det skriftligengöraen som av

hos administratom i god tid möjligt och i fall föreså vartsom om-
röstningen vid det borgenärssammanträde i 5 §som avses

administratom anledning till anmärkning fordranFinner mot en som
omfattas framställerskulle ackordet eller gäldenären eller borgenärav en

sådan anmärkning administratom, skall skyndsamthos denne underrätta
den borgenär vilkens fordran med anmärkningen. Detsammaavses
gäller, värdet egendom vari borgenär har särskild förmånsrättnär av
bedöms understiga fordringen.

Borgenärssammanträde vid ofantligt ackord

sammanträde i skall hållas tidigast17 § Det 5 § ochl tresom avses
fem veckor efter ackordsförhandlingsbeslutet.senast

Gäldenären bör inställa sig personligen vid borgenärssammanträdet.
Han skall därvid lämna administratorn och borgenärerna derätten, upp-
lysningar boet de begär. gäldenären inte infinna sigKanom som
personligen, bör han ställa ombud. edgång begärts enligt skallHar 18

alltidgäldenären inställa sig personligen, såvida gäldenären inte redan
har ed inför tingsrätt.avlagt någon annan

Administratorn skall tillhandahålla förteckning de borgenäreren
ihar delta omröstning i ackordsfrågan, med uppgift derätt attsom om

fordringsbelopp för vilka får förteckningenI skallrösträtt utövas. även
anmärkning framställtsantecknas har borgenärs fordran.motsom en

18 § På begäran borgenär skall gäldenären vid borgenärssam-av en
manträdet avlägga bouppteckningsed. Han skall därvid de tillägg tillgöra
eller ändringar i bouppteckningen han behövs och med edsom anser
betyga bouppteckningen med gjorda tillägg eller ändringar riktig,äratt
så det inte enligt hans vetskap har oriktigt utelämnats eller upptagitsatt
någon tillgång eller skuld.

Är gäldenären juridisk och finns flera ställföreträdare,en person
behöver bouppteckningsed inte avläggas sådan ställföreträdareav en vars
edgång den påkallatborgenär edgången sakna betydelse försom anser
utredningen gäldenärens ekonomiska ställning.av

finns fårNär det anledning till det, besluta gäldenären skallrätten att
Ärinföravlägga eden tingsrätt. gäldenären sjuk, får edennågon annan

avläggas där han vistas.
förfaller ackordsförhandlingsbe-Vägrar gäldenären avlägga ed,att

slutet, inte finner föreliggasynnerliga skäl förhandlingenrätten attom
offentligt fortsätts.ackordom

19 både borgenär och borgensman§ Om eller någonen en annan som
förutom gäldenären för fordran förborgenärens vill röstaansvarar
demia, har de tillsammans vilken beräknas efter borgenärensröst,en
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fordran. de inte mening,Kan gäller borgenärens inte de andraenas, om
löser honom eller ställer betryggande säkerhet för fordringen.ut

§ Vid borgenärssammanträdet skall borgenärerna ackords-20 rösta om
förslaget.

anmärkning har framställts fordranEn inte hinderutgörmotsom en
Ärborgenären deltar med fordringen i omröstningen. utgångenmot att

omröstningen beroende fordringen skall beaktas eller inte, skallav av om
vid sammanträdet utreda tvistefrågan och söka åstadkommarätten

förlikning. närvarande fårDe med bindande verkan för dem harsom
uteblivit förfallermedge anmärkning eller inskränks eller uppdraatt en

administratorn ingå förlikning borgenären. förlikningåt med Kan inteatt
träffas, fråganskall handläggas enligt vad i för be-24 §sägssom
stämmande omröstningens utgång.av

förlikning angående framställd anmärkning får ingåsEn inte i annan
ordning i andra stycket samtycke alla vilkasän rått ärutansom anges av
beroende ñrlikningen.av

Vid omröstning § andra stycket motsvarande tillämpning.3äger

får inte eller21 § Gäldenären återta ändra ackordsförslaget utan
medgivande Yrkande härom skall framställas vidrätten. senastav
borgenärssammanträdet innan omröstning sker. beslut frågaMot irättens

ändring ackordsförslagåtertagande eller får talan inte förasom av
särskilt.

ändring ackordsförslaget medgetts,Har får prövningen förslagetav av
uppskjutas till fortsatt sammanträde inom veckor. ändringen inteOmtre

förmedför förslaget blir borgenärema, får uppskov docksämre ägaatt
skäl föreligger.endast särskildarum om

falli i andra stycket finner22 § Om rätten än 21 §annat som avses
föreligga ackordsför-särskilda skäl för prövningborgenårernasatt av

får fortsattslaget uppskjuts, besluta uppskov till sammanträderätten om
inom veckor.tre

Fastställelse offentligt ackordav

ackordsförslaget finns23 § Har antagits vid borgenärssammanträdet men
det enligt ackordsfrågan25 § anledning inte fastställa ackordet, skallatt

vid förhandling. gäller, det vidDetsammaprövas rättenav en om
förslaget har antagits eller förkastatssammanträdet inte kan avgöras om

borgenärema.av
Om ackordsfrågan inte vid förhandling, skallskall prövas rättenen

fastställa ackordet.
Beslut i ackordsfrågan skall inom vecka, inte längremeddelas en om

rådrum nödvändigt särskilda omständigheter.grundär av
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Är24 § utgången omröstningen ackordsförslagetöver beroendeav av
kvarstående anmärkningar godkänns eller inte och finns det i övrigtom

skäl fastställa ackordet, skall försträtten anmärkningarna elleratt pröva
så många dem utgången omröstningen blir densamma, sigattav av vare
övriga anmärkningar godkänns eller inte. Mot rättens beslut med
anledning framställd anmärkning får talan inte föras.av

25 § Ett ackord får inte fastställas, om
ärendet inte har handlagts föreskrivetpå och felet kansätt ha inverkat

på ackordsfrågans utgång,
2. ackordet inte uppfyller villkoren i 6
3. det finns skälig anledning gäldenären i hemlighet haratt anta att

borgenär förnågon inverka ackordsfråganpå eller någotgynnat att att
svek har vid ackordet ellerägtannat rum

4. ackordet uppenbart till skada för borgenärema.är
Även första stycket inte tillämpligt, fårär efterrätten omständig-om

heterna fastställa ackordet,vägra borgenär eller borgensmanatt om en en
eller någon förutom gäldenären för fordringen harannan som svarar
bestritt fastställelse på grund attav

betryggande säkerhet för ackordets fullgörande inte finns,
2. ackordet till skada för borgenärernaär eller

ackordet3. någon särskild anledning inte bör medges.av amian
fastställelseVägras enligt första stycket ochl förslaget inteär

förkastat borgenärema eller förfallet, skall borgenärema prövanyttav
ackordsförslaget och sammanträde för detta.utsättas Särskild talan får
inte föras beslut sådan prövning.mot ett om

Tillsyn ofentligt ackordöver

26 § begäranPå borgenär fordran omfattas ackordet kanav en vars av
finnsrätten, det skäl till det, förordna administratom eller någonom

lämplig tillsyn gäldenärenutöva fullgöröver sinaatt attannan person
åtaganden enligt ackordet. Om det behövs, skall även förersättareen
tillsynsmannen förordnas.

Gäldenären skall tillsynsmannen de uppgifter denne begär ochge som
följa de anvisningar tillsynsmannen lämnar.som

Bestämmelserna i kap.2 13 § tredje stycket äger motsvarande till-
lämpning i fråga entledigande tillsynsman.om av

Färverkande offentligt ackordav

27 § På ansökan borgenär fordran omfattas ackordet kanav en vars av
förklararätten den eftergift ackordet har medgettsatt som genom

gäldenären förfaller, gäldenärenom
har gjort sig skyldig till oredlighet borgenärer eller i hemlighetmot

har någon borgenär för inverka ackordsfrågans avgörande,gynnat att
2. åsidosätter vad åligger honom enligt andra26 § stycket ellersom
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på något sätt uppenbart försummar sinaannat åtaganden enligt
ackordet.

Förlikning inte tillåtenär i fråga i första stycket.en som avses
Även den eftergift har medgetts gäldenären förklarasom som

förfallen, får borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande gälde-mot
ellernären den har gått i borgen för ackordet.mot som

4 kap. Bestämmelser handläggningenom m.m.

Handläggningen ärenden företagsrekonstruktionav om

§1 Prövningen ansökan företagsrekonstruktion och hand-av en om
läggningen företagsrekonstruktion sker ärende hos tingsrätten.av ettsom

2 § frågaI ärenden företagsrekonstruktion gäller rättegångs-om om
balkens bestämmelser handläggningen tvistemål i tillämpliga delar,om av

inte något i dennasägs lag. Sker handläggningenannat vidom samman-
träde inför tillämpasrätten bestämmelserna huvudförhandling iom
tvistemål, inte sakens beskaffenhet motiverar därifrån.om avsteg

En sådan förhandling i 3 kap. 23 första§ stycket skall ägasom avses
så möjligt. Om administratom,snart gäldenären ellerrum som en

borgenär uteblir från förhandlingen, hindrar det inte ackordsfråganatt
ochprövas avgörs.

Rättens avgörande sker beslut.genom

3 § En tingsrätt vid handläggningenär domför med lagfaren domare.en
Vid förhandling får dock bestårätten lagfarna domare.en treav

4 § Bevis eller fullmakt, visar den vid företagsrekonstruk-attsom som
tion i egenskap ställföreträdare eller ombud företräder borgenär ärav en
behörig, skall företes endast det påkallas särskilda skäl.om av

Är behörighetshandling inte tillgänglig dennär skall företes, skallen
ställföreträdaren eller ombudet tid förete sådan handling.att

Kostnader för förfarandet

5 § Kostnaderna för företagsrekonstruktion betalas gäldenären.av

6 § Arvode till administratom och ersättning för kostnad uppdragetsom
medfört skall prövas rätten, administratom eller gäldenären görav om
framställning därom. Så länge ackordet inte fullgjorts får sådan
framställning göras också borgenär fordran omfattasav en vars av
ackordet.

Arvodet får inte bestämmas till högre belopp än med hänsynett som
till det arbete uppdraget har krävt, den och skicklighetsom omsorg
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kanomfattningnäringsverksamhetensutförtsvarmed det har samt anses
för uppdraget.ersättningskäligutgöra

beträffandetillämpningmotsvarandeiBestämmelserna 6 §7 § äger
kostnadsersättning till tillsynsman.arvode och en

anlitats med stöd 2biträde harsakkunnigtErsättningen till ett avsom
administratom.tredje stycket bestämskap. 12 § av

beslutVerkställighet av

omedelbart.verkställighetföretagsrekonstruktion igårbeslut8 § Ett om
handläggningenbeslut undergäller andra rättenDetsamma ettavav

skallenligt denna lagi frågaföretagsrekonstruktionärende somenom
följer andraförordnas ellerinte någotprövas rätten, annat avomav

stycket.
först sedan det harverkställighethandläggningen iunder gårBeslut

tilleller kostnaderarvodekraft, beslutetvunnit laga enavserom
enligt kap.har 3tillsynsmanadministrator eller till sådan utsettssomen

26

Överklagande besluträttensav

skallfråga enligt denna lagbeslut i prövasTingsrättens9 § avsomen
kap.följer 3 21 §för sig, intefår överklagas någoträtten annat avom

25 tredje stycket.första stycket, eller §24 §
iförs besväri första stycketbeslutTalan mot ett genomavsessom

Är detbeslutet meddelades.från den dag dåhovrätten inom veckortre
dockackord räknasoffentligtförhandlingfråga beslut omomom

införd ibeslutet Post-då kungörelsenbesvärstiden från den dag varom
och Inrikes Tidningar.

Skadestånd

och5 inte bifallsansökan enligt 2 kap. §borgenärs10 § Om omen
skälig anledningsin ansökan saknadehan inborgenären när att antagav

förföll tillallteftersom debetala sina skuldergäldenären inte kundeatt
skäligenskadagäldenären denskall borgenärenbetalning, ersätta som

handläggning.ansökningen och dessdennekan ha orsakats genomanses
vid den tingsrättstycket skall väckasskadestånd enligt förstaTalan om

har varitföretagsrekonstruktion ellerdär ansökan ärborgenärens om
stämning.får sådan talan väckasanhängig. detta ärendeI utan
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Straf m. m.

§ En borgenår för11 sin vid borgenårssammanträde enligtröst ettsom
3 kap. har betingat sig någon särskild förmån gåldenåren döms tillav
böter eller fängelse i högst år.ett

Åtal12 § gåldenâr för brott i kap. brottsbalken11mot en som avses
och åtal borgenär för brott i får§ väckas vid densågs llmot en som
tingsrätt där ärendet företagsrekonstruktion eller har varitärom
anhängigt.

Denna lag träder i kraft den januaril 1994, då ackordslagen
1970847 skall upphöra gälla.att
2. Har god förordnats enligt ackordslagen 1970847 föreman
ikraftträdandet denna lag, gäller äldre bestämmelser fortfarande.av
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till2 Förslag
ändring i äktenskapsbalkenLag om

kap. skallHärigenom föreskrivs i fråga äktenskapsbalken 6 10 §attom
ha följande lydelse.

lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

kap.6
10 §

efter denfastställt underhållsbidrag upphör årRätten kräva treatt ut ett
förfallodag ursprungligen gällde.som

utmätning för underhållsbidraget skett före den tidpunktHar som
försatts konkursförsta eller har den bidragsskyldige ii stycketanges

tidpunkt, får betalninggrund ansökan har gjorts före dennaav en som
för fordringen därefter den egendomen elleräven utmättatas ut ur
erhållas i konkursen.

förordnande ansökan företagsre-Har ansökan Har omom
god enligt ackordslagen konstruktion enligt lagen 1993av man

företagsrekonstruktiongjorts före den tid- .°0001970847 om
första stycket, gjorts före den tidpunktpunkt i somsom anges

får underhållsbidraget i första stycket, får under-krävas ut anges
inomhållsbidraget krävasinom månader från det ut treatttre

från beslutverkan förordnande god månader det attav omom
med-förhandling förfarandets upphörandeförfall eller, närman

delades. ackord kommer tillofentligt ackord har följt, Omom
stånd, får fordringen krävasackordsfrågan avgjordes. Om ut

fråntill stånd, får inom månader detackord kommer tre att
fullgjorts.fordringen inom ackordet skulle ha Harkrävas ut tre

för underhållsbidragetfrån ackordet utmätningmånader det att
konkursansökan gjortsfullgjorts. skett ellerskulle ha Har utmät-
tid harning för underhållsbidraget skett inom den angetts,som nu

andra stycket. Vadeller konkursansökan gjorts inom gäller som
verkan före-den tid har harangetts, sagts nu om avsom nu

gäller andra stycket. Vad tagsrekonstrukti tillämpas ävensom on
skuldsanering enligtbeträffandehar verkansagts ettom avnu

skuldsaneringslagen 1991000,ackordsförfarande tillämpas även
skuldsaneringskuldsanering enligt ansökanbeträffande när om

före den tidpunktskuldsaneringslagen 1991000, gjorts som
skuldsanering i första stycket. Tremå-ansökannär angesom

i fallnaderstiden räknas dettagjorts före den tidpunkt som
från det frågan skuldsane-i första stycket. Tremå- att omanges

SkuldsaneringslagLydelse enligt SOU 199074



SOU 1992113 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

naderstiden räknas i detta fall ring avgjordes eller från det att
från det frågan skuldsane- kvarstående skuldbeloppatt enligtom
ring avgjordes eller från det besluträttens skolat be-att senast
kvarstående skuldbelopp enligt talas.

besluträttens skolat be-senast
talas.

Avtal strider denna paragraf ogiltiga.ärmotsom

Denna lag träder i kraft den januaril 1994.
2. Har god förordnats enligt ackordslagen 1970847 före ikraftträ-man
dandet denna lag, gäller äldre bestämmelser fortfarande.av
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3 Förslag till

Lag ändring i föräldrabalkenom

Härigenom föreskrivs i fråga föräldrabalken 7 kap. skall9 § haattom
följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

Rätten kräva fastställt underhållsbidrag förloradgår efterår denatt ut tre
ursprungligen gällande förfallodagen, inte följer andra ellerannatom av
tredje stycket.

Har utmätning för underhållsbidraget föreskett den tidpunkt som
i första stycket eller har den bidragsskyldige blivit försatt i konkursanges

grund ansökan har gjorts före denna tidpunkt, får betalningav som
för fordringen den egendomen eller erhållas i konkursenutmättatas ut ur

därefter.även
föreHar den tidpunkt Har före den tidpunktsom som
förstai stycket ansökan i första stycket ansökananges anges

gjorts förordnande god gjorts företagsrekonstruktionom av om
enligt ackordslagen 1970 enligt lagen 1993000 före-man om

.84 7, får underhållsbidraget krä- tagsrekonstruktion, får under-
inom månader från det hållsbidraget krävas inomut tre ut treas

verkan godmansförordnan- månader från det beslutatt attav om
det förföll eller, förhandling förfarandets upphörande med-när

ojfentligt ackord har följt, delades. Kommer ackord tillom
ackordvfrågan avgjordes. Kom- fårstånd, fordringen krävas ut

ackord till stånd, får ford- inom månader från dettre attmer
ringen krävas inom måna- ackordet skulle ha fullgjorts. Harut tre
der från det ackordet skulle förutmätning underhållsbidragetatt
ha fullgjorts. Har utmätning för eller konkursansökan gjorts inom
underhållsbidraget eller konkurs- tid har gällerangetts,som nu
ansökan gjorts inom tid vad förskrivs i andra styck-som nu som
har gäller vad Vad harangetts, et. sagtssom som nu om
förskrivs i andra stycket. Vad verkan företagsrekonstruktionav

har verkan tillämpas beträffande skuld-ävensagtssom nu om av
ackordsförjfarande tillämpas sanering enligt skuldsaneringsla-ett

beträffandeäven skuldsanering 1991000, ansökannärgen om
enligt skuldsaneringslagen 1991 skuldsanering gjorts före den tid-
OO0, ansökan skuld-när punkt i första stycket.om som anges

Lydelse enligt SOU 199074 Skuldsaneringslag
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sanering gjorts före den tidpunkt Tremånaderstiden räknas i detta
i första stycket. Tre- fall från det frågan skuld-som anges att om

månaderstiden räknas i detta fall sanering avgjordes eller från det
från det frågan skuldsane- kvarståendeatt skuldbeloppattom
ring avgjordes eller från det enligt besluträttens skolatatt senast
kvarstående skuldbelopp enligt betalas.

besluträttens skolat be-senast
talas.

Avtal i strid denna paragraf ogiltigt.ärmot

Denna lag träder i kraft den januari1 1994.
2. Har god förordnats enligt ackordslagen 1970847 föreman
ikraftträdandet denna lag, gäller äldre bestämmelser fortfarande.av
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till4 Förslag
1990931ändring i köplagenLag om

fråga köplagen skall haHärigenom föreskrivs i 1990931 63 §attom
följande lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

63§

får inträda i avtalet.försatts i konkurs, konkursboet Mot-Har parten
besked det vill inträda.får boet inom skälig tidkrävaparten att ger om

för fullgörelsekonkursboet i avtalet och tidenInträder är motpartens
prestation eller, anstånd harfår denne kräva boet fullgör sininne, att om

oskäligt uppehåll ställer godtagbar säkerhet för sinmedgetts, utan
Är fårfullgörelse. tiden för fullgörelse inte inne, denne krävamotpartens

nödvändigt för skyddasäkerhet det särskild anledning är attavom
förlust.honom mot

efter krav enligt förstainte inom skälig tidOm boet motpartens
krav enligti avtalet eller inte efterkommerstycket inträder motpartens

får köpet.andra stycket, hävamotparten
ÖverlämnasÖverlämnas till köparentill köparenvaran varan

konkursbo efter det eller hans konkursbo efter deteller hans att att
försatts konkurs ochhar ansökt förord- köparen iköparen om

fårhar betalning inte skett,enligtnande godav man ac-
lämnassäljaren krävakordslagen eller1970847 att varan

dockförsatts i konkurs och har be- tillbaka. Varan behöver
betal-talning inte får säljaren inte lämnas tillbaka,skett, om

i fall dåning sker eller,lämnas tillbaka.kräva genastatt varan
inte har för-inte köpesummanbehöver dock lämnas ännuVaran

ellerbetalning sker fallit till betalning, köparentillbaka, om ge-
efterkonkursboet inom skälig tideller, i fall då köpesummannast

uppmaning ställer godtagbarförfallit till be-inte harännu
säkerhet för betalningen.eller konkurs-talning, köparen

boet skälig tid efterinom upp-
maning ställer godtagbar säker-
het för betalningen.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om konkursboet har sålt eller på har förfogatsätt överannatvaran
den så den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändradatt och
oförminskad, skall konkursboet ha inträtt i avtalet.anses

Denna lag träder i kraft den januaril 1994.
2. I fråga avtal ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre be-om som
stämmelser.
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5 Förslag till

ändring i lagen 18455O s.1 handelLag om om

i säljarensmed lösören, köparen låter vårdsom

kvarbliva

i fråga lagen 18455O handel medHärigenom föreskrivs s.1om om
i säljarens vård kvarbliva skalllösören, köparen låter 3 § haattsom

följande lydelse.

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

3§

ÄrÄr köpeavhandling upprättadköpeavhandling upprättad såså
i och behandlad, ioch behandlad, § §1 sägs, l sågs,som som

utmätning inom inträffar utmätning inominträffar menmen
efter det avhand-trettio efter det avhand- trettio dagardagar

inför företeddes,lingen inför företeddes, lingen rättenrätten
säljaren i konkurseller försätts säljaren i konkurs eller försätts

gjorts inom efter ansökning, gjorts inomefter ansökning, somsom
sålda sagda tid, den såldasagda tid, den ärär egen-egen-

fredad frånfredad från domendomen utmätasutmätasatt att
konkursboet. eller räknas till konkursboet.eller räknas till attatt

gäller, ansökangäller, ansökan DetsammaDetsamma närnär
företagsrekorzstruktion enligtförordnande godav man omom

företags-ackordslagen lagen 1993000enligt 1970847 om
nämnda tid ochgjorts inom rekonstruktion gjorts inom nämn-

ansökan, konkurs följtkonkurs följt da tid ochsom an-
från sökan, gjorts inom veck-gjorts veckor detinom tretre som

godmansförordnan- beslut för-verkan från detatt attav omor
förhandling meddela-det förföll eller, farandets upphörandenär

följt,offentligt ackord des. efter denGörs utgångenac- avom
första punkten angivna tidenavgjordes. ikordsfrågan Görs

köpeavhandling, vilkenden i första jävefter utgången motav
angivna tiden jäv upprättad och behandlad,punkten såärmot

köpeavhandling, vilken så jävetär år,sagts,som nyss om
vid utmätningstillfälle,behandlad,upprättad och görssom

skyldigjävet vid fordringsägarengörsär, att,sagts, omnyss om
utmätningstillfälle, fordringsäga- fullfölja inomhan vill jävet, en

han villskyldig månad därefter väcka talan motatt,ren om
säljaren vidfullfölja inom månad såväl köparenjävet, somen

lydelse 1988386Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

därefter väcka talan såväl den tingsrätt imot lsom avses
säljaren köparen vid den han inteGör det, har han för-som
tingsrätt i Görl lorat sin talan. Godset skallsom avses
han inte det, har han förlorat sin beläggas med kvarstadgenast
talan. Godset skall be- och sökanden skall, han villgenast om
läggas med kvarstad och sökan- åtgärden skall bestå, inomatt
den skall, han vill åtgär- fjorton dagar efter utmätnings-attom
den skall bestå, inom fjorton förrättningen hos kronofogde-
dagar efter utmätningsñrrätt- myndigheten ställa full borgen
ningen hos kronofogdemyndig- för den kostnad och skada, som
heten ställa full borgen för den kan orsakas kvarstaden. Varav
kostnad och skada, kan säljarens egendom avträdd tillsom
orsakas kvarstaden. Var konkurs, skall vad återvin-av om
säljarens egendom avträdd till ning lös egendom till kon-av
konkurs, skall vad återvin- kursbo stadgatär i kap.4 19 ochom
ning lös egendom till kon- 20 §§ konkurslagen 1987672av
kursbo stadgat i kap.är 4 19 och äga motsvarande tillämpning.
20 §§ konkurslagen 1987672

motsvarande tillämpning.äga
Vad konkurs Vad konkurssagts sagtssom nu om som nu om

motsvarande tillämpningäger äger motsvarande tillämpningom om
i stället offentligt ackord faststäl- i stället offentligt ackord faststäl-
les. frågaI talan med les. frågaI talan medom an- om an-
ledning ackordsförhandling ledning ackordsñrhandlingav av

och17 18 §§ ackordslagen kap.äga 3 och10 11 §§ lagenäger
1970847 tillämp-motsvarande 1993000 företagsrekon-om
ning. struktion motsvarande tillämp-

ning.

Denna lag träder i kraft den januaril 1994.
2. Har god förordnats enligt ackordslagen 1970847 föreman
ikraftträdandet denna lag, gäller äldre bestämmelser fortfarande.av
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6 tillFörslag
ändring i 192777 försäk-Lag lagenom om

ringsavtal

försäkringsavtalHärigenom föreskrivs i fråga lagen 192777 attom om
följandeskall ha lydelse.117 §

lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

117§

försäkringstagareni efter har gjortskonkurs ansökan, innanFörsätts som
från försäkringsavtalets ingående, och han detio förflutit har underår tre
före konkursansökningen eller till betalningårensenaste senare av

till föremål förpremie för försäkring, enligt 116 § inte kan görassom
belopp, vid den tid, då betalningen skedde,utmätning, använt som

skäligt förhållande till hans villkor, får konkursboet hos för-stod i
säkringsgivaren utkräva vad sålunda har erlagts för mycket, i den mån

förslår till inte försäkringstagarentillgodohavandet hos denne det. Har
konkursboet samtycke till beloppets utkrävande, åligger detlämnat

för prövning dess väcka talan försäkrings-konkursboet rättatt motav
Beträffande sådan talan tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 19tagaren.

och §§ konkurslagen 1987672.20
föregåtts konkursen föregåttsHar konkursen Harav av

förordnande god enligt beslut företagsrekonstruktionav man om
enligt lagenackordslagen 19930001970847, an- om

skuldsanering enligt företagsrekonstruktion, ansökansökan om
skuldsaneringslagen skuldsanering enligt skuldsa-1991000 om

ellereller förordnande boutred- neringslagen 1991000av
ningsman, skall vad enligt förordnande boutrednings-avsom
första skall enligt förstastycket gäller tiden för vad somom man,
konkursansökningen gäller tiden för kon-den i stycket4avse om
kap. kursansökningen den i§ konkurslagen för sådant 42 avse
fall angivna fristdagen. konkurslagen för sådantkap. §2

fall angivna fristdagen.
förstaBestämmelserna i första och Bestämmelserna i och

andra styckena konkurs styckena konkursandra ägerägaom om
tillämpning imotsvarande tillämpning i motsvarande omom

fast-stället offentligt ackord fast- stället offentligt ackord
frågaställts. I fråga talan med ställts. talan medIom om

ackordsförhandlinganledning ackordsförhandling anledningav av
ochoch 18 §§ ackordslagen kap. 10 11 §§ lagen17 3äga äger

Lydelse enligt sou Skuldsaneringslag199074
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1970847 motsvarande tillämp- 1993000 företagsrekon-om
ning. strukrion motsvarande tillämp-

ning.
krav,må år gällande till förfånggöras för för-sagt,varom nu

månstagare insättande jämlikt 102 § må återkallas.vars

Denna lag träder i kraft den januari1 1994.
2. Har god förordnats enligt ackordslagen 1970847 föreman
ikraftträdandet denna lag, gäller äldre bestämmelser fortfarande.av
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7 Förslag till

Lag ändring förmånsrättslageni 1970979om

Härigenom föreskrivs i fråga förmånsrättslagen 1970979om
dels nuvarande skall upphöra11 § gälla,att att
dels nuvarande skall betecknas10 § llatt a
dels 10, 12, 13, 15 och skall ha följande18 §§ lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10

Allmän förmånsrätt följer med Allmän förmånsrätt följer med
borgenärs kostnad för gälde- borgenärs kostnad för gälde-

försättande i konkurs ochnärens försättandenärens i konkurs och
för beslut dödsbos egendom för beslut dödsbos egendomatt att
skall avträdas till förvaltning skall avträdas till förvaltningav av
boutredningsman begrav- boutredningsman begrav-samt samt
nings- och bouppteckningskost- nings- och bouppteckningskost-
nad, gäldenären avlidit förenär nad, gäldenären avlidit förenär
konkursbeslutet, konkursbeslutet,

arvode och kostnadsersättning arvode och kostnadsersättning
till god enligt ackordslagen till administrator och tillsynsmanman
1970847, tillsynsman enligt enligt lagen 1993000 om
nämnda lag eller konkurslagen företagsrekonstruktion eller till
1987672 eller bout- tillsynsman enligt konkurslagen
redningsman, fordringen 1987672 kostnad församtom
belöper tid månaderinom särskild åtgärd vidtagitssex som

konkursansökningeninnan gjor- med administratoms eller till-
des eller därefter, godkännande ochsynsmannens

kostnad för särskild åtgärd uppenbart tillvant borgenärer-
under tidnämnda vidtagits bästa,som nas

med gode eller tillsyns- arvode och kostnadsersättningmannens
godkännande eller tillförordnad boutredningsman,mannens av

boutredningsmannen och fordringen belöper tidpåupp- om
enbart varit till borgenärernas inom månader kon-innansex
bästa, kursansökningen gjordes eller

allt i den därefter,mån beloppet med kostnad för sär-samt
hänsyn till omständigheterna skild åtgärd under nämndaär som
skäligt. tid vidtagits boutredningsman-av

l Lagen omtryckt 1975 1248

2 Senaste lydelse 1987694
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och uppenbart varit tillnen
borgenärernas bästa,

fordran med ad-annan som
ministratorm samtycke uppkom-

under förfarandetmit enligt
lagen 1993000 företags-om
rekonstruktion.

Förmånsrätt enligt första
stycket gäller1-3 endast i den
mån beloppet med hänsyn till
omständigheterna skäligt.är

§12

Allmän förmånsrätt följer där- Allmän förmånsrätt följer där-
efter med arbetstagares fordran efter med arbetstagares ford-en

sådan lön eller ersätt- sådanpå lön ellerannan ran annan
ning på grund anställningen ersättning på grund anställ-av av

förfallit till betalning ningen förfallitinte tillsom som
tidigare år innan konkur-än betalning tidigare år innanett än ett
sansökningen gjordes och lön konkursansökningen gjordes och
eller ersättning under skälig lönpå eller ersättning under
uppsägningstid, högst måna- skälig uppsägningstid. Löpersex en
der. Har arbetstagaren under uppsägningstid under konkursen
uppsägningstiden utfört arbete gäller fömtånsrätten endast
enligt anställningsavtalet med under den tid gäldenärenssom
gäldenären, förmånsrättengäller näringsverksamhet fortsätter,
all lön eller ersättning för arbe- dock längst under månader.två

I den mån arbete utförts Har arbetstagaren undertet. uppsäg-
under uppsägningstiden gäller ningstiden utfört arbete enligt an-
förmånsrätten endast sådan lön ställningsavtalet med gäldenären,
eller ersättning gälleröverstiger förmånsrätten all lön ellersom
inkomst vilken arbetstagaren ersättning för arbetet. I den mån
under tid lönen eller arbete har utförtsersätt- inte undersom upp-
ningen förvärvat i sägningstiden gäller förmåns-avser amian
anställning eller uppenbarligen endast sådan lön ellerrätten
borde ha förvärvakunnat i ersättning överstiger in-an- som
ställning han skäligen bort komst vilken arbetstagaren undersom
godtaga. Vid bestämmande tid lönen eller ersättningensom
enligt vad i vilken förvärvat i anställ-sagtsnyss avser annan
utsträckning fordran ningpå lön eller eller uppenbarligen borde

l Senaste lydelse 1977482
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ersättning under uppsägningstid ha kunnat förvärva i anställning
förenad med förmånsrätt skall han skäligen godta.är bortsom

med samtidig inkomst i Vid bestämmande enligt vadannan nyss
jämställas utbild-anställning i vilken utsträckning for-sagts

ningsbidrag utgår dran lönpå eller ersättning understats-som av
arbetsmarknadsut-medel vid uppsägningstid förenad medär

bildning, i den bidraget förmånsrättmån skall med samtidig
tid ellerlönen inkomst i anställningavser samma som annan

ersättningen och arbetstagaren jämställas utbildningsbidrag som
har blivit berättigad till bidraget statsmedel vid arbets-utgår av
efter uppsägningen. lönefor- marknadsutbildning,Har i den mån

förfallit tidigaredran än bidraget tidettsom avser samma som
innan konkursansökningenår lönen eller ersättningen och

föremål för tvist,gjordes varit arbetstagaren har blivit berätti-
gäller förmånsrätten, talan gad till bidraget efter uppsäg-om
väckts eller sådan förhandling ningen. Har lönefordran som

föreskrives i kollektivavtal förfallit tidigare innanän årettsom
begärts månader fråninom konkursansökningen gjordes varitsex
förfallodagen och konkursansök- föremål för tvist, gäller förrnåns-
ningen följt inom månader talan väckts ellerrätten,sex om
från tvisten blivit slutligtdet sådan förhandling somföreskrivsatt
avgjord. fråga semesterlönI i kollektivavtal har begärts inomom
eller semesterersättning är månader från förfallodagensom sex
intjänad innan konkursansök- och konkursansökningen följt
ningen gjordes, förmåns-gäller inom frånmånader det attsex

innevad står för deträtten tvisten blivit slutligt avgjord. Isom
löpande och de före- fråganärmast semesterlön ellerom se-
gående två intjänandeåren. För- mesterersättning intjänadärsom

gällermånsrätten innestâen-även innan konkursansökningen gjor-
de semesterlön eller des, gäller förmånsrätten vadsemester-
ersättning för semesterledighet innestår för det löpandesom

har i den utsträck- och de föregåendenärmast tvåsparatssom
ning 18 och 20 §§ semesterlagen intjänandeåren. Förmånsrätten
1977480 medger. gäller inneståendeäven semes-

terlön eller semesterersättning
för semesterledighet harsom

i den utsträckning och18sparats
20 §§ semesterlagen 1977480
medger.

Förmånsrätt enligt första
stycket följer med fordranäven

vilkenpå pension tillkommer
arbetstagare eller dennes efter-
levande för högst år innanett
konkursansökningen gjordes och
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nästföljande månader. Fö-sex
månsrätten gäller frågaiäven

pension, ingönats hosom som
föregående arbetsgivare, om
gäldenären övertagit föransvaret
pensionen under de betingelser

ochi 23 lagen26 §§som anges
1967531 tryggandeom av
pensionsutfästelse m. m.

Om gäldenären näringsid-är Om gäldenären näringsid-är
kare, skall arbetstagare, kare, skall arbetstagare,som en som
själv eller jämte närstående ägde själv eller jämte närstående ägde
väsentlig andel i företaget och väsentlig andel i företaget och

hade väsentligt inflytande hade väsentligt inflytandesom som
dessöver verksamhet, eller hans dessöver verksamhet, eller hans

efterlevande ha förmånsrätt efterlevande inte ha förmånsrätt
enligt denna paragraf för lön enligt denna paragraf för lön.
eller pension. Vad Vad gällersagts ävensagtssom nu som nu om
gäller gäldenärenäven är gäldenären juridiskärom person
juridisk näringsidkare.utan att utan attperson vara vara
näringsidkare.

l3§

Allmän förmånsrätt följer där- Allmän förmånsrätt följer där-
efter med fordran framtida efter med arbetstagares for-en

till arbetstagare,pension dran pâ lön ellerär ersättningsom som
född år 1907 eller tidigare, eller hänför sig till sådan del av en
dennes ejierlevande. Därvid får skälig uppsägningstid högstom
dock intjänad del utfast månader harinte för-av pen- sex som
sion icke månsrätt enligtantagas större 12 Förrnåns-avse
årlig pension än omfattning bestäms där-motsvarar rättenssom
basbeloppet enligt lagen 1962 vid i enlighet med vad ärsom
.381 allmän försäkring. föreskriveti 12 första§ stycket.om
Från det sålunda beräknade
fordringsbeloppet skall i före-
kommande fall avdragas upp-
lupen del pension enligt all-av

pensionsplan eller enligtmän
privat pensionsförsäknng.

Förmânsrätt enligt första Förmånsrätt enligt första
stycket gäller fordranäven på stycket följer medäven for-en

framtida pension intjänats dran på pension vilken tillkom-som
hos föregående arbetsgivare, arbetstagare eller dennesom mer en
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gäldenären för efterlevande för högstövertagi årt ansvaret ett
pensionsfordringen enligt vad konkursansökningeninnan gjor-

andra stycket.§ des och nästföljandei 12 måna-som anges sex
der. gäller ifrågaFörmånsrätten

hospension, inçiänatsom som
föregående arbetsgivare, om
gäldenären har övertagit an-

för under depensionensvaret
betingelser ochi 23som anges

lagen26 §§ 1967531 om
tryggande pensionsutfistelseav
m.m.

gâldenärenOm näringsid- gåldenären näringsid-âr Om år
kare eller juridisk kare eller juridiskutan att utan attperson person

näringsidkare, § näringsidkare,äger 12 12 §ägervara vara
tredje stycket motsvarande till- andra stycket motsvarande till-
lâmpning. lâmpning.

Särskild förmånsrätt har före- fordran med allmänEn fömzáns-
träde framför allmän förmåns- första handirätt tas ut ur egen-

Fordran med allmän för- dom föremål förinterätt. är sär-som
enligtmånsrätt 10 § skild förmånsrätt. fordranEnuttages

dock, det behövs, ñre ford- med allmän förmånsrätt enligtom
ringar med särskild förmånsrätt eller dock,10, 11 12 § tas om
enligt 5 eller i lös8 § det behövs, före fordringarutannan
egendom Vad med särskild förmânsrâtt enligtän tomträtt. 5som

detta skall, eller i lös egendomsätt när 8 § änuttages annan
det finns särskilda ñrmånsråtter Vadtomträtt. påtas utsom
i olika egendomsgrupper, för- detta skall, det finnssätt när
delas i förhållande särskilda förmånsrätter i olikagrupperna
till den köpeskilling erhållits egendomsgrupper, fördelassom
för varje i förhållande till dengrupp. grupperna

köpeskilling har erhållits försom
varje grupp.
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Fordringar förenadeär Fordringar inte förenadesom ärsom
med förmånsrätt har inbördes med förmånsrätt har inbördes
lika rätt. lika rätt. Vad har sagtssom nu

hindrar dock inte borgenäratt en
enligt avtal eller på grundannan
har till betalning först efterrätt
övriga borgenären

Har fordran särskild förmåns- Har fordran särskild fönnåns-
i vissrätt egendom förslår i vissrätt egendom förslårmen men

egendomen för infria ford- inteatt egendomen ñr infriaatt
ringen, behandlas återstoden fordringen, behandlas återstodenav
denna fordran förmåns- dennautan fordransom för-utanav som
rätt. månsrätt.

Denna lag träderi kraft den januari1 1994, då lagen 19711072 om
förmånsberättigade skattefordringar skall upphöra gälla.attm.m.

fråga2. I förmånsrätt för fordringar i konkurs har beslutatsom en som
på grund ansökan gjorts före ikraftträdandet, gällerav äldreen som
bestämmelser fortfarande.
3. Om näringsidkares egendom vid denna lags ikraftträdande omfattasen

företagshypotek, gäller förett tiden till den januari1av 1995 eller den
tidigare tidpunkt, då egendomen inte längre omfattas företagshypote-av
ket, äldre bestämmelser fortfarande.

Skulle bestämmelserna i denna lag, de tillämpades den januari1om
1994, ha medfört säkerhetens värdeatt väsentligt nedgått och ställer
gäldenären inte inom månad efter anmodan ytterligare säkerheten som
borgenären skäligen kan åtnöjas fårmed, denne så länge äldre be-
stämmelser tillämpligaär säga den fordran för vilken företagshypote-upp
ket upplåtits till betalning inom månader hinder längreutan attsex av
uppsägningstid kan ha avtalats eller uppsägning inte får ske. Har
borgenären före den januaril 1995 väckt talan betalning och anmältom
detta till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckxiing, gäller äldre
bestämmelser för tiden därefter till dess två månader förflutit från det att
talan avgjorts dom eller beslut vunnit laga kraft.genom som
4. En fordran framtida pension till arbetstagare, föddär år 1907som
eller tidigare, eller dennes efterlevande skall i omfattningsamma som
enligt 13 § i dess äldre lydelse förenad med förmånsrätt närmastvara
efter fordringar med förmånsrätt enligt i13 § dess lydelse.nya

Senaste lydelse 1979 195
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regeringenbeslutatsförfattning hareller idet i lag5. Om avsomenen
i denna lagföreskriftföreskrift hartillhänvisas ersatts engenomsomen

föreskriften.deni ställettillämpas nya
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Lag ändring i lagen 1984649 före-om om

tagshypotek

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1984649 företagshypotekom om
kap.2 och 5 §§ skall ha följandel lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Zkap.
1§

företagshypotekEtt omfattar näringsidkarens lösa egendom i den mån
egendomen hör till den intecknade verksamheten.

Företagshypoteket omfattar dock inte
kassa- och banktillgodohavanden, aktier, andra bevis delaktighetom

i bolag, obligationer, förlagsbevis och liknande skuldebrev avsedda för
allmän omsättning andelar i aktiefonder,samt
2. egendom beskaffenhet kunnaär föremål för panträttattsom av vara

grundpå inteckning, ellerav
3. egendom kanvarken eller ingå i konkurs.utmätassom

hinderUtan vad sägsav som
i andra stycket har borge-1 en

enligt stycket5 § andranär, som
har egendomfå betalträtt att ur

omfattades företagshypo-som av
teket vid tidpunkten för beslutett

färetagsrekonstruktion enligtom
lagen företags-1993000 om

få betaltrekonstruktion, rätt att
egendom sådaniträttur som

egendoms ställe.

5§

företags-En borgenär harhar företags- borgenärEn somsom
för sinhypotek säkerhettill säkerhet hypotek tillför sin

utmätningfordran vidhar vid utmätning fordran harrätt rätt attatt
före-eller i konkurs, denmed ñre- medden eller i konkurs,

trädesrâtt medförinteckningen medför trädesrätt inteckningen

Senaste lydelse 1985 174
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enligt lag, betalt för fordring- enligt lag, betalt för fordring-
egendom omfattas egendom omfattasen ur som av en ur som av

hypoteket intill företagshypoteks- hypoteket intill företagshypoteks-
brevets belopp. I den detta brevetsmån belopp.
inte förslår har borgenären rått Har konkurs följt ansökanpå

betalt egendomen gjorts inom veckoratt frånur trege- som
tillägg. Tillägget får inte det beslut meddeladesett attnom om

överstiga femton upphörande företagsrekon-procent av av
hypoteksbrevets belopp jämte struktion enligt lagen 993I 900
ränta detta belopp från den företagsrekonstruktion, harom
dag då egendomen ellerutmättes borgenären få betalt förrätt att
konkursansökan gjordes. Räntan fordringen egendomur som om-
beräknas för enligtår räntefot fattades hypoteket vid tidpunk-en av

det riksbanken för beslutet företagsre-motsvararsom tenav om
fastställda, vid varje tid gällande konstruktion.
diskontot ökat med fyra I den mån företagshypoteks-pro-
centenheter. brevets belopp inte förslår har

borgenären betaltrått att ur
den förstai eller andra stycket
avsedda egendomen ettgenom
tillägg. Tillägget får inte över-
stiga femton hypo-procent av
teksbrevets belopp jämte ränta på
detta belopp från den dag då
egendomen eller kon-utmättes
kursansökan gjordes. Räntan
beräknas för enligtär räntefoten

det riksbankenmotsvararsom av
fastställda, vid varje tid gällande
diskontot ökat fyramed procent-
enheter.

Har flera hypoteksbrev överlämnats säkerhet för fordran och harsom
inteckningama företrädesrätt eller gäller de omedelbart eftersamma
varandra, skall bestämmelserna i första stycket hypoteksbrevetsom
belopp hypoteksbrevens sammanlagda belopp.avse

Borgenärens till betalningrätt egendomen gäller, ävenur om
fordringen har preskriberats eller inte har anmälts borgenären efterav
kallelse okända borgenärer.

En borgenärs till betalningrätt omfattar inte tillägget, hypoteks-om
brevet säkerhet förutgör honom i andra hand.

Denna lag träder i kraft den januari1 1994.
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9 Förslag till

Lag ändring i konkurslagen 1987672om

Härigenom föreskrivs i fråga konkurslagen 1987672 kap.4 1attom
och 2 §§ och kap. och12 11 21 §§ skall ha följande lydelse.
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Återvinning Återvinningtill konkursbo får på till konkursbo n på
begäran boet ske i enlighet begäran boet ske i enlighetav av
med vad i detta kapi- med vad i detta kapi-som anges som anges

Återvinning Återvinningtel. får dock inte ske tel. får dock inte ske
av av

betalning skatt eller avgift ellerbetalning förmånsrâttav av
lageni 19711072 för underhållsbidrag enligt äkten-som avses

förmánsberättigade skatte- skaps- eller föräldrabalken,om om
fordringar fordringen bidragsbeloppet förfallet tillm.m., om var

förfallen till betalning, betalning och den underhållsbe-var
betalning2. eller förmånsrätt rättigade inte har pågynnats ettav

för underhållsbidrag enligt äkten- otillbörligt sätt,
skaps- eller föräldrabalken, sådan rättshandling skettom som
bidragsbeloppet förfallet till med administra-samtyckevar av en
betalning och den underhållsbe- har enligt lagentor utsettssom
râttigade inte har på färetagsrekon-1993000gynnats ett om
otillbörligt sätt. struktion, såvida admini-inte

uppenbarligen har över-stratom
skridit befogenhet.sin

Med fristdag dagen då ansökningen gåldenârens försåttande iavses om
konkurs tingsrätten.kom in till

meddelatsHar god förordnats enligt Har beslut före-omman
enligt lagenackordslagen tagsrekonstruktiøn1970847 avses

företagsrekøn-med fristdag i förstället dagen 1993000 om
imed fristdagansökningen struktiondetta, såvida avsesom

konkursansökningen för ansökanhar gjorts stället dagen om
inom företagsrekonstruktion, såvidaveckor från dettre att ver-

Lydelse enligt SOU 199074 Skuldsancringslag
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kan godmansförordnandet konkursansökningen har gjortsav
förföll eller, förhandling inom veckor från detnär tre attom
offentligt ackord har följt, beslut amförfarandets upphöran-ac-
kordsfrågan avgjordes. de meddelades.

Har ansökan skuldsanering enligt skuldsaneringslagen 1991000om
gjorts med fristdag i stället dagen för denna ansökan, såvidaavses
konkursansökningen har gjorts inom veckor från det frågantre att om
skuldsanering avgjordes.

Har dödsbo till förvaltning boutredningsmanavtrâtts medett av avses
fristdag dagen för ansökningen detta, såvida boutredningsman harom
förordnats månader före denän dag skulletresenare som annars anses

fristdag.som

12 kap.

Vid omröstning i ackordsfrågan Vid omröstning i ackordsfrågan
får endast förrösträtt fårutövas rösträtt endast förutövas
bevakade fordringar. borge-En bevakade fordringar. En borge-

kan få täckningnär för sin kan täckning för sinnärsom som
fordran kvittning eller fordran kvittning ellergenom genom

fordran förenad med för-är fordran förenad med för-ärvars vars
månsrätt deltar dock inte i månsrätt deltar dock inte iom- om-
röstningen. Om borgenären helt röstningen. borgenär,En som
eller delvis frånavstår kvitt- enligt avtal eller grundpå annan
ningsråtten eller förmånsrätten, har till betalning först efterrätt
deltar han i motsvarande gäldenärensmån. övriga borgenärer,
Kan borgenärs fordran endast deltar hellerinte i omröstningen,en
till viss del täckas kvitt- såvida dessa medger detta.integenom
ning eller understiger värdet borgenärOm helt ellerav en
den egendom i vilken borgenåren delvis från kvittningsrättenavstår
har särskild förmånsrätt hans eller förmånsråtten, deltar han i
fordran, deltar han med åter- motsvarande borge-mån. Kan en
stående del fordringen. fordran endast till viss delnârsav

täckas kvittning ellergenom
understiger värdet denav egen-
dom i vilken borgenären har sår-
skild förmånsrätt hans fordran,
deltar han med återstående del

fordringen.av
En svarande med anledning återvinningstalan har fått ellersom av en

kan fordran gâldenâren, får bevakning delta medmot utanen
fordringen i omröstningen.
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Innebär ackordsñrslaget borgenârer inte har förmånsrättatt skallsom
full betalning intill visst belopp, får interösträtt för deutövas

fordringar därigenom får full betalning.som
Med borgenärer har förmånsrått likställs borgenär tillsom en som

säkerhet för sin fordran har gjort förbehåll återtaganderätt.om

2l§

Ett fastställt ackord bindandeär ñr alla borgenårer, kända och okända,
har haft efter bevakningrätt ackordsförslaget.röstaattsom om

Om alla borgenärer som
enligt 11 § hade delta irätt att
omröstningen ackordsfrågani
inte tillgodoses jidlt ut genom
ackordet, detta bindandeär
också för borgenâr enligten som
avtal eller på grund harannan

till betalning först efterrätt
gäldenärens borgenärer.övriga

Den förmånsråtthar i viss egendom bundenär ackordet i frågasom av
belopp inte kan egendomen.tas utom som ur

En borgenår har, hinder ackordet, den till kvittningutan rättav som
han kan ha enligt 5 kap. 15 och 16 §§.

Igemia lag träder i kraft den januari1 1994.
2. Aldre föreskrifter återvinning gäller fortfarande i frågaom om en
konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats ñre ikrafttrådandet.
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till10 Förslag
1992497ändring i lönegarantilagenLag om

lönegarantilagenföreskrivs i fråga 1992497 7 §Härigenom attom
följande lydelse.skall ha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

7§

garantinBetalning enligt lämnasenligt garantin lämnasBetalning
fordran lön ellereller för sådan påför sådan fordran på lön

har för-för- ersättningersättning har annan somsomannan
för-förmåns- enligt eller 13enligt 12 § månsrätt 12 §månsrätt

mânsrättslagen 1970979 ochoch förrâttslagen 1970979
harhar för fordran pensionpension påfordran somsom

enligteller förmånsrätt 13 §förmånsrätt enligt 12 13 § samma
eller punktenlag 4lag. över-samma

gångsbestänzmelsenta till lagen
ändring för-1993000 iom

månsrättslagen 1970979
.

januariträder kraft den 1994.lag 1Denna
fordran hosfortfarande i frågaföreskrifter gällerAldre2. om en

ikraftträdandet.förehar försatts i konkursarbetsgivare som
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11 Förslag till

Lag ändring i brottsbalkenom

Härigenom föreskrivs i fråga brottsbalken kap.11 ochl 3 §§attom
skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

kap.11
1§

Den hannär på obeståndår eller påtaglig faranär föreligger ñrsom, att
han skall komma obestånd, förstör eller gåva eller någongenom

liknande åtgärd avhänder sig egendom betydande värde, dömsannan av
för oredlighet borgenärer till fängelse i högst två år.mot Detsamma skall
gälla någon sådant förfarande försätter sig på obestånd ellerom genom
framkallar påtaglig fara för han skall komma på obestånd.att

Gäldenär, vid skuldsane- Gäldenâr, vid skuldsane-som som
ring enligt skuldsaneringslagen ring enligt skuldsaneringslagen
1991000, konkurs eller för- l 99 12000, företagsrekonstruk-
handling offentligt ackord tion enligt lagen 1993000om om
förtiger tillgång, uppgiver obe- företagsrekonstruktion eller
fintlig skuld eller lämnar konkurs förtiger tillgång,amian upp-
sådan oriktig uppgift, skall ock, giver obefintlig skuld eller läm-

uppgiften innan denrättas sådan oriktig uppgift,om nar annan
beedigas eller eljest lägges till skall ock, uppgiften rättasom
grund för förfarandet, dömas för innan den beedigas eller eljest
oredlighet borgenårer. Det- lägges tillmot grund för förfarandet,

skall gälla, gåldenår dömas för oredlighet borge-samma om mot
i samband med exekutiv Detsammanârer. skall gälla,annan om
förrättning åberopar oriktig gäldenår i samband med annan
handling eller skenavtal och exekutiv förrättning åberopar
därigenom hindrar erforderlig oriktig handlingatt eller skenavtal
egendom förrättning och därigenom hindrartages erfor-genom att
i anspråk för bereda borgenår derlig egendomatt förrätt-genom
betalning eller säkerhet. ning i anspråk för be-tages att

reda borgenär betalning eller
säkerhet.

Gäldenâr då konkurs förestående,är riket bortför tillgångsom, ur av
betydande värde med uppsåt hålla den undan konkursen, elleratt
gäldenär i konkurs undandrar eller undanhåller konkursförvaltningensom
tillgång, döms likaledes för oredlighet borgenårer.mot

l Lydelse enligt SOU 199074 Skuldsaneringslag
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§l

påtaglig fara föreligger förobestånd ellerhan på närDen när är attsom,
rörelse under förbrukandeobestånd, fortsätterskall komma påhan av

eller lever slösaktimotsvarande för rörelsenmedelavsevärda nyttautan
eller lättsinnig ansvarsförbindelseäventyrligt företaginlåter sig påeller

uppsåtligen elleråtgärd och därigenomsådaneller vidtar av grovannan
förmögenhetsstållning i avsevärd dömssin mån,oaktsamhet försämrar

till fängelse i högst Vadborgenärer två år.vårdslöshetför mot som nu
gärningsmannen inte insåg hade skäliggällaskall ävensagts om men

påtaglig fara förelåg förobestånd elleranledning han på attanta att var
obestånd.kommahan skulle påatt

vid konkurs Gäldenâr, vid företagsre-Gäldenär, somsom
ofantligt konstruktion enligt lagenförhandling 1993eller om

oaktsamhet för- företagsrekonstruktionackord .-000grov omav
obeñntliguppgiver eller konkurs oaktsamhettiger tillgång, av grov

sådan förtiger tillgång, uppgiver obe-eller lämnarskuld annan
likaledes, fintlig skuld eller lämnaruppgift, dömesoriktig annan

uppgiften innan den sådan oriktig uppgift, dömesrättasom
eljest lägges till uppgiftenbeedigas eller likaledes, rättasom

förfarandet, för vårds- innan den beedigas eller eljestförgrund
för förfarandet,lägges till grundlöshet borgenärer.mot

vårdslöshetför borgenârer.mot

kraftlag träder i den januari 1994.Denna 1

lydelse 198643Senaste
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12 Förslag till

Lag ändring i utsökningsregisterlagenom

1986617

Härigenom föreskrivs i fråga utsökningsregisterlagen 1986617 attom
7 och §§ skall ha följande11 lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Utöver de uppgifter i och 5 får4 §§ utsökningsregistret, i densom anges
utsträckning föreskrivs regeringen eller den myndighetsom av som
regeringen bestämmer, innehålla uppgifter om

exekutionstitel, skuldens storlek, arbetsgivare eller utbetalareamian
ersättning i 7 kap. § eller 15 kap.1 2 § utsökningsbalken,av som avses

medelsslag, dag skulden fastställdesnär och den förföll till betalning,när
influtna medel, den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas andrasamt
förhållanden betydelse för betalningsskyldigheten framgårav som av exe-
kutionstiteln eller andra handlingar i målet,av

de verkställighetsåtgärder har begärts sökanden,som av
den3. sökt verkställigheten och vad i övrigt behövs försom som

utbetalning influtna medel och redovisning,av annan
4. ställd säkerhet, uppskov och avbetalningsplan,
5. utmätning, exekutiv försäljning, införsel, avräkning och betalningssäk-
ring,

kvarstad och återtagande av vara,
bötesförvandling,7.
betalningsinställelse och likvidation,

9. skuldsanering enligt skuldsa- skuldsanering9. enligt skuldsa-
neringslagen 1991000, kon- neringslagen 1991000, före-
kurs, ackord, näringsförbud och tagsrekonstruktion enligt lagen

förordnande god enligt 1993000 företagsrekon-av man om
2 §ack0rdslagen 1970847, struktion, konkurs, ackord och

näringsförbud.
förhör10. eller åtgärd har vidtagits för efterforskningannan som av

tillgångar,
redovisningen11. verkställighetsuppdraget,av

12. administrativa och tekniska uppgifter behövs för registretssom
användning.

Senaste lydelse 1991707 och lydelse enligt SOU 199074 Skuldsane-
ringslag
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§

Riksskatteverket och kronofogdemyndighetema får ha terminalåtkomst
till utsökningsregistret.

Terminalåtkomsten för kronofogdemyndighet får endasten avse
uppgifter om

den registreradär hos myndigheten gäldenâr i målsom som om
exekutiva åtgärder,
2. den i fall än under gäldenår1 eller svarandeärannatsom som avses
i mål eller ärende handläggs hos myndigheten,som
3. make till underperson som avses
4. den betalningsansvarigår medgemensamtsom person som avses
under

fåmansföretag5. och fåmansågt handelsbolag i punkt 14som avses av
anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen 1928370 och delägare i
sådant företag, företaget eller delägare i detta gäldenärårom som avses
under
6. skuldsanering, konkurs och 6. skuldsanering, företagsrekon-
nåringsförbud. struktion, konkurs och närings-

förbud.
frågaI kronofogdemyndighet tillsynsmyndighetår i konkursom som

gäller terminalåtkomsten enligt andra stycket också gåldenärer1 i annat
län, detta ingår i tillsynsområdet.om

11

Uppgift indrivningsuppdrag Uppgift indrivningsuppdragom om
böter får bevaras i böter får bevaras isom avser som avser

utsökningregistret till utgången utsökningregistret till utgången
det då fullår betalning sked- det år då full betalning sked-av av

de. Andra uppgifter i de. Andra uppgifter isom avses som avses
6 § får bevarasl-ll under högst får6 § bevaras under1-11 högst

år. tidDenna räknas för år. Denna tid räknas förtre tre
uppgifter betalningssäkring, uppgifter betalningssåkring,om om
kvarstad, näringsförbud och kvarstad och nåringsförbud från

förordnande god från utgången det år då åtgärdenav man av
utgången det år då åtgärden förföll förloradeeller sin verkanav

l Senaste lydelse 1990673 och lydelse enligt SOU 199074 Skuldsa-
neringslag

2 Senaste lydelse 1990786 och lydelse enligt SOU 199074 Skuldsane-
ringslag
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förföll eller förlorade sin verkan för uppgifter skuldsane-samt om
för uppgifter skuldsane- ring, företagsrekonstruktion,samt om

ring, konkurs och ackord från konkurs och ackord från utgång-
utgången det då förfarandetår det år då ñrfarandetav en av av-
avslutades. För övriga uppgifter slutades. För Övriga uppgifter
räknas tiden från utgången det räknas tiden från utgången detav av

under vilketår målet avslutades. år under vilket målet avslutades.
Uppgifter enligt 4 och 5 skall§§ Uppgifter enligt 4 och 5 skall§§
bevaras så länge uppgift bevaras längeså uppgiftannan annan

förekommer i förekommer iom personen om personen
registret. registret.

Uppgift inte längre får bevaras med stöd bestämmelserna isom av
första stycket skall gallras, inte regeringen eller den myndighetom som
regeringen bestämmer föreskriver något annat.

Denna lag träder i kraft den januaril 1994.
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13 Förslag till

Lag ändring i uppbördslagen 1953272om

Härigenom föreskrivs i fråga uppbördslagen 1953272 skall62 §attom
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§62

Finner Skattemyndigheten efter anmälan kronofogdemyndighet ellerav
eljest sådana omständigheter föreligga, skattskyldig eller arbetsgivare,att

jämlikt denna lag ansvarig för arbetstagares skatt,är bör försåttassom
i konkurs här i riket för utfâende skatt, skall Skattemyndighetenav
förordna, kronofogdemyndigheten skall framställning därom;göraatt
dock då skattebelopp, för vilket den skattskyldige eller arbetsgivarenatt,
häftar, understiger trehundra kronor, sådan franmställning må ske,
med mindre i det föreliggande fallet synnerliga skål därtill äro.

Skattemyndigheten därmå, finnesså med hänsyn till föreliggande
omständigheter böra ske, uppdraga kronofogdemyndighetåt självatt

huruvida framställning,avgöra i föregående stycke börsägs, göras.som
Bjuder skattskyldig eller Bjuder skattskyldig ellerar-

betsgivare, enligt denna lag arbetsgivare, enligt dennasom som
ansvarig förår arbetstagares lag ansvarig förär arbetstagares

skatt, ackord skatt, må skatt,rör ackord skatt,rör måsom som
Skattemyndigheten kronofogdemyndighetenantaga antagaac-
kordsförslaget i denna del, ackordsförslageti denna del,om om
det kan till fördel för det kan till fördel föranses vara anses vara
det allmänna. Ackordsñrslag, det allmämia. Ackordsförslag,

icke framställes i konkurs icke framställes i konkurssom som
eller enligt ackordslagen 1970 eller enligt lagen 1993000 om
.°847, dockmå endast företagsrekonstruktiøn, dockmåantagas
på villkor Övriga bor-även endast villkoratt ävenantagas att

ackordetgenårer angår övriga borgenårer ackordetsom som
godkänna detta. godkännaangår detta.

Denna lag träder i kraft den januari1 1994.

l Senaste lydelse 1990329
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14 Förslag till

Lag ändring i lagen 1982 188 preskrip-om om
tion skattefordringarav m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1982188 preskriptionom om av
skattefordringar 5 § skall ha följande lydelse.attm.m.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

5§

Förordnas god enligt Har ansökan företagsrekon-man ac- om
kordslagen 1970847 innan struktion enligt lagen 1993%
fordringen har preskriberats, företagsrekonstruktion gjortsom
preskriberas den tidigast två år innan fordringen har preskribe-
efter utgången det kalenderår preskriberas den tidigastrats, tvåav
då förordnandet meddelades år efter utgången det kalen-av
eller, ackord kommer till derår då beslut förfarandetsom om
stånd, efter utgången det upphörande meddelades ellerav ett
kalenderår då ackordet skall ackord skall fullgjort. Vadvara

fullgjort. Vad har harvara sagts verkansom sagtssom nu om av
verkan ackordsför- företagsrekonstruktionett tillämpasnu om av

farande tillämpas vidäven skuld- även vid skuldsanering enligt
sanering enligt skuldsanerings- skuldsaneringslagen 1991000,
lagen 1991000, ansökannär när ansökan skuldsaneringom

skuldsanering gjorts innan gjorts innan fordringenom har
fordringen har preskriberats. preskriberats. Tvåårstiden räknas
Tvåårstiden räknas i detta fall i detta fall från utgången detav
från utgången det kalenderår kalenderår då förordnandeav om
då förordnande inledande inledande skuldsanering med-om av av
skuldsanering meddelades eller delades eller då återstående
då återstående skuldbelopp skuldbelopp skolat betalas.senast senast
skolat betalas.

l Lydelse enligt SOU 199074 Skuldsaneringslag
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

gäller intestycketFörstagäller intestycketFörsta omom
företagsrekonstruk-ansökanskuld-förordnas ellergod omman

skuldsaneringellertid då tionunderinledssanering görs
preskriptions-under tid dåinledsförlängd påpreskriptionstiden år

grundförlängd påtiden ärgrund 9 avav
9

januariden 1994.i kraft 1lag träderDenna
före1970847ackordslagenenligtförordnatsgodHar2. man

fortfarande.bestämmelsergäller äldrelag,ikraftträdandet dennaav
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15 Förslag till
Lag ändring i aktiebolagslagen 19751385om

Härigenom föreskrivs i fråga aktiebolagslagen l9751385om 13att
kap. 20 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.
20

Om aktiebolag försättsett i Om aktiebolag försättsett i kon-
konkurs eller förhandling kurs eller beslutom en företags-om

qñentligt ackord inleds förom rekonstruktion enligt lagen 1993
bolaget, skall rätten sända under- 000 företagsrekonstruktionom
rättelse beslutet för registre- meddelasom för bolaget, skall rät-
ring. sända underrättelseten be-om

slutet för registrering.
Under konkursen företräds bolaget konkursgäldenär densom av

styrelse och verkställande direktör eller de likvidatorer finns vidsomkonkursens början. Dock gäller även under konkursen bestämmelserna
i denna lag rätt avgå, entledigandeatt ochom nytillsättning.om om

När konkurs har avslutats, Nären konkurs har avslutats,en
eller förhandling ofentligt elleren företagsrekonstruktionom en
ackord har avslutats på enligt lagenannat 1993000 omsätt än konkurs, skall företagsrekonstmktiongenom har upp-tingsrätten för registreringgenast hört på sätt änannat genomunderrätta registreringsmyndig- konkurs, skall tingsrätten genast
heten i det förra falletsamt för registrering underrättaange regi-

överskott finns eller inte.om streringsmyndigheten i detsamt
Tingsrätten skall även för regist- förra fallet överskottange om
rering underrätta registrerings- finns eller inte. Tingsrätten skall
myndigheten när högre rätt föräven registrering underrätta

beslut, har vunnitgenom registreringsmyndighetensom när
laga kraft, har upphävt beslut högreett rätt beslut, hargenom som

Lagen omtryckt 1982739

2 Senaste lydelse 1987686
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

upphävtkraft, harvunnit lagakonkursi ettbolagetförsättaatt
i kon-försätta bolagetbeslutförhandlinginledaeller attatt om

företagsrekonstruk-ellerkursackord.ofentligt om
1993000enligt lagention om

företagsrekonstruktion.

januari 1994.i kraft denträder llagDenna
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1 Inledning

1.1 Uppdraget

I Insolvensutredningens ursprungliga uppdrag enligt direktiven den 15
september 1988 Dir. 198852 ingick huvudspörsmål, nämligen 1tre
frågan rekonstruktionsförfarande ñr företag iett nytt ekonomiskom
kris, frågan2 skuldsanering för fysiska och frågan3om personer om

bättre anpassning den konkursråttsliga lagstiftningen till in-en av
ternationella förhållanden. Frågan skuldsanering behandladeom
utredningen i sitt delbetänkande SOU 199074 Skuldsaneringslag.
Frågan konkurslagstiftningens anpassning till internationellaom
förhållanden har med anledning tilläggsdirektiv utredningenattav gavs
1990 tagits bort från uppdraget för behandlas i särskild ordningatt
regeringsbeslut den april11 1991, dnr 91-896.

Utredningens kvarstående uppdrag gäller alltså främst frågan ettom
rekonstruktionsñrfarande för företag i ekonomisknytt kris. Härtill

kommer det spörsmålet konkursgäldenärens rättseparata attom
överklaga vissa beslut försäljningrörande konkursboets egendom.av
Uppdragets innebörd i dessa delar dåvarande chefen förangavs av
Justitiedepartementet, statsrådet Thage G Peterson, följandepå sätt.

Den januaril 1988 trädde konkurslag krafti prop. 19868790,en ny
LU 32, rskr. 320, SFS 1987672. Genom den lagen har framförnya
allt reglerna konkursförfarandet modemiserats. Den lagen harom nya
också fått modern utformning såvitt gäller systematik och språk.en
Den konkurslagen kan sägas slutmål iutgöra reformarbete pånya ett ett
konkurslagstiftningens område har bedrivits successiv sedan slutetsom

1960-talet. Bland de nyheter har förts in i lagstiftningen kan härav som
nämnas eller utvecklade regler återvinning, nåringsförbud ochnya om
ackord, förmånsrättslag och ordning för konkursför-en ny en ny
valtningen och ñr tillsynen därav. Det har emellertid under arbetets

framkommitgång delvis skäl för från olika utgångspunkterattnya- -ytterligare utveckla vår konkursrättsli lagstiftning. Enligt min meningga
bör arbetet med sådan översyn inledas redanen nu.

Vidare har lagutskottet i riksdagen godkänt betänkande LUett av
198788 12, rskr. 57 uttalat vissa frågor konkursrâttenspå områdeatt
bör över. Liknande synpunkter har framkommit vid hearingses en som
anordnas justitiedepartementet i fördecember 1987 ättreatt ettav
underlag för bedömning reformbehovet.en av

Ett rekonstruktionsförjfarartdenytt m.m.

Statens industriverk SIND har i SIND 19857 Konkursut-rapporten
redningen kommit fram till det finns behov bl.a.att ett ett nyttav
rekonstruktionsförfarande, alltså förfarande syftar tillett attsom
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i ekonomisk kris.återställa livskraften hos företag hamnatett som
lagt fram konkret förslaghar i emellertid inte någotSIND porten omra

varvid tankarnaför arande. har remissbehandlats,sådant Rapportenett
fått i princip positivtrekonstruktionsförfarande harpå ettett nytt
industridepartementethar inommottagande. Rapporten övervägts men

198687174.inte föranlett förslag i den delennågot prop.
ovanligt företag hamnar iEnligt SINDSs det inteär attrapport

affärsidé produkt företagetekonomisk kris den ellertrots att som
och kan grund förby sin verksamhet på har marknad utgörager en en

kan sitt i olika omständigheterrörelse. Problemen hasta ursprung
för litet kapital, okunnighet hos företa sledningen isåsom eget

företagan i allmänhet.ekonomiska frågor eller bristande erfarenhet av e
rekonstruktion företaget.konkurs kan i och för sig medföraEn en av

emellertid ofta till kapitalförluster och försvagar denDen leder stora
möjligheter få nödvändiga krediter hos bankerdrabbade företagarens att

ofta andraoch leverantörer. Konkursen drabbar också leverantörer och
hadeborgenärer med oprioriterade fordringar sätt gåttpå ett attsom

rekonstruktion. Ackordsinstitutet harundvika med formannanen av -inte fått deni sin nuvarande utformning enligt hellerrapporten-
praktiska betydelse kunde önska.som man

för förbättra företagens möjligheterFörslag åtgärder attattom
i obeståndssituation har tagits också i promemori-rekonstrueras en u p

och iBetalningsinställelse och rumsstödDs 19797 råA m.m.an
obe-betänkandet I Rådrumsstöd och handläggningDs 19811 av

lagstiftning området.ståndsärenden. Försla har inte lett till någonen
uttalatLagutskottet har i tidigare nämnda betänkandet s. 25 attet

rekonstruktionsförfarande bli föremål förfrågan börett nytt enom
allsidig förutsättningslösoch översyn.

hearingen fråganVid den justitiedepartementet anordnade togs omav
representerade olikarekonstruktionsförfarande Deett nytt up som. skapar sådantbor enärsintressen i huvudsak positiva till ettattvar man

ochför Andra ifrågasatte behovet helt förfarandearande. nyttettav
ackordsinstitutet.menade borde sig med förbättringarnöjaatt avman

finns anledningemellertid allmänt den meningen detMan attattvar av
möjligheter till rekonstruktionyidtaåtgärder för skapa bättreatt av

öretag.
både Danmark och har under beslutatI Norge årsenare om nyaman

rekonstruktionsmöj ligheter.konkurslagar båda inrymmer alternativasom
i Tidssknft forProfessom Gertrud Lennander har i uppsatsen

utvecklingen det härrettsvitenskap 1987 545-589 redovisat påatts.
Frankrike, Storbritannien ochområdet i Förbundsrepubliken Tyskland,

Osterrike har i riktning.gått samma
tydligt behovet och förutsättningarnaDet enligt min meningär att av

för de institut påi Sverige införa motsvarighet till någotatt en av som
utredas. Uppgiften börtid har utvecklats i andra länder börsenare nu

anförtros särskild utredare. Denne bör förutsättningslöst övervägaen
fall lämnafrågan sådant förfarande bör införas i Sverige och i såettom

förslag till hur det lämpli bör utformas.en
rekonstruktions-förutsättning ningsarbetet börEn i att ettutr vara

därförfarande skall kunna tillgripas endast i sådana situationer
äldenären driver form näringsverksamhet. Ennågon armanav

till närings-örutsättning bör olika former samhälleligt stödattvara av
sådant.verksamheten inte byggs in i systemet som

tillräckligtorsak till konkurs och ackord inte årEn attgemensam
de aktualiserasverksamma rekonstruktionsförfaranden kan attvarasom

genomföra menings-alltför stadium, då möjligheternapå ett sent att en
obefintliga.full rekonstruktion företaget redan intill Ettär näst nyttav

i dag fåförfarande bör därför borgenårema möjlighet tidigare änattge
i ekonomiskatill stånd åtgärder beträffande företag har hamnatett som

bättre i detsvårigheter. Utsiktema till betalning torde generellt sett vara
vidskedet konkurs.än
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Ett rekonstruktionsförfarande baserasnytt kan reglerna ackordomi eller konkurs, det kanutom också regleras fristående.men
Om utredaren kommer fram till det inte finns nå behovatt ot attavskapa helt rekonstruktionsförfarande,ett kannytt det anledninginnasstället vidareutvecklaatt reglerna ackord i eller konkurs.i utomom

dagI berör ackordsförfarandeett enligt ackordslagen 1970847
endast de borgenärer har fordringar förmånsrätt. Det börutansom
kunna övervägas inte också andra borgenärer borde dras med iom ett
ackordsförfarande. Man bör emellertid kunna tänka sig dessaatt
fordringar tillåts bli behandlade på sätt än övriga fordringar.ett annat
Det kanske inte behöver ställas krav på alla prioriteradeattens
fordringar i det här sammanhanget behandlas lika. Ett sådant inslag kan
för övrigt också inrymmas i rekonstruktionsñrfarande.ett nytt

Frågan eftergifter i samband med indrivning skatter ochom avavgifter har utförligt diskuterats skatteindrivningsutredningen iav
betänkandet SOU 1987 10 Indrivningsla Betänkandet harm.m.
remissbehandlats och övervägs för närvaran inom finansdepartemen-e

Det är naturligt resultatettet. det arbetet beaktasatt i det härav
sammanhanget.

Det bör vidare finnas anledning överväga det går modifieraatt attom
reglerna ackord i syfte minska tiden för ackordsförfarande.attom ett
Kraven på den gode kompetens bör sannolikt också skärpas.mannens
Det kan ifrågasättas inte den till god enligtutsettsom som manackordslagen generellt bör ha kompetenssett konkurs-samma som enförvaltare.

Frågan rekonstruktion näringsverksamhet har samband medom av
förmånsråttslagstiftningenpå det sättet borgenärer sig haatt som anserbetryggande säkerhet sina fordringar ofta saknar intresseor att taavinitiativ till åtgärder när de gäldenären har hamnat i besvärligattser enekonomisk situation. Ibland påstås det borgenärer med säkerhet iatt
företagshypotek, vilka ofta professionellaär kreditgivare, saknar
tillräckliga incitament aktivt följa sin kreditgivning.att Lönegaran-upp
tiutredningen A 198204 har i sitt slutbetänkande SOU 198127
Lönegarantin och fömiånsrättsordningen berört just den frågan. Det
finns emellertid enligt min mening anledning den angivnaatt mot
bakgrunden förutsåttnin slöst i förstaöver hand de delarnu mer se avförmånsråttsordningen rörs rekonstruktionsfiågoma.som av
Utredaren bör dock oñrliindrad i den mån utrednin sarbetetattvara -anledning till det komma på även andra delar ormåns-ger av-rättsordnin jfr. lagutskottets betänkande LU 1987882l 11-12.en s.

De förs lönegarantiutredningen har lagt fram i detag som nyssnämnda betänkandet bör enli min mening bedömas i ljuset det av
överväganden utredaren komma igöra det härattsom samman-hanget. Betänkandet bör därför lämnas över till utredaren Br beaktasatt
i utredningsarbetet. Jag har i denna fråga samrått med chefen för
arbetsmarknadsdepartementet.

Oberoende utredaren kommer fram till det bör införasattav om ett
rekonstruktionsförfarande inytt Sverige förslagbör till reglering avolika frågor i samband med betalningsinställelse läggas fram. Syftet

med betalningsinställelsen är gäldenären tid överväga olikaatt attge
alternativ i uppkommen obeståndssituation. Målsättningen fören en
reglering beta bör skapa möjlighet förattav vara en
näringsidkaren driva sin verksamhet under denna periodatt med
iakttagande borgenäremas krav deras utsikter betalt föratt attav
sina fordringar inte försämras under tiden för betalningsinställelsen.

Reglerna betalningsinställelse bör också klargöra i vad månom
tillgångar nyanskaffats efter betalningsinställelsen efterföljandesom i en
konkurs skall ingå i den egendom utgör säkerhet föranses som
fordringar med säkerhet i företagshypotek jfr NJA 1987 105.s.

Oavsett resultatet utredarens överväganden i detta avsnitt bör hanav
under alla förhållanden överväga juridiska börom personer ges
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verksam-ellerkonkurs fortsätta återuackord ieftermöjlighet taatt likvidationträda ijuridisknärvarande måsteheten. För ompersonen
aktiebolagsla-bl.a. 13 kap. 19 §med överskott,konkurs avslutas seen

1975 1385.gen

konkurqförvaltarensöverklagaKonkursgäldenärens vissarätt att av
beslut

förlorarmedför konkursgäldenären rättenkonkursbeslutEtt attattom
i ställettillkommeregendom. Den rättenkonkursboetsförfoga över

de influtnaoch fördelaskall sälja tillgångarnaförva bl.a.Han
inte reglerinnehåller någraKonkurslagenmellan borgenärema.medlen

förvaltarensöverklagakonkursgäldenären rättuttryckligen attgersom
slutredo-klandra förvaltarenskan dockningsåtgärder. Gäldenärenförsälj

domstol.prövade Högstafå hans beslutdet sättetvisning och på av
konkursgäldenårfunnit1987 13har i mål NJAdomstolen attett ens.

tillhöravseende egendomförsäljningexekutivinte får överklaga somen
inte försattgäldenär ärutsökningsbalken fårkonkursboet. Enligt somen

sådan ñrsäljning.överklagai konkurs en
skuldbördadensäljs unde ris, kanegendom tillkonkursboetsOm

onödigtblihar efter kokonkursgâldenären kvar stor.rsensom
detuttalat stårbetänkandet 1987 8812 s. 2har i LULagutskottet att

gäldenä-rättsmedvetandetmed det allmännagod samklangi mindre att
frånLagutskottet, avstårfår överklaga beslut.i dessa fall inte somren

konkursgäldenärensfrågantill frågan i sak,ställning attatt omanser
iförsäljningsåtgärder bör övervägasöverklaga förvaltarensrätt att

betänkande berördaövriga i utskottetsmed utredningensamband av
i den bedörrmingen.instämmerfrågor. Jag

direktivbedrivande innehåller 1988 årsutredningsarbetetsBeträffande
följande uttalanden.bl.a.

rekonstrukrionsförfarandet bör utredaren närmareSåvitt gäller det nya
frånerfarenheternaförebilder och delolika utländskaundersöka ta av

behovetUtredaren bör undersöka det nåmiareländer.dessa ettav
från olikasynpunkterrekonstruktionsfårfarande och inhämtasådant nytt

sådantutfominingenden lämpligaberörda intressenter ettavom
denremissyttrandena övertidigare nämnda ochinstitut. SlNDs rapport

utredningsarbetet.för Avenlämplig ångspunkttorde utgöra uten
devägledning, liksombör godbehandling råganlagutskottets av ge

ihearingvid justitiedepartementetsframfördessynpunkter som
december 1987.

utred-begränsafattades under beslutberörts förut 1990Som attom
Dir. 199074tilläggsdirektiv december 1990uppdrag. den 13ningens I

Lailastatsrådetchefen för Justitiedepartementet,dåvarandeanförde
chefen för Industridepartementet,efter samråd med dåvarandeFreivalds,

härom.statsrådet Molin, följandeRune

utreda antalmed uppdragInsolvensutredningen tillsattes år 1988 att ett
imed vadområde. enlighetfrågor konkursrättens Ipå angavssom

skuldsaneringfråganbehandlade utredningen med förturdirektiven om
lades nyligendenna delUtredningens förslag iför fysiska personer.

Skuldsaneringslag.fram i delbetänkandet SOU 199074
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De frå återstår utreda främstäror frågansom attnu ett nyttomrekonstru tionsförfarande för företag i kris och lagregleringen avbetalningsinställelse vissa konkursrättsligasamt frågor med intematio-nell anknytning.
Frågor gäller rekonstruktion företagsom i kris har underav senaretid fått ökad aktualitet. Riksdagens näringsutskotten har i sitt avriksdagen godkända betänkande 198990NU7 s. 16 förordat enutredning med övergripande uppdrag föreslå samordnadeatt åtgärder

ägnade hejda den oroväckandeatt utvecklingen i fråga konkurser.omFrågan har övervä inom industridepartementet,ts och industriministem
kommer i begära regeringensatt bemyndigandesenare g tillkallaattkommitté för göra sådanen att översyn.en

Vissa de frågor enligt direktiven tillav insolvensutredningensom rörrekonstruktion företag i ekonomisk kris harav så nära sambandett medde frågor kommer omfattasatt densom nämnda kommitténsav nuuppdrag det är nödvändigtatt dra gränsatt mellan de två utrednings-enuppdragen. Efter samråd med industriiriinistern har jag kommit fram till
denna gräns lämpligenatt bör dras så insolvensutredningenatt utrederrekonstniktionsfrågor har samband med företagsom att har kommitett

på obestånd eller har betalningssvårigheter. Andra rekonstruktions-
frågor, dvs. närmast sådana förebyggande åtgärder syftar tillsomförnyelse företag i kris det frågautan ärav att obestånd, skallomankomma på den kommitté industriministem tillkalla.som attavserDenna arbetsfördelning mellan kommittéema innebär insolvensut-attredningen behandlar frågor rör eventuell lagregleringsom en avbetalningsinställelse. I anslutning till det bör utredningen övervägabehovet ändringar i ackordslagstiftningenav liksom frågor omförmånsrättsordningen. Utredningen bör också fråganta upp omjuridiska bör möjlighet efterpersoner ackordatt i konkursges fortsätta
eller återuppta verksamheten.

Insolvensutredningen bör givetvis hålla kontakt med den kommitté
industriministem tillkalla.som attavser

Med hänsyn till det angelägna i frågoratt rör rekonstruktionsom avföretag i kris får sin belysning sånu möjligtsnart är det enligt minsommening lämpligt den andra huvudfråganatt återstår insolvensut-som avredningens uppáliråg,nämligen frågan denatt konkurs-om anpassarättsliga lagsti till internationella förhållanden,särskilden bryts ochutbehandlas i ordning. Den frågan har inte sådantett sambandmed övriga delar uppdraget det medföratt någraav olägenheter attbehandla den fristående vidare utredning inomgenom regeringskansliet.
Med de begränsningar insolvensutredningens uppdragav jag härsomhar bör utredningsarbetetangett kunna slutfört före utgångenvara avjuni 1992.

Den 7 november 1991 fick utredningen ytterligare tilläggsdirektiv, denna
gång till komplettering de äldre direktiven såvitt gällerav utredningens
arbete med reglerna statlig lönegaranti vid konkurs. Efterom redo-en
görelse för bl.a. tidigare gjord begränsning uppdraget anförde chefenav
för Justitiedepartementet, statsrådet Gun Hellsvik, efter samråd med
cheferna för Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet,
statsråden Börje Hörnlund och Per Westerberg, följande.

Insolvensutredningens arbete är i enlighet med det sagda förnunärvarande inriktat på frågor rör eventuell lagregleiingsom denen avsituationen företagatt harett betalningssvårighetersom ställer in sinabetalningar betalningsinställelse. I anslutning till det övervägerutredningen behovet ändringar i ackordslagstiftningenav och iförmånsrättsordningen. Aven lönegarantifrågor finns med i bilden.
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Lönegarantin och198827SOUbetänkandeLönegarantiutredningens
beaktandeförutredningentillöverlämnatsharförmånsrättsordningen

utredningsarunder
kraftilandet ökatiföretagskonkurserantalettid harUnder senare lönegarantimedelutbetalningarnautveckling ärdennaföljd attEn avav har gjortsBeräkningaravsevärt.högstökatockså harkonkursi som

cirkatilluppgåkan kommaunder 1991årutbetalningarna attvisar att
utbetalningardemedräknakanfallflertalet attmiljarder kr. Itvå man

missbrukas.intereglernaochkorrektalönegarantin ärfrån attgörssom anställda närdeskydd förviktigtfalli sådanaLönegarantin utgör ett
ocksåreglernasigvisatemellertidharkonkurs. Det attigårföretaget

frånbetalatsfallenskildahar ibelopp utMycketmissbrukas.kan stora
gällandegjortshar äventid attUnderlönegarantifonden. senare

drivsuppsägninunderbranscheri vissaföretagkonkursdrabbade
andraskadarsättlönegarantimedel påhjälp ettmedvidare somav

tilllönegarantimedel lederanvändningenochbranscheniföretag att av
företagen.mellankonkurrensosund

sättasåtgärder måsteoch jag ärArbetsmarknadsministem attense om
lönegaran-missbrukavigsidor ochmed detill rättakommaförin avatt

arbets-fråninhämtatjagEnligt vadförekomma.kantireglema som föreslå1992under vårenför avsikthanharmarknadsrninistem att
lönegarantireglema.iändringarförslagframläggaregeringen att om

skallbelopppå destorlekenberörabl.a.kommerFörslagen att som
ifrågaskall beslutaochlönegarantinfrånbetalaskunna omut somvem

lönegarantimedlen.
insolvensutred-tillöverlämnasmin meningenligtdetbörSamtidigt

tillämpninglönegarantinsaspektersådanabeaktaningen somatt
iandra företagochkonkursdrabbade företagenför deeffekternagäller

likakonkurrera påmöjligheternagällerdet attbransch närsamma nämnde frågorjag tidigareutrederInsolvensutredningenvillkor. som
bl.a.innefattarkris och detta tai attföretagrekonstruktion avom användasskall fålönegarantimedleni vilken månochtillställning om Utredningenkonkurs.ochbåde iföretag,rekonstruktionen utomvid av

får fördetföljdervilkauppmärksammasärskiltarbetesittibör
kanföretagbranschvissiföretagolika attmellankonkurrensen en

utredningenFinnerviss tid.underlönegarantimedelmedvidaredrivas
konkurrenshän-imedför problemlönegarantimedelanvändningenatt av förbehövaskanändringar attföreslå deutredningenseende bör som

problemen.medtill rättaeller kommamotverka
för närvaran-insolvensutredningeniarbetetärnämndejagSom nyss betalningsin-reglerinföraSverige börivifråganinriktat påde omom iföretagkonkursrekonstruktionunderlätta utomsyfteiställelse avatt

reglerna imedsambandreglering har närarättsligsådankris. En
framhållavillJaglönegarantilagen. attochfömiånsrättslagen en
såvitt gällerförslag,eventuellautredningensförutgångspunkt an-

rekonstruktionmedsambandlönegarantimedel ivändningen avav utgiftsbelastningen påtotaladenkonkurs, äri eller attföretag utom
för arbetetutgångspunktbörVidareökar.lönegarantifonden inte en
försämrasintevillkorföretagensmedelstoraochde småsärskiltattvara förmåns-iföreslåskommaeventuellt kan attändringarde somav

rättshänseende.
insolvensutred-tilldirektivenursprungligai deredanSom angavs införti Europahållolikaår påunderhar nyaningen senareman Utredninkris.iföretagrekonstruktionförförfarandenrättsliga enav

rekonstruktions ör-dessaerfarenheternasigtillgodogörasökabör av
dem kandelarellerreglersådanaför varafaranden avatt omse
genomgångvid sinUtredningen börSverige.iinföralämpliga avatt

rekon-deuppmärksamhet åtägnaområdeterfarenheterutländska
ll-förfarandet.s.k. Chapterdeti USA,gällerstruktionsregler som
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De tillkommande iftema bör föranleda viss förskjutningupp en avden tidigare tids risten.utsatta Utredningens uppdrag bör emellertid
kunna slutfört hösten 1992.vara

Uppdraget för den kommitté industriministem tillkallade 1990 ochsom
Konkursutredningenantog Inamnet 199002 harsom våren 1992 åter-

kallats.
Det kan tilläggas utredningen haftävenatt iaktta regeringensatt

generella direktiv till kommittéer och särskilda utredare dels den 22 juni
1988 angående beaktande EG-aspekter i utredningsverksamheten Dir.av
198843, dels den 9 april 1992 redovisa regionalpolitiskaattom
konsekvenser Dir. 199250.

Överlämnade1.2 skrivelser m.m.

Till insolvensutredningen har regeringsbeslut den 22 decembergenom
1988 överlämnats följande skrivelser för beaktande under utrednings-
arbetet.

Framställning från Nordiska ñrfattarrådet angående förmånsrätt
för författares fordringsanspråk vid konkurs Justitiedepartementets
ärende 1202-79.nr

2. Framställning från Svenska Företagares Riksförbund om av-skaffande förmånsrätten ñr och kommuns fordringarstatsav på skatt
och allmänna avgifter Justitiedepartementets ärende 2496-80.nr

Riksdagens skrivelse 1981826 förmånsrätt för royalty vidomkonkurs Justitiedepartementets ärende 2775-81.nr

4. Riksdagens skrivelse 198182l72 förmånsrätt vid konkursom
Justitiedepartementets ärende 792-82.m.m. nr

5. Framställning från SHIO-Familjeförtagen angående översyn avförmånsrâttslagen Justitiedepartementets ärende 2100-82.nr

6. Framställning från Sveriges Grossistñrbund överssynom avförmånsrättsordningen Justitiedepartementets ärende 660-8 .nr

7. Framställning från SverigesAckordscentral överssynom avförmånsrättsordningen Justitie ärende 1745- 5.epartementets nr

Skrivelse från Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Sam-
arbetsnämnd KLYS med åynpunkterkonstnärsskapetspå villkor i det
svenska samhället Justitie ärende 8epartementets -160.nr

9. Framställning från Småföretagens Riksorganisation angående
underleverantörers och andra småföretagares tillrätt utdelning vid
konkurs Justitiedepartementets ärende 87-1919.nr

10. Skrivelse från Ackordscentralen Stockholm angående behovet avreviderad ackordslagstiftning Justitiedepartementetsen ärende 87-nr2421.
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förangående förmånsrättStefan VejdemoadvokatfrånSkrivelse11.
88-1965.ärendeJustitiedepartementetsbegravningskostnader nr

Lönegarantin198827betänkande SOULönegarantiutredningens12.
88-3189.ärendeJustitiedepartementetsförmånsrâttsordningenoch nr

Grossistför-skrivelser frånöverlämnats tvåvidareharutredningenTill
och142391ärendeIndustridepartementetsHandelSvenskbundet nr

ärende 92-693.Justitiedepartementets nr

bedrivandeArbetets1.3

erfarenheterförebilder ochutländskaundersöktharInsolvensutredningen
harDärvidrekonstruktionsförfaranden.insolvensrättsliga ut-rörande

VidEngland och USA.i Damnark, Norge,studiebesökgjortredningen
konlcurslovutval-norskasammanträffat med detutredningenharbesöken

lagstiftandeochministerierberördaföreträdare förmed organ,samtget
vidare avsnitt 5.1.11och revisorer seadvokateruniversitet,domstolar,

och S.bilaga 4och 5.2.10 samt
före-hearing medhållitutredningenharapril 199223-24Den en

berördaövrigtnäringslivet iochkreditväsendetträdare för samt
i frånanteckningarUtredningensorganisationer.ochmyndigheter

redovisas i bilaga 3.hearingen
materialinhämtatutredningenundersökningar harsärskildaGenom

kronofogdemyndig-frånföretagskonkurser 1990dels 958angående sex
dels ärendenkonkurs,tillsynsmyndighet iegenskapheter i deras omav

samtligafrån1970847ackordslagenenligtgodutseende manav
konkursförvaltarnastillinställningkonkursgäldenärersdelstingsrätter,

i deraskronofogdemyndighetersamtligafrånförsäljningsátgârder
ochdels utseendei konkurstillsynsmyndighetegenskap samt avav
till-från samtligaoch godekonkursförvaltare mänhoskompetens

i avsnittenredovisasUndersökningarnai konkurs.synsmyndigheter
i bilaga 2.och 3.3.3.23.3.2.22.2.2., samt

sammanträffanden medövrigtihar ocksåUtredningen genom
näringslivetbranschorganisationer inomför olikaföreträdare m.m.

slagMaterial sådantställningstaganden.underlag för sinaerhållit av
uttryckligendeti densammanhang måni sitti det följanderedovisas

åberopas.
Konkursutredningen Imedkontakterhafthar vidareUtredningen

Samråd har199008. ägtAktiebolagskommittén Juoch199002 rum
vilken iinsolvensfrågor,internationellavissaUtredningenmed om

vissaUtredningen199278betänkandet SOUaugusti 1992 avgett om
insolvensfrågor.internationella

följanderemissyttranden överharInsolvensutredningen avgett
riksdagsmotiondepartementspromemorior och

Konsumentkreditlag 199084,DsNy
och199220Nyföretagarlån Ds2.
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Harding Olson och Stig Rindborg,motion 199192L309 Bengt3. av
Återvinning vid ackord och konkurs.
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2 Allmänt krisföretagom

direktiven förI lnsolvensutredningen målgrupp för ett nyttanges som
rekonstruktionsförfarande sådana företag har betalningssvårigheter.som

detta kapitel lämnasI därför vissa uppgifter företagskonkurser.om
Dessförinnan skall berörasnågot hur svenskt näringsliv Medut.ser
företag i det följande sådana företag registreras i Centralaavses som
företags- och arbetsställeregistret CFAR. Företagen i registret
begränsas huvudsakligen till de företag redovisar anställd personalsom
till kr.riksskatteverket eller mervärdespliktig omsättning 200 000över

2.1 uppgifterNågra företagandetom

finns i Sverige drygt 568 företagDet 000 uppgifterna annatavser om
1990inte det år täcks officiell statistik, dvssenasteanges som av

Andelen industriföretag till %.uppgår 10 Största andelen företag finns
inom varuhandeln, och hotellrörelsen inom tjänstesek-restaurang samt

Sedan har antalet företag Ökat1983 med huvudsakligen136 000,torn. ca
inom handel- och tjänstesektom.

företagdet totala antalet drygt företagAv 261 000 aktiebolag,är
vilket % samtliga företag.46motsvarar av

Antalet anställda inom näringslivet har ökat från knappt miljoner2,2
till drygt miljoner1983 2,3 1990. det totala antalet företagAv saknar ca

Åeller % anställda.387 000 68 andra sidan finns det endast 2533
% företag fler0,6 med företag100 anställda, 867 med flerän änvarav

500 anställda och företag931 med anställda. Flertalet svenska200 499-
företag hör alltså till kategorin småñretag; drygt 56 företag hade000 en
anställd och knappt företag66 000 hade 4 anställda.2 -

Medan jordbrukssektom domineras ensamföretagare tillhörav
verkstadsindustrin den näringsgren flest anställda företaghar casom per

anställda437 000 i företag23 000 och då består ändå drygt hälftenca
dessa företag ensamföretagare. Tar tillverkningsindustrin iav av man

finns inom denna 57 företag med sammanlagt 857000 000stort ca ca
anställda. Detta kan jämföras med byggnadsindustrins drygt 58 före-000

Fram i företag1990 CFAR med hade mervär-t.o.m. togs som en
despliktig omsättning krår30 000om

2 ÅrsbokStatistiskKälla 92
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fler hälften ensamföretagare, medän är totalt knappt 258 000tag, varav
anställda. Inom varuhandel, och hotellrörelse finnsrestaurang- ca

företag129 000 med sammanlagt 520 000 anställda.ca
Under 1980-talet fåtthar vi markant ökning antalet nystartadeen av

företag. Nyföretagandet följandesåg undersätt åren 1985 1990.ut -

Är företagAntal nya

1985 18 100
1986 17 450
1987 18 240
1988 58021
1989 23 570
1990 24 320

94041991 19

de företagAv 24 320 tillkom 1990 hänförde sig % till72 tjänstesek-som
har visatDet sig 50 % de nyregistrerade företagentom. äratt ca av rena

nyetableringar medan övriga nyregistreringarär skett på grundsom av
ombildningar, ägarbyten Nyetableringsfrekvensen antal företagetc. nya
i företagsbeståndet 1990 lägst i tillverkningsindustrinprocent medav var
5,1 %. högstaDen etableringsfrekvensen fanns bland konsulter, 8,5 %.
Även byggnadsbranschen visade hög etableringsfrekvens med 8,0 %.
Totalt för hela landet uppgick etableringsfrekvensen 19905.till %7,0

2.2 Företagskonkurser

2.2.1 Allmänt

19916konkursstatistikenAv ñr framgår antalet företagskonkurseratt
uppgick till 17 378. Totalt antal anställda uppgick till 64 128. För-
delningen anställda olika företagstyper följandesåg sätt.utav

Källa NyföretagandeSCB i Sverige 1989 och 1990 1990 ochresp.
1991. Obs underlaget för statistiken för 1991att ändrats något,
vilket medfört främst enskilda näringsidkareatt med årsomsätt-en
ning under 200 fallit000 kr bort i förhållande till tidigare år.
Bortfallet på grund det underlaget för inhämtande statistikav nya av
kan därför beräknas till 2 500 företag.

Uppgifterna för 1991 preliminäraär

fotnot 3se

Källa SCB Konkurser och Offentliga ackord 1991
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Antal anställda Antal företag %
0 10 444 60,0
l-2 5102 14,0
3-5 l 877 11,0
6-10 1 141 6,5
ll-IOO 351l 7,8
100- 55 0,3

Bland de olika branscherna varuhandelär och hotell-samt restaurang-
branschen ojåmförligt medstörst 5 995 konkurser, vilket motsvarar
34,5 % samtliga företagskonkurser. Om den offentliga sektornav
undantas försattes 28.e företag i konkurs jfrvart 1990; 56e.vart
Undantar jordbrukareäven försattes 24e företag i konkurs. Attman vart
konkursfrekvensen olikaär inom skilda branscher belyses 1991attav
försattes i konkurs

14e och hotellföretag,vart restaurang-
företag16e inom grafisk produktion,vart

17e bilhandelsföretag,vart
18e partihandelsföretag,vart
22a företag inom trävarutillverkning,vart
23e detaljhandelsföretag,vart
27e företag inom fastighetsförvaltning,vart
33e konsultföretag.vart

Vill åter hur antalet konkurser förändrats inom olika branscherman se
under åren 1990 och 1991 kan iakttas°.följande

Bransch konkurserAntal förändring
1991 %i sedan

1990
Konsultbranschen inkl fast 3 202 +147
Byggnadsindustrin 7821 +75
Detaljhandeln sållanköp 539l +65
Partihandel, prod.var0r 1951 +61
Verkstadsindustrin l 125 +82
Samfárdsel, 939transport +87
Partihandel, konsumtionsv 705 +60
Detaljhandel, dagligvaror 703 +35
Restaurang, caféverksamhet 703 +35
Detaljhandel, bilar drivm. 539 +68
Massa, graf. industri 397 +97papp
Jord- och skogsbruk 341 +88
Trävaruindustri 292 81+
Bank- och finansverksamhet 141 +88
Tekoindustrin 108 -18

Källa Svensk Handelstidning Justitia 1992 4nr
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Även betydelsevissi konkurs har närföretag försattsåldern på ett som
härvidvisar sigföretag slås Detvilkaskall analysera attut.somman

under oktoberi konkursförsattesde 857 företagfemte 1vart somav
lika många199091. Nästanverksamhet underpåbörjat sin1991 hade

% under% under 1988, 12under 14%, hade 1989,företag, 18 startats
innebär tvåtidigare.under eller Dettaoch 36 % 19861987 att ca

fem gamla.högst årförsätts i konkurstredjedelar de företag ärsomav
framkom vidlikartad med denåldersfördelning mycketDenna är ensom

tillverkningsföre-avseende oktober 1990. Avundersökningmotsvarande
blandäldre, medanfem eller% företag 220 år49 109tagen avvar

gamla.lika% ñretag 114tjänsteföretagen endast 3228 av var
företagnyetableringenfram till den ökandehar kommitSIND att av

konkursgick i% de företagantal konkurser. 37leder till ökatett somav
gick iutvecklingsfondernafrånerhållit finansieringoch1983 som

industriverkverksamhetsstarten Statensefter sekonkurs mindre årån tre
Konkursutredningen.19857SIND 91s.

företagskonkurseruppgick antaletnio månaderna 1992Under de första
medkonkurserperiod ökade dessaJämfört med 1991till 15 142. samma

Antalet%.fastighetsförvaltning 101ökningen inom%.23 Störst var
periodenkonkurser underberördesanställda årspersoner nyaavsom

med% jämförtökning med 32uppgick till 58 851, vilket motsvarar en
anställdabyggnadsverksamhet Ökade antaletperiod Inom1991.samma

med fler 100Antalet företag änkonkurs med 159 %.berördes avsom
55, dvs. likatillförsta kvartalen 1992uppgick under deanställda tre

19917.under helamånga som

avslutats958 konkurserUndersökning2.2.2 somav
1990under

besked hurtillgänglig statistik någotfinns ingenDet omsom ger
iföretag gårsig i deskuldsituationentillgångs- respektive ter som

sedan 1967vissa branscher,inomVidare har det inte,konkurs. änannat
erhållerborgenårsskategoriernade olikafram siffror hur myckettagits på

skattefordringar19695 Utsökningsrätt IX 210i konkurs SOUse oms.
1965 1967.och 1961avslutats 1960i konkurser resp.somm.m. -

kronofogdemyndig-med femdärför i samarbeteInsolvensutredningen har
respektive länitillsynsmyndighet i konkursheter i deras egenskap av

Under-underavslutats 1990.företagskonkurserigenom 958gått som
ochKronobergsVästmanlands,omfattat Västerbottens,sökningen har
ochStockholms, GöteborgsstorstadslånendeBlekinge län samt tre

underlån lyderoch BlekingeKronobergsMalmöhus lån.Bohus samt
Kronobergfortsättningenbenämns itillsynsmyndighet ochsamma

fyra landsortslänenmed i dekonkurser tagitssamtliga avslutadeMedan
före-femtegjorts, varvidurvalhar i storstadslänen endast ett var

7 januari september 1992KonkurserKälla SCB -
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tagskonkurs kommit med i undersökningen. resultatetAv under-av
sökningen, redovisas i bilaga kan följande utläsas.som

Företaget

Knappt 63 % gäldenärerna bedrev sin verksamhet i aktiebolagsform,av
9,2 % handels- eller kommanditbolag och drygt 19 %som enskildsom
ñrma. Var femte gäldenär avsåg detaljhandelsñretag. Andra stora
gäldenärsgrupper fastighetsförvaltning, panihandelsñretag ochvar
byggnadsföretag. 63,5 % gäldenärerna saknade några anställda,av
16,6 % hade 1 2 anställda och 9,2 % hade 3 5 anställda. Endast- -
2,7 % gäldenärerna hade fler än 20 anställda. Bland deav bedrevsom
sin verksamhet i form enskild firma saknade drygt 85 % anställda.av
Motsvarande siffror för aktiebolagen drygt 52 %.var

Tillgångar

Var tredje gäldenär saknade tillgångar. Ser däremot enbart påman
Stockholms län saknade knappt hälften gäldenärerna där tillgångar.av
Det över huvud betydligt vanligare gäldenäremavar saknadeatt
tillgångar i storstadslänen än vad fallet beträffande övriga lån.som var
Gäldenärer med tillgångar över miljon kronor förekom i 8,6 %en av
konkurserna. I Norrbotten hade däremot drygt 15 % gäldenäremaav
tillgångar i denna storleksordning, medan det ovanligt med storavar mer
tillgångar i storstadslänen.

Skulder

knapptI 38 % konkurserna uppgick skulderna till högst 300 tkr. Manav
kan dock här lägga märke till bland stockholmsgäldenärernaatt tillhörde
knappt hälften denna Ca 15 % gäldenärenm hade skuldergrupp. av som
låg i skiktet 300 500 tkr, drygt 20 % i skiktet 500 tkr mkr1 och- -drygt 27 % i skiktet 50l mkr. Några variationerstörre mellan länen-
förekom i övrigt inte beträffande gäldenärernas skuldsituation.

För Insolvensutredningen är det framförallt skuldkategoriertre som
från rekonstruktionssynpunkt är intresse de oprioriterade skuldema,av
förmânsberättigade skatter och allmänna avgifter skulder medsamt
företagshypotek säkerhet.som

De oprioriterade skulderna uppgick i undersökningen till 43,5 % av
samtliga skulder och här kan iaktta markant skillnad mellanman en
storstadslänen och övriga län. I de förra utgjorde de oprioriterade
skulderna knappt hälften den totala skuldmassan, medan dessa skulderav
i övriga län låg 43,1 % Västmanland, 41,2 % Västerbotten
respektive 30,6 % Kronoberg.

Skatter och allmänna avgifter utgjorde 13,6 % samtliga skulder.av
Lokala variationer kunde iakttas i framförallt Västerbotten 4,2 % och
Stockholm %.l9,6
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landetuppgick i helaföretagshypoteksäkerhet formmed iSkulder av
säkerhetmed dennaskulderandelenstorstadslänentill %. I31,4 var

%drygtskulder 18sådanaStockholm utgjordeövriga län. Iilägre än
däremotVästerbotten%, idrygt 27i Malmöskulder ochsamtligaav

%.drygt 40och i Kronoberg%drygt 46

Utdelning

förstårtillgångargäldenäremasbeträffanderedovisatsdetAv ovansom
utdelning. Iblirhuvud inte någonkonkurserdet i många överattman
utdelning. Ialdrigdet någonkonkurser blirsamtliga%knappt 53 av

i övriga län.siffra betydligt högredenna änstorstadslänen år
konkurser,undersöktasamtligautdelades ibeloppettotaladetAv som

mkr,drygt 20,5oprioriterade borgenärernaerhöll demkr,drygt 328
samtligabeloppet iutdeladedet totalt%vilket 6,3motsvarar av

siffror 8,5 mkrmotsvarandeStockholmkonkurser. Iundersökta var
%. Före-respektive 1,4Västerbotten 956 tkroch i%respektive 12,8

mkr, vilket187erhöll däremot knappttagsinteckningshavarna motsvarar
Stockholmutdelade beloppet. Itotalt57 % detknappt motsvaran-varav

mkrVästerbotten 53% och irespektivemkr 42,3de siffror 28
kan det härtotalbeloppenBeträffande%.respektive knappt 80 vara

omfattatendaststorstadsundersökningenpåminnaanledning attatt varom
underavslutatskonkurserlän samtligamedan övrigafemte konkurs som

tillavgifter uppgickochutdelning för skattermed.tagits Statens1990
beloppet.totalt utdelade% detmotsvarade 12,2mkr, vilketdrygt 40 av

be-härlänen kanmellan de olikalokal avvikelsemarkantEn noteras
eller %mkr 1,6endast drygterhåller 1träffande Västerbotten, där staten

beloppet i länet.totalt utdeladedetav
till deti förhållandeutdelningborgenärernasgäller de olikadetNär

i olika konkurser.naturliga skälvarierar dettabeloppettotalt fordrade av
inte någonfår borgenäremai konkursentillgångarSaknas det

förknippad med. Mensäkerhet fordringenden ärutdelning oavsett
borgenärskategori ochvissfordringar inomsamtliga manensummeras

kan iakttasi utdelningerhållermycket dessa borgenärerhurundersöker
kategorierna borgenärer.de olikaskillnader mellanstora av

fordringarundersökningenhade iförmånsrättBorgenärer utan
20,5 mkr.utdelning mederhöllmkr ochtill drygt 562uppgående ca
% detutdelning med 3,6fick alltså tillsammansborgenärerDessa av

saknade anställdakonkursföretagbeloppet. Itotalt fordrade varsom
denanställdai företag med 10% och 1siffra 2,3motsvarande var-

utdelningenanställda ökadeflerdär det fanns 10%. de företag än1,9 I
ocksåUtdelningen varierartill %.6,9till oprioriterade gäldenärernade

i bilagatabell 2.undersökta branscherna seolikamellan de
uppgick i under-avgifteroch allmännaför skatterfordringarStatens

till drygt 40utdelade beloppetochmkr dettill knappt 176sökningen
i samtligafordrade beloppet% totaltalltså detmkr. erhöll 22,8Staten av

medi Göteborgkan iakttasLokala variationerkonkurser.undersökta
%.med 12,5 Ser% Västerbottenmed 30,5 ochKronoberg%,9,7 man
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till variationer hänförliga till den bransch gäldenâren varit verksam är
det anmärkningsvärt beträffande verkstadföretag erhåller iatt staten
genomsnitt knappt %41 sina fordringar. kanDetta hängaav samman
med det faktum i företag med fler anställda erhållerän 10att staten
utdelning med hela 45,7 % sin fordringar. Annorlunda förhåller detav
sig i företag saknar anställda. Där utdelningen endast %.är 7som

Borgenärer med säkerhet i företagshypotek hade i undersökningen
fordringar sammanlagt knappt mkr och406 erhöll utdelning medom
knappt 187 mkr, belopp %46 det totala fordrings-ett motsvararsom av
beloppet.
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3 Huvuddragen i det insolvensrätts-

liga i Sverigesystemet m.m.

Utredningens kvarvarande uppdrag endast näringsidkare. Iavser
redogörelsen för vårt nuvarande insolvensrättsliga har utredningensystem
därför begränsat sig till beskriva vad gäller för dessa. frågaIatt som om
privatpersoner kan hänvisas till den redogörelse finns i utredningenssom
betänkande I99074 Skuldsaneringslag 63 ff.s.

I detta kapitel redovisar utredningen uppgifteräven inhämtatssom om
den statliga lönegarantins inverkan konkurrensen se avsnitt 3.3.4.2.

1 Inledning

3.1.1 Allmänt

Om gäldenârsföretag inte längre förmår fullgöra sina förpliktelserett
träder rad olika rättsregleri funktion. Borgenärerna kan med stöden av
utsökningsbalken UB hos kronofogdemyndigheten begära verkställighet
för driva in sina fordringar. kanDe också hänvändelseatt tillgenom
tingsrätt begära företaget försätts i konkurs. förfarandet,Detatt senare
vilket regleras i konkurslagen 1987672, KL, förutsätter emellertid att
det klarläggs gäldenärsföretaget âr på obestånd är insolvent.att Ett
företag brottas med ekonomiska svårigheter kan också finna detsom

fördelaktigt själv begära sig i konkurs. Finnsmest det fortfarandeatt
utsikter till företaget skall kunna fortleva, kan å andra sidan väljaatt man

först ställa in sina betalningar föratt undersöka möjligheterna tillatt en
underhandsuppgörelse med fordringshavama. En sådan undersökning
sker ofta i förening med gäldenärsföretaget något hos tingsrättatt senare
begär tillsättande god enligt ackordslagen l970z847, AckL.av en man
Förfarandet kan därefter fortsätta med förhandling offentligten om

Ärackord. näringsidkaren juridisk kan idet vissa fall blien person
aktuellt tillämpa bestämmelser likvidation i de associationsrättsligaatt om
speciallagarna, aktiebolagslagen 197521385, ABL.t.ex.

Alla de bestämmelser sålunda eller ingriper vidsättett annatsom
gäldenärsföretags betalningssvårigheter brukar uppfattasett numera som

hörande till det insolvensrättsliga Hit räknas också reglerna isystemet.
förmánsrättslagen 1970979, FRL och lönegarantilagen 1992487
Också andra regler, däribland skatte- och arbetsrättsliga be-samt
stämmelser företagshypotek, får betydelse i sammanhanget.om
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insolvensrättsligaöversikt detföljandedet överI systemet.ges en
vidhuvudvikten lagtsutredningens uppdrag hartillMed hänsyn en

betalningsinställelse, ackordförhållanden vidnuvarandeförredogörelse
konkurs.och

insolvensobestånd3.1.2 Begreppet

inte kangäldenärenmed obeståndEnligt kap. 2 § KLl attavses
endastoförmåga inteoch denna ärskulderbetala sinarätteligen att

skall med andra 0rdförmögenhetsställningGäldenärsföretagetstillfällig.
tillallteftersom de förfallerbetalasskulderna inte kansådan, attvara

förfallnahand fall då redaninbegriper i förstaDefinitionenbetalning.
tillgångar. Insolvens-gäldenärensöverstiger värdetfordringar av

mindreelleremellertid karaktärenfårbedömningen även av en mer
utnyttjandefråga sig gäldenärenharlångsiktig Man trotsatt omprognos.

eventuellförvärvsförmåga ochdäriblandtänkbaraalla nyresurserav -
allteftersom deinfria skuldernabli ståndkredit måste attantas ur-

skall alltså20. DetKonkurs, 8 uppl. 1987,Welamson,förfaller se s.
vissgäldenärsföretaget vidbristande förmåga. Harfråga enom envara

skuldför förfalleni anspråkkantidpunkt tillgångar, utan atttas ensom
inte bli betalda,förfalla löper riskskallskulderdärigenom attsenaresom

inte villgäldenärsföretagföreligga. Ochobestånd inte ett somanses
vill realiseradärför inteförfallodagenostridig skuldbetala att manen

kan inte hellertidpunkt,vidtillgångar varaansesen ogynnsam
ff.47anförda Welamson, Konkursrätt, 1961,till detobestånd se s.

dennesskulder överstigerskiljas gäldenärsinsolvens skallFrån att en
bl.a. vissa reglertillstånd knytsinsufficiens. Till dettatillgångar, s.k. om

insufficiensinsolvens ochdock framhållasi böråtervinning KL. Det att
skuldergäldenär har ocksåinsolventföreligger samtidigt, dvs.ofta en

emellertid händavärde. kanöverstiger tillgångarnas Dettillsammanssom
börföreligger. Förjuridiskaomständighetenendast denatt personerena

juridiskatvångslikvidation, denvidare erinras när egetpersonensom
förlorat avsnittet 3.3.5.kapital segått

innebära deti illikviditet behöver inteföretag har hamnatAtt attett
inte hargäldenärenlllikviditeten innebär endastobestånd.är att

svarande skuldernasvanliga betalningsmedeltillgång tillomedelbar mot
företaget har tillgångarförhållande utesluter intebelopp. Detta att som

realisera.emellertidTillgångarna kan svåraväl täcker skulderna. attvara
inte i fråga, borgenärenskommer konkurssådan situationl utanen

tillräcklig förgäldenärsföretagetmöjlighet till utmätning hos attanses
till betalning.säkerställa dennes rätt

deti åtskillig regleringväsentligt rekvisit närobeståndBegreppet är ett
ochmellan gäldenärförhållandetsamhälleliga ingripanden igäller en

medvadformel fördennes borgenärer. KLs att som menasange
betalnings-uttryckligt kravobestånd nämnts attettnyssrymmer som

beskrivningen vadtillfällig. led ioförmågan inte Dettaär avsesav som
konkurslag-reformfördes i lagtexten vid 1975 årsmed obestånd in av
förhållandeändring iinnefatta sakliginte någonstiftningen ansågsmen
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till vad gällde förut se 19756 s.72 och 116; jfrsom Welamson,prop.
Konkursrätt, 1961, s.49.

Obestånd denär enda konkursgrunden. Det åligger konkurssökandeen
visa gäldenären insolvent.att äratt KL uppställer vissa hjälpregler som

innebär någon viss omständighetatt, visas föreligga, gäldenärenom skall
på obestånd. En ofta tillämpadanses presumtionsregelvara är att

gäldenären vid verkställighet enligt 4 kap. UB inom de senaste sex
månaderna före konkursansökningen befunnits sakna tillgångar till full
betalning utmätningsfordringen 2 kap. 8 § första meningen.av Enligt

regel, gäller endast bokföringspliktigaen gäldenärer,annan skallsom ett
gäldenärsföretag inte inom viss tid efter uppmaning betalar klarsom och
förfallen skuld obestånd 2 kap.antas 9 §.vara

Även den omständigheten gåldenären förklarat sigatt ställa in sina
betalningar innefattar presumtion för insolvens 2 kap. 8 § andraen
meningen KL. Betalningsinställelsen skall ha tillkännagetts genom en
uttrycklig förklaring från gäldenärens sida. Chefen för Justitiedeparte-

har i 19756 s.mentet 157 framhållit förklaringprop. be-att en om
talningsinställelse i princip bör framstå riktad till borge-störresom en
närskrets. Gäldenärsföretaget har skickat cirkulärskrivelset.ex. tillen
sina borgenärer det ställt in sina betalningar.attom

Skulle sådan förklaring nämnts inte ha lämnatsen som nu men
gäldenärsföretaget faktiskt ha ställt in sina betalningar tyst betalnings-
inställelse, har sökanden på vanligt sätt visa det företagetatt att är
insolvent. Enligt Lagberedningen se SOU 197075 s.79 bör styrkten
faktisk betalningsinställelse kunna godtas bevis insolvens,som om om
inte särskilda omständigheter föreligger.

3.2 Förmånsrättsordningen

3.2.1 Allmänt

När konkurs inträffat skall enligt kap.11 l § KL medel finns iom
konkursboet, först betalas konkurskostnaderna och andra skulder som
konkursboet ådragit sig s.k. massaskulder. Därefter sker utdelning till
borgenärerna. Detta sker i viss ordning och det ñrmånsrättsordningenär

reglerar i vilken olika borgenärersom tur företrädeäger framför
varandra till betalning gäldenärens egendom vid konkurs. Om dennaur
turordning sedan 1972 regler i FRL. Förmånsrättges inteäger irum
andra fall dåän lagstiftningen innehåller bestämmelser därom. Man kan
sålunda inte avtala fordran skall åtnjuta förmånsrättattom se Walin-en
Rydin, Förrnånsrättslag 3 uppl. 1992, 18. En grundläggandem.m., s.
tanke bakom FRL är, alla borgenärer skallatt behandlas lika, inteom
verkligt bärande skäl finns för företrädenågonatt se SOU 19695ge s.
75 och 1970142 83. Förmånsrätterna alltsåprop. är undantag fråns.
huvudregeln likabehandling. Flertalet fordringarom är emellertid inte
utrustade med någon förmånsrätt. Innehavare sådana oprioriteradeav
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förmånsbe-samtligasedanförstbetalningtilldärför rättfordringar äger
emellertidkompletterasbetalda. FRLblivit heltprioriterade,rättigade,

jorda-bestämmelserna ikanHär nämnasandra lagar.föreskrifter iav
inteckningar ikonkurrerandeföreträdet mellaninbördesdetbalken om
bestämmelserenbartmedsärskilda lagarfinnsegendom. Dessutomfast

förmånsberättigade19711072lagenförmånsrätt, t.ex. omom
förförmånsrätt19731152och lagenLFSskattefordringar omm.m.

samfälligheter.förvaltning19731150enligt lagenfordringar avom
särskildaDeförmånsrätter.allmännasärskilda ochmellanskiljerFRL

konkurs, deoch vidutmätningbåde vidgäller8 §§4förmånsrätterna -
inbördesprincipioch haregendombestämdvissendastbelastar
särskildaFlertaletdem 9 §.vari FRLordningefter denföreträde anger

främstdvs.medföljer panträtt,sådanautgörsförmånsrätter somav
grundoch panträtthandpanträtt§ l,4och luftpanträttsjöpanträtt av

påaktiekontolagen 4 § 2, panträttenligtunderrättelseellerregistrering
i fastinteckning3luftfartyg 4 §elleri skeppinteckning samtgrund av
§ 2.retentionsrätt 4elleroch 3,7 §6 § 2ieller tomträttegendom

särskildmedfordringarslagsendasthuvudsakifinnshäravVid sidan tre
företagshypotek 5 § 2grundfordran samtnämligenförmånsrätt, av

§.egendom 8betalningssäkradioch fordranutmätningsfordran
begränsadeintedäremot13 §§ är10förmånsrätternaallmännaDe -
Fordringaregendom.gäldenärensi allgälleregendomslagstill viss utan

i vilkenegendom,betalashandskall i förstaförmånsrättmed allmän ur
kan inte görasförmånsrättAllmängäller.inteförmånsrättsärskild

dessamellanordningeninbördeskonkurs. Denvidgällande änannat
har allmänFordringarföljd.paragrafernasbestämsförmånsrätter somav

14 §.inbördes lika rättparagraf harochenligtförmånsrätt sammaen
konkurs-de egentligastårfordringar,börjanhar till§Enligt 10 somen

borgenärsfrågahärDet ärförmånsrätt.allmänkostnaderna nära, om en
dödsbosbeslutoch förkonkursigäldenären attkostnad för sättaatt

boutredningsmanförvaltningtill samtavträdasskallegendom av
föreavliditgäldenärenbouppteckningskostnad, närochbegravnings-

godkostnadsersättning tillarvode ochhörHit ävenkonkursbeslutet. man
kostnadkostnadsersättningarocharvodes-andra samtvissaenligt Ackl,

vidtagitskonkursansökantid föreunder vissåtgärdför särskild ensom
januari 1988Sedan den 1godkännande.godemed gert.ex. mannens

§.förmånsrätt 10allmänbokföringskostnaderochrevisors-vissaäven a
ochskattfordran påförförmånsrättallmändärefterstadgasI 11 §

och 13 §§regleras i 12Slutligenskatteprivilegiet.s.k.avgift, detallmän
sinkonkurs förarbetsgivarenshar iarbetstagareden förmånsrätt som en

löneprivilegiet.s.k.detpension,ellerlönfordran
framför allmänföreträdehuvudregelharSärskild förmånsrätt som

förmånsrättallmänmedfordranGrundregeln15 är§.förmånsrätt att en
föremål förinteegendom ärkonkursboetssådanskall somuttas ur

och fastlösskillnad mellaningenhärvidDet görssärskild förmånsrätt.
detsärskild ñrmånsrättbesväradegendomviss äregendom. Om menav

överskottetdeträknasöverskott,blirkonkursenunderförsäljningefter
vidare SOUsesärskild förmânsrättförföremålinte ärtill egendom som
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19695 156 Ett inte ovanligt fall vidareär den egendoms. att som
föremål förär särskild förmånsrätt inte täcker de fordringar harsom

allmän förmånsrätt enligt 10 Sådana fordringar skall då betalt före
fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 Det kan dock
aldrig komma i fråga tränga undan fordringaratt med särskild förmåns-

i fasträtt egendom eller 15tomträtt § andra meningen. I övrigt kan
fordringar med allmän förmånsrätt inte tränga undan fordringar med
särskild fönnånsrätt.

I och med den särskilda förmånsrättatt följer med företagshypo-som
tek kan komma gälla i förhållandevisatt andel konkurs-storen av en
gäldenärs egendom får denna förmånsrätt speciell betydelse för de
allmänna förmånsrätterna. Det kommer nämligen ofta inte återståatt
någon egendom inte belastas någon särskild förmånsrätt ochsom av som
därmed uteslutande kan förbehållas fordringar med allmän förmånsrätt
jfr Riksskatteverkets handbok Konkurs Ackord, 3 uppl. 1989, 19s.

I detta avseende får därför den bestämmelse i FRL reglerar för-som
hållandet mellan de särskilda och allmänna ñrmånsrätterna stor
betydelse. De fordringsägare har särskild förmånsrätt har visserligensom

försträtt betalt, deras förmånsrättatt är å andra sidan begränsadmen
till vissa egendomsslag. Följaktligen har den fordringsägare harsom en

särskildpanträtt förmånsrätt i så långt denna förslår.panten Skulle
fordringen överstiga värde blir resterande fordranpantens emellertid
oprioriterad 18 § andra stycket.

Vissa förmånsrätter benämns ibland Härmed förmånsrättertysta. avses
inte kommer till uttryck besittningsförhållande,som inskrivninggenom

eller form publicitet. I denna mening kan samtligaannan allmännaav
förmånsrätter, eller mindre påtagligt, sägas betraktamer attvara som

Bland de särskilda förmånsrättematysta. finns både tysta, t.ex.
förmånsrätt på grund sjöpanträtt 4 § 1, och andra, förmånsrättav t.ex.
på grund handpanträtt 4 § 2 eller inteckning 6 § 2 och 7 §av 3.

De oprioriterade fordringarna har inbördes lika 18rätt §, vilket
innebär borgenär med sådan fordranatt får betalt i förhållande tillen
fordringsbeloppet. Frågan s.k. efterställda fordringar behandlarom
utredningen i avsnitt 3.2.3.

En säljare har i praxis sedan länge kunnat erhålla separationsrätt i
köparens konkurs eller vid utmätning hos denne förbehålla sigattgenom
äganderätten till tills denna blivit fullt betald. Ursprungligen kanvaran
denna rättsregel ha haft sin grund i förbehållet äganderätt. Numera ärav
det dock klart separationsrätten inteatt beroendeär äganderättattav
förbehållits. I stället detär tillräckligt säljaren med någotatt uttryck
förbehållit sig rätten återta den inte betalas,att återtagandeför-varan om

Återtagandeñrbehållbehåll jfr NJA 1975 222. emellertidär intes.
giltiga, infogatsnär eller blivit tillbehör till egendomvaran seannan
NJA 1918 441, 1923 602, 1955 1 och 1960 9. De intes. ärs. s. s.
heller giltiga när blivit bearbetad i väsentlig omfattning förvaran
köparens räkning. Det har härvid inte någon betydelse förfogandetom
varit tillåtet före betalning. Vid otillåten vidareförsäljning gäller
förbehållet, köparen inte gjort godtrosförvärv. Vidareettom är
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köparensakrättsligt giltiga, närfrån börjanåtertagandeförbehåll inte ens
betalningföreförfogahaft överförbehållet atträtt att genomtrots varan

vidare. Dettaeller sälja dendenförbrukaegendom,iinfoga den annan
avbetalningsköplag se1915 årstillkomstenvidgälla redanantogs av

principenoch1908 449,hänvisning till NJA305 med1915NJA s.s.
19741960 221,praxis NJAslagits fast i seflera gångersedanhar s.s.

593.och 1978660 s.

vissa förmånsrätter3.2.2 Närmare om

Företagshypotek3.2.2.1

näringsverksamhetföretagsinteckning i sinbeviljaskannäringsidkareEn
Bevisföretagshypotek LFH.1984649kap. § lagenenligt 13 omom

överlämnaskanföretagshypoteksbrev. Dettakallasinskrivningen av
denne harför fordrantill säkerhetborgenärtillnäringsidkaren somen

har därefterföretagshypotekshavarenhos näringsidkaren. Borgenären --
skillnadbelopp. Tillföretagshypoteksbrevetsbetalning intilltill moträtt

bestämdtill vissföretagshypotek inte knutettypiskaden panträtten är ett
nâringsidkaresegendomskollektiv enomfattaregendom ettutan

företagshypotekförändras. Ettinnehåll kantill sittverksamhet som
verksamhetnäringsidkarestillhörlös egendomendastomfattar ensom

regel uppställsvittomfattandeTill dennastycket.förstakap. §2 1
sålundaUndantagandra stycket. görskap. §undantag 2 lviktiganågra

delaktighetbevisaktier, andrabanktillgodohavanden,för kassa- och om
avsedda ñrliknande skuldebrevförlagsbevis ochobligationer,i bolag,

Vadförsta punkten.i aktiefonderandelaromsättningallmän samt som
lätt kanreda ellerdedessa tillgångar utgörsförenar är att pengar,av

underlätt kan belånas pantsätt-eller ocksåtill redaförvandlas pengar,
hypoteksegen-tillnäringsidkarens reskontrahelahörning. Däremot

domen.
föreslog i betänkandet SOUföretagsinteckningangåendeUtredningen

den inteckningsbaraomfattningenFöretagshypotek198176 att av
gällt dittills.jämfört med vadväsentligtborde vidgasegendomen som

rörelsefordringarkassamedel och allautredningenSålunda ansåg samtatt
ff.betänkandet 5.73 Eni säkerhetenskulle ingå segoodwill stor

lämnade utredningensellerremissinstanserna tillstyrktemajoritet av
kronofogdarFöreningen Sverigesdenna punkt.erinranförslag utan

omfattainteckningsunderlaget skulleemellertid förslagetavstyrkte att
intogståndpunktrörelsefordringar. Sammasamtligakassamedel och

banktillgodohavanden ochkassamedel,frågaRiksskatteverket i om
föreslog ocksåremissinstanserskatterestitution. Flerafordringar på att

iskulle inräknasi juridiskaandelsrättigheteroch andraaktier personer
egendomen.inteckningsbaraden

utvidgningmedgavJustitiedepartementetChefen ñr att aven
medförslag låg i linjemed utredningensi enlighetinteckningsunderlaget

ñretagsinteckningensi stärkauppfattning det angelägnahans attom
Å samtidigt skulle ledahan förslagetandra sidan framhöllställning. att
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till viss försvagning förmånsrätten för bl.a. skatter och allmännaen av
avgifter löner och Hänvisningpensioner. gjordes till det framtidasamt att
förmånsrättsliga förhållandet mellan olika borgenärsgrupper föremålvar
för överväganden och resultatet härav inte borde föregripas. Departe-att
mentschefen sålunda inte beredd vid den föreslåtidpunkten någonattvar
väsentlig utvidgning inteckningsunderlaget se 198384l28av prop. s.

I viss utvidgades dock inteckningsunderlaget43 mån dettaattgenom -
med undantag kassa- och banktillgodohavanden fondpappersamtav -
kom omfatta alla övriga rörelsefordringar och goodwilläven seatt t.ex.

1983842128 54. Till hypoteksegendomen hör sålunda närings-prop. s.
idkarens fordringar återbetalningpå olika skatter och avgifterav som

den intecknade verksamheten. Dock skall märkas enligt lagenattavser
1985146 avräkning vid återbetalning skatter och avgifterom av
åtskilliga restitutionsfordringar i första hand skall i anspråk förtas
betalning det allmännas fordringar på den restitutionsberättigade.av

Egendom kan på grund inteckning omfattaspantsättas intesom av
heller företagshypoteket 2 kap. andra stycketl § andra punktenav
LFH. redan utesluts fastSom egendom redannämnts bestämmelsenav

förstai stycket. Förevarande regel därför sikte skepp, skepp underpåtar
byggnad och luftfartyg jämte inteckningsbara reservdelar. I tredje
punkten undantas från hypoteksegendomen sådana tillgångar varkensom
kan hos näringsidkaren eller ingå iutmätas hans konkurs. innebärDetta

varje tillgång, enligt första stycket omfattas företagshypotekatt som av
och inte undantagen andraär styckets första eller andrasom genom
punkt, ingår i hypoteksegendomen under förutsättning den kanatt
antingen hos näringsidkaren ellerutmätas också ingå i dennes konkurs;
det endera förutsättningen infriadär Dahlgren-Rune,är seattnog
Företagshypotek 1986, 39m.m., s.

Reformarbetet det arbetsrättsligapå området ledde till lagenatt
197412 anställningsskydd LAS, LAS innehöll bl.a. reglerantogs.om

uppsägningstid varierande mellan och månader. Dettaom en sex
medförde försämringbetydande den dåvarande företagsinteck-en av
ningen kreditsäkerhet,såsom eftersom lönefordringar vid konkurs i stor
utsträckning hade förmånsrätt till betalning framför fordran med säkerhet
i företagsinteckning. Med åberopande införandet medförtLASattav av

betydande försämring företagsinteckningen kreditsäkerheten av som
gjorde organisationer företrädande kreditväsendet 1974 fram-tre en
ställning företagsinteckning skulle företrädesrätt framförattom ges
lönefordringar. Organisationerna, vilka erinrade den statligaom
lönegarantins betydelse i framhöllsammanhanget, de längreatt upp-
sâgningstider i LAS medförde företagens latenta löneskul-attsom angavs
der ökat och till följd härav också för säkerhet i formatt utrymmet av
företagsinteckning i motsvarande minskat.mån I 19757612prop.
föreslogs företagsinteckningarnas kreditvärde skulle stärkasatt attgenom
fordran med säkerhet i företagsinteckning fick företräde framför löne-
och pensionsfordran i händelse konkurs. Samtidigt föreslogsav en

höjningavsevärd maximibeloppet för den statliga lönegarantin till tolvav
basbelopp. Chefen för Justitiedepartementet uttalade se prop.
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197576 förslaget12 30 innebar löneprivilegiet enligt komFRLatt atts.
sakna betydelse för alla löntagare. Därmednästan skapades enligtatt

hans mening också för angelägen förstärkning inte barautrymme en av
företagsinteckningens ställning också den allmänna förmånsrättutan av

tillkom skattefordringar. I propositionen i enlighet härmedtogssom upp
förslag fordran skatt och allmän avgift skulle företrädeett attom ges

framför löneprivilegiet. Förslagen i propositionen bifölls riksdagen seav
LU 1975765.

Frågan löneprivilegiets ställning diskuterades också i samband medom
tillkomsten motionLFH. I yrkades riksdagen hos regering-m attav en

skulle begära förmånsrättsordningen. Vidöversyn översynenen en av
borde den ändringen förmånsrätten förövervägas den statligaatt
lönegarantin företräde framför förmånsrätten för företagsinteck-gavs
ning. Motionen motiverades med praxis inom konkursförvaltningatt
utvecklats förvaltarnaså drev konkursföretagen vidare med hjälpatt av
lönegarantin bl.a. för företagsinteckningshavamasstärka ställning.att

föreslagnaDen ändringen i skulleFRL enligt motionen föranleda att
banker och andra kreditgivare fick Ökat incitament följa ochnäraett att
ingripa i utvecklingen hos företag nedgång. Riksdagen, avslogett som
motionen LU 19838436, erinrade de uttalanden gjorts 1975om som

det angelägna i företagens kreditmöjligheter och menadeatt tryggaom
förslaget i motionen skulle allvarligt försämra företagshypoteketsatt

kreditvärde och således istå klar strid med de syften låg bakomsom
propositionen lag företagshypotek se l98384zl28.om en ny om prop.

förändring i fönnánsrättsordningenEn skulle vidare medföra mycket
besvärliga övergångsproblem.

3.2.2.2 Kostnader för gäldenärs försättande i konkurs m.m.

Allmän förmånsrätt enligt följerlO § FRL med sådana kostnader som en
borgenär har för gäldenären försatt i konkurs. sig härDet röratt om
vissa fordringar, de egentligastår konkurskostnadema Vilkanära.som
kostnader i konkursmålet ersättningsgilla framgår kap.är 18 8 §som
RB. Exempel sådana kostnader uppsättandeår konkursansökan,av
ansökningsavgift, mantalsskrivnings- och registreringsbevis och
inställelse vid förhandling, Welamson, Konkursrätt,se 1961, 106s
Härefter borgenärs kostnad för beslutnämns dödsbos egendom skallatt
avträdas till förvaltning boutredningsman. Enligt kap. första19 §1av
stycket ärvdabalken skall avliden egendom avträdas till för-persons
valtning boutredningsman bl.a. pâ begäran borgenär, där det måsteav av

dödsboet på obestånd. bestämmelseär Denna harantas att avsett att ge
möjlighet till enklare och billigare avveckling insolvent dödsboetten av

konkurs. Borgenärs kostnaderän för framställning förvaltninggenom om
boutredningsman sålunda jämförbaraär med dem uppkommer vidav som
konkursansökan. Vidare följer förmänsrätt med begravnings- ochen

bouppteckningskostnad, gäldenären avlidit förenär konkursbeslutet.
avsnittetI nedan3.3.2.2 under vilka förutsättningarnärmareanges en

god enligt AckL2 § ansökan gäldenär förordnaskan förman av
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utredning och förhandling ackordsuppgörelse. Enligt 37 §om en samma
lag finns också möjlighet förordna tillsynsman skall övervaka,att en som

gäldenären fullgör sina åtaganden enligt ackordet, och i kap.12att 26 §
första stycket KL tillsynsman kan förordnas i frågaävenattanges, om
ackord i konkurs. De kostnader läggs ned försökpå åstadkommaattsom
och genomföra ackord konkurs regel tillär för borgenä-utan som gagn

gäldenärens ekonomiska förhållanden blir utredda ochattrerna genom
förvaltningen hans egendom ställs under uppsikt. Ackordsförhand-av
lingen kan allt misslyckas och sluta i konkurs, vilket också kantrots
inträffa ackord kommit till stånd. Den gode ochtrots att mannens en
eventuell tillsynsmans fordran på arvode och kostnadsersättning åtnjuter
därför allmän förmånsrätt enligt fordringen10 § FRL, belöper tidpåom
inom månader innan konkursansökningen gjordes eller därefter. Hitsex
hör kostnad för särskildäven åtgärd under den tiden vidtagits medsom
samtycke den gode eller tillsynsmannen eller boutrednings-av mannen av

och uppenbart varit till borgenäremas bästa. Förmånsrätten i allaärman
de nämnda fallen begränsad tillså vida den omfattar bara beloppattnu

med hänsyn till omständigheterna skäligt.ärsom
FRL innehåller ingen egentlig motsvarighet till de under kap. 5 nedan

berörda utländska bestämmelserna förmånsrätt för fordringarom som
tillkommit under rekonstruktionsförfarande. Föreskriften i 10 § FRLett

allmän förmånsrätt beträffande kostnad för särskild åtgärdom som
vidtagits med godkännande god enligt Ackl försedd med fleraärav man
förbehåll minskar dess omfattning. Uttrycket kostnad för särskildsom
åtgärd har i motiven sådana åtgärder exempelvisangetts avse som
värdering gäldenärens rörelse eller granskning hans bokföring seav av

1970142 105. Det alltså kostnaderär de uppkommitprop. s. som om-
i konkurs i princip behandlas konkurskostnader.som-

3.2.2.3 Revisors- bokföringskostnaderoch

gjordes1987 den ändringen i FRL allmän förmånsrätt infördes föratt
revisors- och bokföringskostnader 10 § FRL. ändringDenna moti-a
verades främst med de ökade krav ställs depå revisorernaexternasom
i företag och med de risker för arvodesfordringar detta för medett som
sig. Nästan alla bolag, ekonomiska föreningar enligt lagärm.m.
skyldiga ha revisorer, framhölls det i förarbetena seatt prop.
19868790 175. De bolags- eller föreningsstämman, deutsess. som av

revisorerna, har till främsta uppgift kontrollera den verkställ-externa att
ande ledningens förvaltning bolagets respektive föreningens angelä-av
genheter. De skall vidare granska resultat- och balansräkningarna efter
utgången räkenskapsår i revisionsberättelse uttalandengöraett samtav en
till huruvida dessastämman bör fastställas. I början och i mitten av
1980-talet skärptes kraven revisionenpå ändringar i bl. ABL.genom a.
Revisorer måste anlitas mindre företag,även vilket medförtnu av en
avsevärd utvidgning de auktoriserade och godkända revisorernasav
arbetsfält. Revisorernas uppgifter har ålagts dem främst i samhälletsnya
intresse. Revisorerna kunde också komma antalmöta störreatt ett
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konkurssituationer tidigare. Både för företaget föroch det allmännaän
det angeläget framhöll chefen för Justitiedepartementet attvar - -

revisorn i situation där han nått klarhet företagets ekonomiskaöveren
svårigheter aktiv och försökte rädda företaget från konkurs ochvar
eventuellt åstadkomma formnågon rekonstruktion. Det därförav var
rimligt revisorerna kompenseras för de ökade risker för derasatt
arvodesfordringar de uppgifterna för med sig. Revisorernasom nya
erhåller förmånsråttsålunda allmän för fordran ersättning förpå uppdrag

fullgöra revisionsådan föreskriven i lag eller författningäratt som annan
och för uppdrag upprättande räkenskapsmaterial tillsom avser av
fullgörande bokföringsskyldighet föreskriven i sådan ordning.ärav som
Förutsättningen emellertid ersättningenär arbete har utförtsatt avser som
de månaderna innan konkursansökningen kom in tillsenaste sex
tingsrätten.

3.2.2.4 Skatter och allmänna avgifter

I FRL regleras allmän förmånsrätt11 § för fordran skatt och allmän
avgift. I den nämnda LFS förtecknas de skatter och avgifter vilkaovan
har förmånsrätt enligt tillkomsten11 Genom denna lag harav
skatteprivilegiet väsentligt utvidgats, varvid i huvudsak åberopats
indrivningstekniska skäl. Lagen har sedermera vid flera tillfällen vidgats
till omfatta skatter och avgifter. De medelsslag i LFSatt upptasnya som

bl.a. inkomstskatt, förmögenhetsskatt,är fastighetsskatt, mervärdeskatt,
egenavgifter rad punktskatter.samt en

Det har diskuterats begränsa förmånsrätten för skatter och allmännaatt
avgifter till enbart de skatteslag kan betrakts slags redovis-ettsom som
ningsmedel. sådanEn avgränsning har dock hitintills avñrdats jfr prop.
1971142 ff.25 Den december31 uppgick1991 utestående skatte-s.
och avgiftsfordringar till 21,8 mdkr. Härav utgjorde källskattarbets-ca
givaravgift, särskilt uppdebiterad A-skatt och mervärdeskatt sammanlagt

mdkr,6,8 vilket fordringarnak%31 de aktuellamotsvararca ca av
Lagberedningen hade redan 1964 utarbetat promemoria angåendeen

förmånsrätten för skatter och allmänna avgifter, vari uttalades att
förmånsrätten borde begränsas så mycket möjligt häromse SOUsom
19695 ff.63 Borgenärerna borde ha lika där vägande skälrätt,s.
kunde påvisas för Särskilt angeläget enligt beredningenavsteg. attvar
s.k. förmånsrätter hölls tillbaka. Härmed förmånsrätteravsågstysta som
inte kommer till uttryck besittningsförhållande eller inskrivninggenom
eller form publicitet. Till dessa hörde följaktligen förmånsrättenannan av
för skatter. Beredningen fann i promemorian vidare den historiskaatt
traditionen inte kunde åberopas något bärande skäl behållaattsom
förmånsrätten för skatter. Beredningen uttalade också skattemasatt

Källa Riksskatteverket, Resultat indrivningsverksamheten 1991,av
Tabell 3 Utgående balans 1990-12-31 och 1991-12-31 fördelat på
kontoslag medelsslag
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särskilda inte motivera denatur utrustadesyntes med förmånsrätt.att var
Att de i till enskildas fordringarmotsats utgjorde pålagor istatensom
kraft sin överhöghet ålagt de enskilda inte något hållbartav argumentvar
för behålla dem vid privilegieradatt ställning. Till förstöd ñrmåns-en
rätten hade ibland åberopats, i det enskilda fallet inteatt kundestaten
välja mellan godta någon gäldenäratt eller ej. Gentemot dettasom

anfördesynsätt beredningen de enskilda inte heller alltidatt hade valt
sina gäldenärer. Som exempel nämndes utomobligatoriska skade-
ståndsförhållanden, vilka uppkom borgenärernas val.utan I övrigt
anfördes det ofta inte praktisktatt möjligt i handel och vandelattvar

så ellersträngt med tillräcklig säkerhet bedömaatt vederbörandessovra
ekonomiska ställning. Beredningen erinrade vidare beträffandeattom
bristande redovisning innehållna lönemedel eller varuskatter hadeav av
skymtat uppfattningar försummelsen närmade sig förskingringatt och att
detta utgjorde skål för prioritering. Vanligett fordran grund av
förskingring emellertid normalt inte förenad med förmånsrätt.var Att
näringsidkare och andra svek den uppgift det allmänna tvångsvissom
pålagt dem kunde därför inte skälutgöra därigenom uppkomna kravatt
skulle utrustade med förmånsrätt.vara

Den funktionella synpunktenrent det allmänna måste skatteratt ta ut
för den offentliga verksamhetenatt skulle kunna hållas igång till allas
bästa och detta kunde grund föratt skatteprivilegiet berördesvara en
vidare i promemorian. Beredningen menade förmånsrâtten i gångnaatt
tider kanske hade spelat viss roll för det allmämia, i synnerhet fören
kommunerna. I sist nämnda hänseende gällde emellertid attnumera,

övertagit skatteindrivningenstaten och risken för skatter inte inflöt iatt
enskilda fall. Största möjliga riskutjämning hade alltså skett. I övrigt
menade beredningen det allmännasatt skatteintäkter bordesumman av
jämföras med de belopp kunde riskeras förmånsrätten i konkurssom om
avskaffades. RiksrevisionsverketAv hade beredningen erhållit uppgifter

vilka skattefordringsbelopp bevakats och vilkenom utdelningsom som
erhållits i konkurser avslutade under åren 1960 och 1961. De bevakade
skattefordringarna utgjorde under de båda åren sammanlagt 14,3 mkr och
utdelningen mkrz.3,7 Beredningen konstaterade därvid det allmännaatt

någon praktisk olägenhetutan kunde finna sig i bortfallet denav
inkomstpost utdelning i konkurs representerade. Det blev för övrigtsom
inte fråga något fullständigt bortfall, eftersom det allmänna skulleom
delta i utdelning oprioriterad.som

Efter remissbehandlingen promemorian införskaffades uppgifterav
exekutionsväsendets organisationsnämnd förgenom åren 1965-67. Av

dessa uppgifter framgick, utdelningen på skattefordringaratt med
fönnånsrätt avslutats nämnda år uppgick tilltre 4,7,som 4,3 5,4resp.
mkr. Det belopp bevakats förmånsrättmed i konkursersom samma var
13,2, 14,8 19,2 mkr. Till jämförelse med de nämnda siffrornaresp.

de influtna skatternaatt år 1965 ochangavs, 1966 närmare 35var
drygt 39 mdkr.resp.
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fastlagstiftningendådenBeredningen erinrade att omnyaom
stodden egendomföretagsinteckning medfördeegendom och att somom

oprioriteradeoch förskattefordringarallmännasför dettill buds
Å denmedförde detta,sidanminskades. andraytterligarefordringar att

minskadeocksåavskaffa skatteprivilegietbetydelsensammanlagda attav
kunde dock intesynpunkt. Dettaoprioriterade borgenäremasfrån de

enskilda falletavskaffande. detskatteprivilegiets Irimligen åberopas mot
upprätthölls.likstållighetsprincipenalltid intresse,det attavvar

iblandoch kundedrabbade ojämntinsolventa gäldenärerFörlusterna på
riskutjämning,tänkbarahade denmycket kännbara. Staten störstabli

sida,enskilda borgenärernasofullständig dedennamedan ytterstvar
avskaffandeförmånsrättensInvändningarfall obefintlig.i många attom

tillfrån kategori medborgareövervältradesmedföra skatterskulle att en
medtill arbetstagareföretagare med B-skattfrånnämligenen annan,

siginte bärande. Vareberedningens meningenligtkällskatt, var
gäldenär sininsolventeller ej, övervältradeförmånsrätt förekom en

ñck förlusten.bäragällde endastskattebörda andra. Fråganpå vem som
i första handövervältringen påbestod skeddelänge förmånsrättenSå
för förmåns-konkursen.oprioriterade i Farandem råkade attvarasom

indrivning hade inte hellertill hårdareavskaffande skulle ledarättens
indrivnings-visserligen tänkas,bårkraft. kundeDetnågon större att
Man måstei förlitan förmånsrätten.ibland vågade anståndgeorganen

allvargjordesöverväganden verkligen påemellertid betvivla, sådanaatt
bedömas i vad måndet kundeutsträckning elleri någon större att

underbli betalda. Detför skatterna skulleförmånsrätten förslog att var
övervägandenindrivningsorganensföredra,alla omständigheter attatt

redalängre siktförmågabedömning gäldenärensbyggde attaven
situation.ekonomiskasinupp

omständighetsynpunkt förtjänade störregäldenårensFrån annanen
infördesfönnånsrättframhölls vidare i promemorian. Innanbeaktande,

utsträckningi betydandekunde det allmännaför vissa indirekta skatter
eller meddelabehörigt erläggande blivande skattkräva säkerhet för av

jfr19593 72,195750 ochförfogandeförbud SOU 169se prop. s.s.
avskaffades kunde fråganförmånsrätten19594 3 Om omprop. s.

enskilde kunde det svårtaktuell. densäkerhet bli Föråter attvara
kostnad,fall förenat medsäkerhet eller i allt blisådan extraprestera

ändamålsenligt, detordnadesbankgaranti. kontrollenför Omt.ex. var
behövligt återinföramening knappastberedningensdock enligt att

kompenseradebetvivlas, förmånsrättenkunde för övrigtDet attsystemet.
kunde hade näringsidkarekrav säkerhet. Förfrånvaron på antassomav

skatteprivilegietsskullefortsätta sin rörelseförutsättningar att av-
ackordsförhandlingar.avsevärd fördel vidskaffande innebära en

inte ackord.berördesFordringar med förmånsrätt av
be-fönnånsrätten ansågoch starkt begränsamedelvägAtt en

därefter skulle fickfråga. Vad återståböra komma iredningen inte som
nuvarandedenbetydelse för det allmännamindre ännaturligtvis ännu

behålla sådantekonomiska skälen på sättförmånsrätten. De att en
blev alltför obetydliga.beskuren förmånsrätt
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Lagberedningen inhämtade yttranden över promemorian från flertalett
myndigheter och organisationer. Flera remissinstanserna tillstyrkteav att
förmånsrätten skulle upphävas. Bland dem kan nämnas LO, SACO,TCO,
samtliga handelskamrar, Näringslivets skattedelegation, Bankföreningen,
Advokatsamfundet, Grossistförbundet, Hantverks- och industriorganisa-
tionen, Köpmannaförbundet, Lantbruksförbundet. Kommerskollegium
uttalade, kollegiet fannatt övervägande skäl tala för privilegietatt
avskaffades. Riksrevisionsverket, Riksförsäkringsverket och Länsstyrel-

i Malmöhus län förklarade de inte villesen sigatt motsätta fönnåns-att
rätten avskaffades. Tveksamhet inför reformen uttalades Kammarrät-avÖverståthållarämbetet,ten, Riksskattenämnden, Centrala folkbokförings-
och uppbördsnämnden och Stockholms stads indrivningsverk. Länsstyrel-

Östergötlandsi Stockholms, Göteborgsserna och Bohussamt län,
stadsfogdeföreningen och Stadsfogden i Sundsvall avstyrkte förslaget om

avskaffa förmånsrätten.att
I sitt betänkande SOU 19695 Utsökningsrätt IX höll beredningen

fast vid sitt förslag upphävande skatteprivilegiet. Beredningen hän-om av
visade till de skäl härför anförts i promemorian och anfördesom ytter-
ligare bl.a. följande se betänkandet 75 ff. De nordiska kommittéers.

arbetade reformering konkurslagstiftningensom hadeen av ansett, att
skatteprivilegiet otillräckligt motiverat och borde avskaffas.var Av bl.a.
Riksskattenämnden hade vid remissbehandlingen promemorianav
framkastats, fönnånsrätt skulle kunnaatt bevaras för kravstatens
källskattemedel, varuskatter o.l. medan lättare kunde frånavståman
förmånsrätt för övriga skattekrav. Beredningen kunde inte finna sådanen
åtskillnad befogad. Den omständigheten företag och privatpersoneratt
bistod med uppbördenstaten källskatt och varuskatter kundeav m.m.
inte åberopas till stöd för just sådana skatteratt skulle medtas ut
förrnånsrätt. I andra situationer när någon försummade betala vadatt som
borde tillkomma uppdragsgivare och andra fick borgenären inte enbart

den grunden någon förmånsrätt, inte gäldenären gjort sigens om
skyldig till förskingring sammanblanda medlenatt med till-genom egna
gångar. Enligt då gällande lag gjordes billighetsskäl undantag endastav
för fordringar förmyndare ochmot gode män i föräldrabalkensom avses

vissa krav tillkomsamt det allmänna m.fI. och isom 17 kap. 11 §avses
handelsbalken. Dessa undantag skulle upphävas enligt beredningens
förslag. Ekonomiskt skulle bevarande förmånsrätten för nämndaav nyss
skattefordringar självfallet betyda mindreännu för denän förluststaten

med stöd statistiska uppgifter kunde beräknassom uppkommaav om
fömiånsrätten för skatter helt avskaffades. I remissyttrandenett hadepar
uttryckts farhågor för skattebetalningar blev föremålatt för återvinning,

Återvinningstidenförmånsrätten avskaffades.om emellertid kort ochvar
frekvensen de fall då förutsättningarna för återvinning förelågav måste
bli mycket ringa. Beredningen nämnde, vid det nordiskaatt arbetet
avsågs ändra återvinningsreglemaatt så alla normala betalningaratt gick
fria från återvinning. frågaI skatter torde i fallså återvinningom
knappast komma i fråga än avsevärd eftersläpningannat ägt ochom rum
betalningen därför gällt betydande, kumuleratett skattebelopp.mera
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stämde ganskaförslagslutligaberedningensbeträffandeRemissutfallet
promemoria.beredningensfrågamotsvarande imedväl överens om

förslagetlämnadeellertillstyrkteremissinstanser attFlertalet om
avstyrktemindre antalerinran, medanskatteprivilegietavskaffa ettutan

till det.betänksammaeller var
näringslivetprivatarepresenterade det t.ex.Remissinstanser som -

ochGrossistförbundetIndustriförbundet,Bankföreningen,SAF,
ochför skatterförmånsrâttenskattedelegation ansågNäringslivets att-

ocksåståndpunkt intogsavskaffas.borde Sammaavgifterallmänna av
intemyndigheter,statligadelochlöntagarorganisationerna somav en

fleraindrivning skatt,uppbörd elleranknytning tillhade någon t.ex.av
Kommerskollegium.Bankinspektionen ochhovrätter,

förslagettilltveksammaavstyrkte ellerremissinstanserDe omvarsom
myndigheterstatligauteslutandeutgjordesskatteprivilegietavskaffaatt av

skatt ellerindrivninguppbörd ellerombesörjauppgifttillhade att avsom
uppgifter.till sådanaanknytningverksamhet hade näravars

i 1970142 s.kommenteradeJustitiedepartementetChefen för prop.
dessaLagberedningen medpresenteradessiffrorde att97 avsom

synvinkelekonomiskfrånfömiånsrättentydde påvisserligen att var av
fleradenne, såsomfortsattestatsverket. Men,förbetydelsebegränsad

skatteprivi-förekomstenmedförde blottaanmärktremissinstanserhade av
utmätnings- ellersigflyter inbetydande belopplegiet, utanatt vare

kommaackord kundevidinkomsterStatsverketskonkursåtgärder. att
ochskatterRestföringenavskaffades.förmånsrättennedgå, avom

tordeunder år. Detväsentligtökat högstavgifter hadeallmänna senare
klartdepartementschefenanförda framhölldettillmed hänsyn vara--

ekonomisk betydelse.saknaifrån kundelångt sägasförmånsrättenatt
omständigheterandratill delocksåhänvisades1970142I enprop.

Departementschefenskatteprivilegiet.bibehållandemotiverade ett avsom
synpunkter.skattemoraliskatillhänsyn måstepekade tasatt stor

vidhadeunderlägedetkompenserade vidareSkatteprivilegiet statensom
Skullefordringsbevakning.medindrivning jämförtuppbörd och annan

myndighetensexekutivadensamtidigtprivilegiet, bordeslopaman
fannseffektiviseras. Detskatteindrivningenförenklas ocharbetsuppgifter

privilegiet.för behållaskälvägandesålunda atttungt
förmånsrättegenskapskatteprivilegiet i dessPåstâendet tystatt varav

medi propositionenkreditgivningen bemöttesförolägenhettill särskild
före-ochfastighetsbegreppetvidgadedetskatteprivilegietatt genom

tidigare.skadatilllängreintetagsinteckningsreformen somsammavar
avgifteroch allmännaskatterförmånsrätten förpåpekadesDessutom att

kronofogdemyndig-förefalla, eftersomkundedetinte så tyst somvar
juridiskaochrestförda fysiskaallaregisterheternas över personer var

offentliga.
skål allt-departementschefen starkaSammanfattningsvis framhöll att

skälavgifter. Dessaoch allmännaför skatterförmånsrättenjämt stödde
Dessutomindrivningsteknisk karaktär.ekonomisk ochbåde varvar av

departe-skattemoralen. Enligttillmotiverad hänsynförmånsrätten av



SOU 1992113 113

mentschefen vägde dessa skäl klart de omständigheteröver åbe-som
ropades för slopande skatteprivilegiet se 1970142ett 100.av prop. s.

Riksdagen det propositionen framlagdaantog förslaget tillgenom
förmånsrättslag 1LUse 197080. Under behandlingen propositionenav
i riksdagen hade denna i respektive kammare ställning tillatt tvåta
likalydande motioner I1275 och II1486 att riksdagen medom
ändring proposition 142 måtte besluta fordran skatt ellerattav nr
allmän avgift jämställas med de oprioriterade fordringarna. Båda
motionerna avslogs. I reservation Erik Alexandersson fpen av
hävdades förmånsrätten för skatter borde behållasatt beträffande
källskattemedel se 1LU 197080 48s.

FRL undergick 1975 vissa ändringar, vilka vid sidan innebarannatav
skattefordringama flyttades framatt och företräde framför löne-gavs

privilegiet avsnittse 3.2.2.1 ovan.

3.2.2.5 Lön och pension

Arbetstagares förmånsrätti arbetsgivarens konkurs ñr fordran lön och
pension regleras bestämmelserna i 12 och 13 §§, varvid 12 §av
behandlar förmånsrätt för fordran lön och aktuell pension medan 13 §
behandlar förmånsrätt i vissa fall för fordran framtida pension.

Fönnånsrätten för lön gäller alla arbetstagare med undantag för sådana
med väsentlig andel i och väsentligt inflytande företagetöver 12 § tredje
stycket. Med lön allt kan hänföras till avlöningsförmån påavses som

Ävengrund anställning. semesterlön och semesterersättning därvidärav
lön. Förmånsrätten dockatt är begränsad till omfattaanse attsom

lönefordringar inte förfallit till betalning tidigare föreän årettsom
Ävenkonkursansökningen. lön eller ersättning på grundannan av

anställningen belöper tid efterpå konkursansökningen förenadärsom
med förmånsrätt. dockDet bör anmärkas förmånsrätt inte kan erhållasatt
för fordran på uppsägningslön under längre tid än månader räknatsex
från dagen för uppsägningen anställningsavtalet.av

längeSå konkursboet inte inträtt avtalspart fordranär lönsom
under uppsägningstiden fordran i konkursen. Skulle konkursboet där-en

det enskildaöver anställningsavtalet och därigenom inträdaemot ta som
arbetsgivare, blir arbetstagarens lönefordran för tiden därefter en massa-
fordran Walin-Rydin,se 136 Genom 1992 års LGL,a.a. s. som
trädde i kraft den juli1 1992, har det maximala belopp varje arbets-som

kan erhålla i lönegaranti sänkts från tolv basbelopp tilltagare 100 000
kr, vilket i fråga månaders uppsägningstid motsvararom sex en
månadslön drygt 16 kr.600 Med hänsyn till icke obetydligtatt ettom
antal arbetstagare har löner överstiger detta belopp har arbetstagaressom
förmånsrätt härigenom fått ökad betydelse.nytt
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fordringar3Efterställda3.2.3

vitenböter,regeli FRLfanns 19 §juli 1979till denFram 1 attomen
rättsverkansärskildförverkande ellergrundfordranoch avannanav

reformsamband med denvid konkurs. Iandra fordringargick efterbrott
frågandiskuteradesbötesverkställighetbeträffandeskeddedå omsom

bordefordringargrundadestraffrättsligtandraochböter sammages
böterResultatet blevavgifter.och allmännaskatterförmånsrätt attsom

Samtidigtavgifter.ochoprioriterade skatterrätt somgavs sammam.m.
ff. regelDen19787940 16FRL seupphävdes l9§ oms.prop.

detuteslöt intefanns i FRLsålunda 19 §fordringarefterställda attsom
särskilt nämnda iparagrafende ifordringarfinnas andra änkan som

sitt betänkande SOUövriga krav. Iefterkonkurs skallhändelse av
exempel påLagberedningen någranämndeUtsökningsrätt IX19695
terminologimed denförlagsbevis, dvs.exempelkrav. Ettsådana var

förskrivningsådanbankrörelselag1955användes i 54 § års somsom
fordringsägare.övrigaefter utfärdarensbetalning försttillmedför rätt

iintressenteranförde beredningentänkaskunde detVidare ettatt--
sig efter dedärvid ställertill detta ochföretag lånarsviktande ut pengar

rubbas. Tillkrediter skallinte andraförfordringshavamavanliga att
anspråkhandelsbolagsmanshänförasefterställda kunde ocksågruppen

inte skälBeredningen fannkostnadsersåttning bolaget.arvode och mot
fordringarefterställdasådanareglering i lagföreslå någonatt nusomav

blevff. inställningDenna ävenbetänkandet 166har berörts se s.
ff.1970142 140lagstiftarens se s.prop.

efterställdadeträttslägettvekan årråder alltså ingenDet attattom
lagregleringAvsaknadenavtal.grundfordringar kan finnas påt.ex avav

opriorite-regeln i 18 § FRLord inte förstås såfår med andra attatt om
efterställdaförekomstenlika utesluterinbördesrade fordringar har rätt av

vadtalar inte baraståndpunktstöd för dennafordringar. Till som
hänseendei dettavadtillkomst ocksåvid FRLsförekom utan t.ex som

bötesverkställighet.beträffandenämnda reformenden förututtalades vid
upphävandetuttryckligen45 förklarades19787940 s.I att avprop.

uppfattning andragällandeborde inverkainte19 § FRL att
avtal kanrättsverkansbelopp görasviten ochfordringar böter,än genom

i litteraturen,uppfattning avspeglasefterställda. Samma t.ex.se
förmånsrätt, 34.Fordran och 1972,Hessler, s.

fordringar främstefterställdaföranleda problem med ärkanVad som
sigförhållandet gestaltarfråga sig hurförsta kansaker. För dettvå man

såtillvidaprobleminbördes.sådana fordringar Detta ärmellan flera
konkurrensenundgårupphävandet § FRLefter 19enklare att manav

fårfordringar. Detcivilrättsligastraffrättsliga anspråken ochmellan de
andra kanfordringarna. För detbeträffande debetydelsedock senare

ackord. Skallbehandlas videfterställda krav skallsig hurfrågaman
demomfattaackordetutanför eller ävendessa ställas måste

3 ff.i 1992 609avsnitt Lindskog SvJTJfr till detta även s.
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Vad först gäller frågan det inbördes förhållandet mellan fleraom
efterställda fordringar kan erinras de straffrättsliga fordringarattom som
tidigare fanns uttryckligen nämnda i 19§ FRL ansågs ha lika rått.
Sannolikt har detta motiverats med de seatt typ t.ex.var av samma
Hessler, 34. intresseAv större klargöra hurär de straffrättsli-atta.a. s.

anspråken förhöll sig till de civilrättsliga längeså de förraga var-
efterställda liksom hur de civilrättsliga kraven skall förhålla sig-
inbördes. På denna punkt kan erinras följande uttalande Lagbe-om av
redningen se SOU 19695 170.s.

frågaEn hur deär fordringar efterstållts stadgandet 19 §som genom
förhåller sig till förlagsbevis och andra fordringar vilka enligt avtal eller
bolagsförhållande skall efter andra krav. Man kan tänka sig, allaatt
slags efterställda fordrin skall ha inbördes lika ellerrätt attar en
turordning skall älla lan dem. reglera dettaAtt i lag knappastårme
möjligt. Frågan avgöras från fall till fall med beaktande vilkar av
fordringstyper föreligger. Som princip böra gälla, deattsom synes
straffrättsliga kraven enligt §19 skall allrautgå sist, inte annatom
följer vad avtalats. inbördesDen ordningen mellan fleraav som
efsfterstålldacivilrâttsliga fordringar får också bedömas ñr varje särskilt
all.

Beredningens uttalande angående konkurrensen mellan flera efterställda
fordringar inte ha i refereratprövats något avgörande från Högstasynes
domstolen liknandeHD. Ett uttalande i kommentaren tillgörs FRL
Walin-Rydin, 26. Man har anledning frånutgå uttalandenaatta.a. s.
speglar dagens rättslâge berörda punkt. Det betyder vissattnu
osäkerhet råder hur flera sådana fordringar förhåller sig till varandraom
vid konkurs. Med tanke full utdelning praktiskt aldrig bliratt taget
aktuell för oprioriterade borgenårer vid konkurs, får problemet dock

långtså hasägas övervägande teoretiskt intresse. Viss ledning kan
måhända hämtas från prioritetsregler finns i den danska konkurslo-som

§ och98 den norska dekningsloven § 9-7. Enligt den norskaven
lagen tilläggs fordringar enligt avtal skall tillbakastå för andrasom
fordringar lika interätt, följer avtalet avsnittse 5.2.2.annatom av

Vad frågan vilkenangår roll de efterstållda fordringarna spelar vid
ackord torde det klart borgenår med fordransådan får deltaattvara en
i förhandling offentligt ackord jfr Ackl.12 § Man kan inte gärnaom
lämna efterställda borgenärer utanför ackord, med den verkan deett att
har kvar sina fordringar oförminskade, medan skulderna till vanliga
borgenärer reduceras ackordet Walin-Gregow,se Ackordslagengenom

Ä1992, 43. andra sidan kan de efterstållda borgenårema intem.m., s.
tillerkåmias någon betalning vid ackord de vanligaett utan att
borgenärerna tillgodosetts till fullo. Följden de efterställdaär, att
fordringarna måste bringas upphöra vid ackord, där övrigaatt ett
fordringshavare fårendast viss fordringsbeloppet. IWalin-procenten av
Gregows kommentar betonas kravet 25 minsta dividendatt procents
inte uppfyllt,är efterställdanär borgenärer inte får utdelning.någon För

ackord skall komma till stånd i hithörande fall torde det därföratt vara
nödvändigt de efterställda borgenärerna från sina fordringar.avståratt
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oförändratuppfattning sålunda kommer till återkommer iDen synessom
kommentar till fårskick i Walin-Palmérs s.829 KL. Den antas ge

härskande uppfattning i berörda hänseende.uttryck åt nu

former för insolvensbehandling3.3 Olika

3.3. l Betalningsinställelse

3.3.1.1 Allmänt

finns inte lagregler innebörden betalningsin-Det några närmare om av
Likväl finns betalningsinställelse i flera olika lagrum.ställelse. termen

förut förekommer den kap.Som i 2 8 § KL såsomnämnts t.ex. en
presumtion för gäldenär obestånd. Betalningsinställelsenpåäratt en
syftar till avskärma gäldenären från borgenäremas tryck och därmedatt

för konstruktiva åtgärder. väsentligenskapa andrum Den tjänar därmed
ändamål godmansförordnande enligt AckL. Gäldenärensettsamma som

god föregås i allmänhet gäldenären ställer in sinaansökan attom man av
frånbetalningar. Skydd säraktioner borgenärernas sida saknas dockmot

länge betalningsinställelsen inte har följts godmansförordnande.så ettav
Betalningsinställelse får betydelse också i andra rättsliga sammanhang.

medförarättspraxis har antagits betalningsinställelse inte börI att en
straffansvar enligt uppbördslagen 1953272, för källskat-81 § UBL att

betalts i tid Enligt ställnings-se NJA 1971 296 I. HDsrättter s.
krävs dock inte bara gäldenären in sina betalningartagande ställtatt utan

betalningsinställelsen åtföljts syfteockså verksamma åtgärder iatt attav
åstadkomma avveckling under hänsynstagande till samtliga borgenä-en

intresse den gäldenär ställt inse NJA 1974 423. Omävenrers s. som
betalningarna juridisk kan omständigheterna vidareär en person, vara

ställföreträdaransvar inte försådana s.k. kan krävas skatter ochatt ut
avgifter uppkommit före betalningsinställelsen förfallersom men som
först efter denna jfr 77 § UBL, 48 § lagen 1968430 mervärde-a a om
skatt och lag uppbörd socialavgifter från arbets-21 § 1984668 om av
givare.

företrädare för aktiebolag kanEn grund likvidationspliktsreg-påett av
fjärdelerna i kap. stycket bli personligt ansvarig för vissa13 2 § ABL

förpliktelser. Eftersom förpliktelser normalt inte börnågra nya upp-
komma under betalningsinställelsen, torde det emellertid sällan bli
aktuellt med sådant för bolagets företrädare.något ansvar

finns bestämmelser rättsverkningar betalningsin-Det även om av
ställelse till skydd för gäldenärens enskilda exempel kanSommotparter.

regeln stoppningsrätt i köplagen61 § 1990931, KöpL.nämnas om
Denna bestämmelse innebär gäldenärens får hålla inne sinmotpartatt

avtalsbrott från gäldenärens sida kan befaras.prestation när Attett
betalningsinställelse normalt medför stoppningsrätt för framgårmotparten
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följande motivuttalande chefen för Justitiedepartementetav prop.av
19888976 177.s.

På köparens sida är det närmast fråga omständigheter rörom somköparens ekonomiska förhållanden kan säljaren anledningsom attgegöra bruk stoppningsrätten. köparensAtt betalningsfömiågaav visar sig
eller han iatt någotvara avseendesvag har handlat så hansattbetalningsförmåga kan ifrågasättas är sådana omständigheter kansomsäljaren starka skäl köparenge inteatt kommeranta att fullgöra sinattdel avtalet. Om köparen försätts i konkursav eller är föremål för

ackordsförfarande finns det starka skål ifrågasättaatt köparen kanomfullgöra sina förpliktelser. I sådana fall detår helt klart säljaren haratt
stoppningsrätt. köparenAtt har ställt sina betalningar eller på annatsätt visat sig insolvent utgör också regelvara tillräcklig grund försomsäljaren hålla inne sinatt prestation.

Rätten till hävning regleras i 62 § KöpL. Står det klart det kommeratt
inträffa avtalsbrottatt ett rätt häva köpet,part får dennesom attger en

häva redan före tiden för fullgörelsen. Förutsättningarna för hävning är
således strängare förän stoppningsrätt. I 63 § KöpL regleras vissa frågor

blir aktuella försatts i konkurssom part Förstaom en stycketm.m..
innehåller generell regel konkursbos till inträdeen ett rätt i konkurs-om
gäldenårens köpeavtal. Andra stycket i vissa fallatt kanmotpartenanger
kräva säkerhet för konkursboets fullgörelse. Tredje stycket reglerar vad

krävs för skall haatt rätt hävasom part köpet meden att anledning av
den andra har försattsatt i konkurs.parten Fjärde stycket innebär somhuvudregel säljaren har rätt tillbakaatt obetaldatt överläm-vara som

till köparen eller hansnats konkursbo efter det köparen har ansöktatt omförordnande god enligt AckL eller försatts iom konkurs.man I
anslutning härtill föreskrivs inte behöveratt lämnas tillbaka,varan ombetalning sker eller, i fall då köpesummangenast ännu inte har förfallit
till betalning, köparen eller konkursboet inom skälig tid efter uppmaning
ställer godtagbar säkerhet för betalningen.

Slutligen kan nämnas enligt 7 § förstaatt stycket kreditupplysnings-
lagen 19731173 får personupplysning innehålla uppgift om annan
betalningsförsummelse än sådan fastställts domstols ellersom genom

myndighets avgörande ellerannan åtgärd eller lett till betalningsin-som
stâllelse. Enligt uttalande chefen för Justitiedepartementet i för-av
arbetena till lagen kan ingen invändning riktas kreditupplys-mot att en
ning innehåller uppgift domstols eller myndighets beslutom ellerannan
åtgärd. Den rättsliga prövning föregått beslutet eller åtgärdensom

rimliga garantier för betalningsanmärkningenanses ge att är materiellt
berättigad. Hinder bör således inte föreligga i kreditupplysningatt en ta
in uppgift exempelvis domar betalningsförpliktelse,om lagsöknings-om
utslag, slutbevis i mål betalningsföreläggande, restfördaom skatter,
utmätningsförrättningar förrättningar församt återtagande avbe-av
talningsgods. Vidare, fortsatte departementschefen, bör upplysning
lämnas betalningsförsummelse lett tillom betalningsinställelse,som
konkursansökan eller ackord se 1973155 96.prop. s.
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betalningsinställelseinnebärVad3.3.1.2 en

formlösaheltelleriblandtalarberörts tystaredanSom omman
ställerfaktisktgäldenärsföretagetDärmedbetalningsinstâllelser. attavses

för leverantörerdettadeklareraunderlåter öppetbetalningarna attin men
talarallmänhet näriDetborgenärer. omövriga manoch avsessom

betalningsinställel-denemellertid öppnatordebetalningsinstâllelse vara
medochfrånsigförklartborgenärernafår attsådan enGenom ensen.

skulder. Ibetala någrainteprincipiföretaget atttidpunkt kommerviss
sådan öppenendastbetalningsinställelsemedfortsättningen avses

påpekasdockbörDet attintebetalningsinställelse, annat anges.om
någraendastbeträffandebetalningarnainställaväljakanföretaget att

borgenärer.
administration,förvaltning,formnågonanordnasallmänhet avI av

ärsådan ägerbetalningsinställelsen. Attunder rumföretaget en
administratorsynpunkt. Enenskildochallmänbådefrånangelägen

skallOftafall.tillfallfrånvarierauppgift kanoch dennestillsätts
awecklaavsikteniblandOch är attnågot sätt.pårekonstruerasföretaget

i borgenärernassällansåinteliggerkonkurs. Detföretaget utan
underdriftenfortsättakanföretaginsolventintresse att ettgemensamma

avvecklas.tid företagetdenunderellerrekonstruktionsperioden
räddaförinledasackord attförhandlingarbrukarVanligtvis om

förutsättningar rönafinnsdet attexistens,fortsattaföretagets om
uppdragstagare,gäldenärensärAdministratorn,därmed.framgång som

idockliggerDetförhandlingar.viktigadessasköterdå denär som
intressenborgenärernastillförarbetarhan taattsakens varaattnatur

Frågorackord.åstadkommaefterhan strävar omattsamtidigt som
s.k.devidtjänstemanadvokatsåvälhandhaskan avackord ensomav

Även någonGöteborg.ochStockholmiAC,ackordscentralerna, annan
väljas.naturligtviskanlämpaduppdragetför person

ställt införetagtill detinstruktionernormaltAdministratom somger
be-såvittförfarafortsättningsvis skalldethur avserbetalningarna om

överläm-instruktionslistavanligtdärviddet attVid AC ärtalningar. en
Folkesson,bilaga 9 seilämnashärpåexempelföretaget,till ettnas

48.1992,ekonomisk kris,iFöretaget s.
sinfrysaskallföretagetavsiktenbetalningsinställelse år attVid en

ochbetalasfårskuldergamla attingainnebärandebalansräkning att
företagettillförsprestationerAllaske.fårskuldsåttningingen somny

Detbetalas kontant.principisåledesskallbetalningsinstållelseefter en
medsambandharskuldersådanaendastförutsättasdärförfår somatt nya

företagettillförprincipideochuppkommerdriften attfortsattaden
påankommatordeform. Deti någonförmögenhetsvärdemotsvarande

försämrakanytterligareavtalingatillsegodeden attatt somnyamannen
ingås.ställningekonomiskagäldenärens

komplikatio-vissainnefattakanbetalningsinställelsevidFörhållandena
leverantörenharleveransförhållande t.ex.kontinuerligtVid ettner.

förbetalningkrävaleveransfortsattförvillkormöjlighet ettatt som
betalningsinställelsenunderföretagetkanHärigenomleveranser.tidigare
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tvingas betala äldre skuld betalningsinställelsen lett till ackorden som om
skulle ha omfattats ackordsbeslutet och vid efterföljande konkursav en
skulle ha varit oprioriterad. En borgenär skall leverera någotsom som

nödvändigt for denär fortsatta driften och inte kan anskaffas påsom
el,sätt, värme, eller speciell råvara, harannat naturligt-vattenex. en

vis möjlighet idka utpressning gäldenären heltatt mot sättett amiat
de borgenärerän hänvisadeär till hota med skadestånd vidattsom

gäldenärens eventuella kontraktsbrott se beträffande den följande
exemplifieringen Ingrid Amesdotter, Om betalningsinställelse och
offentligt ackord, 1982, 262. Ett i praktiken förekommande exempels.

speditörär med i detpanträtt transporterade godsetatt lämnavägrar ut
gods nödvändigtär för den fortsatta driften, han inte får fullsom om
betalning för tidigare värde lägretransporter, årtrots änatt pantens
fordringarnas belopp. Det ocksåär vanligt säljare, levereratatt som

före betalningsinställelsen, synnerligen bestämtstrax krävervaror att
full betalning med hänvisning till gäldenären måste ha varit medvetenatt

sitt obestånd. Ett tredje exempel säljareär med sakrättsligt ogiltigtattom
äganderättsförbehåll eller s.k. enkelt hävningsförbehåll hotar med att

bruk singöra mellan gällande rätt återta godset, inteparterna attav om
gäldenären betalar säljarens fordran till fullo. Det har förekommitäven

televerket eller kommunalt eller elverkatt utnyttjat sinett monopol-gas-
ställning så begärt fullsätt betalning för sina fordringaratt underman
hot abonnenten.avstängaattom annars

I doktrinen Ingridse Amesdotter, 263 har diskuterats huru-a.a., s.
vida gåldenären skulle kunna sig skyldiggöra till mannamån borge-mot

enligt kap.närer andra11 4§ stycket brottsbalken betalaattgenom
fordringar exemplifierat slag. Eftersom gäldenären får betalaav nu antas
för tillgång till för verksamheten nödvändigaatt prestationer isom,

fall inte vissa svårigheter, kan erhållasvart utan ochsättannat
dessutom sker öppet något direkt syfte främja ackord harutan fråganatt
besvarats nekande. En gäldenär inställt sina betalningar kan alltsåsom
i och för sig betala skulder skulle ha omfattats kom-ettsom annars av
mande ackordsbeslut. Ett sådant förfarande kan underlätta arbetet med

till stånd rekonstruktion, eftersom driften lättareatt kan upprätt-en
hållas, även effekt tänkbar.är Ju riskenmotsatt större vissaärmen att
borgenärer kan tilltvinga sig full betalning, desto bör riskenstörre vara
för någon de övriga borgenärerna begär gäldenärenatt i konkurs ochav
därigenom spolierar rekonstruktionen. betydelseAv i detta hän-stor
seende naturligtvisär reglerna återvinning i konkurs, vilka bl.a. syf-om

till skydda gäldenär i ekonomiskttar trångmålatt påtryckningarmoten
från borgenärer vill förskaffa sig bättre ställning inför hotandesom en en

Ävenkonkurs. betalning skuld för prestation erhållits föreom av som
betalningsinställelsen generellt betraktaär icke ordinärrent att som
betalning se SOU 197075 150 19756 227, kansamts. prop. s.
återvinning enligt kap.4 10 § KL sällan bli aktuell. Detta hängermera

med de belopp det gäller vanligen för låga föratt ärsamman att
avsevärt försämra gäldenärens ekonomiska ställning.
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situationen vanligen sigföljande redogörs översiktligt för hurdetI ter
viktigaste slagen skulder, dvs. hyror,fråga betalning dei av avom

löneskulder, vilka samtliga förmånsbe-inteckningsskulder, skatter och är
saknar förmånsrätt.leverantörsskulder, i allmänheträttigade, samt som

beteckna driftskostnader och måstehyreskostnaderNya är att som
Till hyresavtalengrund härav betalas. detta kommerredan på äratt

företaget därför betala äldreömsesidigt förpliktande och måste ävenatt
inte vill riskera hyresavtalethyresskulder, sägsatt upp.om man

till den delBetalning äldre hyresskulder vidare kunna skeansesav
beräknas få utdelning i konkurs och detta oberoendehyresskulden aven

till betalning före eller efter det gäldenären ställt inden förfallit attom
fordran betalasbetalningarna Konkurs Ackord 170. Dense soms.

skada förskall alltså förenad med sådan förmånsrätt någonattvara
betalningen.övriga borgenärer inte kan uppkomma genom

regel inte uppkomma efterNågra inteckningsskulder torde ennya som
betalningsinställelse, eftersom det får företaget vid denantas att

det varittidpunkten utnyttjat all tänkbar inteckningssäkerhet så långt
möjligt. I händelse sådana skulder uppkommer får det antas att motsvar-
ande förmögenhetsvärde form tillförs företaget. frågai någon I om
betalning äldre inteckningsskulder gäller vad härom i frågasagtsav som

äldre hyresskulder, dock med den skillnaden något störreattom
försiktighet bör iakttas med till inteckningsskuldernashänsyn sämre
förmånsrätt. Däremot bör betalning äldre inteckningsskulder somav

förfallnaregel inte amorteringar ochän räntor.annatavse
avgifter tordeVid betalningsinställelsen uppkomna skatter och

förstomfattas betalningsinställelsen, de förfaller till betalningävenav om
först efter betalningsinställelsen,därefter. Skatter uppkommer t.exsom

arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt,preliminärskatter för de anställda,
frågabör driftskostnader och skall följaktligen betalas. Inärmast ses som

frågabetalning äldre gäller vad härom iskatter sagts omom av som
dock beaktasäldre hyres- och inteckningsskulder. I sammanhanget måste

skatternas Betalning skatt kan andra sidan inteförmånsrätt. åsämre av
återvinnas i efterföljande konkurs, varit förfallen tillskattenen om
betalning kap. första punkten KL.4 1 §

därförNya löneskulder driftskostnader och betalas.måste An-är
företagetställningsavtalen dessutom ömsesidigt förpliktande, ochär

därför vanligen såväl äldre löneskulder,betalamåste som nya om man
utföra arbete. fallvill de anställda i fortsättningen skall Iävenatt annat

tredjeblir anställda berättigade häva anställningsavtalen 4§de att
anställningsskydd, eller inleda s.k.stycket lagen 198280 LAS attom

1976580 medbestäm-indrivningsblockad andra stycket lagen41 § om
driftskostnader i detta sammanhangi arbetslivet, Till tordemande MBL.

avgifter.få räknas socialaäven
har betalningsinställelseni sig ingen direktEnligt nuvarande ordning

avtalspartkontrakt. omständigheteninverkan löpande Den att en
avtalsförpliktelsernasina betalningar medför alltså inteinställt att

betalningsinställelsen indirektförändras. harupphävs eller Däremot stor
betalningsinställelsen underhänger medbetydelse. Detta attsamman
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vissa förutsättningar kan medföra förrätt innehålla denmotparten att
prestationen och häva avtalet. Som exempel härpå harattegna ovan

regelnnämnts stoppningsrâtt i 61 § KöpL. Betalningsinställelsenom
medför således vissa rättigheter för gäldenärens Någramotpart.
motsvarande rättigheter för den inställt sina betalningarpart som
förekommer inte i svensk jfr dock fjärderätt 61 § stycket KöpL.
Betalningsinställelsen medför således ingen för gäldenärenrätt sägaatt

eller omförhandla oförmånliga avtal ingåtts före detupp attsom
gäldenären ställt in sina betalningar. I den mån avtalen ömsesidigt för-är
pliktande och prestationer nödvändiga för fortsattaär denavser som
driften, lokalhyra, el- och råvaruleveranser, gäldenären såledesärex.

erlägga betalning enligt avtalen under betalningsm-tvungen ävenatt
ställelsen. I nomialfallet torde detta förhållande inte innebära några
direkta nackdelar. Betalningarna normaltmotsvaras sett av en
prestation medför ñrmögenhetsvärde för företaget. Om avtaletettsom

oförmånligt förär gäldenären innebär fullgörandet emellertid en
försämring gäldenärens ekonomiska situation. Den enda möjlighetav som
i dag finns angripa avtalet jämkningär enligt 36§ avtalslagenatt
1915218. gäldenärenOm inte fullgör avtalet kan ha rättmotparten att
häva avtalet och begära skadestånd. Enligt KöpLs regler omfattar
skadeståndet i princip all förlust, såväl direkt indirekt sådan, ochsom
kan således bli betydande. Om avtalet hävs före beslut förhandlingom

offentligt ackord kommer skadeståndet omfattas ackordet.attom av
Ett problem ömsesidigt förpliktande avtal gäldenärenär attsom avser

kan betala gamla skulderäven under betalningsinstäl-tvungen attvara
lelsen för inte riskera avtalet jfrsägs 56 § KöpL hävningatt att upp, om
vid successiv leverans. Enligt nämnda bestämmelse har säljaren nämligen

häva köpet i frågarått delleverans, köparen iatt dröjs-ärom senare om
mål med betalning någon delleverans och det inte saknas anledningav

dröjsmål med betalningen tillanta hävning kommeratt rätt attsom ger
I vissa fall har säljaren distributionsplikt och därmedupprepas. en

indirekt kontraheringsplikt, jfr 2§ 4 lagen 190271 1en mom. s.
Äveninnefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningar.om om

köparens betalningsinställelse inte grund förutgör hävning kan dennes
avtalsbrott förutsättning ñr avstängning. Med avstängning förståsvara en

säljaren innehåller sin prestation i avvaktan avgiftsskyldighetenatt att
skall fullgöras. VA-verkens tillrätt avstängning vattenleveranser förav
exempelvis bristande betalning regleras i 30§ lagen 1970244 om
allmänna och avloppsanläggningar. I 31 lagen§vatten- 19811354 om
allmämia finnsvärmesystem motsvarande bestämmelser. Beträffande
distribution och stadsgas leveranser fjärrvärme intesamtav av som

i 1981 års lag regleras avstängningsrätten respektiveavses genom
distributörs avtalsvillkor se Stridbeck, Från kontrakt till social rättighet,
1992, ff.228 frånSett gäldenärens synpunkt torde de praktiskas.
problemen vid betalningsinställelse sig likartade hanste oavsetten om
bristande betalning kan medföra hävning eller avstängning. Se vidare
Gertrud Lennander i JT 1992 ff.318s.
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betalnings-situation underFöretagshypotekshavamas3.3.1.3
inställelsen

försämrasfordringsägarnas situation intevikt avsevärtDet är attav
innehavarebetalningsinstâllelsen. Ett speciellt problem hurunder är av

allomfattar i principföretagshypotek skall skyddas. Företagshypoteket
färdigaingår i rörelsen, däribland sådanaegendom ärlös varor somsom

inflyter försäljningmedel vidför försäljning. Kontanta en avsom
företagshypotek.förut inte Dettaomfattas nämnts ettsom avvarorna

därmedbetalas till företaget ochutestående fordringarmedför att som
banktillgodohavanden minskar den egendomblir ellerkassa- som

företagshypoteket i motsvarandeomfattas mån.av
administratom med gäldenärens medgivande s.k.Vanligen öppnar ett

för alla slags betalningsströmmar till företagetadministrationskonto men
kontotefter prövning använda influtna medelförbehåller sig pårätten att

drift undernödvändiga för företagets fortsattaför kostnader visar sigsom
betalningsinställelsen företagetackordsförfarande. Syftet med är attett

sådant förbehåll kanrekonstrueras och leva vidare. Ettskall kunna vara
behovsprövningenbelopp eller begränsat enbartfixerat till visst vara av

i FestskriftFöretagshypotek och betalningsinställelse,Walin,se Gösta
uppkommande likvidaplaceratill Welamson 493. GenomLars atts.

omfattasadministrationskonto förhindras egendommedel attett som
till oåtkomlig förföretagshypotek förvandlas egendom ärsomav

ochsäkerhet. rättspraxis 1987 105med denna I NJAborgenär typ av s.
admini-det fastslaget medel sådana705 I1989 är attnumeras.

under vissa förutsättningar skall tillfalla de borgenärerstrationskonton
företagshypotek.säkerhet iharsom

framhållit betydelsefullt medleni 705 IHD har NJA 1989 atts. som
inte ställs till gäldenärens fria rådighet. Iadministrationskontoett

träffades i detaktiebolag inställde sina betalningarsamband med att ett
ochmedel inflöt vid försäljning egendomrättsfallet avtal att som avom

omfattades företagsinteckning skulle skeför fordringarbetalning som av
bankkonto med viss befogenhet förtill i ACACs öppnat att taett namn

räkning. Sedan bolaget försatts i konkurs, ansågsmedel för bolagetsut
i redovis-företagsinteckningar ha förmånsrätt bolagetsinnehavare av

fallet bl.a. vidbetonade i också AC,ningsfordran AC. HD attgentemot
beaktabefogenhet kontot, hadebegagnande sin medel attatt ta utav

företagsinteckningshavamas intressengäldenärens ocksåinte bara utan
inte i händelse konkurs skulle åsamkas någondessa borgenärerså att av

förlust försöket avveckla verksamheten.väsentlig attgenom
administrationsavtal ingåtts mellanrättsfall hade s.k.I 1989 års ett

säkerhet i före-gäldenärsföretaget och prioriterad borgenär meden
avtalAdministratom använder sig i allmänhet sådanatagsinteckning. av

betalningsinställelsen.prioriterade borgenärerna underför skydda deatt
prioriteradetillställer berördabilaga intaget formulär ACI 10 är ett som

rekommenderade förfarandet förutsätteri formuläretborgenärer. Det att
uppbära medelställt in sina betalningar ACdet företag rätt attgersom
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inflyter vidinflyter företagets kundfordringar och vad somsom
försäljning företagsintecknad egendom.av

3.3.2 Ackord

3.3.2.1 Allmänt

ekonomisk uppgörelse mellan gäldenärMed ackord ärsomavses en en
AckL reglerar ihans borgenärer. gällandeobestånd och Den nu

kalla offentligt ackord tvångsackord, dvs.princip bara vad brukarman
efterfall där uppgörelsen kommer till stånd beslut domstolettgenom av

ackordsförhandling kan genomföras borgenärsmi-offentlig och mot enen
förutVid sidan härav förekommernoritets bestridande. nämntssom

formlösa överenskommelser ingåsunderhandsackord, dvs. påsom
samtycke berörda borgenärer.frivillighetens och kräver allaväg av

förförmånsberåttigade borgenärer får full täckningAckord förutsätter att
i allmänhet oprioriterade fordringarsina fordringar och innebär sättsatt

det ursprungliga fordringsbeloppet dividenden,ned till viss procent av
betalningstiden. princip berörsvarvid särskilda föreskrifter Iges om

ackord bortfaller dealltså endast oprioriterade borgenärer. Genom
till den del de överstiger dividenden.skulder omfattas ackordetavsom

beträffandeoffentligt ackord kommer till ståndDet ovanligtär att
till kategorin näringsidkare. Undergäldenärer inte hör 1988som

offentligt ackord, ochaviserades förhandlingar 1989 63, 1990 8191 om
offentligt jfrunder aviserades förhandlingar ackord1991 171 om

rekonstruktionsin-Riskbedömning ackordetChristina Eriksson i som-
i teori ochfrån riskbedömningsprojektet, AckordetEnstrument, rapport

anställda i de före-praktik, Under 1991 7851992, 12. 1var personers.
offentligt fördubblingföremål för ackord, vilket ärtag som var en

1990.jämfört med

3.3.2.2 Godmansinstitutet

i ocksåAckL gäller offentligt ackord konkurs berör viss månutan men
under medverkanunderhandsackord. Ackordsförfarande enligt AckL sker

bestämmelser häromgod andra stycket. Närmare1 §av en man
skydd säraktionermeddelas i I lagen vidare regler2-8 §§. motges om

under inledningsskedet 9-10 §§.
gäldenärsföretaget förGod förordnas tingsrätt ansökan avman av

ackord Finns detutredning och förhandling med borgenärerna 2 §.om
inte skälig till stånd, skall ansökananledning ackord kan kommaanta, att

gjorts enbart iavslås. Finns det fog för antagande ansökanattt.ex. ett
Ackord, uppl.uppehållande syfte, bör beviljas jfr Konkurs 3den inte

Behörig domstol1989, 169. tingsrätt är tarsom upps. samma
beträffande ansökan godkonkursansökan Vissa forrnkrav6 §. manom

4 Källa Statistiska meddelandenSCB SM 9201
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intagna iär 5 Bl.a. krävs kortfattad redogörelse för gäldenärsföre-en
ekonomi och förslag till hur borgenårema skall tillgodoses eftertagets ett

ackord.
ingårI 3 § regler gode kvalifikationer. Han börom mannens vara

lagfaren. Han skall också i övrigt ha den insikt och erfarenhet som
uppdraget kräver och ha borgenärernas förtroende. Eftersom frågor om
ackord i omfattning handhas AC ofta tjänstemanstor vidutsesav en en
AC till god Tanken är gode skall förhandla medattman. mannen
borgenärerna, bouppteckningupprätta och i övrigt utreda boet. Arbetet
skall syfta till gäldenärsföretaget kan ingå ackord med sina borgenä-att

antingen underhandsackord ieller form offentligtrer, ettgenom av
ackord vidarese Walin-Gregow, 25a.a., s.

Gäldenärsföretaget skall vid förvaltningen dess egendom före-av -
tagsledningen behåller i princip rådigheten själv samråda med den gode-

övervakar borgenärernas bästa iakttas 4 §. Missköterattmannen, som
sig gäldenärsföretaget, kan godmansförordnandet återkallas 7 §.
Därmed upphör ackordsförfarandet.

I 8 § uppställs tvåmånadersfrist för det inledande skedeten av
ackordsförfarandet. Den räknas från godmansförordnandet. Görs inte
ansökan förhandling offentligt ackord hos inom fristen,rättenom om
förfaller verkan förordnandet. Detsamma blir förhållandet,av om
gäldenärsföretaget försätts i konkurs jfr vad 9 § nedan.sägssom om
Riksdagen har i november 1992 beslutat ändring i i8 § syfte atten
förbättra möjligheterna till återvinning vid ackord. Enligt andraett nytt
stycke i får8 § rätten särskild ansökan förlänga tvåmånadersfristen.
Se vidare Lagutskottets betänkande l99293LUl.

Som har förut innehåller AckL vissa regler skyddantytts motom
säraktioner från borgenärerna. En borgenär, fordran skulle kommavars

omfattas ackordet, har ingen vidarerättatt gåldenärsföre-att utanav
försatt i konkurs, sedan godmansförordnandetaget meddelats 9 §.ett

konkursansökanEn detta skall i stället förklaras vilande i awaktanmot
uppgörelse med borgenärema eller ansökan offentligen en om

ackordsförhandling, såvida det inte finns särskilda skäl borgenä-anta att
i fara.rätt ärrens

På motsvarande gäller i frågasätt utmätning 10 § sådanattom
åtgärd visserligen inte förbjuden inteär får leda till försäljningmen av
den egendomenutmätta medän gode medgivande ellerannat mannens
vid risk exempelvis för hastig förstörelse egendomen. Har utmätningav
skett redan före godmansförordnandet, fortsätter utmätningsförfarandet.
Består utmätningen då förhandling offentligt ackord beslutats, skallom
utmätningsförfarandet läggas ned gode begäran ochmannens
utmätningen åter.

Utöver de nämnda reglerna god innehåller AckL ingennu om man
reglering underhandsackorden. De fördelarna med förfarandetstoraav
torde ligga i just den frihet gäldenären och borgenärerna har utformaatt
överenskommelsens innehåll i möjligheten på affärsmässigtsamt att ett

utnyttja gäldenärsföretagetssätt tillgångar till borgenärernas fömöjande
se Ingrid Amesdotter, 17. Förfarandet har emellertid uppenbaraa.a., s.
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Överenskommelsennackdelar. gäller nämligen enbart i förhållande till
de borgenärer godtagit den. Detta medför i sin det tordesom tur att vara
relativt svårt fönnå borgenäratt godta uppgörelseatt inteen en som
omfattar alla borgenärer. En nackdel är återvinning inte kanattannan
ske. De olägenheter består däri borgenärerna har småatt möjlighetersom

kontrollera de uppgifteratt företagsledningen ñr gäldenärsföretagetsom
lämnar företagets ekonomiska ställning och de saknarom skyddatt mot
illojala transaktioner viss borgenär övrigas bekostnadsom gynnar
motverkas dock god förordnas.attav man

Antalet förordnanden god enligt AckL uppgick under 1990om man
till 237 och under 1991 till 941.

Undersökningar god enligt AckLom man

Utredningen har genomfört undersökning vid samtliga tingsrätteren om
god enligt AckL. Undersökningen omfattade 263man ärenden om
förordnande god under 1990. Vid 42 tingsrätterna hadeav man någotav
godmansärende över huvud inte förekommit.taget I Stockholm hade
däremot förekommit 97 ärenden. 247 gäldenärerna juridiskaav var

I del de undersökta ärendena hadepersoner. gäldenärenen ansöktav om
god tidigare inte hunnit komma medman någon ansökanmen om
offentligt ackord inom den tvåmånadersfrist stadgas i 8 § AckL. 17som
gäldenärer hade ansökt god gång tidigare, 3 gäldenärerom tvåman en
gånger tidigare och gäldenär1 gånger tidigare. Itre många ärenden hade
godmansförordnandet förfallit på grund den nämnda fristenattav ovan

tillgått ända eller grund gäldenåren försatts iatt konkurs. Såsomav
god utsågs vanligen advokat 122 ärenden ochman därnäst tjänste-en

vid AC 107 ärenden. Att tjänsteman vidman AC förordnats var
vanligast förekommande i storstadsområdena förekom även påmen annat
håll. I 19 ärenden hade jur kandbiträdande jurist förordnats till god man
och i fall bolagsjurist. I samtligaett fall hade således jurist förordnatsen

mans.till god
I fall99 lyckades nå ackord. de fallI advokatett varit förordnadman

god lyckades gäldenären i %30som fallen tillman stånd ettav
ackord. När tjänsteman vid AC varit förordnad motsvarande siffravar
51 %. Gäldenären försattes i konkurs i 47 ärenden. Konkurs inträffade
i 18 % de ärenden då advokat förordnad till godav och i %12var man
då tjänsteman vid AC förordnad. I de fall gäldenären lyckadesvar nå ett
ackord den mediana tidsåtgången 3,5 månader frånvar dagen för för-
ordnandet den gode till dess ärendet avslutades.av mannen

Utredningen har vidare tillställt samtliga tillsynsmyndigheter för
konkurser enkät med antal frågor angåendeett bl.a.en myndigheternas
erfarenhet i fråga kompetensen hos dem fungerar godom som som man
vid ackordsförfarande. Nio tillsynsmyndigheter de inte hadeattuppgav

5 Det kan nämnas i 14 ärendenatt hade någon god olikaman av
anledningar aldrig förordnats.
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hos demkompetensenuttala sigkunnaförerfarenhetertillräckliga att om
godedetillsynsmyndigheter ansågFem attgodfungerar man.somsom
ellerkonkursförvaltareantingenregelmässigt varitvilkamännen,

såledeserfarenheternaochkompetentavid AC, atttjänstemän varvar
närfungerat sämreförfarandetansågmyndighetermedan tvågoda att

fullgjortvid ACtjänstemängod närtill änadvokater utsetts man
erfarenheter.godamindresig haansågmyndigheterNågrauppdraget.

tidsödande.ochkostsamtförfarandetpåpekadesDet att var
enligtgodeellerkonkursförvaltaredagensBeträffande frågan manom

rekonstruktionsför-vidgodlämpligskulle ett nyttAckL mansomvara
fråganlämnadetillsynsmyndigheter två,allafarande ansåg utom varav en

konkursför-erfarnaochskickligastefall deiobesvarad, mestvartatt
rekonstruktionsför-igodlämpligaskulle nyttvaltarna ettmansomvara

län ansågBohusGöteborgs ochiTillsynsmyndigheten attfarande. man
automatiskt ärkonkursförvaltarefrånutgåkanvidareinte attutan

myndig-denEnligtobeståndsföretag.irekonstruktörerlämpliga som
rekonstruktionsför-deltagande iaktivtinnebärmeninghetens ett mera

före-organisation,företagsekonomi,ikunskaperkrav påskärptafarandet
måsteekonomiska kompetensenföretagsbeskattning. Denochtagsledning

uppgiftensigkunna åtaskalliförvaltarenförutvecklasalltså att gemen
myndigheten.ansåggod man,som

dennödvändigtdettillfrågade ansågde atthälftenOmkring varaav
denjurist medanrekonstruktionsförfarande ärvidgode nyttettmannen

ekonomiskyrkeskategorier medsigtänka ävenkundehälftenandra
tillsynsmyndigheterTvåföretagsledare.ochrevisorersåsomkompetens

möjlighet,medadvokatden gode ärlämpligastdetansåg att menmannen
expertis.ekonomiskanlitasituationer,vissaskyldighet ieller attt.o.m.

ackordOffentligt3.3.2.3

villkorAllmänna

ackord. Som nämntsför offentligtvillkorallmännavissaI §11 anges
inomackordoffentligt görasförhandlingansökanskall omomennyss

Ettstycket.förstagodmansförordnandet §8fråntvåmånadersfristen
seförrnånsberättigade borgenärernade ickebaraackord rörsådant

principeniutgångspunktmedpreciseras, att§I 11under 12 §.vidare
vadbl.a. ärlika rätt,likaberättigade borgenärerallaskallackord somge

stycket,andradividendenminstas.kutdelning, dengodtagbaralägsta
tredje stycket.behandlassmåfordringaroch hur

beträffandejfr25 %regeldividenden krävsminstafrågaI somom
tycks iackorden25-procentiga15 Dei §.reglernaborgenärsmajoritet
Minsta105.Amesdotter,Ingridvanligaste sedepraktiken a.a., s.vara

godkännsackordsprocentlägreunderskridas,fårdividenden avom
ackordet elleromfattasskullekända borgenärersamtliga avsom

AckL hartillförarbetenaföreligger. Ilägreskäl försynnerliga procent
iske barafallet böri detunderskridandeuttalats renaettatt senare

Walin-Gregow,jfroch 74; även531970136undantagsfall se s.prop.
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42. Betalning den föreskrivna utdelningen skall ske inoma.a., s. av ett
år efter det ackordet fastställts, inte samtligaatt berörda kändaom
borgenärer medger längre betalningstid.

Enligt paragrafens tredje stycke kan ske från likabehand-avsteg
lingsprincipen såvitt gäller småfordringar. Offentligt ackord kan sålunda
innehålla villkor borgenärerna får full betalning intillatt visst belopp, om
avvikelsen kan skälig med hänsyn till omfattningen boet ochanses av
övriga omständigheter. Beloppet får bestämmas från fall till fall efter vad

skäligtär beträffandese småfordringar även 12 § tredje stycket.som
Avvikelse kan ske också beträffande viss borgenär, denne medgerom
det.

Ett ackord behöver inte på fordringarna ned.ut sätts Enligtatt
fjärde stycket i ll § kan ackord även gäldenärsföretaget baraattavse,
får anstånd med betalningen s.k. moratorieackord. Beträffande s.k.
avvecklingsackord Walin-Gregow, ll och 46.se a.a., s.

Förfarartdet

AckL innehåller detaljeradrått reglering förfarandet nären av en
gäldenär vill inleda förhandling offentligt ackord. Bestämmelserom om
själva ansökan återfinns i 22 Denna räknar vad skall fogasupp som
till ansökan. Bl.a. skall vid denna fogas ackordsförslag förstaen ett
punkten, bouppteckning andra punkten, berättelse godeen en av

boets tillstånd fjärde punkten, intyg godemannen om ettm.m. av
ackordsförslaget godtasatt minst två femtedelar de imannen av av

bouppteckningen borgenärer vilkas fordringarupptagna skulle omfattas
ackordet och tillsammans innehar minst femtedelartvå dessaav som av

fordringars sammanlagda belopp kravet på förhandsanslutning, sjätte
punkten förskott kostnaden för ackordsfråganssamt handläggning hos

liksomrätten godkändrätten säkerhet för vad inte täcksav som av
förskottet åttonde punkten. Förskottet enligtutgör 7 § ackordskungörel-

1970858 3 000 kr.sen numera
Om gäldenärens ansökan inte fullständigär och han inte följer före-

läggande komplettera den, skallatt ansökningen avvisas 24 §. I fallså
förfaller omedelbart verkan god förordnats. Tas ansökanattav man
däremot skall gäldenären avlägga bouppteckningsed införupp, rätten
25 §. Så han gjort det skallsnart rätten meddela beslut förhandlingom

offentligt ackord 26 § första stycket. Beslutet kungörs i Post- ochom
Inrikes Tidningar och i ortstidning 24 ackordskungörelsen.§ Det finns
möjlighet för borgenär fordran inte blivit känd skriftligen hosvars att
den gode anmäla sin önskan delta i ackordsför-mannen attom
handlingen 27 §. Anmärkning fordran kan framställasmot såvälen av
gäldenärsföretaget borgenär och skall prövas godesom en av mannen
28 §.

De materiella verkningarna ansökan offentlig ackordsför-av en om
handling regleras i 12-21 §§. Flera dessa regler är centralav av
betydelse för förfarandet. Vilka borgenärer behörigaär delta vidattsom
ackord preciseras i 12 Bara borgenärer vilkas fordringar uppkommit
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borgenärer,Deackordsförhandling deltar i denna.före beslutet somom
fordring-vilkaskvittning ellerfordringarför sinatäckningkan få genom

ellerkvittnings-inte. Endeltarförmånsrätt,medförenadeärar
fråndelvis avståemellertid helt ellerkanförmånsberättigad borgenär

motsvarandei mån.förhandlingendelta ikan dåsin ochdenna rätt
länsskatte-kanskatt,ackordgäldenârsföretag rörBjuder ett som

i dennaackordsförslagettredje stycket UBLenligt 62 §myndigheten anta
detEftersomallmänna.fördel för dettillkandel, det anses varaom

länsskattemyndig-skattefordringarod kanförförmånsrättallmänna har ,
från förmånsrätten.avståackordoffentligtdelta iheten inte utan att

fårAckL,eller enligti konkursframställsinteAckordsförslag, som
övrigavillkorendast på ävenlagrumnämndaenligt attantasnyss

skattBeträffandedetta.godkännerackordet angårborgenärer annansom
förordningenihänvisas §stycket UBL lförstai §sådan 1än avsessom

frågabl.a. ivissa skatteravskrivning rörandeackord och1965852 om
denförordningens 2 § sägstredje stycket UBL. Itillackord 62 § attom

lånsskatte-ñnns,sådan inteeller,beskattningsmyndighetencentrala om
vidare SOU 198710fall.ackord i dessa Sebeslutarmyndigheten s.om

ff.377
fordran intehans ärförhandlingen,ifår delta ävenborgenärEn om

villkor.särskiltberoende någoteller dentill betalning ärförfallen av
tillämpas påförmånsrätt ävenharborgenärBestämmelserna ensomom

förbehåll åter-gjortfordran harför sintill säkerhetborgenär omsom
taganderätt.

beträffandeinledningsskedet finnsi frågamotsvarandePå sätt omsom
13säraktioner från borgenärernaskydddomstolsskedet regler motom

gäldenärenackordsförhandling fåransökanEfteroch 14 §§. omen
ackord inteskälig anledningfinnsbara deti konkurs anta attsättas om

vilandekonkursansökningenförklarasfalltill stånd. Ikan komma annat
konkursansök-inte,gällersagdaackordsfrågan avgjorts. Dettills omnu

omfattasskullefordran inteborgenärningen gjorts avvarsenav
antagande borgenärensföreligger till rättsärskilda skälochackordet att

offentligt ackordinnan frågani konkursgäldenäreni fara. Försättsär om
stadgas i 14 §utmätningBeträffandeackordsfrågan.förfalleravgjorts,

förfår skeutmätning inteackordsförhandlingbeslutefter ettatt enom
detavgjorts. Omackordsfråganfordran innanuppkommendessförinnan

har förmånsrättverkan. En borgenärutmätningensker,ändå är utan som
ihar panträttDendock dennaegendom kan utmätt.i viss t.ex.som

i fastigheten.utmätningoförhindradsålundafastighet är atten
ackordvid offentligtborgenärsmajoriteterforderligFrågan om

Är % ellerackordsförslaget 50dividenden iminstai 15regleras mer,
de röstande påfemtedelarantagandeför förslagetskrävs att tre av

förslaget ochgodtagit§§borgenärssammanträdet härom 29-33se att
röstberättigandedefemtedelartillfordringar uppgårderas tre av

skallackordsprocentVid lägresammanlagda belopp.fordringarnas
dettaröstandefjärdedelar deförslaget enatsantaget, tre omavomanses

röstberättigandedefjärdedelaruppgick tillfordringaroch deras tre av
medlikabelopp. beloppsammanlagda Detta ärfordringarnas summan av
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alla fordringar tagits i bouppteckningensom ellerupp blivit kändasenare
och med vilka borgenärerna enligt 12 § får delta i ackordsförhandlingen
se Walin-Gregow, 59.a.a. s.

Till reglerna de materiella verkningarnaom ansökanav en omoffentlig ackordsförhandling hör också bestämmelser återvinningom
16-18 §§. frågaI förutsättningarna ñr återvinningom hänvisar AckL
till KL. I 19 § föreskrivs fastställtatt ackordett bindandeär för alla
borgenårer, kända eller inte, enligt 12 § hade rätt deltasom iatt
ackordsförhandlingen. En borgenär med förmånsrätt i viss egendom blir
bunden ackordet i fråga belopp inteav kanom egendomen.tassom ut urI 20 finns§ särskilda bestämmelser kvittning. Och i 21 § klargörsom att

borgenär godkänt ackordsförslagen intesom ett godkännandetgenom
förlorar sin rätt borgensmanmot eller jämteen gäldenärenamian som

för fordringen. Se även Lagutskottetssvarar betänkande l99293LUl.
I AckL ingår också regler borgenärssammanträde därom omröstning

ackordsförslaget skall skeom 29-33 §§. Sådant sammanträde skall
hållas inför rätten tre-fem veckor efter det beslut fattadesatt offentligom
ackordsförhandling. Gäldenären får inte återta eller ändra ackordsför-
slaget medgivandeutan rätten.av

I 34-36 §§ bestämmelser fastställandeges ackord. Hinderom av mot
fastställande kan föreligga på grundt.ex. formfel eller brist iav
uppfyllande de allmänna villkoren i ll § andra-fjärdeav styckena. I

fall skall rätten ofñcio fastställandegrova vägra 36 första§ex stycket.
I fall beror detannat bestridandepå exempelvis borgenär,av en omfastställande skall vägras 36 § andra stycket. I båda de nämnda
situationerna skall ackordsfrågan prövas vid förhandling 34 första§en
stycket. Detsamma gäller, det vid borgenärssammanträdet inte kanom
avgöras förslaget antagits eller förkastatsom borgenärema. Omav
ackordsfrågan inte vidprövas förhandling, skall fastställarättenen
ackordet.

Rätten kan på begäran borgenär fordran omfattasav en vars avackordet förordna den gode elleratt lämplig skallmannen annan person
utöva tillsyn över gäldenären fullgöratt sina åtaganden enligt ackordet
37 §. Skäl till sådant förordnande kan föreligga endast delt.ex. om enackordslikviden betalas kontantav se Ingridäven Amesdotter, a.a., s.127. På ansökan sådan borgenär kanav en rätten i vissasagtssom nyss
fall förklara, den eftergiftatt ackordet medgetts gäldenärensom genom
har förfallit 38 §. Det förutsätts gäldenärsföretagetatt försummatgrovt
sina åtaganden enligt ackordet, i hemlighett.ex. haattgenom gynnat enborgenär för inverka ackordsfrågansatt avgörande. Att gäldenärsföre-

inte klarartaget genomföra ackordetatt inteär i och förav sig en
förverkandeanledning.

God och tillsynsman berättigadeär till arvodeman och ersättning för
kostnader gäldenärsföretaget. Frågan prövasav begäranrättenav avföretaget eller den ersättningsberättigade 40 §. Arvode och kost-
nadsersättning har allmän förmånsrätt i gäldenärens konkurs enligt 10 §
FRL.
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vunnitbeslutavgjord, närenligt 44 § somAckordsfrågan genomanses
ackordsförslaget,återtamedgettsgâldenärsñretaget attkraftlaga

fastställandeborgenärema,funnits inte antagetackordsförslaget avvara
fastställt.blivitackordellerackord vägratsantagetav

Konkurs3.3.3

konkursinstitutetAllmänt3.3.3. 1 om

1988.januaridenkraft liträddevilkenKL,ireglerasKonkursinstitutet
konkurslagårs1921inteskiljerkonkurslagengällande somDen nu

allaprincipigällerkonkursmindreoch utanmellangjorde stor
bl.a.emellertidförfarandet harenhetligadet genomInomkonkurser.

anmärkningsför-ochbevaknings-anordnandereglerfakultativa avom
ärsättpåhandläggaskankonkurs ettför somsörjtsfarande att en

beskaffenhet.boetstillanpassat
förvaltareskalldetkonkurser är utsesalla somför att enGemensamt

gällerVidarestycket KL.första§kap. 3lkonkursboethandhar om
tillsynsmyndighettillsynunderboet stårförvaltningen enavatt av

stycket.andra3 §kap.1
ordentligmed1988 toppsedanstadigtökatharkonkurserAntalet en

1991.

Ãr VaravAntal
företagskonkurser

5 5676 4141988
879671471989
8879796101990
37817424181991

sedan 1982 ärföretagskonkursemablandutvecklingentittarOm man
antaletanställdatvåellermedföretagblandframförallt somdet en

mest°.ökatkonkurser

Konkursförfarandet3.3.3.2 m.m.

allmännadenobestånd. Detta ärgäldenären ärförutsätterKonkurs att
redan nämntsSomKL.stycketförsta§kap. 2konkurs 1förgrunden

konkursgrundenallmännatill denbetalningsinstållelse haravsnitteti om
obeståndbevisningenunderlättaförhjälpreglervissaknutits att om

uppgiftgäldenärensbetydelsenbl.a.Reglerna§§.kap. 7-9 av2 avser
verkställighetviddetförhållandetdetoch attinsolventhan är avatt

konkursansök-föremånadernadeinomUBkap.4 senasteenligt sex

9201SMmeddelandenStatistiska° SCBKälla
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ningen har framgått gäldenären saknat tillgångar till full betalningatt av
utmätningsfordringen.

Konkursreglerna utgår från flera borgenärer intenär kan betaltatt
fullt för sina fordringar förlusten i princip skall fördelas proportionelltut

förhållandei till storleken och fordran. Konkursens primäraav vars ens
uppgift alltså tillhandahållaär ñr tvångsvis och i denatt ett system att
ordning FRL anvisar tillgodose de konkurrerande betalningsanspråken.

Närmare föreskrifter konkursansökan och konkursbeslut finns iom
kap.2 KL. Ansökan skall skriftligen hos den tingsrätt därgöras gäldenä-

bör i tvistemål angår betalningsskyldighet i allmänhetren svara som
Ärl §. gäldenären sökande bör till ansökan fogas honomen av

Ärunderskiiven bouppteckning 3 sökanden§. borgenär skall hanen
vid ansökningen lämna uppgift sin fordran och de omständigheter iom
övrigt vilka hanpå grundar yrkandet 4 §. Om gäldenä-rätten tar upp

ansökan, skall den, det inte finnsrätten särskildaprövagenastrens om
skäl inte godta gäldenärens påstående sin insolvens. fallI såatt om

frågan vid förhandlingprövas normalt inom två veckor från deten
ansökan kom in 14 borgenärs§. En ansökan alltid vid sådanprövas en
förhandling, inte gäldenären medger ansökningen 16 §. Ettom
konkursbeslut skall kungöras, och skall därvid ocksårättengenast

förbestämma tid edgångssammantråde dvs. det sammanträde vid vilket
gäldenären skall avlägga bouppteckningsed, konkursförvaltare ochutse
sända behövliga kallelser till nämnda sammanträde 24 §.ut

För gäldenären har beslut konkurs den viktiga verkningen,ett attom
han inte längre får råda den egendom hör till konkursboetöver som

kap.3 § KL. får inte heller sig förbindelser1 Han åta sådana kansom
gällande i konkursen.göras Vissa undantag från gäldenärens rådighets-

förlust angivna i kap. Vadär 3 2 ingår i konkursbo ärettsom
angivet i kap.nämnare 3 3

När konkursbeslut har meddelats får den egendom hör tillett som
konkursboet inte för fordran hos gäldenären.utmätas Om det ändåen
sker, åtgärden verkanår 3 kap. 7 § KL. Hinder dock intemöterutan

egendom, vari för fordranviss gäller, för fordringen.panträtt utmätsatt
kap.I 3 ytterligare bestämmelser förhållandetäven mellanges om

utmätning och konkurs liksom vid konkursrättegångom m.m.
I kap. finns4 KL regler återvinning. dessa skallGenom reglerom

borgenärerna gäldenåren före konkursen placerar sinatryggas mot att
tillgångar borgenärernaså inte kan komma dem. första handåt Iatt
träffar återvinningsreglema därför sådana rättshandlingar innebär attsom
gäldenären sig med sina tillgångar, tillgåva någon,gör t.ex.av genom

Återvinningsmöjlighetervederlag. finnsmotsvarandeutan att
emellertid också i betalningar ochmånga andra fall. Sålunda kan annat,

gäldenärsföretaget fallhar varit skyldigt i många åter-göra,attsom
vinnas. Skälet härtill främst borgenärer inte skall haår någon nyttaatt

företa alltför brådstörtade företagindrivningsåtgärderatt mot ettav som
har ekonomiska problem. framSådana åtgärder kan i vissa fall driva ett
totalt ekonomiskt sammanbrott. Tanken skapa lugn, eftersomär att
betalningar erhålls från företag fallobestånd iär på mångaettsom som
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Ãtervinningsreglemakan återvinnas. uppbyggdaär så att enom
rättshandling företas inom viss angiven tidsfrist kan återvinning ägaen

tidsfrist relaterad till fristdag. FristdagenDenna normaltär ärrum. en
den dag då försättandeansökningen gäldenärens i konkurs kom in tillom
tingsrätten. Har god förordnats enligt AckL med fristdag iman avses
stället dagen för ansökningen detta, såvida konkursansökningen harom
gjorts inom veckor från det verkan godmansförordnandettre att av
förföll eller, förhandling offentligt ackord har följt, ackords-när om
frågan avgjordes.

I 5 kap. regleras vilka fordringar kan gällande inärmare görassom
konkursen vilken fordringar1-3 §§, tillkommer med solida-rätt som
riskt betalningsansvar och vilka fordringar4-9 §§ beroendeärsom av
villkor 10 §, hur beräknas fordringar under konkursränta m.m.
11-12 §§, hur vissa fordringar värderas 13-14 §§ och i vad mån
kvittning i konkurs tillåten 15-17 §§.är

Gäldenärens ställning i konkurs påverkas inte bara ekonomiskten
reglerna rådighetsförlust också i andra hänseenden.utangenom om m.m.

I 6 kap. finns föreskrift förbud för§ gäldenär fysisk1 ären om en som
under konkursen driva näringsverksamhet medför bok-attperson som

föringsskyldighet enligt bokñringslagen 1976125. Det automatiska nä-
ringsförbudet gäller princip inte jordbruksrörelse 1986se 8790prop.

reglerna239 rådighetsförlust i kap3 § lär i praktiken1s. men om
hindra gäldenären från fortsätta sådan verksamhet. Utöver detatt en nu
sagda bör erinras gäldenären under konkurs har vidsträcktattom en
upplysnings- och närvaroplikt 6 kap. liksom skyldighet inför2 § att

avlägga bouppteckningsedrätten 6 kap. 3-5 Skyldigheterna§§. är
sanktionerade kap.6 6-13 §§.

I konkursinstitutets funktion ligger konkursboets egendom skallatt
förvandlas till och delas till borgenärerna. KL innehåller radutpengar en
föreskrifter förvaltningen konkursboet och tillsynen för-överom av
valtningen liksom Försäljning boets egendom, se 7 och 8 kap..om av
Förvaltningen konkurs kännetecknas betydande självständig-av en av en
het för förvaltaren. Däremot har borgenärskollektivet intesådantsom
någon beslutanderätt. Inte heller tillsynsmyndigheten har beslutsbe-några
fogenheter. Förvaltaren emellertid skyldig höra tillsynsmyndighetenär att
liksom särskilt berörda borgenärer och gäldenären i viktigare för-
valtningsfrågor, det inte föreligger hinder det 7 kap. 10 §.motom
Tillsynen förvaltningenöver tillsynsmyndighetutövas av en som
administrativt knuten kronofogdemyndigheten.tillär Tingsrätten, som
har i uppgift konkursansökningen och förvaltare, har ocksåprövaatt utse
uppgifter kan tillsynskaraktär,ha hållasägas edgångs-t.ex. attsom
sammanträde och besluta bevakningsförfarande. I huvudsak dockärom
tingsrättens uppgifter judiciell såsom prövning tvisternatur,av av an-

fordringar.gående bevakade
Förvaltningen konkursbo handhas eller flera konkursför-ettav av en

valtare kap.1 3 §. När konkursbeslut meddelas skall efterrättenett att
ha hört tillsynsmyndigheten 7 kap. första3§ stycket snarast utse
förvaltare kap. första2 24§ stycket Endast förvaltare2. skallen
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normalt flera förvaltareutses, fårmen rättenutses med hänsyn tillom
boets omfattning och beskaffenhet det nödvändigt antingenanser attförvaltningen delas mellan flera ñrvaltare eller förvaltningenatt utandelning bör anförtros flera förvaltare kap.7 2 § andra stycket. Det
ställs i lagstiftningen krav på förvaltaresstora kvalifikationer seen prop.l97879105 156 och 226s. 19868790samt 255. Dessaprop. s.skall bakgrundenmot förvaltareses att ofta ställs införav komplicera-en
de frågor och förvaltaruppdragatt därför böra koncentrerasansetts till

begränsatett antal Förvaltaren skall enligtpersoner. KL ha den särskilda
insikt och erfarenhet uppdraget kräver och åtnjutasom borgenäremas och
tillsynsmyndighetens förtroende även i övrigtsamt lämplig förvarauppdraget.

Bevaknings- och anmärkningsförfarande, vilket regleras i 9 kap.,
anordnas efter framställning från förvaltaren. I 9 kap. 1 § utsågs attbevakning bör äga fordringar förmånsrättrum, om utan kan antasutdelning i konkursen.

Enligt 7 kap. 8 § första stycket skall förvaltaren vidta alla de åtgärder
främjar förmånlig ochsom snabben avveckling boet. Härvid skallavhan till borgenäremasta vara bästa. Engemensamma avveckling boetavbehöver inte betyda gäldenärsföretagetsatt eventuella rörelse alltid måste

avvecklas. Ofta är det fråga rekonstruktion och vidareöverlåtelseom en
denna. I sådana fall aktualiserasav viktiga samhällsintressen. I 7 kap.

8 § andra stycket föreskrivs förvaltaren vidatt avvecklingen boet skallavbeakta vad är ägnat långsiktigt främjasom att sysselsättningen, detomkan ske borgenäremasutan att rätt nämnvärt ñrringas se prop.l9868790 109 och 262 ff.s.
I 8 kap. 2§ stadgas förvaltaren fåratt fortsätta igângvarandeenrörelse i den mån det är ändamålsenligt. Att fortsätta rörelsen under

längre tid än år från edgångssammanträdetett förutsätter emellertid attdet fimis särskilda skäl för det. När i 1921 års KL övervägdeman
synpunkter för och tillrätt fortsättandeemot gäldenärensen rörelseavledde detta i KL ursprungligen till restriktiv inställning; rörelsenen fick
fortsättas endast i den mån det nödvändigt för ändamålsenligvar enutredning boet. Genom 1979 årsav ändringar 1921 års KL skeddeavemellertid uppmjukning och ficken den bestämmelse alltjämtsomgäller. Den liberalisering skett står enligt förarbetenasom i samklang
med de ökade möjligheter till stöd och bidrag det allmännaav somföreligger och kannumera bli betydelsesom även i konkurs,av ochenmed förvaltaren iatt allmänhet måste även sysselsättningspolitiskata
hänsyn inom den hänsynstagande tillram borgenärernassom intressen
utgör se 197879105 288s.

En konkurs kan avslutas på flera olika sätt. I KL regler för igesprincip situationertre avskrivning grund otillräckliga tillgångar,av
utdelning och ackord Huvuddragen i dessam.m. avslutande förfaranden

följande.är
Avskrivning regleras i 10 kap. Om rätten efter ha hört förvaltarenatt

finner konkursboetsatt tillgångar inte räcker till betalning uppkomnaavoch förväntade konkurskostnader och andra skulder boet har ådragitsom
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konkursenavskrivningbeslutaskallmassaskulder, rättensig avom
beedigats ochharbouppteckningenske förränfår inteAvskrivning§.1

Ocksåtillstånd 2 §.boetsberättelse överförvaltaren omavgett m.m.en
massaskulder skallochkonkurskostnadertillförslårtillgångarna

nämligen någonsituation,vissiskrivaskonkursen genast omenav
komma göraskanhellergällande och inte attinte antasfordran görs

förutsättningarvissaunderkanenligt §avskrivning lVidgällande 3 §.
4 §.utdelningsñrfarande ägaförenklat rumett

regleringår bl.a.regleras kap. Härtillgångskonkurser 11iUtdelning
förslaget 6 §kungörandeutdelningsförslag 4 §,upprättande avavom

Vidare§§.7-8konkursenutdelningen ifastställandeoch rättens av
ochutdelningsmedel 9-13 §§utbetalningbestämmelserfinns avom
fallförevarandeikonkurs§§. Enförskottsbetalning 14-17 nuanses

§ 18 §.enligt 7utdelningfastställthartingsrättenavslutad när
frivilligträffargäldenärenavslutasocksåkankonkurs attEn engenom
ackord.fastställerrätteneller ettmed borgenärernauppgörelse attgenom

skalluppgörelsefrivilligVidi kap.fall finns 12dessaRegler enom
tillämpasackordVid1 §.nedläggning konkursenbeslutarätten avom

ackordoffentligtmedmycket överensi stämmerförfarandeett som
bevakningsför-beslutatshardetförutsätterFörfarandet att§§.3-28 att

alla borgenä-bindande förackordfastställt ärEttskallfarande äga rum.
bevakningefter röstahafthar rättoch okända,kända att omsomrer,

ackordsförslaggodkäntharborgenärEn21 §. ettackordsförslaget som
andraellerborgensmänsingodkännandet rättinte motförlorar genom

egendomenInnan22 §.fordringenförgäldenärenförutom svararsom
till gäldenären,återställsfastställtsackord hartill följdi boet ettattav

sigådragitharboetskulderandraoch taskonkurskostnadernaskall som
borgenärertill deskall dessutomFörvaltarenegendomen. attseut ur
möjligt fårlångtsåfordringarbevakadesinaförförmånsrättharsom

§.fordringar 24sinabetalt för
för gäldenärenskonkursutfalletunderstrykasförtjänarDet att av en

ackord elleravslutasdenberoendeolikaväsentligtblirdel genomom
dedetinnebäri konkursståndtillkommer attackordinte. När avett

de intei den månfordringarsinaeftergerberörda borgenärernaackordet
motsvarande månalltså iblirGäldenärenför dem.utdelningfår någon

avslutasintekonkurs,Efterbetalningsskyldighet.sinfri från somen
belopphela detföralltjämtgäldenärenackord, avsvarargenom

Konkursoch13Welamson,betalats seinteskulderna s.a.a.som
associationsrättsligavissaenligtsak är,EnAckord, 33. attannans.

konkursefterupplöstaktiebolag, ärjuridiskregler ettt.ex. enperson,en
betyderABL. Detta§kap. 1913överskott,avslutas t.ex.utan sesom

vilkengäldenärfinns någoninte längrefall motsådanaidetatt
3.3.5.2.avsnittvidareriktas sekanbetalningskrav

Bestämmelsernakap.finns i 14konkurskostnaderiBestämmelser om
förstaförvaltare 1 §tillkostnadsersättningocharvodebl.a.avser

regeringen ellerföreskrivsstycketsistaI 4 §§§. attoch 4-11stycket 1
skallfastställerbestämmerregeringen taxamyndighetden somsom

konkursentill förvaltarenarvodebestämmandevidtillämpas omav
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stöd §har med 42Domstolsverketkap.enligt 10 lavskrivs av
konkursñrvaltartaxa, enligtutfärdat1987916konkursförordningen en

med kr 1992.7 200närvarande utgårarbete förersättning förvilken
konkursärendet krävt avsevärtöverskridasfårTaxebeloppet merom

ellernämndakonkursen ärnormalt. Oavsett annatarbete än av nuom
kap. §.14 4förvaltarenarvodet till rättenslag bestäms av

andra skulderframförkonkursboetskallKonkurskostnadema utgå ur
kankostnaderna inteI den månsig kap. 2 §.ådragit 14boet harsom

Är borgenärdet någon änskall de betalasboet staten.ut annantas avur
konkursen enligtavskrivsochkonkursansökningengjortharstaten som

betalasboetinte kandock vadskallkap.10 l tas ut avursom
1 10beloppfördock högstDenneborgenåren. motsvararett somsvarar

enligt lagenbasbeloppetgällandekonkursbeslutetförvid tidendetav
§.försäkring kap. 314allmän1962381 om

konkurqförvaltareutseendeEnkät m.m.avom

tillsynsmyndighetersamtligafrånupplysningarhar inhämtatUtredningen
frågorsynpunkter på rörmyndigheternasangåendekonkurserför som

tillsynsmyn-övervägande delEnkonkursförvaltareutseende avm.m.av
detillämpningenerfarenhetergodasig hadighetema ansåg avav

myndigheterförvaltare. Flerautseendeförreglernanuvarande av
det i daglett tillantalet konkurserökadeemellertid detpåpekade attatt
eftersomdockanmärkteskonkursförvaltare. Detbristråder på att

ochkontorsorganisationkravställer högakonkursförvaltning m.m. en
deför klaraförvaltaruppdragantalvissthaadvokatbyrå måste attett av

inte vidareförvaltareantaletmedför kanuppdragen utankostnader
situation.nuvarandetill extremaanpassas

listorförekommer överframgick detfrågornaAv attsvaren
olikatillämpaslistsystemdettakonkursñrvaltarelämpliga attsamt

förhandhade avståtttillsynsmyndigheteri landet. Någraolika håll
medan andraföljer listantingsrätteni de fallhördafrån bli näratt

rådde ocksåförordnas. Detförvaltareinnanalltid hörsmyndigheter en
vissönskemålborgenärernasangående fråganmeningarolika om enom

Stockholms länTillsynsmyndighetenitillgodoses.konkursförvaltare bör -
förekommerlistsystemet. Detproblem medsärskilt attpåtalade ett

för-kännedominte fårlistanenligtkonkursförvaltare utses omsom
fall fleraimed värstaförvaltarendetta nårförränordnandet posten,

konkursbeslutet.efterdagar
konkursförvaltarenyrekryteringenpåtalademyndigheterEtt att avpar

invändningsfrittknappastsvårigheter.vissa Det ärförenad med attär
Vidarekonkurser.i mindreoprövade advokaterheltförordna ens

enkelkonkurs ärförhand avgöraföreligger svårigheter att avom en
nyrekryteringenskersvårigheterdessagrundbeskaffenhet. På somav

förvaltarupp-redan hararbetar byråeradvokaterregel bland somsom
önskvärdtill ickedetta ledermenademyndigheterdrag. Några att en

konkurrensbegränsning.



136 SOU 1992113

En majoritet tillsynsmyndigheter17 inteansåg det förelåg någotatt
behov auktorisation ñr konkursförvaltare. De förespråkadeav som
auktorisation föreslog olika sätt hantera denna. En myndighetatt ansåg

auktorisationen borde ligga länsstyrelsen,att på föreslognågon ett system
liknande det tillämpas beträffande revisorer medansom en annan
myndighet menade auktorisationen borde handhasatt ett nyttav organ
inom advokatsamfundet. En de tillfrågade ansåg det kanattav vara
lämpligt med auktorisation ñr gode män det i fall föratt vartmen
närvarande inte föreligger något behov auktorisation för konkursför-av
valtare. Slutligen menade myndighet det inte finns något behovatten av
auktorisationi dag sådant behov kan uppkommaatt ett domstols-men om
utredningens förslag se SOU 1991106 Domstolarna inför 2 OOO-talet

flytta konkurshanteringen tillatt tillsynsmyndigheterna genomförs.

Enkät konkursgäldenârs inställning till konkursförvaltarnasom för-
sâljningsåtgärder

Utredningen har i uppdrag överväga bl.a. konkursgäldenäratt skallom
äga rätt överklaga konkursförvaltarensatt försäljningsåtgärder. För att
i någon mån kartlägga behovet sådan möjlighet har utredningenav en
gjort enkät hos kronofogdemyndigheterna i derasen egenskap av
tillsynsmyndighet i konkurs. Samtliga myndigheter detattangav var
ovanligt konkursgäldenär framställeratt klagomål till tillsynsmyndig-
heten. De klagomål ändå framställs sker mestadels del isom ettsom en
allmänt uttryckt missnöje med förvaltningen. De vanligaste klagomålen
har göra med konkursgäldenärenatt att konkursförvaltarenattanser
försålt konkursboets Ävenegendom till alldeles för lågt pris.ett många

de i övrigt förekommande klagomålen hängerav härmed. För-samman
säljningssättet bedöms felaktigt, exempelvis påstås förvaltaren intevara
ha använt sig olika försäljningsformer eller han vid för-av att att
säljningen inte riktat sig till rätt spekulantkrets alternativt till en
tillräckligt Övervid krets tänkbara spekulater. huvud detgörs oftaav
gällande förvaltaren inte tillräckligtäratt aktiv i sina försäljningsförsök.

Missnöjet ofta bero bristandepå förståelse hos gäldenärensynes för
de marknadsmässiga villkoren. Denne utgår normalt från produktions-
investeringskostnadema och egendomens värde för igångvarandeen
rörelse. Efter genomgång med tillsynsmyndigheten angåendeen alla de
omständigheter kan påverka köpeskillingen vid avvecklingensom den
fortsatta driften, marknadssituationen, finansieringen, inkuransen, värdet
vid nedläggning brukarm.m. konkursgäldenärenen regelmässigt inse

avyttringen inte skett tillatt uppenbart underpris. I många fall bereds
denne själväven möjlighet bistå förvaltaren med försäljningenatt för att

bästauppnå möjliga resultat.
De flesta tillsynsmyndigheter ansåg den nuvarande ordningenatt när

det gäller borgenärernas och gäldenärens inflytande konkursför-över
valtningen fungerar i huvudsak väl. I undersökningen har emellertid
några tillsynsmyndigheter föreslagit våg öka gäldenärensatt atten
inflytande i situationeratt utpräglad konflikt mellanvore borgenärav en
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förvaltarengäldenären sidan och den andra, föreskrivaeller å ä attena
tillsynsmyndighetens medgivande eller beslut skall hämtas in. Denna

tillsynsbefogenhet skulle i fallutvidgade så restriktiv ändågöras men
fall gäldenären inte vill förvaltarensomfatta de då godta avsikt säljaatt

fast eller dyrbar lös egendom till visst pris.egendom
myndighetersamtliga 18 bestämtNästan 22 emot attav var en

konkursgäldenär skall kunna överklaga konkursförvaltarens förvaltnings-
skäl härför nämndes bl. följande. föreliggeråtgärder. Som Det ingeta.

behov tillerkänna konkursgäldenären talerätt i detta hänseende.attav
regler förvaltarens samrådsskyldighet och konkursgäldenärensKLs om

möjlighet klandra slutredovisningen tillräckliga. försåljningsât-Omäratt
fördröjs, föreligger förgärderna risk egendomen efter elleratt mer

omfattande tidsutdräkt säljs till väsentligt lägremindre pris detän som
först kunde ha erhållits. Den omständigheten köpare måste räknaatt en

kan bli ogiltigt ocksåmed köpet kan påverka priset redan från början.att
tillsynsmyndigheter påpekadeFlera också många gäldenärer saknaratt

fog för sina klagomål. ligger i sakensDet gäldenär oftanatur att en -
med oordnad bokföring och eftersläpning i redovisningen har en-
felaktig uppfattning substansen i den rörelse i konkurs.gått Oftaom som
bottnar klagomålen i missuppfattningar eller orealistiska föreställningar.

avstyrkande myndigheternas uppfattningDe kan sammanfattas i att en
besvärsrätt för gäldenären i de flesta fall skulle innebära fördyringen av
förfarandet knappast medföra bättre utfall i konkursen.ettmen

fyra återstående tillsynsmyndigheternaDe det kan finnasansåg skälatt
tillerkänna konkursgäldenären talerätt. Två myndigheterna uttaladeatt av

sådan i fall kan fylla funktion vid exekutivrättatt att varten en
försäljning.

3.3.4 statliga lönegarantin vidDen konkurs

3.3.4.1 Allmänt

med statlig lönegarantiSystemet arbetsgivaren inte längre förmårnär
pensionsfordringarbetala löne- och infördes lagen 1970741genom om

statlig lönegaranti vid konkurs. Garantin innebär i vissatt staten
utsträckning för arbetstagares löne- och pensionsfordringarsvarar m.m.

försattshos arbetsgivare i konkurs. Garantin tillansluter reglernaen som
förmånsrätt för sådana fordringar i och gällande12 13 §§ FRL. Nuom

föreskrifter lönegaranti finns i lönegarantilagen 1992497. Denom
gäller liksom sin föregångare bara vid konkurs.

arbetstagarnas lönefordringarFrågan vid konkursatt tryggaom
tilldrog sig åtskillig uppmärksamhet under slutet 1960-talet. Arbets-av

löneskydd bedömdes ofullständigt företag gick inärtagarnas som
konkurs. Lönefordringama hade visserligen förmånsrätt till betalning.
Det hände emellertid inte sällan fordringarså arbetstagarnasatt
innestående lön värdelösa därför konkursboet praktisktatt tagetvar
saknade tillgångar. förarbetena tillI LGL framhölls1970 års se prop.
1970201 23 arbetstagare i regel beroende sin lön för sinäratts. en av
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och sin familjs försörjning. hansOm lön betalas han haftänut senare
anledning räkna med eller den helt uteblir, kan detta allvarligaatt om
ekonomiska verkningar för honom. Man menade därför starka socialaatt
skäl förtalar arbetstagarens möjligheter intjänad lönatt trygga att ut

arbetsgivaren kommitnär obestånd.
vissa konjunkturkänsligaInom branscher hade före tillkomsten av

särskilda fonder1970 års LGL inrättats För bl arbetslöner.att trygga a
Sådana fonder fanns LO-området för medlemmarna Svenskat.ex. av
målareförbundet, Svenska byggnadsarbetarförbundet och Svenska bleck-
och plâtslagareförbundet. Enligt kollektivavtal mellan Svenskaett
målareförbundet och Målarmästarnas riksförening bildades 1964 en
förmånsfond ägdes dessa organisationer. fondenUrgemensamtsom av
fick förbundets medlemmar ersättning vid s.k. oförvållat inkomstbortfall,
i huvudsak på grund arbetsgivarens bristande betalning lön och påav av
grund yrkesskada Till fonden betalade arbetsgivarna 1970 tvåav m.m.

arbetad timma. Enligtöre reglerna för fonden skedde utbetalning tillper
förbundsmedlem arbetsgivaren intenär i avtalsenlig ordning hade betalat
lön eller semesterlön. Förutsättningen för utbetalning vidare detattvar
hade visat sig arbetsgivaren saknade utmätningsbara tillgångar elleratt

hans försättande i konkurs bedömdes bli resultat elleratt utan att
tillgångarna i hans konkursbo inte täckte hela lönefordringen och annan

eller firma inte hade kunnat förmås betala fordringen. Iattperson
praktiken skedde utbetalning vid konkurs i tidigt skede konkursen.ett av
Byggnadsarbetama hade enligt kollektivavtal med arbetsgivarorganisa-tre
tioner liknande fond. Enligt reglerna för den fonden betalades tillen
medlem Svenska byggnadsarbetarförbundet fordringar på intjänadeav

inte utbetalade arbetslöner, avtalsenliga ersättningar och tillägg samtmen
semesterersättning hos arbetsgivare inställt betalningarna ellersom som
försatts i konkurs. Förutsättningen för utbetalningen medlemmensattvar
fordran i arbetsgivarens konkurs hade godkänts konkursförvaltarenav
eller, vid betalningsinställelse, den fastställts förbundsstyrelsen.att av
Utbetalningen ansågs i det fallet förskott eller lån. I sambandsenare vara
med den statliga lönegarantin infördes avskaffades dessa fonder.att

denNär statliga lönegarantin infördes den januari1 1971 gällde
förmånsrätten för fordran lön och pension framför flertalet övriga
förmånsberâttigade fordringar. Bland dessa kan fordrannämnas som
grundar sig företagsinteckning eller fastighetsinteckning, utmätnings-
fordran skattefordringar. innebarDetta löneprivilegiet kundesamt att

inteckningar i fastgöra egendom värdelösa. 1970 LGL gjordeårs det
möjligt avhjälpa såväl denna brist de negativa följderna föratt som
företagsinteckning. Som har förutnämnts avsnittse 3.2.2.1 kunde
förmânsrätten för löner härvid försämras det flertaletutan att stora
arbetstagare påverkades därav.

I 1970 års LGL stannade ursprungligen för beloppsbe-man en
gränsning lönegarantin för varje arbetstagare till basbelopp. Somtreav
stöd härför åberopades de sociala skäl i första hand motiveradeatt som
lönegarantin inte talade för lönefordringar borde till obe-att tryggas
gränsade belopp. Vidare anfördes det garanterade beloppet lämpligenatt
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förochkonkursbeslutetföremånadereller tvåförlönborde motsvara en
ackordslön,påfordringarnormaladessutomochuppsägningstidskälig
basbelopp,tillmaximibeloppet treOm satteprovision manm.m.

behov seför dessatillräckligtfallflertaleti detdetbedömdes stora vara
intetidendenvidregleradesUppsägningstiderna65.1970201 s.prop.

uppsägningstiduttalade, attJustitiedepartementet somförChefeni lag.
godtas.bordenormaltkollektivavtalellertjänsteavtaliföreskrivenfanns

månaderuppsägningstid änlängreñrersättning sexansågsDäremot
66.nämndamedges seböraaldrig s.prop.

redanhar,konkursvidlönegarantinstatliga somdenföljdTill av
mindremycketfåtti FRLlöneprivilegiet3.2.2.1,avsnittundernämnts

infördesLGL1970 årsAlltsedanförut.änarbetstagarnaförbetydelse
denföreuppgickochhöjtstillfällenolikavidställetimaximibeloppethar

Medbasbelopp.tolvmotsvarandebelopptilllagändringen ettsenaste
sänktsdäremotarbetstagarevarjeförmaximibeloppetharLGL1992 års

9 §.kr000till 100
förförmånsrättgällervadlönegaranti bygger omReglerna somom
blirFRLalltsåDet är ytterstpensionsfordringar. somochlöne-

FRL12 §lönegarantin. Avenligtbetalasskallvad utföravgörande som
förfallitlönför utöverförmånsrätthararbetstagare somföljer att -en

underlönkonkursansökningenföreårtidigare änbetalning etttill -
anställningsavtaletförutsattmånader, attuppsägningstid, högstskälig sex

intemedförkonkursarbetsgivaresEnkonkursbeslutet.föreingåtts
NJAgälla seupphöranställningsavtal attarbetstagarensautomatiskt att

anställningsavtaluppsägningVid9.1974med ADjfrt253 av1979 nrs.
såvida inteuppsägningstid,efterförstupphöravtaletalltidgäller att

alltidhararbetstagareEnsådan.frånavståmedgeravtalsmotparten att
iakttarhanvidaretillslöperanställningsavtal omsägarätt ett somatt upp

däremotärsägarättArbetsgivarensuppsägningstid. att uppgängse
kravetuppställdaLASi §det 7inskränktkraftigtnormalt genom

slutpunkt förvillkonkursboet sättaOmuppsägning.för engrundsaklig
sägaingåttkonkursgäldenären att uppanställningsavtal genomde som

grundade.sakligtuppsägningarnadockdem, varaanses
arbets-ochanställningsavtaletiträda inväljerkonkursboet attOm

blir hansuppsagd,blikonkursboet attvidare åt utanarbetaralltsåtagaren
konkursboetsbetalasskallmassafordran,s.k. avlönekrav somen

19757612seborgenärernatillskefårutdelning prop.innantillgångar
ställetilönegarantin. SägsinteomfattaslönefordransådanEn31. avs. föreuppsagdhaneller ärkonkursförvaltarenarbetstagaren avupp

uppsägningslönfordranhans enbetraktas genomkonkursutbrottet,
deldentillkonkursfordran även1976FRL12§iändring ensom

oberoendekonkursutbrottet,eftertidensig tillhänföruppsägningslönen
ej. Denelleruppsägningstidenunderarbeteutförarbetstagarenav om
Tydligtlönegaranti.statligförmånsrättprincip samtidärmedomfattas av
detefteromgående attganskasketthaskalluppsägningendockär att

Anställnings-Lunning,sekonkursboethandtagitkonkursförvaltaren om
vadlängre ändröjerkonkursboetOm som31.uppl, 1989,skydd, 7 s.

sägaavsiktsindeklarera attmed an-nödvändigt uppabsolut attär
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ställningsavtalen, skulle arbetstagarna normalt ha fog för uppfattaatt
denna passivitet uttryck för önskan från konkursboetssom sidaen attomingå anställningsavtal direkt med dem. Under uppsägningstiden är
arbetstagaren skyldig det påfordras,att, stå till arbetsgivarensom
förfogande för utföra anvisatatt arbete avtalad lönmot se prop.1973129 27 och 1380.s.

I praktiken förekommer i konkurssituationer ibland s.k. villkorad
uppsägning. En del konkursñrvaltare tillämpar den rutinen de inlederatt
primårförhandlingar enligt 11 § MBL och säger arbetstagarna iupp ett
sammanhang i direkt anslutning till konkursbeslutet. Förvaltarna brukar
då förklara, uppsägningarnaatt gäller endast under förutsättning att
berörda arbetstagarorganisationer inte vill förhandla inom viss kortare
tid. Om förhandling däremot kommer till stånd, förskjuts uppsägningarna
i avvaktan på resultatet förhandlingen Lunning,av 118.a.a. s.I 1921 års KL intog lagstiftaren tidigare berörts se avsnittsom
3.3.3.2 restriktiv inställning till fortsatten drift konkursgäldenärensav
rörelse. Denna fick fortsättas endast i den mån det nödvändigt förvar enändamålsenlig utredning boet. Därefter har även sysselsättnings-av
politiska hänsyn kommit i bilden, vilket inverkat lagstiftarens
inställning till fortsatt drift under konkursen se 7 kap. 8 § andra stycket
KL. Huvudregeln visserligenär fortfarande boets egendomatt skall

så detavyttras lämpligensnart kan ske kap.8 l § KL. En konkursför-
valtare har dock möjlighet fortsätta driftenatt för konkursboets räkning
i den mån det är ändamålsenligt se 8 kap. 2 § KL. I fallså utgår
betalning enligt lönegarantin i enlighet med vad i det före-sagtssom
gående.

3.3.4.2 Lönegarantin och konkurrensen

Till fundamenten i marknadsekonomisktett hör konkurrens-system
friheten och etableringsfriheten. [en marknadsekonomi den svenskasom
råder i princip fri konkurrens. Innan utredningen går på i vad mân
lönegarantin påverkar denna fria konkurrens skall något beröras vad sommed konkurrens.avses

Man brukar teoretiskt skilja mellansett olika konkurrensformer- -
såsom prestationskonkurrens, maktkonkurrens och suggestionskonkur-

Som prestationskonkurrens betecknasrens. bl. företag sökeratt ett slåa.
sig fram billigareatt prestera ellergenom bättre eller lämna bättrevaror
service. Maktkonkurrens föreligger då företagaret.ex söker hindraen
andra företag leveransvägran ellergenom form diskriminering.annan avMed suggestionskonkurrens slutligen förstås fall, när säljareen genomreklam och andra marknadsföringsåtgärder söker bibringa köparna
uppfattningen företagetsatt bättreär än konkurrenternas.vara

Den klassiska nationalekonomins idealtillständ, fullständig konkurrens,
förekommer inte i praktiken se Konkurrensutredningens betänkande
SOU 19789 Ny konkurrensbegränsningslag 70. Istället brukars. mananvända sig begreppet fungerande konkurrens.av Med fungerande
konkurrens antalet säljare inteatt alltföravses är begränsat, de utbjudna
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produkterna inte alltför differentierade,är ñretagen inte handlar i
samförstånd med varandra och inga väsentliga hinder finns för nyetable-
ring vidarese Konkurrenskommitténs huvudbetänkande SOU 199159

ff.72s.
Begränsningar i företagens konkurrensfrihet förekommer emellertid

praktiskt alltid till följd offentliga regleringartaget marknadsstruk-av av
eller skilda åtgärder från konkurrenternasturen sida jfr Bernitz,genom

Svensk marknadsrätt, 1991, 29 ff. Med offentlig reglerings. avses
härvid begränsningar följdär rättslig eller särreglering,som en av annan
dvs. lagstiftning eller form samhällsingripande, rättsligtt.ex.annan av
monopol. I praktiken finns det många orsaker till konkurrens inte fåratt
de avsedda fördelarna. Omställningen näringslivet sker med vissav en
tröghet, vilket gör utnyttjas mindre effektivt.att resurserna

Konkurrenspolitik i vid mening omfattar de åtgärder inom ekonomisk
politik påverkar konkurrensförhållandet mellan företag. Sysselsätt-som
nings- eller lokaliseringsstöd till vissa företag kan också ses som
konkurrenspolitik i denna vida mening. Konkurrenspolitik i vid mening
kan alltså innebära ingrepp begränsar företagens möjligheter attsom
själva sin utveckling och få till följd marknadsmekanismenstyra inteatt
utnyttjas.

I Insolvensutredningens uppdrag ligger enligt 1991 års tilläggsdirektiv
kap.se 1 undersöka företag försätta i konkursatt är ochom som som

under viss tid drivs vidare med utnyttjande lönegarantimedel negativtav
påverkar andra företag i branschen och lönegarantin i sådanaom
situationer medför problem i konkurrenshänseende.

För belysa lönegarantins betydelse för konkurrensenatt har ut-
redningen hört sig för företrädaremed för olika branscher och organisa-
tioner. Bland dessa kan nämnas Sveriges Industriförbund, Företagarnas
Riksorganisation, Sveriges Verktygsmaskinaffärers förening, Taxi
Stockholm, Sveriges Hotell- och restaurangförbund, Maskinentre-

förbund,prenörernas Målarmästarnas Riksförbund och Stockholms
Byggmästarförening. Dessutom har utredningen fått tillgång till exempel

avtal företagsöverlåtelser vid konkurs där lönegarantin spelatom en
roll för avtalets innehåll. Frågan lönegarantins betydelse förom
konkurrensen berördes också vid utredningens hearing i april 1992 se
bilaga Jfr3. beträffandeäven taxibranschen Trafikutskottets betänkande
199293TU1, Taxifrågor m.m.

Flera de hörda har gjort gällande lönegarantin idagav attpersonerna
missbrukas olikapå En delsätt. det därvid påtalats har emellertidav som
legat klart vid sidan det utredningen har närmare undersöka.attav som
Det har närmast varit uttryck för allmänt missnöje med oseriösett
affärsverksamhet. Ett härpåexempel fråganär aktiekapitalets storlek.om
Här ansåg överlag aktiekapitalet borde höjas rejält,att någraman
föreslog därvid 200 000 kr borde kunna rimligatt storlek. Ivara en
övrigt det i huvudsak frågor lönegarantitre togsvar som upp som en
förutsättning för fortsatt drift konkursföretaget handel medav
lönegarantin, lönegarantins påverkan strukturrationalisering inom
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överetablering företag inomoch lönegarantins inverkanbranschen av
branschen.

dnj konkursföretagetförutsättning för fortsattLönegaranti avsom en

alltför utsträckning fortsätter driftenSomliga förvaltarna iansåg storatt
därvid ofta beroendekonkursföretaget och verksamheten äratt attavav

i kapitalintensiva företaglönegarantimedel kan härutgår. Man notera att
drift inom för konkursen klart mindreintresset för fortsatt är änramen

taxibranschen. dearbetsintensiva företag inom och li såsom restaurang-
först åsyftade företagen finns intresse såtvärtom ett stort att snartav som

rekonstruktion i form försäljning rörelsen.möjligt till stånd av aven
byggföretag medvetetmåleribranschen nämndes mångaFrån attt.ex.

driften kommeri riskzonen och litarväljer underentreprenör på att atten
i konkurs. förekommerfortsätta underentreprenören går Detäven om

byggföretag anlitar underentreprenörer lämnar uppenbartockså att som
pris, förvissadeför låga offerter, ned till 60 % gängse attom omav

färdigställai konkurs kommer förvaltarenunderentreprenören går att
underentreprenaden till det avtalade priset.

Verktygsmaskinaffárerbranschföreningen för Sveriges upplystesFrån
orderstockföretag i konkurs regel har och någongåratt ett som som en

sälja företageller lättare sådantnågra Det är att ettagenturer. om
Enligt uppgift har detorderstocken kan utökas med beställningar.nya

försätta i konkurs har bjudit maskinerförekommit företag är utatt som
konkursboetEftersom lönegaranti kaninte funnits i lager. utgårsom
fall harofferter hänsyn till lönekostnader. I detlämna ettutan att ta

i företag iförekommit försäljare varit anställda gåttatt ettsom som
frånutfört företag övertagitkonkurs arbete åt agenturenett annat som

samtidigt de uppburit lönegaranti.konkursgäldenären som
lönegaranti i förening medRiksorganisation påtaladeFöretagarnas att

konkursföretaget snedvrider konkurrensen. Konkursför-arbetsplikt i
sysselsättningspolitiska hänsyn.valtaren borde inte några Omta

själv kunna bära lönekost-konkursföretaget livskraftigt skall detär
utföranaderna, fall skall de anställda inte något arbete åti annat

handla med lönegaranti medförkonkursföretaget. Systemet att
företag i bransch.självklart konkurrensnackdel för andra sammaen

skall inte kunna överlåta verksamheten medKonkursförvaltaren
rörelsesubvention. exempel nämndes kon-lönegaranti Somsom en

enligt vilka det Övertagande företaget sigfidentiella avtal åtar att
efter uppsägningstiden. Underåteranställa de anställda i konkursföretaget

utförauppsägningstiden föreskrivs arbetstagarna skall arbete detåtatt
lönegarantin.Övertagande företaget medan lönerna betalas Mångagenom

deföretagare har hört sig till organisationen och undrat kan göraomav
konkurrenter kör vidare med lönegaranti. Denågot attatt menar

förhandlingsklimatet försämras. anställda medDet svårtär attatt
syfte företaget de konkur-arbetstidsförkortningar i räddapå näretc. att

i konkurs fortsätter ingenting hade hänt.gåttrenter som omsom
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med lönegarantinhandelYtterligare om

och förmåns-Lönegarantin198827betänkande SOUi sittLGU tog
rekonstruktionvidanvändninglönegarantinsrättsordningen avupp

fall dådebehandlade bl.a.konkursen. Manförinomföretag ramen
konkursboetsmaximaltutnyttjas närspekulativtlönegarantin sättett

köparen. Ianställningar hosanställda fårdeochrörelse säljs nya
och 234166betänkandetavtalexempel sådana sepåbetänkandet s.gavs

kronofogdemyndighetermedkontaktervidharInsolvensutredningenff.
ochköparenförekommerbranscherfleradet ibekräftat attfått att

köparenanställning hoskommerkonkursboet överenssäljaren attom
tidigareuppsägningstider i deanställdasdesedanförstskall ske

bakomliggandeända. Dentillkonkursföretaget gåtthosanställningarna
medbetalasskallden tidenunderfordringararbetstagarnastanken är att
idelalltsåLönegarantin fungerarlönegarantin.hjälp ensom enav

konkursföretag.rekonstruktionmedsambandiuppgörelse ettav
följande sätt.Uppgörelsen kan utse

Exempel 1
TvåbolagetABochsäljareni konkursEttbolagetmellanAvtal

köparen.

rörelse.konkursbolagetsavsikt fortsättañrharKöparen4. att
med desamförståndiköparenöverensärParterna attom

beredakommerorganisationeraktuella fackliga attochanställda
Köpetköparen.anställningar hosanställdademerfparten nyaav
träffasuppgörelsesida villkoratkonkursboets attrån avar

organisationer.fackligaberördamedenligt MBL
varvidundertecknande,avtaletssamband mediskerTillträde
träffatdennesåköparenövertaspersonalansvaret snartav

frånaccepterandeefterochanställdmed respektiveuppgörelse
beräknasförhandlingarfacks sida. Dessarespektive vara

Konkursboet15 september 1991.denslutförda senast svarar
vidkonkursbolagetför ilönekostnadenlönegarantin förgenom anställdsktiveunderanställd personalkonkursintrâdet res

Därest1991.15till denlängstuppsägningstid dock tem rse
före dettaanställdemedöverenskommelseträffatköparen en

lönegarantiuppsägningstid ochanställdesgäller dendatum,
oförändrat.

företagköpskonkursföretagetockså annatettförekommerDet att avupp
konkursföre-iarbetstagarnaöverlåtelseavtalet bestämsidetoch attatt

uppsägningstiden,underföretagetÖvertagandei detarbetaskalltaget
avtal kansådantlönegarantin. Ettbetalas utvarvid lönerna seav

följande sätt.

Exempel 2
TvåbolagetochsäljarenkonkursiEttbolagetAvtal mellan

köparen.

nedanståendefrånsamtyckeförutsättningUnder personerav
följer punkt 3vederlag änTvåbolagetäger annatutan avsom

tidunder densin rörelsearbetskraft inyttja derasnedan som
löneanspråk.för sinakonkursi Ettbolagetsförmånsrättdemger
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Parterna och de nedanstående år införstådda medpersonerna att
detta inte innebär dessa erhållitatt anställning hospersoner
Tvåbolaget.
Personerna är.....

2. Arbetstagarna ifråga åtar sig för nämnda tid arbetsplikt
Tvåbolaget i de befattningargentemot Tvåbolaget tilldelarsom

dem.

3. Som ersättning ñr Ettbolaget tillhandahålleratt denna
arbetskraft betalar Tvåbolaget till Ettbolaget provisionen om%10 all tecknad under perioden 1991-09-09av 1992-01-15-betald bruttopremie, arbetstagarna ifråga ska försom arTvåbolaget försäljningsverksamhet för Två laget.genom
Tvåbolaget skall även få

detAtt Övertagande företaget över personalen från konkursföretagettar
och betalar endast del lönen, medan lönegarantin står fören av resten av
arbetstagarnas löner förekommer också.

Exemxl 3
Mellan Byggbolaget i konkurs1 säljaren och Byggbolaget 2
köparen har denna dag träffats följande avtal.

6 Köparen förbinder sig från och med denatt 4 1992marserbjuda erforderligt antal konkursbolaget anställd personalav
anställning för slutföra deatt pågående projekten, lönevillkorpå

70 denmotsvarar lön ifrågavarandesom av som personerhaft i sin anställning hos konkursbolaget. Resterande löneersätt-
ning förutsätts täckas den statliga lönegarantin.av

7 I den mån det erfordras för konkursförvaltningen i
Byggbolaget skall1 den i 6 § berörda personalen kostnadsfritt
äga utnyttjas konkursförvaltningen i och för utredningav avkonkursboet. Denna rätt gäller i den utsträckning dess utövande
inte inverkar menligt köparens möjlighet driva denatt
överlåtna rörelsen.

Lönegaranrins påverkan på strukturrationaliserfng

Representanter från byggnadsindustrin och anläggningsbranschen menade
användandet lönegarantiatt vid fortsatt drift kan till följdav deatt

företagen hålls vid liv i allt för utsträckning.svaga Konkursföretagetstor
kan ha fått problem på grund dålig företagsledning, bristandeav
organisation e.d. Det dåär viktigt ansåg de hörda attpersonerna- -marknadskraftema får verka fullt och slå sådana företag.ut Efterut en
lågkonjunktur skulle detta till följd hela industrin strukturelltatt sett
skulle stå bättre rustad högkonjunkturen.mötaatt Om konkursboet håller
verksamheten vid liv tid med hjälp lönegaranti, kan det till följden av

andra och ibland bättreatt företag får ekonomiska problem. I del fallen
kan det leda till konkurs föräven dessa företag. Därigenom får delar av
industrin sämre strukturell förmåga nå de goda resultaten att kansom
förväntas i högkonjunktur.en
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inom den branschenförhållandena ärtaxinäringen betonadesFrån att
investering iblygsamendastför rörelse krävsspeciella; startaatt enen

vilkettrafiktillstánd,omkring 25 kr ochför OOO etttaxameter numeraen
före-prövning. Stockholmtämligen summarisk Ieftermeddelas en

undertaxirörelsen vidarekonkursförvaltaren driveroftakommer att
avvecklastället förlönegarantimedel imed utnyttjandekonkursen attav

inte kan bärarörelsesnabbt möjligt. Genomrörelsen så att somensom
medeltillskott statligakostnader drivs vidare med sättssina avegna

vanligen denkonkursen avslutats köpermarknadskrafterna spel. Sedanur
omständighetendentillbaka rörelsen. Det kangamle ägaren attattantas

köpeförhandlingama. Dettid beaktas vidunder visslönegaranti utgår
vid återköpetbankerna medverkarocksåförekommer attatt genom

de låntill belopplån uppgåendebevilja köparen som somsammanya
överetableringStockholm råderföre konkursen. Ibelastade rörelsen av

för fastafinns såledesbrist förare. Dettaxirörelser storamen
lönegarantin medverkar tillförekomstenbranschen ochkostnader i av

överetableringen.
uppgifterrestaurangförbund har erhållitsHotell- ochSverigesFrån om

speciellabranschen. Bland depåverkan företagen inomlönegarantins
bilden kanrestaurangbranschen påverkar nämnasinomförhållanden som

restaurangkök,finns nedlagda iinvesteringskostnaderde ettstora som
lokal därverksamhet imycket bytadet svårtvilka innebär är attatt en

anställda inombland derörlighetfinns Endet redan restaurang. storen
personalenfast anställdaockså vanlig. Den ärrestaurangbranschen är

bildenuppsägningstider. Tilldärför komaofta och har restaurang-avung
utslagnings-medförlönegarantinskall också fogasbranschen attatt

inte.företag försvinnerfungera, dvs. dåligamekanismen har svårt att
emellertid inteförfogarförbundet kan sägaunderlag överMed det man

konkurrensen.lönegarantin snedvrideratt

överetablenhgpåverkan påLönegarantins

det för-gjorde gällandetaxi,branschföreträdare, däribland förNågra att
lönegaranti utgården tidunderföretag drivs vidarehållandet mångaatt

bliri branschenantalet företagmedföruppsagda arbetstagarnatill de att
för stort.

handhari Stockholmsektion LänsstyrelsendenFrån omsomav
taxi,trafik,yrkesmässig såsomoch tillsyntillståndsgivning över

fåttutredningenharuthyrningsverksamhet,ochåkeriverksamhet
problemmycketStockholm fåttiuppgifter taxibranschen storaattom

harAntalet förarejuli 1990.taxinäringen den lefter avregleringen av
överetablering. Ikraftigoch det råderfördubblats setti stortstort sett en

i konkurs.avregleringen har gåttfanns förealla taxiföretag som
kunnatlönegarantimedel harBeträffande utbetalda attnoteraman

tillförhållandeiöverrepresenteradeklarttaxiföretagen är annan
yrkesmässig trafik.
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3.3.5 Likvidation

3.3.5.1 Allmänt

Flertalet juridiska bolagutgörs och ekonomiska föreningar.personer av
förFormema bildande och upplösning dessa är reglerade. Deav noga

existeramåste enligt dessa regler för kunna åta sig betalningsansvaratt
och föremålbli för exekutiva åtgärder. Beträffande ideella föreningar kan
anmärkas stadgarna för sådana föreningar kan innehålla bestämmelseratt

likvidation. det följandeI med förening dock endast ekonomiskom avses
förening.

bolagEtt eller förening kan upphöra konkurs avslutasen genom som
överskott. Ett alternativt demsätt upphörautan äratt att genom

likvidation. En likvidation liksomgår konkurs på rörelsenut att
avvecklas och skulderna betalas. Eventuellt överskott skiftas delägar-på
na.

3.3.5.2 Aktiebolag

I ABL stadgas bolagsstämma kan besluta aktiebolag skallatt trädaatt ett
i likvidation 13 kap. § första1 stycket. Beslutet skall anmälas till

vilken därefterrätten, dröjsmål skall eller flera likvidatorerutan utse en
kap.13 första7 § stycket.

Vid sidan frivillig likvidation finns bestämmelser tvångslikvida-av om
tion. Det ankommer på beslutarätten därom efter ansökan elleratt
anmälan. Rätten skall därvid sätta sammanträde för behandlingut av
frågan bolaget skall träda i likvidation. Till detta sammanträde kallasom
bolaget, aktieägare och borgenärer. Och vid sammanträdet fråganprövas

skyldighet för bolaget träda i likvidation.attom
Det kan bli aktuellt med tvångslikvidation bolagetsnär kapitaleget

understiger hälften det registrerade aktiekapitalet 13 kap. 2 §. Dettaav
hänger med det kapitalet är garanti för bolagetattsamman attegna en
skall kunna fullgöra sina förpliktelser borgenärerna. Så detmot snart
finns skäl bolagets kapital understiger hälftenanta att aktiekapi-egna av
talet, skall styrelsen ofördröjligen särskildupprätta balansräkning,en en
s.k. kontrollbalansräkning. Och falletså skallär styrelsen snarastom
möjligt låta bolagsstämman bolagetpröva skall träda i likvidation.om
Underlåter styrelsen misstanke förlust aktiekapitaltrots attom av
upprätta särskild balansräkning eller försummar den möjligten att snarast
därefter hänskjuta likvidationsfrågan till bolagsstämma, styrelse-svarar
ledamöterna personligen och solidariskt för bolagets därefter upp-
kommande ñrbindelser.

Inom åtta månader från hänskjutandet skall bolagsstämman behandla
Ärfrågan likvidation. inte hela aktiekapitalet täckt vid tidpunkten förom

bolagsstämman, skall denna besluta bolaget skall träda i likvidation.att
Skulle inte fattastämman sådant beslut, ankommer det i stället påett

Ävenstyrelsen hos ansökarätten bolaget försätts i likvidation.att attom
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kaneller aktieägare görarevisordirektör,verkställandestyrelseledamot,
sakdomstolensalltidemellertid utseattDetansökan. ärsådanen

likvidator.
aktie-tvångslikvidation kananledning till attYtterligare envaraen

tillmedverkat över-i bolagetinflytandesittmissbrukägare avgenom
kanförhållande ägareVid sådantbolagsordningen.ellerABLträdelse av

tvångslikvidationtalanväckaaktiersamtligationdeltill omaven
§.kap. 313

fall.andrai fleraocksåsketvångslikvidationkanbeslutEfter rättenav
registreringsmyndighetenanmälanvanligen påfrågasådan prövasEn av

deldirektör. Iverkställandeellerstyrelsenansökaneller på ent.ex.av
rätt ärellerborgenärocksåansökan görasfall kan varsannanav

företräda bolaget.kanfinns någondetberoende att somav
detfråga äri ärtvångslikvidation kommer attfall därExempel

vissvidavvecklas,skallbolagetbolagsordningen t.ex.iföreskrivet att en
första§kap. 4inträffar 13omständighet styc-vissellertidpunkt enom

medavslutaskonkursiförsattsbolagpunkten. Omket första ett som
kap. 4 §tvångslikvidation 13beslutavidarekanöverskott, rätten om

månadinombolagsstämmanintepunkten,andrastycketförsta enom
saknarbolaghänderlikvidation. Detträda iskall attbolagetbeslutar att
direk-verkställandeellerbehörig styrelseanmäldaktiebolagsregistrettill

kap. 4 §tvångslikvidation 13medaktuelltbliocksåkan dåDettör.
underlåtitbolagetfallYtterligare ärpunkten.tredje attstycketförsta ett

deförårsredovisning någotinsändaregistreringsmyndighetentill avatt
fjärde punkten.stycketförsta§kap. 413räkenskapsårentvå senaste

verkställandeochstyrelsensilikvidatorernaträderlikvidationenUnder
alltsåharstycket. Dessaförsta7 §kap.ställe 13direktörens samma

harLikvidatorernastyrelsen.avgåendedenskyldigheteroch somansvar
firmatecknareförordnaochföreträda bolaget m.m.rätt gemensamtatt

dessoförändrad,emellertid iställning ärBolagsstämmans stort men
likvidationenmed ärsyftetnaturligtvis attbegränsasuppgift attav

bolagetsundersökerLikvidatorernaverksamhet.bolagetsavveckla
skulder. Deochtillgångaruppgiftersigskaffaroch närmareställning om

okända borgenärerbolagetskallelsesökaockså hos rättenskall
harinteochkändainte ärborgenärer§. Dekap. 1013 somsom

5 §§ lagenoch4sinförlorat rättmånader, harinomsiganmält sex
underlikvidatorernaOmborgenärer.okändakallelse1981131 om
betalainte kanochobeståndbolagetfinna ärskulleförfarandet att

konkursiförsättsbolagetansökaskall delikvidationskostnaderna, attom
stycket.tredje15kap. §13

förvandlaförsäljningmöjligtskall såLikvidatorerna snart genomsom
Bolagetsskulder.bolagetsbetalaochtillegendombolagets pengar

ändamålsenligñrbehövsdetfortsättasdockfårverksamhet enom
skaffaförrådrumskäligtskallanställda attdeförelleravveckling att

betalts,skulderkändaallaSedankap. §.11anställningar 13sig nya
första§kap. 1313överskotteventuelltskiftalikvidatorernaskall

inteaktier,antaletförhållande till annatiaktieägarnamellanstycket om
likvidato-skallfullgjorts,uppdragetSedanbolagsordningen.istadgas
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slutredovisning för ñrvaltningenrerna avge förvaltnings-genom en
berättelse likvidationen i dess helhet. Berättelsen skallom också innehålla

redogörelse för skiftet. Redovisningen skallen granskas revisorernaav
och framläggas bolagsstämmanpå kap.13 14 §. Därefter bolagetanses
upplöst 13 kap. 15 § första stycket. En likvidationsgrund kan naturligt-
vis också i vissa fall komma undanröjas under likvidationsförfarandet.att
Likvidationen kan vid sådant förhållande upphöra bolagetattgenom
återupptar sin verksamhet kap.13 17 §.

Enligt kap.13 19 § första stycket är aktiebolag i konkursett upplöst,
konkursennär avslutas överskott. Finnsutan överskott, skall bolagsstäm-

enligt paragrafens andra stycke inomman månad från det konkursenen
avslutades besluta bolaget skall träda i likvidation.att Fattas inte något
sådant beslut stämman, skall förordnarätten likvidationav påom
anmälan registreringsmyndigheten eller ansökanav styrelsen,av
styrelseledamot, verkställande direktör, aktieägare, borgenär eller annan

kanrätt beroende det finnsvars någonatt kanvara företrädaav som
bolaget.

I till vanlig likvidationmotsats kan likvidation efter konkurs inte
avbrytas och bolagets verksamhet återupptas enligt 13 kap. 17 Iråkad
konkurs harär, det se Nial i SvJTsagts 1983 627, såväl enligts.
gällande äldre aktiebolagsrätt stigma betydersom ett ovillkorligsom
dödsdom för bolaget, vilket konkursensättoavsett upphör.

Lagtextens uttryck överskott harutan innebära alla borgenärersagts att
inte har fått full utdelning i konkursen se Kedner-Roos, Aktiebolagsla-

del H, 3 uppl. 1988, 334. Formuleringengen inbegriper fall bor-s. när
kangenärer ha gjort frivilliga eftergifter eller tvingats till det genom

ackord.
En konkurs kan förutnämnts avslutas flerapåsom sätt. Här bortses

då från sådana fall självanär konkursbelutet upphävs högre rätt.av
Endast sätt avslutaett konkurs,att nämligen avskrivning till-en när
gångarna otillräckliga,är Övrigautesluter det finns överskott.att fyra
fall medger däremot förekomsten överskott. Beträffande fallenav tre av

detär typiskt konkursen avslutasatt med överskott. De fallen är 1 av-
skrivning inga fordringar görs gällande jfr NJAom 1954 421, 2s.
nedläggning efter frivillig uppgörelse förlikning med borgenärerna jfr
NJA 1970 256 3 avskrivning eftersamt ackord. Slutligens. finns utdel-
ningsfallet, dvs. tillgångar finns för i fall någon utdelning tillvart borge-
närema. Något överskott torde i praktiken knappast förekomma i ett ut-
delningsfall, eftersom det skulle förutsätta alla borgenärer får fullatt
betalning.

Utredningen har från Statistiska centralbyrån inhämtat uppgifter för de
åren antalet upphördasenaste konkurser. Siffrorna,om som uppges vara

preliminära, redovisas i bilaga 12.
bilagaAv framgår12 de typiska fallenatt tre med konkursav som

lämnar överskott har fallet med frivillig uppgörelse med borgenärerna på
blivitår tämligen frekvent. En sådan frivilligsenare uppgörelse kan för

övrigt betecknas underhandsackord.ett De båda övrigasom fallen,
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ochackord avskrivning grund inga fordringar gällande,görs ärattav
däremot få, dock med viss ökning 1989.

3.3.5.3 Handelsbolag

handelsbolag och enklaLagen 19801102 bolag HBL innehållerom
bestämmelser likvidation. iDelägarna handelsbolag eller iett ettom
enkelt enhälligtbolag kan besluta bolaget skall träda likvidation.iatt

finns vissa likvidationsgrunderDessutom delägare kan åberopasom en
automatiskt.eller verkar Till de likvidationsgrunder delägaresom som en

i handelsbolag kan anföra hör bolagsman väsentligt åsidosattett att annan
sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller det ñnns viktigom annars
grund för bolagets upplösning kap2 25 §. exempelSom på en
likvidationsgrund vilken verkar automatiskt kan bolagetnämnas att genast
skall träda i likvidation bolagsman försatts i konkurs 2 kap 27 §.om en
Likvidationen verkställs bolagsmännen själva eller rättenav av en av
utsedd likvidator.

Enligt 2 kap. § andra stycket HBL44 gäller handelsbolag äratt ett
upplöst det försätts i konkurs konkursenoch avslutas överskott.utanom
Finns det överskott, skall bolaget träda i likvidation. detI sist nämnda
fallet torde det emellertid inte nödvändigt bolaget upplöses.attvara
Bolagsmännen kan nämligen komma fortsätta bolagetsöverens attom
verksamhet konkursen se 197980 143 137 Nial, Omtrots samtprop. s.
handelsbolag och enkla bolag, f1983 280 och Svensk associationsrätt,s.
4 uppl., 1988, 299.s.

3.3.5.4 Ekonomiska föreningar

Även lagen 1987667, LEF ekonomiska föreningar har bestämmel-om
stadgaslikvidation. Där föreningsstämma kan beslutaatt attser om en

ekonomisk förening skall träda i likvidation kap. första§ stycket.11 1
Beslutet skall anmälas till vilken därefter dröjsmålrätten, skallutan utse

eller flera likvidatorer kap. första11 7 § stycket.en
Vid sidan frivillig likvidation finns i LEF bestämmelserävenav om

tvångslikvidation. Det ankommer besluta därom efterrätten att
ansökan eller anmälan. Rätten skall därvid försätta sammanträdeut ett
behandling frågan föreningen skall träda i likvidation. Till dettaav om
sammanträde kallas föreningen, föreningsmedlemmar och borgenärer.
Och vid sammanträdet frågan skyldighet för föreningenprövas attom
träda i likvidation.

Bestämmelserna likvidation ekonomisk förening överensstäm-om av
i huvudsak med vad gäller för aktiebolag och utredningen fårmer som

därför i övrigt hänvisa till vad under 3.3.5.2. det anfördaAvsagtssom
följer 13 kap. ABL fått sin19 motsvarighet i kap. 1911 § LEF.att
Även beträffande ekonomiska föreningar skillnadalltså mellan fallgörs

konkursen lämnatnär överskott och fall där inteden gjort det. Iöverens-
stämmelse med vad aktiebolag lagens innebörd denärsagtssom nyss om
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skall upplösasförsatts i konkursekonomisk förening oavsettatt somen
inte.överskott ellerkonkursen lämnarom
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Reformönskemål4 m.m.

Riksdagen4.1

för-1981823betänkande LULagutskottets4.1.1 om
vid konkursför royaltymånsrätt

framhöllsm.fl. sAnderssonGeorg att1980 8lz893motionI av
endast harförlagskonkursrörelseidkare videgenskapi sinförfattaren av
jämförbarsituation äroaktat hans närmastleverantör,ställning ensom

därförhänförsroyaltyupplupentillFörfattarens rättanställdas.demed
dettagäller ävenavgörande HDEnligtfordringar.oprioriteradetill ett av

konkursboetföljdtilluppkommerroyaltyfordran attaktuelladen avom
såledesförlagskonkurs stårVidförlagsverksamheten.fortsätter en
skydd.ekonomisktlåginkomsttagare,allmänhet äri utanförfattarna, som

författarñrbund krävtSverigestillvidare atthänvisadeMotionärerna att
konkurs.iförmånsrättskallförfallen royaltyupplupenförförfattarna ges

berättigat.kravdettaansågMotionärerna
kulturråd,frånmotionenyttrandeninhämtade över statensLagutskottet

yrkesutövareslitteräraKonstnärliga ochadvokatsamfund,Sveriges
musikbyråinternationellaSveriges tonsättaressamarbetsnämnd KLYS,

bokförläggareföreningen,Svenskaförfattarförbund,SverigesSTIM,
musikför-SvenskaochläromedelsproducenterSverigesFöreningen

bifall tillavstyrkteadvokatsamfundSverigesläggareföreningen.
Övriga Svenska bok-motionen.tillstyrkteremissinstansermotionen.

musikförläggareföreningenSvenskaochförläggareföreningen, STIM
författarnamedvissa andratillkomma ävenbörförmånsrättframhöll att

rättsinnehavare.jämställda
enligtförlagetställningförfattaresanförde gentemotUtskottet att en

borgenärgäller mellannormaltvadskiljer frånmening sigutskottets som
i sinförfattarenkansjälva verketnäringsverksamhet. Iigäldenäroch
Medförlagsanställd.medjämförasborgenäregenskap ensnarareav
för-förtalarskälfinnsdet attutskottethärtill ansåghänsyn att som

vidareerinradeUtskottetroyalty.upplupenförförmånsrättfattaren ges
andrafinnsremissyttrandena, ävenframgårdet, grupperatt avsomom

prestationersinaförersättningfårupphovsrättsliga områdetdet som
illustratörer.fotografer ochförfattarna,motsvarande sätt ex.som

förÄven förmånsrättutskottetansågdessabeträffande attgrupper
ändringansågUtskottetmotiverad.royalty kanupplupen avenanses

ståndtillkommahänseende inte böraangivnafönnånsrättsordningeni nu
stånd.tillkommersådanförordadeutredning och attnärmare enutan en
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Utskottet hemställde riksdagen med anledningatt motionenav gav
regeringen tillkänna vad utskottet anfört. Riksdagen biföll utskottets
hemställan rskr. 1981826.

4.1.2 Lagutskottets betänkande 198182LU 19 för-om
månsrätt vid konkurs m.m.

I motion 19808l686 Torsten Gustafsson fl. c, m anfördesav m. att
det förhållandet skatter och allmännaatt avgifter prioriteradeär
fordringar vid konkurs medfört utdelningen tillatt oprioriterade
borgenärer blivit eller mindre illusorisk. I sin har dettamer fått tilltur
följd det blivit allt svårareatt genomföra ackord.att Enligt motionärerna
utgör gäldenärs konkurs för många hot deten företaget.ett mot egna
Ibland tvingas borgenärsföretaget i konkurs. Ett avskaffandeatt av
förmånsrätten för och kommuns fordringarstats för skatter och allmänna
avgifter skulle avsevärt stärka de mindre företagens ställning. Motionä-

påpekade i Danmark och Norgeatt harrerna motsvarande förmånsrätt
avskaffats Ävenmed goda erfarenheter följd. i Sverige bordesom ett
avskaffande ske till för särskilt de mindre företagen.gagn

I motion 198182720 Olle Eriksson m.fl. c, fp, framhöllssav m,
underleverantörersatt och underentreprenörers ställning i samband med
konkurs otillfredsställande.är Dettaen förhållande drabbar både de

anställda vid företagen och företagen sådana. Motionärerna ansågsom
det föreligger betydandeatt likhet mellan de fordringar löntagareen som

har vid konkurs och de fordringar underentreprenörer har.som ex.
Såväl löntagare underentreprenörer har arbetsinsatsersom tillförtgenom
konkursboet ekonomiska värden, tillgångarutgör vid uppgörandetsom

boet. Det enligtär motionärerna otillfredsställandeav underentre-att
prenörers trygghetsproblem och sociala skydd inte beaktades vid den
statliga lönegarantins införande. Motionärerna underströk vidare att
många småföretag kan drabbas hårt vid företagskonkurser.stora Det är
inte ovanligt också småföretagenatt tvingas i konkurs och derasävenatt
anställda blir arbete. Enligtutan motionärerna Vänerskogskonkursenär

exempel härpå.ett
Motionärerna ansåg det finns skälatt vidta åtgärderattnu som ger

underentreprenörer och underleverantörer tillfredsställande skydd.ett
Enligt motionärernas mening borde i första hand den statliga lönegarantin
utvidgas så den täcker underentreprenörsatt fordran vid huvudentrepre-
nörs och kundföretags konkurs i vad den de anställdas arbetsinsats.avser
Företagarens arbetsinsats kan undantas från garantin.egen Företagaren
bör också själv riskernastå detnär gäller materialkostnader och övriga
inte direkta lönekostnader för entreprenaden. Man bör också pröva
möjligheten finna lönegarantisystematt förett underleverantöreri fall där
deras situation blir orimligt besvärlig till följd konkurs. En utvidgningav

lönegarantin i enlighet med det föreslagna skulleav enligt motionärernas
mening på fördelaktigtett sätt medverka till rädda arbetsanställ-att
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tillunderentreprenörer och underleverantörer, någotningarna hos ärsom
det tekniska skäl inteför såväl de anställda samhället. Om avgagn som

andralönegarantin motionärerna,utvidga bör, ansåg vägar prövasgår att
vid inträffadoch underleverantörerför skydda underentreprenöreratt

införandetkundföretag,konkurs hos huvudentreprenör eller t.ex. av
fordringar.förmånsrätt för nämnda gruppers

yttranden motionen 686 från Riksför-Lagutskottet inhämtade över
Kommerskollegium,Bankinspektionen, Riksskatteverket,säkringsverket,

kronofogdemyndighet ochtingsrätt, länsstyrelse,hovrätt, etten enen en
sammanfattasorganisationer. Remissinstansemas inställning kan påantal

följande sätt.
industriförbund, Sveriges grossist-Sveriges advokatsamfund, Sveriges

köpmannaförbund, Svenska bankföreningen, SHIO-ñrbund, Sveriges
handelskammarförbundetSvenska ochfamiljeföretagen, LRF, SAF,

ackordscentral tillstyrkte helt bifall till motionen. HovrättenSveriges
tillstyrkte motionen hos regering-och Blekinge på detSkåne sättöver att
utredning frågan avskaffa skatter ochbör hemställas attom omen om en

tingsrätt det föreligger vissa skälavgifter i konkurs. Stockholms ansåg att
motionen väckta frågan till förnyad prövning. Merför den iatt ta upp

Kommerskollegium förklarade sig inte hatveksamt något attsomvar
frågan tillade ändringerinra närmare övervägs attmot att men som en

förmånsrättsordningen inte löser det grundläggande problemeti att
Ävenskulder för vilka saknas rimlig täckning.gäldenären kan bygga upp

uttryckte tveksamhet och fråganriksförsäkringsverket ansåg att om
den inte kanändring i ñrmånsrättsordningen sådan betydelseär attav

förrän efter ingående utredning hur samhällets och denavgöras en om
ekonomiska förhållanden skulle påverkas härav. Bankinspektio-enskildes

för och Bohus län,Riksskatteverket, länsstyrelsen Göteborgsnen,
fogdar, och avstyrkteFöreningen Sveriges krono- LO, TCO JUSEK

bifall till motionen.
frågan förmånsrätten för skatter kundeUtskottet erinrade attom om

tillavskaffas prövades ingående under förarbetena FRL ävenattsamt
frågan utvidgning den statliga lönegarantin till under-att avseom en av

framhöllanställda tidigare riksdagen. Utskottetentreprenörers prövats av
vidare skattefordringama i konkurser ökat kraftigt under år,att senare

användningen före-vilket förhållande i förening med den ökade av
tagsinteckning och den kraftiga höjningen kostnaderna för den statligaav

regel inte fårlönegarantin har lett till oprioriterade fordringarnaatt som
i konkurser-na eller i varje fall endast med helt obetyd-utdelningnågon

till det anförda hade utskottet förståelse förliga belopp. Med hänsyn
angelägen uppgift försyftet med motionerna och detansåg vara en

företagens ställning skallstatsmakterna i vilken ordning de småprövaatt
företag i konkurs. Enligt utskottetskunna förbättras gårnär ett stort

emellertid underlag för slutligt ställningstagandeuppfattning saknades ett
skatteprivilegiet. Utskottet dettill frågan avskaffande ansåg attavom

frågan förmånsrätten förfanns skäl förutsättningslöstånyo prövaatt om
avgifter bör bibehållas eller den kan avskaffasskatter och allmänna om

anförde vidare bl.a. följande.och
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Enligt utskottets mening detär angeläget därvid analyseraratt man noga
vilka effekter slopande fönnånsrâtten skulleett för oprioriteradeav
fordringar. Med hänsyn till användningen företagsinteckningatt ökatav
och till löneprivile iets kraftiga utveckling är det nämligen inte säkertsiatteprivilegietslo ande skulle innebäraatt ett några betydandeav mer
fördelar de oprioriterade fordringarna. Utskottet vill även hänvisaor
till vad Stockholms tingsrätt anfört slopande skatteprivile-att ettom av
giet kan leda till högre konkurskostnader. Utskottet vill också under-
stryka vikten slopande skatteprivilegiet inteatt får ledaett tillav av enförsämrad skatteindrivning eller till kampen ekonomiskatt mot
brottslighet eftersätts. Som utskottet tidigare anfört är det vidare viktav

sambandet mellan skatteprivilegiet och möjligheternaatt få till ståndatt
ackord analyseras. I utredningsarbetet börnoggrant också erfarenheter

i Danmark och Norge vunnits skatteprivilegiets avskaffandesom av
belysas och värderas i förhållande till de olikheter i lagstiftningen som
i övrigt råder mellan de olika länderna. Därest skatteprivile iet befinns
inte helt kunna avskaffas bör i enlighet med vad föror des redansom
i reservation 1970 övervägas skatteprivilegiet kan inskränkas tillen om

endast vissa skatteratt och avgifter.avse grupper av

Utskottet ansåg vidare det kan finnas skälatt överväga andraävenatt
åtgärder syftar till förbättra underleverantörers och underentre-attsom

ställning.prenörers Utskottet erinrade riksdagen under höstenattom
begärt1981 utredning införande förmånsrätt för upplupenen om av

royalty till författare och andra på det upphovsrättsliga områdetgrupper
LU 1981 823. Enligt utskottets mening föreföll det lämpligt vid denatt
översyn FRL således i olika hänseenden skulle komma till ståndav som
frågan förmånsrätt för de fordringar berörs i motion 720 ocksåom som
blir föremål för prövning.

Vad slutligen förslagetangår i motion 720 utvidgning denom en av
statliga lönegarantin i konkurs uttalade Lagutskottet det, in-att som
rikesutskottet framhöll 1975, skulle innebära betydande problem från
såväl principiella praktiska synpunkter genomföra den föreslagnaattsom
utvidgningen. Lagutskottet förutsatte emellertid lönegarantiutredningenatt
under utredningsarbetet skulleäven denpröva motionärerna före-av
slagna utvidgningen, skulleså visa sig påkallat.om vara

Utskottet hemställde riksdagen med anledning motionernaatt 686av
och 720 regeringen till känna vad utskottet anfört. Lennart An-gav
dersson m.fl. s reserverade sig och avstyrkte bifall till motionerna.
Riksdagen biföll utskottets hemställan rskr. 198182172.

4.1.3 Lagutskottets betänkande LU 198788l2 om
gäldsanering m.m.

I motion 1986 87L304 Nic Grönvall m framhölls svensk lagstift-attav
ning inte innehåller några regler betalningsinställelse. Vidareom
påtalades konkursutredningen har konstaterat detatt föreligger starktatt
behov utveckling formerna för företagsrekonstruktion. Motionä-av en av

hänvisade till konkursen används såväl generalexekutionattren motsom
företag kommit obeståndpå medel för sund rekonstruktionettsom som
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sinafullgörakanickesvårighetertillfälligagrundvilka påföretag avav
motionären,framhöllemellertid,medförKonkursenskyldigheter.

socialt.kommersielltsåväleffekter,negativalångtgående som
finnsutländska rättsystemidetvidarepåpekadesmotionen attI

inträffar.konkursñretagsrekonstruktionför attformer utanreglerade
betalnings-regleradallmänhet påivilarrekonstruktionsformerDessa en

reñnansieraförtidsfristnödvändig attföretagetinställelse engersom
rekonstruktio-efterrättighetervissaföretagetochverksamheten gersom

vidliknaskanFörfarandetborgenärer.dess samman-engentemotnen
ellermoratoriumochpraxissvenskbetalningsinställelse iflytning av
syfteiborde,motionärenEnligtpraxis.ochlagstiftningsvenskackord i

svenskbetalningsinställelse,underrekonstruktionsformutvecklaatt en
förfarande.sådanttillföraskonkurslagstiftning ett

fpm.fl.OlssonHardingyrkande Bengt6198687Ll34motionI av
till-gäldsavveckling ärförmodellernanuvarandedeifrågasattes om
falli mångakonkurskanvisserligenanfördeMotionärernaräckliga. att

krissituationekonomisklösningen påbästaoch dennödvändig envara
beträffandeförlusteronödigamedföraocksåkandenföretag,för ett men

lagstiftningenackordsförfarandehumankapital. Detochbåde real- som
företagssaneringekonomiskförtill konkursalternativerbjuder avsom

ackordochtillfredsställandeintemotionärernaenligtskuldbörda är
sällan.alltföranvänds

andra varianterfinns flerautomlandsdeterinradesmotionenI attom
motionärernaEnligtekonomi.gäldenärensrekonstruktionför av

förrekonstruktionsförfarandebehovuttalatdet nyttföreligger ettett av
förfarandesådantunderströkMotionärernai kris. att ettföretagfrämst

ochanvändningsområde,brettfådet kansåutformas ettmåste att
riktigochpraktiskför uppnåenkeltmåste attregelsystemet envara

borgenärs-helaomfattarförfarandetviktigttillämpning. Det är att
administratör.kvalificeradanlitasbörrekonstruktionenFör engruppen.

erforder-isedangäldssaneringen görasförslag börmotionärernasEnligt
Förfarandetvillkor.medförbindaskunnavid behovomfattning ochlig
princip skeirekonstruktionenbörövrigttillsyn. Förrimligunderbör stå

basis.frivillig
Harding Olsonoch BengtmKarl Björzén198687L302motionI av

personligvidgäldenärenmotionärernaunderströkfp attm.fl. en
prismöjligahögstaekonomiskt intressedirekt attharkonkurs avett

skulle kommadessaOmtillgångar. attboetsförsäljningviduppnås av
handläggningbristfälligberoende påprisalltför lågttill avettavyttras

påtalakunnakonkursgäldenärenför attintressedetkonkursen, är stortav
Visserligenstånd.tillförsäljningförnyadochfelaktigheten en

medintressegäldenärensoftamotionärernaenligtsammanfaller
borgenärtalanskedårättelse kanochborgenärsintresset, menavgenom

lämplig-degäldenärenutlämnaheltanledningingenfinnsdet att
Enligtgöra.kommakanborgenärerna atthetsöverväganden som

auktion haexekutivpå ropatborgenärexempelviskanmotionärerna en
varitkungörelseförfarandetberoende påpristill lågtfastighet attin etten

kan hanbetalningsansvarkvarståendegäldenärensoch ibristfälligt,
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möjlighetrentav delvis dubbelt Ävenbetaltattse fören sin fordran.
i andra sammanhang kan det finnas skäl för borgenär förhålla sigatten
passiv då gäldenärsintresset inte tillgodosetts. Mot denna bakgrund borde
enligt motionärerna gäldenär i personlig konkurs tillerkännasen rätt att
föra talan beslutmot är vikt för hans eventuella kvarståendesom av
betalningsansvar efter konkursen.

Motionärerna också frågantog gäldenärens besvärsrättupp vidom
exekutiv försäljning fast egendom skall bedömas från konkursrättsligaav
utgångspunkter eller med stöd UBs bestämmelser. Enligt motionärer-av

talar starka skäl för UBs reglerna skallatt tillämpas. Motionärerna
hänvisade i sin motivering till HD vägratatt prövningstillstånd i ett
ärende där hovrätten förvägrat fastighetsägare i konkurs talerätt.en De
närmare omständigheterna i avgörandet beskrevs i motionen följandepå

Densätt. aktuella fastigheten bebyggd med f.d. tegelbruksbyggnadvar en
i fyra våningsplan och mindre verkstadsbyggnad. Taxeringsvärdeten för
fastigheten uppgick till 132 000 kr. Vid värdering, gjordesen som avlantmäteriet, emellertidupptogs värdet endast till 20 000 kr. I den
kungörelse kronofogdemyndigheten utfärdadesom inför försäljningen

såväl taxeringsvärdet detangavs lantmäteriet beräknade mark-som av
nadsvärdet. Fastigheten ropades in företag i elbranschenett förav
95 000 kr för användas lagerlokal.att I sin besvärstalan försälj-som mot
ningen gjorde enligt motionen köpmannen gällande det lantmäterietatt av
beräknade värdet felaktigt ochgrovt detta medfördevar att ñr-att
säljningen skedde till alltför lågt pris.ett Försäljningen skulle därför
hävas och fastigheten på bjudas till exekutivnytt ñrsäljning.ut

Med utgångspunkt i detta avgörande ansåg motionärerna för denatt
händelse konkursgäldenär inte generellt skulleen medges talerätt i
viktigare frågor, talerätt åtminstone borde tillerkännas gäldenären i
situationer den beskrivna. Motionärernasom ansågnyss besvärs-att
reglerna i UB borde ändras i enlighet härmed.

Utskottet erinrade den nuvarandeatt lagstiftningenom i huvudsak
endast anvisar konkurs och ackord alternativ ñr rekonstruktionsom avÄvenkrisdrabbade företag. konkursreglerna förom utrymmeger att
olika åtgärder vidtas i syfte verksamheten iatt det konkursdrabbade
företaget skall kunna förbättras är avsikten med dem främst företagetatt
skall upplösas och tillgångarna användas för betalning företagetsav
skulder. Som framhölls i motion L 304 utnyttjas dock konkursförfarandet
ofta för rekonstruktion företag befinner sig i ekonomiskav kris.som
Utskottet ansåg fleraatt orsaker till denna utvecklingen av attvarackordsreglema inte fått den praktiska betydelse varit avsedd ochsom
anförde vidare.

Enligt utskottets mening själva konkursförfarandet i sig oftager godamöjligheter till rekonstruktion företag är på obeståndav som men somsiktpå kan livskraftiga. Konkurs instrumentvara för företags-somrekonstruktioner innebär emellertid vissa nackdelar. För företag iettkris är konkurs ofta sista utväg tillgrips då andraen åtgärder intesomvisat sig kunna lösa problemen. Den ekonomiska obalansen i företaget
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kan då ha förvärrats mölighetemaoch till rekonstruktion kan därfören
begränsade eller obe rntliga. En nackdel är konkursattvara annan

regelmässigt innebär vårdeförstöring kan leda till sysselsättnings-samt
roblem och svårigheter för underleverantörer och otillverkare. TillBildenhör också kandet svårt för konku rabbat företagatt ett attvara

fortsätta sin verksamhet eftersom möjligheterna få erforderligaatt
krediter från banker och leverantörer är små.

Mot denna bakgrund fanns det enligt utskottets mening anledning att
närmare överväga inte lagstiftningsvägen kan införa ordningom man en

medger företag i kris får rådrum för lösa sina problem.att attsom
Rekonstruktionsförsök skulle därmed kunna påbörjas tidigtpå stadiumett
och utsikterna till ändamålsenlig återuppbyggnad livskraftigaen av
företag kunna öka. Utskottet erinrade det i bl.a. Danmark ochattom
Norge beslutats konkurslagar inrymmer särskilda rekonstruk-om som
tionsförfaranden. Utskottet, vid studiebesök i Danmark upplystssom om

erfarenheterna från tillämpningen deatt reglerna positiva,ärav nya
ansåg frågan former för rekonstruktion företagatt bör bliom nya av
föremål for Utskottetöversyn. sigansåg emellertid det underlag som
fanns i ärendet inte kunna ställning till rekonstruktionsför-ta ett nyttom
farande bör införas och hur det i fallså bör utformas. spörsmålet borde,
enligt utskottets mening, bli föremål för allsidig förutsättningslösochen
översyn.

Beträffande frågan konkursgäldenären bör tillerkännas talerätt iom
vissa frågor erinrade utskottet beslut konkurs medföratt ett attom om
konkursgäldenären förlorar rådigheten konkursboetsöver egendom.
Rådigheten tillkommer i stället konkursñrvaltaren skall realiserasom
boets tillgångar och fördela influtna medel mellan borgenärerna. Någon

för gäldenärenrätt i ordning klanderän för-att amian genom av-
valtarens slutredovisning överklaga förvaltarens försäljningsåtgärder-
finns inte enligt reglerna i UtskottetKL. påpekade också HD iatt
rättsfallet NJA 1987 funnit13 konkursgäldenär inte helleratt ärs en
behörig föra talan exekutiv försäljning avseende konkursboetatt mot en
tillhörig egendom enligt UBs besvärsregler.

Utskottet anmärkte gäldenärens skuldbörda efter konkursen kan bliatt
onödigt egendom i konkurs säljs till underprisstor och borgenä-om en

inte erhåller full betalning. Enligt utskottets mening kan det istårema
mindre god samklang med det allmänna rättsmedvetandet gäldenärenatt
i sådant fall inte kan föra talan vid domstol i frågaett ñrsäljningen.om
Utan ställning i sak till frågan konkursgäldenärens talerättatt ta ansågom
utskottet spörsmålet lämpligen borde övervägas i sambandatt med den

utskottet förordade utredningen.av ovan
Utskottet hemställde riksdagen med anledning motionerna L302,att av

L304 och L134 yrkande 6 regeringen till känna vad utskottet anfört.gav
Riksdagen biföll utskottets hemställan rskr. 19878857.
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198788214.1.4 Lagutskottets betänkande LU om en
förmånsrättsordningenöversyn av

I motion 1987 88L301 Sten Svensson m.fl. kritiserade motionä-mav
det förhållandet det allmännas fordran skatter och avgifterpåattrerna

har företräde framför fordringar tillkommer företagets kunder ochsom
andra oprioriterade fordringsägare. Förhållandet leder enligt motionärer-

till leverantörerna, har minst förutse konkurser,möjlighetatt attna som
får bära huvuddelen förlusterna i händelse konkurs. Staten harav av
däremot effektivt informations-byggt och Varningssystem och ärettupp
därigenom den borgenär bäst skickad snabbt tolka vamings-är attsom
signaler från företag med ekonomiska bekymmer. har dessutomStatenett
de bästa förutsättningarna bära förluster. Enligt motionärerna kan detatt
starkt ifrågasättas det rimligt lagstiftningsåtgärderär att statenom genom
stärker sin situation och övervältrar förlusterna på varufordrings-egen

enhetligt regelsystem förEtt samtliga fordringsägare, inkl.ägarna. mer
det allmänna, skulle till fördel för alla Om tvingadesparter. statenvara

bevaka sina fordringar på villkor övriga fordringsägareatt samma som
skulle oseriös företagsamhet sannolikt kunna upptäckas betydligt snabbare

vad sker för närvarande. förändring ordningän En nuvarandesom av
skulle därmed ligga i linje med samhällets strävanden förhindraatt
ekonomisk brottslighet. Motionärerna anförde vidare att staten numera
bevakar betydligt mindre tidigare avgifts-värden och skatte- ochän att
fordringar för närvarande uppgår till endast femtedel allaaven
fordringar i konkurser. utdelning i tillStatens konkurs uppgår 200 mkr
årligen, vilket för i det sammanhanget mycket litenär staten storaen

Med hänsyn till det anförda finns det enligt motionärerna behovsumma.
förmånsrättsordningen i syfte stärka leveran-översyn attav en snar av

ställning. Motionärerna erinrade riksdagen Lagutskot-törernas påattom
initiativ 19818219 redan tidigare hos regeringenLU begärttets en

sådan utredning och gjorde i motionen gällande skälet tillatt att
utredningen inte kommit till fråganstånd knappast kan minskatattvara
i aktualitet.

Utskottet erinrade riksdagen vid 198182 riksmöte behand-årsattom
lade motion vari hade begärts förmånsrâtten för skatter ochatten
avgifter avskaffas.skulle Som redovisats avsnittnärmare se 4.1.2ovan
framhöll utskottet i sitt riksdagen godkända betänkande LUl98l82av

fanns förutsättningslös19 det skäl för prövning fråganatt en av
huruvida förmånsrätten för skatter och allmänna avgifter borde bibehållas
i oförändrad form. Utskottet påpekade vidare den aktuella fråganatt nu
har samband med spörsmålet former för rekonstruktionom nya av
företag i ekonomisk kris. Med anledning motioner i ärendet behand-av
lades sist nämnda fråga riksdagen hösten jfr1987 avsnitt 4.1.3.av

Även beträffande fråga förordadeovan. denna utskottet allsidig ochen
förutsättningslös LU 19878812. Riksdagen godkändeöversyn
utskottets betänkande.
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det inom Justitiedepartementet,hänvisade utskottet tillSlutligen att
rekonstruktionhearing angående bl.a.december anordnati 1987 ensom

förmånsrâttsord-varvid ocksåbefinner sig obeståndföretag påsomav
riktlinjer förpågick arbete medbetydelse diskuterats,ningens meraen

varvidutredning obeståndsfrågoromfattande rörande även överväg-man
förmånsrättsordningen. Med hänsyn till detde behovet översynav en av
ñretagsrekonstruktioner och förmånsrättenfinns mellansamband som

områdetriksdagen begärda utredningenutgick utskottet från denatt av
erinradeñrmånsrättsordningen. Utskottetjämvälskulle komma att avse

aktualiserats iförmånsrätten vid konkursfrågorockså att omom
arbete.och Kommissionslagskommitténssamband med både LGUs

frånutskottet åtgärdhänsyn till det anförda ansåg någonMed att
inte påkallad.med anledning motion L301riksdagens sida av var

motionen.följaktligen riksdagen avslogUtskottet hemställde att
19878895.följde utskottets hemställanRiksdagen prot.

Änd-198889LU204.1.5 Lagutskottets betänkande

förmånsrättsordningenringar i

företagKarlsson m.fl. framhöllsmotion 198890L301 Ove sI attav
konkurs fortfarande anslutet till företagshälso-drivs vidare under ärsom
anlita dess tjänster. Företagshälsovårdensoch har ersätt-vården rätt att

ofta mycket fordran eftersom denemellertid osäkerningskrav utgör en
Enligt ligger det i sakensprioriterad i konlcursen. motionärernainte är

till insatserföretagshälsovården kan mindre benägen någraattnatur vara
då den psykiskakonkursföretagen, särskilt olyckligti något ärsom

konkursföretagen behovet företagshälso-anställda ipå de gör avpressen
förhållanden. hänvisning till detunder normala Medvård större än

ñrmånsrättsord-anförda hemställde motionärerna översynom en av
till företagshälsovården räknas prioriteradningen avgifterså ävenatt som

fordran.
och Hans Dau mmotion 198889L302 Karl-Gösta SvensonI av

fordran skatter ochkritiserades det förhållandet det allmännas påatt
tillkommer företagetsavgifter har företräde framför fordringar som

Motionärernaoch andra oprioriterade fordringsägare.leverantörer
småföretagare har förhållande-flertalet leverantörerpåpekade äratt som

skatte-skydda sig förluster. har däremotvis svårt Statenatt mot genom
tidigt stadiumkronofogdemyndigheter god möjlighet påoch att ett

företag redovisning och betalning.upptäcka brister i Genomettom
effektiva sådana fall skulle enligtsnabba och ingripanden i staten,

fortsatt ekonomisk nedgång imotionärerna, kunna förebygga en
fall kan hålla denföretaget. Härtill kommer i vissaatt staten som

ansvarig för bolagets skatter ochföreträder aktiebolag personligtett
förmånliga ställning sålundaavgifter. Motionärerna denansåg att som

tillvid konkurs orimlig och leder mångatillkommer är attstaten en
konkursföretaget råkar i ekonomiskasmåföretagare med fordringar

därför leverantörerna fårsvårigheter. bör ändras såFRL att snarare
bättre förmånsrätt än staten.
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En ändring slag i förmånsrättsordningen förordades i motionannatav
1988 89L303 SilferstrandBengt och Kurt JohanssonOve Motio-s.av

hävdade bidragandenärerna orsak till det ökande antalet konkurseratt en
det rådandeär lönegarantisystemet, konkursförfarandegör ettsom

ekonomiskt fördelaktigt rekonstruktion företagetänmera en av genom
ackord. Enligt motionärerna skulle denna oönskade effekt lag-av
stiftningen upphöra lönefordringar förmånsrätt före företagsin-om gavs
teckningar. lagändringEn angiven innebörd skulle skapa incitamentav

åstadkomma rekonstruktioner företag konkursñrfarande.att utanav
Motionärerna begärde i enlighet med det anförda översynatt en av
förmånsrättsordningen kommer till stånd.

Beträffande förslaget i motion L301 kostnader ñrävenattom
företagshälsovård skall räknas prioriterad fordran konstateradesom
utskottet det motionärerna aktualiserade problemet kan uppkommaatt av

företagdetnär sedermera drabbas konkurs uppdragit åt någonsom av
utomstående ombesörja företagshälsovården. I sådana fall saknaratt
fordringarna företaget för den meddelade vården förmånsrätt på

andra kravsätt företaget förpå levererade och tjäns-samma som varor
ter.

Utskottet ansåg det självfallet angeläget fullgodär före-att att en
tagshälsovård kan åtnjutas också dem anställda i företagärav som som
drivs vidare efter konkurs, och instämde därför i uppfattningen detatt
inte tillfredsställandeär gällande regler leder till före-sämreom en
tagshälsovård för arbetar i konkursdrabbat företag änettpersoner som
för andra anställda. Utskottet underströk emellertid denävenatt om som
ombesörjer företagshälsovården inte har förmånsrätt för sina fordringar
det inte saknas möjligheter för honom skydda sina anspråk. Denatt som
ombesörjer företagshälsovården har nämligen lagenlig i anledningrätt att

konkursen det avtal tillhandahållandesäga vård finnsav upp om av som
mellan honom och företaget. Om så sker och avtal träffas medett nytt
konkursboet får de anspråk avseende meddelad företagshälsovård som
därefter uppkommer karaktär massafordran, för vilken betalning skallav

innanutgå utdelning fårnågon ske för konkursfordringarna. Utskottet
uttalade vidare.

anfördadet framgårAv det motionärerna påtalade problemet iatt av
många fall bortfaller den sig uppdragåtar ombesörjaattom som
företagshälsovård håller sig informerad det dragsgivandeom upfallföretagets ställning och aktivt tillvaratar sin i företageträtt
försätts i konkurs. I sammanhanget bör understrykas också konkurs-att
förvaltaren i företag fortsätter driften efter konkurs har ettsom ansvar
för hälsovården för de anställda fungerar tillfredsställande. Enligtatt
utskottets mening torde det aktuella spörsmålet därför huvudsakligen
kunna karakteriseras informationsproblem och i mindre hamånettsom

frågangöra med förmånsrätt för fordran grundatt på före-om av
tagshälsovård. Frågan är emellertid den beskaffenheten denattav
förtjänar övervägas ytterligare. Sådana övervägandenatt synes
lämpligen kunna inomgöras för den nämnda utredningenramen ovan
med uppdrag utreda vissa konkursrättsliga frågor. Motionen jämteatt
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utskottets betänkande i ärendet därförbör överlämnas till utredningen
för i beaktande under utredningens arbete.att tas

Vad förslagensedan gäller ändringar i förmånsrättsordningen iom
motionerna L302 och L303 hänvisade utskottet till regeringen givit In-att
solvensutredningen i uppdrag vissautreda konkursrättsliga frågor.att
Utskottet erinrade det i utredningsdirektiven anförs bl.a. detatt attom
finns anledning förutsättningslöst i första hand deöveratt nu mer se
delar förmånsrättsordningen berörs rekonstruktionsfrågornaav som av
och utredningen skall oförhindrad i den utrednings-månatt attvara -
arbetet anledning till det också komma in andra delarpåger av-
förmånsrättsordningen. Med hänvisning till uttalandena i utrednings-
direktiven anförde utskottet fråndet utgår de spörsmålatt att tassom upp
i motionerna ochL302 L303 kommer behandlas Insolvensut-att av
redningen. frånNågon åtgärd riksdagens sida därför inteansågs
påkallad.

Utskottet hemställde riksdagen med anledning motion L301 hosatt av
regeringen hemställer motionen jämte utskottets betänkande i dennaatt
del tillöverlämnas Insolvensutredningen riksdagen avslårsamt att
motionerna och Riksdagen biföll hemställan rskr.L302 L303. utskottets
198889130.

Till betänkandet har fogats särskilt yttrande Allan Ekström m.fl.ett av
anförs risk företagshälso-m. [yttrandet den den anordnaratt som som

förevård sig ñr inskränkt till fordran uppkommitutsätter är som
till uttryckkonkursen. anspråk enligt den mening kommerDetta är som

inte andra kravi det särskilda yttrandet skyddsvärt påänmera
betalning för och tjänster. denna principiellatillhandahållna Trotsvaror
inställning avstyrktes inte motionen hanteras utskottetsättatt
föreslagit.

4.1.6 l99l92LU6Lagutskottets betänkande Konkurs-

rättsliga frågor

motioner olikaI betänkandet behandlar utskottet sju tarsom upp
konkursrättsliga spörsmål. frågor värderingTre motionerna rör avav om
gäldenärens egendom vid främst konkurs. övriga motionernaDe tar upp

konkursförvaltarens ekonomiska brott, revisionfrågor uppgifter vidom
i fysisk konkurs ochvid konkurs, överlåtelse fordringar personsav

följande framställningenarbetstagares lönefordringar i konkurs. Den
arbetstagaresbegränsas främst till behandlingen motionerna omav

lönefordringar i konkurs.
Lars-Erik LövdénJohansson ochmotion 199091 Kurt OveI L309 av

uppfattningmotionäremasanfördes lönegarantilagstiftningen enligts att
befogad. Motionärerna ansågi gradväl och högstaär generös översynen

i förmåns-ändringar börvidare vid sådan vissa görasöversynatt en
gällerbeträffande vadrättsordningen. klart uttalande börEtt göras som

ideellalönefordringar ii fråga förmånsrätt förstyrelseledamötersom
inskränkningarföreningars konkurs. Vissaoch liknande organisationers



162 SOU 1992113

de förmånsberättigade fordringarna anförde motionärerna, ocksåär,av
önskvärda.

Motionärerna vidare det faktum förmånsrätt följer äventog attupp
med fordringar övertidsersättning inarbetats under uppsägnings-som
tid. Konkursförvaltaren fallkan i där verksamheten fortsätter efter
konkursutbrottet beordra personalen till övertidsarbete ñr exempelvisatt
säkerställa viss produktion eller utförsäljning varulager. Följden häravav
blir, anförde motionärerna, innehavare fordran med säkerhet iatt av
företagshypotek i regel får utdelning vad blivitstörre än som annars
fallet, medan bestrider förfarandet.kostnaden för På grund detstaten av
anförda motionärernaansåg det bör inte övertid underövervägasatt om
uppsägningstid skall massafordran.utgöra

Motionärerna pekade antal frågor konkursför-även rörett som
valtarens disposition personalen. Motionärerna menade arbets-attav

skyldighet till förfogande förstå berättigad tilltagarens att att vara
uppsägningslön, utnyttjas vissa konkursförvaltare på så sätt attav
arbetstagaren utför arbete under uppsägningstiden för räkningannans

betalas lönegarantimedel. Enligt motionärerna syftet medmåstemen av
lönegarantilagstiftningen i detta hänseende eventuell arbetsinsatsattvara
under uppsägningstiden skall ske för konkursboets förkovran varför
konkursförvaltaren inte bör få använda konkursgäldenärens anställda till
arbete utanför konkursboet.

Lagutskottet inhämtade yttranden motion frånL309 Riks-över
skatteverket, kronofogdemyndigheten i Stockholms län, Sveriges
Industriförbund, Företagarnas riksorganisation, Tjänstemännens
Centralorganisation, Sveriges akademikers Centralorganisation, Lands-
organisationen, Föreningens Sveriges kronofogdar, Konkursñrvaltarkol-
legiernas förening och Ackordscentralen i Stockholm. Remissutfallet
utmynnade i majoritet de instanser sig ansåg detatt yttraten av som
önskvärt eller i fall inte sig de spörsmål ivart motsatte att tassom upp
motionen ytterligare.övervägs

Utskottet ansåg i likhet med flertalet remissinstanserna attav en
översyn lönegarantireglerna och fömiånsrätten ñr lönefordringar ärav
motiverad. Efter redogjortha för vissa uttalanden i 1991 årsatt
tilläggsdirektiv till Insolvensutredningen se kap. förklarade1 utskottet

det utgår från de spörsmål tagits motionärernaatt att som upp av
kommer Insolvensutredningenövervägas och under det arbeteatt av som
förestår inom Arbetsmarknadsdepartementet. Något särskilt tillkännagi-
vande från riksdagens sida med anledning motionen ansågs därför inteav
påkallat.

Vad förslagetangår i motion revision vid konkurs L310en om
förklarade utskottet det utgick från också spörsmålet behovetatt att om

särskild revision kommer aktualiseras vid Insolvensutredningensattav
överväganden angående frågor rörande rekonstruktion företagav som
kommit obestånd. I avvaktan resultatet Insolvensutredningensav

fannsarbete därför, enligt utskottets mening, inte anledning för riksdagen
initiativnågot i saken.att ta
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och L310.motionerna L309avslårhemställde riksdagenUtskottet att
19919233.utskottets hemställan prot.biföllRiksdagen

199192LU37 NybetänkandeLagutskottets4.1.7

lönegarantilag

riksdagenförslag frånutskottetbehandlarbetänkandetI en nyom
väcktapropositionenfem med anledninglönegarantilag samt av

under den allmännaväcktsbehandlas sju motionerVidaremotioner. som
rörandefrågoroch199192motionstiden vid riksmötet tar uppsom

och konkurser.lönegarantin
lönegarantinbeträffandeutredningsarbeteytterligareBegäran om

m.fl.Maj-Lis Löövanfördemotion L18i flera motioner. Ifördes fram
drivs vidareverksamhetrimligtdet inteskäl härför ärs attattsom

villeMotionärernalönegarantimedel.tid med hjälplängreunder av
i konkurs,förmånsrättreglernatill ståndvidare ha översyn omaven

delgivningsbestämmelsema.konkurs ochförsättande i
CarlssonIngvarfram i motion Ju832fördessynpunkterLiknande av

irimligtinteanförde bl.a. det ärMotionärernam.fl. s. att statenatt
månaderunder flera närpersonalkostnader förallapraktiken betalar

emellertid,fårtryggheten isocialafortsätter.rörelsen Den systemet
missbrukarfaktum någraförlorad. Detmotionärerna, inteenligt att

socialalöntagaresinskränka allaintäkt förfår tillinte attsystemet tas
missbrukssitua-endastdärför sikte påskalltrygghet. Regeländringarna ta

tionerna.
detbåda mMelinUlf och Göte JonssonL305 anfördemotionI att
detfalluppmärksammade görframkommit fleraunder år attsomsenare

statligadenregelverketñnns anledning översyngöraatt omaven
företagfall därmotionärerna,finns, ansåg mångalönegarantin. Det strax

lönegaranti isedan fåttanställt personalkonkurs harföre ut sexsomen
ñr rekonstru-sig lönegarantinhardel företag använtmånader. En attav

motionen.hette det vidare iföretaget,era
lönegarantin måstemotion L307m.fl. nyd anförde iClaus Zaar att

avsedda.syftenför andraanvänds ändengrundomprövas attav
mygelonödigttillupphovlönegarantinmenadeMotionärerna att ger

byråkrati.och
delvisL302i motionbegärdeKronblad m.fl. sOckså Bengt en

också havilleMotionärernalönegarantibestämmelserna.bl.a.översyn av
efterdirektägarkretsenmöjlighetenminskarstånd åtgärdertill attsom

insatserha gjort någraföretaget vidaredriverkonkurs attutan avnyaen
genomgripande förändringar.eller andrakapitaleget

198827slutbetänkande SOUerinrade LGUsUtskottet attom
redovisadesbl.a.i vilketförmånsrättsordningen,ochLönegarantin

minskasyftade tillfönnånsrättslagenförändringar iförslag till attsom
grundhade fåttutredarenenligtkonkursenattraktionskraftden som

till In-överlämnatsavsnitt 4.2.3,statliga lönegarantin sedenav
haEfterutredningsarbetet.ibeaktassolvensutredningen för attatt
seInsolvensutredningeni direktiven tillför vissa uttalandenredogjort
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kap. riksdagensl behandling under hösten 1991 motion medsamt av en
inriktning denågra aktuella se avsnitt 4.1.6 anfördesamma som av nu

utskottet det frånutgår de spörsmål i de aktuellaatt att tassom upp nu
motionerna kommer behandlas i det utredningsarbete ñratt som
närvarande bedrivs Insolvensutredningen eller kan komma tillav som
stånd i sammanhang. Något särskilt tillkännagivande från riks-annat
dagens sida med anledning motionerna ansåg utskottet därför inteav
påkallat. Utskottet avstyrkte således bifall till motionerna.

En fråga gäller kretsen förmånsberättigade i motiontogssom av upp
L22 Ian Wachtmeister m.fl. nyd. Motionärerna ville ha till ståndav en
utredning med uppgift vidga kretsen för dem bör kunna fåatt som
lönegaranti. Också enskilda småföretagare och andra jämställaär attsom
med vanliga arbetstagare, inte omfattas arbetstagarebegrep-men som av

i LGL, borde enligt motionärerna ha till lönegaranti.pet rätt Utskottet,
hänvisade till Arbetsmarknadsutskotteti yttrande motionenatt översom

förklarat sig inte kunna ställa sig bakom yrkandet utvidga kretsenatt av
garantiberättigade detpå föreslåssätt i motionen, anförde sinsom som
mening det inte torde möjligt utvidga lönegarantinatt detpåatt sättvara

motionärerna förespråkar och samtidigt behålla den nuvarandesom
konstruktionen med lönegarantins koppling till förmånsrättslagen.
Utskottet avstyrkte med det anförda bifall till motionen i denna del.

Frågor gällde konkursförvaltningen i två motioner. Itogssom upp
motion L delvis302 anförde Bengt Kronblad m.fl. s tillsynsmyn-att
digheten bör ökade möjligheter bevaka konkursförvaltarnaatt attges
verkligen tillvaratar alla fordringsägares intressen och sunda afñrsme-att
toder iakttas både ñre och under konkurs. Vidare ansåg motionärernaen

det viktigt inteär fåtal konkursñrvaltareatt belastasatt medett ett
orimligt antal och komplicerade konkurser. Personerstora deltar isom
planering konkurser skall diskvalificeras konkursförvaltare, hetteav som
det vidare i motionen. Enligt motionäremas mening detår också viktigt
med konkursreglemaöversyn i syfte öka kravet på det formellaen attav
avslutandet konkurser och granskning slutrapporterna.av en noggrann av
Motionärerna ville ha tilläven stånd åtgärder syftar till införaattsom

formnågon karens innan verksamhet får efterstartasav nyttny en
konkurs. I motionen yrkades tillkännagivande vad sålundaett av som
anförts behovet översyn konkursbestämmelserna.om av en av

I motion L303 anförde Isa Halvarsson fp domstolarna i dag haratt
benägenhet inte förordna andra konkursförvaltareatt demänen som

vanligtvis arbetar inom domkretsen vederbörandeäven aktivärom
förvaltare i närliggande domstolar. Enligt motionäreren det viktigtär att
rekryteringen kan ske utifrånäven denså monopolsituationatt som nu
föreligger försvinner. I motionen yrkades tillkämiagivandeett om
behovet lagändring i syfte utvidga kretsen förvaltare.attav av

Utskottet erinrade KLs nuvarande regler förvaltarensom om
kvalifikationer, förvaltarjäv, tillsyn förvaltningenöver slutredovis-samt
ning. Vidare uppehöll sig utskottet vid bestämmelserna i lagen 1986
436 näringsförbud. Därefter gjorde utskottet följande uttalande.om
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bakgrund denna redovisningMot kan utskottet inte finna änannat attav
gällande bestämmelser konkursförvaltare och tillsynen derasöverom
verksamhet väl ägnade förhindra sådan verksamhet beskrivsär att som
i motion L302. Detta utesluter naturligtvis inte förvaltnin iatt en
enstaka fall kan skötas anledning till kritik.på sätt Utsett ottetsom ger

emellertid ifrånutgår i den oegentligheter förekommerman dessaatt
beivras enligt de bestämmelser lagstiftningen erbjuder. I avvaktansom

regeringens ställningstagandenpå till Insolvensutredningens kommande
förslag sig utskottet inte kunna initiativ till ytterligareta ut-anser
redningsarbete på konkursrättens område. Beträffande eventuellen
översyn bestämmelserna näringsförbud kommer, enligt vadav om
utskottet erfarit, denna fråga föremålbli för behandling i Närings-att
utskottet under hösten 1992 med anledning motionsyrkanden.av

När det sedan gäller val konkursförvaltare utskottet i linjeav anser
med vad motionärerna anför det viktigt inte förvaltarnaäratt attsom
belastas förmed många uppdrag. kompetenskravDe KL ställersom

innebär emellertid endast mindre antal specialiseradeatt ettupp
kan komma i fråga för förvaltaruppdrag. Det är vidare enligtpersoner

utskottets menin ofrånkomligt särskild bedömning måste görasatt en
i varje särskilt all. Exempelvis ibör mycket omfattande konkursen

kravstörre ställas förvaltarepå än vad behöver fallet ien som vara en
mindre konkurs. förvaltare tidigareAtt visat sig olämplig utgören
givetvis skäl för inte förordna honom på andra sidanA ratt nytt. inne
visad lämplighet förvaltaren kan anförtros ytterligare ochatt mer
omfattande uppdrag, vilket givetvis kan leda till utomståendeatt
uppfattar föm ade förordnanden Enligt utskottetsettsom mono
mening finns inte skäl till antagande förhå landena sådanaäret att att

omedelbart frånnågot initiativ riksdagens sida är påkallat i syfte att
utvidga kretsen ñrvaltare. Enligt vad utskottet erfarit harav man
emellertid inom Justitiedepartementet uppmärksamheten riktad mot
dessa frågor med anledning hovrättsavgöranden.av

Utskottet hemställde riksdagen avslår de behandlade motionerna.att ovan
Riksdagen följde hemställanutskottets rskr. l99l92z3l8

4.2 Statliga utredningar m.m.

4.2.1 Företagsobeståndskommittén

Företagsobeståndskommitténs huvuduppgift utreda fråganattvar om en
samordning statliga åtgärder vid företags obestånd och lämpligav en
organisation denna samordning. En väsentlig del i detta uppdragav
utgjorde frågan samordning bevakningen skatte- ochom en av av
avgiftsfordringar med den verksamhet bedrivs med sikte på desom
regional-, sysselsättnings-, närings- och försörjningspolitiska intressena.
I uppdraget ingick delsäven granska de möjligheter finns föratt som
statliga tidiga signaler begynnande likviditetssvårigheterattorgan om
i företag, dels försöka utforma modeller för bestämning deen av
kostnader för det allmänna företagsnedläggelse orsakar, delssom en
belysa frågan hur intensivt kronofogdemyndigheten skall sigägna åtom
indrivningsverksamhet företag, dels ställning till olikamot tam.m.
författningsfrågor.
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Kommitténs förslag i delbetänkandet SOU 197991 Företags
obestånd Samordning statliga åtgärder präglades uppfattningen, attav av
det lättare bemästra krissituationer hos företagär söker mötaatt om man
problemen fortså upptäcker den första tendensen till negativsom man
utveckling företagethos kan innebära risker för obestånd, driftsin-som
skränkning eller nedläggning. Därför tryckte kommittén viktenpå attav

följersamhällets de individuella företagens utveckling och såorgan
snabbt det praktiskt möjligt fångar larmsignaler. Kommitténärsom upp
behandlade huvudfrâgor nämligen 1 skattesidans inkoppling, 2tre
samordningen central nivå ochpå samordningen den regionala3 pâ
nivån, länsplanet. det följandeI redovisas i korthet kommitténs över-
väganden beträffande den första frågan. övrigt hänvisas till betänkan-I
det.

Kommittén framhöll skatteskulder ofta betydande del iutgöratt en
obeståndsföretagens samlade skuldbörda. Kommittén föreslog därför en
kodifiering den praxis utbildat sig under de enligtåren,senasteav som
vilken skattemyndigheterna kronofogdemyndigheterna ochnärmast-
länsstyrelserna vid indrivning, ackord konkursoch hänsyn tilläger ta-
sysselsättningspolitiska, regionalpolitiska, näringspolitiska och för-
sörjningspolitiska samhällsintressen. övrigtI kommittén desåg över
bestämmelser uppskov, avbetalning, konkurs och ackord vidrörsom
skatteindrivning. Härvid ägnade kommittén särskild uppmärksamhet åt
dels frågan förutsättningar och villkor för medverkan vidstatensom
ackord, dels frågan vilken myndighet skall besluta antagandeom som om

ackordserbjudande. Beträffande förutsättningarna för ackord föreslogav
kommittén precisering dessa. Enligt förslaget skall ackordser-ettaven
bjudande det fördelaktigt i jämförelse medkunna vad detantas om anses

förfarande.allmänna kan erhålla exekutivt Kommittén ansågettgenom
det underhandsackord tillräckligt jämförelseockså vid medgörsattvara
utfallet vid exekutivt förfarande, varför det nuvarande särskildaett
villkoret för underhandsackord föreslogs Vidare iutgå. angavs

statliga lönegarantin skall beaktasförslaget verkningarna den näratt av
ackord och konkurs jämförs med varandra.de tänkta resultaten av

lönefordringar borde alltså enligt kommittén enhetSkatte- och ses som en
totala utfallet för i händelseoch jämförelsen det konkurs.statenavse av

föreslogs ackordsförslag får det inteSlutligen ävenatt ett antas om anses
fördelaktigt angivet det innebär regional- ellersätt, attnyss om
sysselsättningspolitiska intressen beaktas.

övervägde vidare frågan vilken myndighet skallKommittén om som
Övervägandenaborgenärsfunktion vid antagande ackord.utöva statens av

utgick från de svårigheter föranleds ärende skatte-att ettav omsom
flera myndigheter, länsskattemyndig-ackord kan behöva prövas t.ex.av

och arbetsgivaravgiftheten i fråga inkomstskatt, mervärdeskatt ochom
generaltullstyrelseni fråga tull. Kommittén diskuterade inledningsvisom

beträffande avgifter under indrivningmöjligheten skatter och äratt som
förförlägga ackordsprövningen till kronofogdemyndigheten. Till stöd

anfördes frågan ackord i allmänhet aktualiseras försttanken härpå att om
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honom harindrivningenrestförts ochskulder hargäldenärenssedan mot
ackordsmyn-kronofogdemyndighetenTankenkommit igång. som

kronofog-tillmed hänsynförsta handemellertid iavvisades attdighet
ställetKommittén ansåg i81.så mångademyndigheterna attsomvar

fortsättningsvis bordelänsskattemyndigheten ävenlänsstyrelsen numera
författningarenligtochackordsprövningen enligt UBLför somsvara

vidareKommittén ansåghänvisar till UBL.ackordbeträffande att en
myndighet medenda statligsig tillvändaackordssökande borde kunna en

föreslogskatteslag, ochfleradettaackordsförslag,sitt även avserom
ackords-länsskattemyndigheten skalllänsstyrelsendärför att vara

och tull.punktskatterfrågaockså imyndighet om
ackordsmyndighet hari AckL ochtill ändringförslagKommitténs om

avsnitt 4.2.2.Skatteindrivningsutredningen,fullföljts seav

Skatteindrivningsutredningen4.2.2

i betänkandet SOUbehandladeSIUSkatteindrivningsutredningen
vidställning borgenärallmännasdetIndrivningslag1987 10 somm.m.

kronofogdemyndigheten.avgifter hosochskatterindrivning m.m.av
oklarheterofullständigheter ochdeundanröjaförsökteUtredningen

gälldeborgenärsuppgifter.vissa Detfinns i fråganärvarandeför omsom
kan handhasborgenärsuppgiftervilkaställning tilldärvid att ta avsom

ställningmyndighetensdet inkräktar påkronofogdemyndigheten attutan
det vidareUtredningenmyndighet. sågexekutivopartisk som ensom

kronofogdemyndig-skattemyndigheternas ochsamordnauppgiftviktig att
bästa.allmännastill detaktiviteterheternas

borgenärsuppgifter har näraprincipenbordeEnligt SIU att somvara
kronofog-skall handhasenligt UBverkställighetanknytning till av

kravindrivningssystem med högamoderntdemyndigheten. Ett att
borgenärsintres-förutsätter det allmännaseffektivtutnyttjas attresurserna

kompetensbesittertypiskt störstmyndighetdenanförtros settsomsen
statsförvaltningeninompågårområdet.erfarenhet Dessutomoch en

beslutenhandläggningsformer därsmidigareenklare ochutveckling mot
möjligt. Ut-medborgarnaligger såfattas nivåer nära somsom

med detöverensstämmelsehuvudsakligutformades iredningsförslaget nu
anförda.

lokalregional ochåtgärder förföreslog SIUbetänkandetI attnya
skatteförvaltningen ochsamverkan mellanförbättradåstadkommanivå en

Riksskattever-ocksådetta sammanhangexekutionsväsendet och itog upp
vidare sinutredningenredovisadeställning. betänkandetroll och Ikets

i första handindrivning,ändamålsenligmodern ochhurpåsyn en
bör bedrivas.indrivning företag,mot

förslagFöretagsobeståndskommitténsbiträddeBeträffande ackord SIU
utfallet vidmedjämförelse skall görassåvitt det innebär ettatt en

inte fårbedömningenemellertidframhöllförfarande. SIUexekutivt att
uppenbarligen finnaskansådan jämñrelse. Detenbart pågrundas en

fördelaktigt,ekonomisktackord dettatalar ärskål även närmotsom
sida,företagsledarensfrånillojalt förfarandebrottsligt ellert.ex.
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konkurrenshänsyn Bedöms skälen ackord tillräckligtetc. vägamot ett
i det enskilda fallet bör alltsåtungt precis enligt hittillsvarandesom-

tillämpning ackordsñrslaget avslås det sig ekonomiskttrots att ter-
intressant, heter idet betänkandet. Enligt SIU ankommer det påytterst
Riksskatteverket här tillse bedömningen landetatt överatt är så enhetlig

möjligt.som
SIU fann inte skål biträda Företagsobeståndskommitténs förslagatt att

det särskilda villkoret för underhandsackord får utgå. Härvid påpekade
SIU emellertid utgångspunkten för Företagsobeståndskommitténatt var

det gällde utforma ackordsbestämmelsenatt att så den kunde tillämpasatt
i alla situationer där det blev aktuellt frånavstå skatte- elleratt en
avgiftsfordran, medan ackordsbestämmelsen enligt SIU förslags
huvudsakligen skall tillämpas vid rekonstruktion företag i drift.etten av
Under sådant förhållande ansåg SIU det fanns goda skälatt att upp-
rätthålla kravet på alla borgenärer skall medverka.att Ett skäl är att
ackordet lätt skulle kunna karaktären subvention medannars av en
skattemedel konsekvenser för konkurrensförhållandena skullevars vara
svåra överblicka. SIU påpekadeatt också det förhållandet skatteratt att

förmånsberättigadeiioch avgifter är konkurs också är betydelse iav
sammanhanget.

SIU biträdde inte heller sig Företagsobeståndskommitténs förslagvare
vid jämförelsenatt skall beakta de lönefordringar kanman blisom

betalda enligt bestämmelserna lönegaranti eller förslaget regional-om att
eller sysselsättningspolitiskaintresseni enskilt fall skall kunnaett överta
de fiskaliska vid prövningen fråga ackord. Beträffande löneford-av om
ringar hänvisade SIU till viss osäkerhet angående dessa ien var
framtiden kommer placerade i förmånsrättsordningen.att Vidarevara
anförde SIU det i tillämpningen visat sigatt klarar de be-att man
dömningar det frågaär bra uttrycklig bestämmelse.utan Denu om en
regional- och sysselsättningspolitiska intressena kunde vidare enligt SIUs
mening beaktas i användningen konkursinstitutet.av

SIU fann vidare skatte- och avgiftsfordringaratt behöver kunna
efterges inom vidare förän närvarande. Behovet gäller främst fallramar
där avstående ingår i ekonomiskett rehabilitering gäldenär. SIUen av en
föreslog därför eftergiftsinstitut för skatter ochett avgifter m.m. som

tillämplig bara fysiska Beträffande förslagetsavses vara personer.
närmare utformning hänvisas till redogörelsen i Insolvensutredningens
betänkande SOU 199074 s. 171 ff.

SIU övervägde borgenärsfunktionen vid ackord borde ligga hosom
kronofogdemyndigheten stannade vid sina överväganden förmen att
föreslå ackordsfrågan också i fortsättningenatt handläggs länsskatte-av
myndigheten, medan beslut eftergift anförtros kronofogdemyndig-om
heten. Till grund för förslaget låg tanken eftergiftsinstitutet äratt avsett
ñr fysiska och då i huvudsak sådana inte driver rörelse,personer, som
och skälen för eftergift främst skallatt social karaktär. Ett sådantvara av
institut torde, enligt SIU, bäst kunna hanteras kronofogdemyndig-av
heten. Ackordsinstitutet åter skulle liksom enligt hittillsvarande till-



1691992113SOU

rekonstruktionvidanvändningtillhuvudsak kommailämpning av
starkareskatteförvaltningentill äranknytningendrift. Eftersomföretag i

driver rörelseintefysiskabeträffandeföretagfrågai än personer somom
fortsättningen börilänsskattemyndigheten ävenSIUansåg att vara

ackordsmyndighet.
kommit tillförslagSIUshuvudpartenFörfattningstekniskt har av

debestämmelsermedindrivningslagen,ñrfattning,uttryck i omen ny
aktualiserasreglerade i UBdemborgenärsuppgifter ärutöver somsom

skallIndrivningslagenallmänna mål.indrivningvid ettsomsesav
bl.a.indrivningslag innebärtillFörslagettill UB.komplement att

och förs tillfrån den lagenbrytsindrivning i UBLbestämmelserna utom
indrivningslagen.

Flertaletremissbehandling.förvarit föremålharförslagSIUs
förslagerinran utredningenslämnadetillstyrkte ellerremissinstanser utan

indrivning.borgenärsfunktion vidkronofogdemyndighetensangående
också borgenärs-intekronofogdehåll ifrågasattesfrämstFrån om

kronofogdemyndigheten.ligga hosackord bordefunktionen vid

Lönegarantiutredningen4.2.3

det påtalatsdet haranfördes bl.a.utredningsdirektiven till LGU attI att
ursprungli-användning denkommit änlönegarantin att somen amian

konkurs mångasåledes medförtLönegarantin hartänkt. attgen var
för avvecklingförmånligt inte barasättframstår ettgånger ett avsom

rekonstruktionförobeståndsig ävenbefinnerföretag utan avsom
konkursboetsdellönegarantin betalarföretagsådana storatt avengenom

gällandegjortsocksåefter konkursen. Det harför tidendriftskostnader
åtgärdförmånligarekonkurs tilltillkan bidra göralönegarantin attatt en

fallackord. deexempelvis Ialternativ,andrarekonstruktionför än som
möjligheterkonkursförvaltarenväljskonkursalternativet hardär att

olikaundersökalönegarantin medför föranståndutnyttja det attsom
uttaladeskanDettatillöverlåta verksamheten ägare.alternativ att nya -

arbetsmarknads-,frånangelägetvissa fallii direktivendet vara-
bakgrundsynpunkter. Motregionalpolitiskaindustri- eller ovanav

bl.i uppdragutredarenuttalanden regeringenredovisade atta.gav
rekonstruktionförformsnedvrider valetlönegarantinundersöka avom

snedvridningfallet, föreslå hurvisar sigföretag och, så envaraomav
undvikas.skall kunna

förmåns-Lönegarantin och198827slutbetänkande SOULGU, vars
denpekadeangivna frågan,denendasträttsordningen attavser

lönegarantinenligtutbetalningarnakonkursstatistiken visaroffentliga att
Antalet före-orsaker.Ökningen flerautredningen harhar ökat. Enligt

konkurseri dessalönefordringaranställdasökat och detagskonkurser har
och pensions-för löne-förmånsrättenFörsämringenblivithar större. av

försämradeföranleddaoch däravjanuari 1976denfordringar 1per
lönegarantifondenkraven påkom ocksåutdelning i konkursutsikter till

lönegarantinodiskutabeltvidaredetEnligt utredningen ärväxa. attatt
förmånligaretillkonkursföretagrekonstruktiongör engenomav



170 SOU 1992113

rekonstruktionsform företag denän skulle Genomav attannars vara.
konkursalternativet förhåller det sig också så, garantin påverkargynna att

valet form för rekonstruktion företag och således betydelseärav av av
för antalet företagskonkurser. För dessutom skall kunna talaatt man om

snedvridning krävs emellertid framhöll utredningen garantinen att- -
konkursformen framför andra former för rekonstruktiongynnar av

företag i för samhället inte acceptabel omfattning. Utredningen hadeen
olikaprövat förvägar besvara den frågan.att

En utgångspunkt har för utredningen varit undersöka garantinatt om
kommit till användning i sådana konkurser där det inte tänkt attvar
ersättning enligt garantin skulle utgå. I detta sammanhang erinrar utred-
ningen lagstiftaren sedan LGLs tillkomstatt vid flera tillfällen vidgatom
garantins ersättningsramar, höjning maximibeloppett.ex. förgenom av
utbetalning. Sammantaget har det varit fråga väsentlig vidgningom en

ersättningsramama och garantin har i ökad omfattning gjort detav
möjligt för konkursförvaltaren konkursboets tillgångar,att, oavsett
fortsätta driften konkursgäldenärens rörelse så länge arbetstagarnasav
löner betalas enligt garantin. I stället för omedelbart efter konkursbe-att
slutet avveckla rörelsen har alltså förvaltaren låtit driften rörelsenav
fortsätta och därigenom i fallmånga fått till stånd rekonstruktion.en
Trots den således förändrade inriktningen många konkurser har detav
vid ändringarna i LGL inte talats någon begränsning garantin tillom av
endast vissa konkurstyper.

Mot den bakgrunden ansåg LGU inte från LGLs utgångs-att man
punkt kan påstå det föreligger snedvridning vidatt val form fören av
rekonstruktion företag. Utredningen påpekade dock utbe-av att om
talningarna skulle öka i sådan omfattning det uppstår problematt att
finansiera garantin uppkommer naturligtvis effekter även frånsom
lönegarantisynpunkt inte önskvärda.är

LGU ansåg vidare de ökade utbetalningarna enligtatt lönegarantin
mycket väl harmonierar med den utveckling inom konkurssystemet som
innebär ökat hånsynstagande till allmännaett samhällsintressen som ex.
sysselsättningen. I den belysningen fann utredningen inte helleratt man
med KLs utgångspunkt kunde tala snedvridning vid val formom en av
för rekonstruktion företag. deAtt vidgade möjligheterna fortsättaav att
driften konkursgäldenärens rörelse med lönegarantins hjälp föranlettav

ökningstörre antalet företagskonkurser lagstiftarenän räknaten medav
ansåg LGU i princip inte förändra det förda resonemanget.

Enligt LGUs mening borde frågan lönegarantin konkurs-om gynnar
formen framför andra former för rekonstruktion företag emellertidav
angripas utifrån brett perspektiv. Närmare bestämtett borde taman
ställning till garantin från samhällsekonomisk utgångspunktom gynnar
konkursalternativet i Ärsådan grad kan tala snedvridning.att man om en
det, annorlunda uttryckt, samhällsekonomiskt motiverat företag iatt
större utsträckning förän närvarande rekonstrueras konkurs ochutan att

sådan förändring åstadkoms ändring lönegarantinsen genom en av
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uppfattningLGUsenligtdetfallet kantillämplighet så är varaOm
snedvridning.talamotiverat att om en

attraktionskraftkonkursensminskamöjligheternaövervägdeLGU att
förmånligare änkonkursrekonstruktioneråtgärder gör utansomgenom

möjligheternautredningen övervägt attHärvid harnärvarande.för
funnitackordvidgällaskulle ävendenlönegarantin så menutvidga att

övervägandentill dedärvidhänvisadeUtredningenske.bordeintesåatt
ochBetalningsinställelse19797promemorian Ds Airedovisatssom

ianfördesskulle,LGUEnligt4.2.5.avsnittrådrumsstöd se som
blevlönegarantininnebäranämligenutvidgning attpromemorian, enen

andramedskulleGarantinstödformer.arbetsmarknadspolitiskamångaav
dettillgodosenärvarande. Förförsyfte attändelvis nya0rd annatett

konstruktion.garantinskulle krävassyftet att annangavs en
utanförlågnågotackordslagstiftningenöversynGenom somaven -

tillkunnauppfattningutredningensenligtskulleuppdragLGUs man-
förfördelaktigt ännågotframstårdetförändringar såstånd att merasom

kanEmellertidkonkurs.rekonstruktionermednärvarande utan man,
avgörandeslagreform detta ettinteutredningen,anförde avgenom en

garantin.grundhar påkonkursenattraktionskraftdenminska avsätt som
möjligtdet inte äralltså attinnebärställningstagande attLGUs

företags-desikteåtgärderlösning taråstadkomma somgenomen
konkurs.genomförsrekonstruktioner utansom

skulle göraåtgärderarbete påsittsåledesinriktadeLGU som
företagrekonstruktioner änattraktiv förmindresådankonkursen avsom

driftfortsattbestämmelseKLsgranskningsinVid avden är omavnu.
avgörandeintefunnit den ârutredningenrörelse har attgäldenärens av

Praktiskt ärstånd.tillkommer settrekonstruktionförbetydelse om en
formelladentillhandahållafunktionegentligabestämmelsens att

driftendriften. Oavsettvidareför denkonkursrättsliga omramen
ekonomiskadetställetiutredningenenligtdetinteeller ärfortsätter --

avgörandehandi första ärkonkursenborgenärernaförutfallet somav
konkurs. Genomföretagrekonstrueraväljer ettför att genommanom

fördelastillgångarkonkursboshurförmânsrättsordningen avgörs ett
hjälpmedrörelsekonkursgäldenärensOavsettborgenärerna.mellan om

fördelningskallinteellerkonkursenvidare underdrivs avgarantin enav
detvidare kan sägasdrivs attrörelsenden månske. Itillgångarboets

falli detta ävendeneftersombetydelse ökarförmånsrättsordningens
frambringar.driftenfortsattadenvärdendefördelningenavgör somav

ellervilkenförbetydelseförmånsrättsordningenharbestämtNärmare
tjänarborgenärerförmånsberâttigadekategorier envilka somav

konkurs.rekonstruktion genom
årpåreformerdesig viduppehållithautförligt senareEfter somatt

tillframLGUkomförmånsrättsordningen attbeträffandeförekommit
fordringarharborgenärerriktasåtgärder måsteeventuella mot som

Sådanaföretagshypotek.grundpåförmånsrättmedförenade av
framför borgenärerkonkursiutdelningtillhar rätt varsborgenärer

detTillförmånsrättema.andrademed någonförenadefordringar är av
företagshy-grundförmånsrättmedförenadefordringarkommer avatt
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potek nästan uteslutande härrör från finansieringen det företagav som
skall rekonstrueras konkursen. Dessa omständighetergenom gör enligt
LGU banker och andra kreditgivareatt innehar företagshypoteksom
måste ha förhållandevisett ekonomisktstörreanses intresse rekon-av
struktioner konkurs än andra borgenärer.genom

En förändring det ekonomiska utfallet konkurs börav anfördeav en -LGU innebära det för banker ochatt andra kreditgivare blir- mera
förmånligt förän närvarande företag med ekonomiskaatt svårigheter
rekonstrueras konkurs. Eftersomutan fördelningen konkursbosettav
tillgångar i första hand förmånsrättsordningenstyrs tillgodoses syftetav

stimulera till rekonstruktioneratt konkurs bästutan ändringgenom en av
förmånsrättsordningen. Den ändring enligt LGU bör övervägas ärsom

vad utredningen betecknaratt fordringarge på produktiv lön bästasom
Övrigaförmånsrätt. lönefordringar skulle kvarstå med nuvarande

placering i förmånsrättsordningen, dvs. med förmånsrätt efter före-
tagshypotek och skatter. Med produktiva löner utredningen löneravser
för sådant arbete lagts ned egendom omfattassom före-som av
tagshypotek och därigenom typiskt tillär för densett inneharnytta som
företagshypotek. Med hänsyn härtill torde praktiskt allt arbetetaget som
utförts före konkursen produktivt. Beträffande arbete undervara själva
konkursen ansåg LGU det nödvändigt fastställaatt schablonatt förvar en
hur del lönefordringamastor skall betraktasav produktiv. Medsom som
hänsyn till vad erfarenhetsmässigt gäller beträffandesom rörelsedrift
under konkurs ansåg utredningen det lämpligt lönefordran betraktasatt en

produktiv den tidpunktt.o.m. dåsom arbetstagares uppsägningstiden
under konkursen löpt två månader.

LGU diskuterade i sina överväganden bl.a. vilka återverkningar det
kan för banker och andra kreditgivare fordringar på produktiv lönom

bästa förmånsrätt. Beträffande fråganges kreditgivningen till företagom
behöver påverkas ändrad förmånsrättsordning uttaladeav en LGU
följande s. 155

Vissa hållpunkter för bedömning återverkningama för bankeren ochavandra kreditgivare finns i konkursstatistiken. Av statistiken för 198687
kan sålunda utläsas antalet företagskonkurseratt uppgick till 6 015 och

67 % eller 4att 046 dessa saknade anställda. För sådanaav företag
saknar givetvis ändring i förmänsrättsordningen betydelseen från
rekonstruktionssynpunkt.

Beträffande företagskonkurser med anställda framgår 1986 87 årsavkonkursstatistik vidare endast 152 företagskonkurseratt hade flera än
20 anställda årspersoner och å andra sidan,att, något flera än 3001företagskonkurser hade högst 5 anställda årspersoner. Till bilden hör
också den mindreatt andelen företagskonkurser med flera än fem
anställda i drag hade drygt 70 % alla demgrova är anställda iav somkonkursföretag.

Det anförda visar ändringen i förmånsrättsordningenattnu kan få
effekt i jämförelsevis litetett antal företagskonkurser. Det hävdas
häremot inte förhandpåatt vilka företagman vet går i konkurs ochsomdenatt anledningen måste hänsynman tillav företagshypoteketsta
försämrade förmånsrätt vid all kreditgivning säkerhet före-mot av
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från kreditgivarnas sida emellertidtagshypotek. Ett sådant stårsynsätt
inte i rimlig proportion till vad saken handlar Det visarom. enen

konkursföretag ijämförelse mellan det mindre antal ärt.ex. som nu
fråga antalet anställda beräknas användaoch det totala företa med som
företagshypotek kreditsäker eller 75 gäller000. Detsammaetsom en
jämförelse mellan storleken de ökade kreditförluster kredit-å som
givama kan komma dra bas och deras totala utlåningatt motav

företagshypotek. kreditförlustemasäkerhet Okningen kan högstav av
till de besparingar lönegarantifonden vid ändraduppgå örsom en

fömiånsrättsordning. skall utredningenSom strax attaranges upps
besparingarna till miljoner budgetår. Den totala utlånin200ca per en

säkerhet företagshypotek andra sidan, såvitt bär, åmot av avser er
drygt mkr.70

Utredningen med hänsyn till det anförda återverkningamaattanser
kreditgivningen säkerhet företagshypotek därförå rimligen börmot av
förhållandevis begränsade. Kreditgivama torde framdeles iäven

ungefär omfattning komma lämna lån säkerhetatt ut motsamma som nu
företagshypotek.av

Vad gäller frågan uppföljningen krediter säkerhet före-motom av av
tagshypotek anförde LGU följande 152s.

till andra borgenärer har bankerna de grundläggande förut-I motsats
kredituppföljning.sättningarna för Genom utbyggt kontorsnät finnsett

bankerna företaget ochnära kan följa utvecklingenattgenom av
företagens kreditengagemang tidiga vamingssignaler. denMot här
bakgrunden det inte orimligt bankerna får sigär på ökatta ettom

beträffande bevakningen företagen. torde dessutomDetansvar av
förhålla bankerna bäst skickade fullgöraså, är ändamålsen-att atteffektiv en

kreditbevakninglig och till både personella ochom man ser
övriga Synpunkter det här slaget har för övrigt framförtsresurser. av

kreditmannaföreningama i landet vid uppvaktnin utred-hosav en feverantörer,ningen. Bland föreningens medlemmar, utgörssom av
räknar nämligen med kunna dra skärpt kreditbe-att nyttaman av en

sida.vakning från bankernas Den bakomliggande tanken är att
leverantörerna bankernas skärpta kreditbevakning tidigare skallgenom
få ekonomiskakännedom eventuella svårigheter hos kundföretagenom
och därigenom minska kreditförlustema.kunna

förrnånsråttsordningEn ändrad kan leda till banker ochantas attnu
kreditgivareandra kommer effektivisera sin kredituppföljningi syfteatt

förhindra konkurs och försämrat ekonomiskt utbyta sådan.att ett av en
I bästa fall kommer ingripa i större omfattning än för närvaran-attman
de innan företaget har körts botten. falleti när detta inte kanAven är
för övrigt kreditgivama anledning föredra rekonstruktionatt utanen
konkurs framför konkurs. Kreditgivama får alltså ett egeten genom
intresse kostnaderna för rekonstruktioner företagen hållsattav av nere

långt det möjligt. kreditgivarnasså är Bankernas och de andranu
incitament för kredituppföljning ökar med andra ord jfr Ds I 198125.

Eftersom syftet med den statliga lönegarantin skydda arbetstagarnaär att
vid arbetsgivarens konkurs övervägde LGU de återverkningaräven som

ändrad förmånsrätt kan upphov till det gäller arbetstagarna.nären ge
Utredningen underströk ändringen i förmånsrättsordningen inteatt
medför försämring detnågon gäller garantins tillämplighet ochnär
omfattning. En fråga ändrad förmånsrättsordningärannan om en
kommer återverkningar antalet arbetstillfällen.på I dettaatt samman-
hang erinrade utredningen kreditgivarnas utlåning till företagenattom
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enligt utredningens redovisade bedömning inte kommer attovan
påverkas. Några negativa återverkningar antalet arbetstillfällen
behöver därför inte uppstå i det avseendet. frågaI den skärpningom av
kredituppföljningen förslaget förväntas medföra torde återverk-som
ningarna, enligt utredningens uppfattning, positiva. förhållerDet sigvara
nämligen så rekonstruktioner vidtas i tidigare skede har bättreatt ettsom
förutsättningar lyckas sådana rekonstruktionerän företas iatt ettsom

sked. Detta förhållande bör i sin innebära arbetstillfällenatursenare att
i de här företagen kan räddas i vidare omfattning förän närvarande.

bakgrundMot de överväganden redovisats kom LGUav som ovan
fram till det från samhällsekonomisk synpunkt framstår lämpligtatt som

ändra förmånsrättsordningen fordringarsåatt på produktiv lönatt ges
bästa förmånsrätt. Det betydde vidare utredningen ansåg garantinsatt att
nuvarande gynnande konkursformen leder till snedvridning vidav en
valet form för rekonstruktioner företag går dåligt. Samman-av av som
fattningsvis stannade alltså utredningen för förmånsrättsordningen av
följande utseende.

Fordringar på produktiv lön.
Företagshypotek.
Skattefordringar.3.
Övriga4. lönefordringar.
Enligt LGU har lönegarantin den i ökad omfattning kommitattgenom
finansiera lönekostnaderna vid rekonstruktioner företagatt också fåttav

nåringspolitiska effekter. Garantin har i viss blivitmån stöd tillett
företag med ekonomiska svårigheter. Enligt utredningens uppfattning
berör lönegarantins näringspolitiska funktion inte endast det företag som
gått i konkurs konkursföretagetsäven konkurrenter. Genomutan att
lönegarantin vid fortsatt drift under konkurs betalar lönekostnademaen
får konkursföretaget påtagliga fördelar i förhållande till sina konkurren-

LGU menade effektivt skulle komma tillter. sättatt medett rättaman
detta förhållande minskningen konkursens attraktionskraft förgenom av
rekonstruktioner. Det hindrar emellertid inte i framtidenävenatt man
måste räkna med sådana rekonstruktioner. Detta föranledde utredningen

beröraäven det förhållandet lönegarantin spekulativtatt på sättatt ett
utnyttjas maximalt konkursboetsnär rörelse säljs och de anställda får nya
anställningar hos köparen. Härvid förekommer det köparen ochatt
säljaren kommer överens eller mindre uttalat anställningenattom mer- -
hos köparen skall ske först sedan de anställdas uppsägningstider i de
tidigare anställningarna hos konkursgäldenären löpt Den bakom-ut.
liggande tanken arbetstagarnasär fordringar lön underatt upp-
sägningstiden skall betalas enligt garantin. fallI del angivet slagen av nu
har påpekade utredningen, garantin utnyttjas spekulativt.menat attman,
Det spekulativa inslaget skulle bestå i köparens och konkursborgenä-att

ekonomiska ställning lönegarantifondens bekostnad. Förrernas gynnas
köparens del kan således rörelsens värde stiga det arbete degenom som
anställda lägger ned under uppsägningstiden då lönerna finansieras med
lönegarantimedel. En del eller hela värdestegringen kan vidare komma
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prissäljs till högrerörelsen ändeltillborgenärervissa ettattgenom
lönefordringarnasgrundPåökar boets tillgångar.härigenomeljest och av

köpeskillingenräcker den högreförmånsrättsordningenidåliga placering
lönefordringama.innehavareförutdelningsällan till staten avsom

verkligenköparenfördaförutsatte detLGUEnligt resonemanget att
tidpunktfrån tidigare änanställdas lönerför debereddvarit att ensvara

del rekonstruk-därför förUtredningen ansågblivit fallet. attegensom
avsiktligt gynnandeinnebärainteallmänhet kantionsfallen i ett avanses

bekostnad.lönegarantifondenskonkursborgenårernaochköparen
tillfrån den konkursenalltför mycketnämligenFörhållandena skiftar ena

omöjligti detdet oftatorde närmasteden andra. Dessutom attvara
ochköparenavsiktligt gynnandefrågadet är ettutrett avomom

förutsättafallet tordei det enskildautredning häromborgenärerna. En
tänktaalternativet till denverkliga överens-vad detkan utrönaatt man

tordealls rörelsenförsäljningalternativet ingenOm ärkommelsen är. av
gynnandeavsiktligtfrågadetkunna påstå ärknappast ettatt omman

anfördatill det ansågMed hänsynbekostnad.lönegarantifondens ut-
otillbörligtfrågadet något sättredningen måste ettatt omvara

försidafrån inblandade avtalspartersgarantinutnyttjande att manav
utredningensrekonstruktionsfall. Enligtoacceptablatalaskall kunna om

ioacceptabla de stårrekonstruktionsfall betraktasmening skall omsom
enligt bl.a.gäller FRLavräkningsreglerbakom destrid med tanken som

konkursboet underarbetainte behöver åtfall arbetstagarenför det att
arbetstagarenutredningen falletenligtuppsägningstiden. kanSå omvara

arbetsgivare, dvs. köparensinutför arbeteuppsägningstidenunder nye
bordeuppenbarligenfrån denne,skälig ersättningrörelsen, utan menav

exempelanställningen. Etti denförvärva inkomstha kunnat annatnya
bliuppsägningstiden förutsättsunderlönerarbetstagarnaskan attvara

köparen.redan förvärvatsföretagetenligt garantinbetalade atttrots av
rekonstruktionsfallende oacceptablamedkomma till rättaFör att

materielltbestämmelse iuppfattning ingenenligt LGUskrävs somny
garantin. nödvändigabetalning enligt Dentillreglerarhänseende rätten

stället gälleravräkningsreglerna. Ifinns redan i formbestämmelserna av
utredningensEnligtdessa regler.effektivisera tillämpningendet att av

granskningför denske inomborde det lämpligenbedömning somramen
konkurs.tillsynsmyndigheten iutförs av

förmånsrättsord-iändringenföreslagnaframhöll denLGU även att
ekonomiskalönegarantifondensförbättringleder tillningen aven

konkursutdelningar föruppbärakommerställning attatt statengenom
Utredningenomfattninglönefordringar i änstörreövertagna nu.

lönegarantisystemet vidförbesparingarnaför sin deluppskattade att en
budgetårblir mkrsammanlagt 200förmånsrättsordningändrad perca

företagfärrebesparingarna beror änoch attatt merparten nuav
konkurs.rekonstrueras genom

samhällsekonomiskfråndärmedrättsekonomisk och ävenFrån --
medsärskild fördelmeningvidare enligt LGUsfanns detsynpunkt en

de rekon-förmånsrättsordning. Hanteringenändradförslaget avom en
företasallt kommerfortsättningenistruktioner atttrots genomsom
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konkurs bör sålunda förenklas avsevärt. Man torde det hela intetaget
längre behöva begagna sig den proportioneringsmetod HD iav ettsom
rättsfall NJA 1982 900 anvisat för fördelningen driftsresultatet närs. av
konkursgäldenärens rörelse drivs vidare under konkursen och det
förekommer egendom omfattas företagshypotek. Den HDsom av av
anvisade metoden innebär nämligen hanteringen sådana konkurseratt av
blivit komplicerad.

Till betänkandet har fogats särskilt yttrande de sakkunniga Kentett av
Brorsson Svenska arbetsgivareñreningen, Stig Carlsson och Per-Olof
Ekeberg Landsorganisationen i Sverige, Peter Hohenstein och Anders
Hult Tjänstemännens Centralorganisation P.G. Perssonsamt experterna

ÅbergSvenska Bankföreningen och Anders Småföretagens Riksorgani-
sation. I yttrandet avstyrktes utredningens förslag. Som skäl härför
anfördes bl.a. genomförande förslaget kommeratt innebäraett attav att
huvuddelen de drygt 75 000 företag med anställda har lånav motsom
säkerhet i företagshypotek kommer bli ställa kompletteran-att tvungna att
de säkerhet. De riskerar sina lån uppsagda. På kortatt siktannars
skulle förslaget medföra betydande på kreditmarknaden. Mångaen oro
företag kommer under lång tid inte kumia överblicka de kanatt om
finansiera sin verksamhet eller vilka kreditkostnader de har kalkyleraatt
med, hette det i yttrandet. I antal fall kommer företagen inteett kunnaatt
uppfylla kraven utökat säkerhetsunderlag. Där dessa företag kan ordna

alternativ finansiering kommer detta säkerligen medföra högreen att
kreditkostnader. Följden blir antal företag bliratt ett göratvungna att
inskränkningar eller andra förändringar i verksamheten. I vissa fall
kommer företagen inte klara den försämring kapitalförsörjningenatt av

utredningens förslag omedelbart leder till. Man måste med andrasom
ord utgå ifrån del företag detta skäl tvingasatt lägga ned sinen av
verksamhet vilket, hävdades det i yttrandet, i första hand kommer att
drabba små och medelstora företag. Särskilt kan nyetablerade företag
hamna i riskzonen.

Beträffande förslagets effekter lång sikt anfördes i det särskilda
yttrandet kreditgivningen till företagenatt med säkerhet kommer att
påverkas. Bankerna och andra kreditgivare kommer antingen avståatt
från medverka vid kreditgivningen elleratt också högreatt ta ut en
räntekostnad förän närvarande vilket får till följd företagensatt ut-
vecklingsmöjligheter försämras. Det blir svårare företag,att starta nya

vidareutveckla verksamhetatt och lokalisera rörelse till andraatten en
I yttrandet underströks vidare företagenorter. i takt med den tekniskaatt

utvecklingen blir alltmer kapitalintensiva. Vidare anfördes det äratt
uppenbart just den företag mindre, medelstoraatt ochtyp nystartadeav -

statsmakterna olika medel vill och utvecklingsom genom- gynna vars
är vikt för samhället, de företagärstor har svårast ställaav attsom

säkerhet företagshypotek.än De försämrade möjligheternaannan att
erhålla kredit till följd företagshypotekets försvagade kreditvårdeav
kommer betydande konsekvenser föratt den här företag.gruppen av
Med all sannolikhet kommer det inverka menligt näringslivetspåatt
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förmåga till förnyelse och därigenom negativt påverka ekonomins
tillväxt. I yttrandet gjordes gällande de nämnda negativaatt ovan
följderna för företagen naturligtvis får återverkningar för de anställda och
sysselsättningen i de fall företagI där grund bristandestort. av
tillgång kapital inte kommer till stånd, inte kan vidareutvecklas eller
inte kan fortsätta driften kommer sysselsättningstillfällenatt förlorade.
Förslaget också frånstår regionalpolitisk synpunkt i motsatsställning till
samhällets strävanden, hette det i yttrandet. I vissa regioner har det
nämligen visat sig svårt och ibland omöjligt sälja industrifastig-att- -
heter. Eftersom fastighetsinteckningar i sådana delar landet fåttav
minskad betydelse och företagshypotekens betydelse ökat skulle en
försämring företagshypotekets ställning i särskilt hög grad minskaav
företagens kreditmöjligheter i dessa regioner.

Som ytterligare förslaget anfördes statsmakternaett argument mot att
de tio åren inriktat sin politik förbättrapå småñretagenssenaste att
lånemöjligheter inte minst successivt stärka företagshypoteketattgenom

säkerhet. genomförandeEtt utredningens förslag strider enligtsom av
yttrandet helt intentioner.dessa I samband härmed erinrasmot om
följande departementschefenyttrande i 19757612, för26,av prop. s.

förbättring företagsinteckningensden dåvarande ställning ien av
förmånsrättshänseende i konkurs i anledning den då infördaav nyss
anställningsskyddslagen påverkanoch dess företagens latenta löneford-på
ringar med åtföljande reduktion den egendomensinteckningsbaraav
värde.

För företag skall kunna drivas och utvecklas det kunnamåsteatt ett
tillgång till kredit. är vikt inte bara för företaget självtDetta storav

också för de anställda. företa tillförsäkras goda kredit-Omutan en
möjli heter, fortbeståndderas utveckling och därmed äventryggassyssefsättningen.tydli framföralltDet de mindre och medelstoraär tatt
företagens kreditmöjligheter försämrats till följd den ståndpunktar av
Bankinspektionen bakgrund banklagens krav betrydggandepåmot av
säkerhet fråganhar intagit i företagsinteckningens värom some
kreditsäkerhet efter införandet anställningsskydd.lagen Det ärav om
angeläget får företagstill stånd ändring därvidlag så dessaatt attman en
kreditmöjligheter tryggas.

iVidare erinrades Lagutskottet i betänkandet LU 19838436attom
företagshypoteksamband med behandlingen till lagförslagetav om

anförde, departementschefens uttalande enligt utskottets meningatt
alltjämt ägde giltighet, Syftet den föreliggandetillade medsamt nu
propositionen bl.a. ñretagshypotekets kreditvär-ytterligare stärkaår att

medel-de, torde betydelse inte minst för de ochnågot småstorsom
företagen erbjudaofta inte har säkerhetnågon änstora attsom annan

företagshypotek.
uppenbart mycketI det särskilda yttrandet underströks det äratt att

skallstarka skäl förmånsrättsordningenskall till för ändring iatt en
vidtas såvitt löneprivilegiet och företagshypo-gäller förhållandet mellan
tek. Enligt yttrandet harden uppfattning kommer till uttryck i ut-som
redningen inte kunnat föreligger snedvridning i valetbelägga detatt en
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rekonstruktionsform motiverar förändrade regler. I yttrandetav som
ställde sig tveksam till tanken omkastningäven fönnåns-attman en av
rättsordningen i sig skulle medföra effektivare kredituppföljning från
bankernas sida.

Utredningsförslagets syfte söka åstadkomma förskjutning frånatt en
konkurs till andra former för rekonstruktion borde därför inte ske med
den valda lösningen. syftar nämligenDenna helt och hållet till attnu
åstadkomma förskjutning till formerandra för rekonstruktion efteren
konkurs. Nuvarande förutsättningar för rekonstruktion konkursgenom
behövs. finnsDäremot det all anledning inrikta ansträngningarnaatt mot

förbättra möjligheterna företagsrekonstruktionertill totalt Inteatt sett.
minst gäller det de former kan användas utanför konkursinstitutet.som
Därvid det enligt yttrandet lämpligt frågor vilka former förär att om
företagsrekonstruktion bör finnas och hur dessa skall förhålla sig tillsom
varandra förutsättningslöst i sammanhang.övervägs ett

Experten P.G. Persson har i särskilt yttrande vadutöverett som an-
förts i det yttrandet uttalat bl.a. följande. Om förslagetgemensamma
genomförs kommer företagsinteckningens värde kreditsäkerhet attsom
minska vilket i sin leder till minskad kreditgivning företags-tur moten
inteckning. Företagsinteckningens förmånsrätt framför lönefordringama
har inte inneburit någon konkursdrivande effekt vid kreditgivarnas val av
åtgärd vid ekonomisk förkris kredittagare. Enligt hans uppfattning har
bankerna klar ambition undvika konkurs och medverka tillatten
rekonstruktion konkurs. Bankerna har i utsträckningutan storex.
bidragit till underlätta ackordsförfarande ackordscen-att attgenom vara
tralerna behjälpliga med utveckla för avvecklingatt ett system av
företagsintecknad rörelse företagsinteckningshavarnas säkerhetutan att

Förfarandet har varit minska deras intresseägnaturvattnas. att attav
framtvinga konkurs.en

yttrandet kritiseradesI vidare påståendet omkastningatt en av
förmånsrättsordningen skulle medföra incitament för bankerna tillett en
bättre kreditprövning och kredituppföljning. Bankerna lägger självklart
den vikt vid såväl sin kreditprövningstörsta sin kredituppföljning.som
Med de Ökade kreditförluster bankerna har fått vidkännas under senare

har bäggeår dessa intensifierats i bankverksamheten. Det ärmoment
fåfängt kredituppföljningen skulle kunna förbättrasatt tro att t.ex.
ytterligare till undvikande konkurser enbart till följd de störreav av
risker bankerna skulle för ändrad förmånsrättsordning.utsättas genom en

Slutligen har Rolf Dahlgren finansdepartementetexperten avgett ett
särskilt yttrande där han i allt väsentligt instämmer i de synpunkter som

Åbergde sakkunniga och P.G. Persson och Anders redovisatexperterna
i sitt särskilda yttrande. instämdeHan också i derasgemensamma
avstyrkande utredningsmannens förslag och anförde ytterligareav som
skäl härför han ansåg det från statsfinansiell synpunkt lämpligastatt vara

får behålla sina enligt förmånsrättsordninggällande relativtatt staten nu
goda möjligheter till konkursutdelning för skattefordringar.
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betänkande, vilketLGUs inte har remissbehandlats, har överlämnats
till Insolvensutredningen för utredningsarbetet.beaktas iatt

4.2.4. Kommissionslagskommittén

I Kommissionslagskommitténs slutbetänkande Kommis-SOU 198663
sion och dylikt behandlas i första hand reglerna rättsförhållandet tillom

vid kommission.tredje Under arbetet med separationsrätten vidman
försäljningskommission har kommittén också funnit anledning att
behandla separationsrätten vid återtagandeförbehåll.

Efter utförligt ha uppehållit sig vid gällande utländskrätt, råttatt samt
för- och nackdelar med utvidgad återtaganderätt ff övervägdes. 66en
kommittén reform i betänkandet benämns det Vadsteget.storaen som

framgår följandehärmed uttalande 81avsågs s.som av

Med det vi närmare bestämt reglernasteget åter-stora attavser om
tagandeförbehållens sakrättsliga giltighet utformas enligt följande.
Förbehållen godkänns i gods får vidareförsäljas, bearbetas,som

föresammanfogas med egendom eller konsumeras betalning. Deannan
tredjegäller vid vidareförsäljnin fram till dess köpeavtal ingåtts med

vid bearbetning tills påbörjats alternativt fortskridit långtsåennaman,
och vid sammanfogande ochicke oväsentlig bearbetning skettatt

kundfordringar ochkonsumtion tills denna skett. Separationsrätt i
för godsetbetalningar efter vidareñrsäljning dvs. iinflutna surrogat

till detta främst köparen inte ärmedges däremot inte. Skälet är att
resultatet försäljningen till säljaren, och detskyldig redovisa attatt av

iskäl vid kommission separationsrättdå inte finns attsom gesamma
vi bör råda,Men strävan,även attat. varaen som ansersurro

spelat in.tiv med tillskapandet separationsrätter har Dennarest av nya
särskilt motiverad det här gällerrestriktivitet framstår närsom som

tillskapasseparationsrätter, dvs. separationsrätter kantysta utansom
ärd vidtas.publicitetsåtnågonatt

kommittén utformas enligt följande.skulle igt kunnaLagtexten en
ikredit med återtagandeförbehåll och lämnatsgods såltsOm på

gällerbesittning, har säljaren till godset. Dettaköparens separationsrätt
väsentligt,överlåta det, bearbeta detköparen har rättäven attom

det före betalningsammanfoga det med egendom eller konsumeraannan
separationsrâttenfordran. fall upphör dock närsäljarens I dessaav

förfogandet sker.

föreslådock för inte någonöverväganden stannade kommitténsinaI att
Efter hasakrättsliga giltighet.återtagandeförbehållensutvidgning attav

anförde kommitténreformigenom för ochgått argument emot en
ff.skäl för sin ståndpunkt s.9lföljande som

ochstrider allmänna principerfria fözoganderättKöparens görmot
inefebe åningen iv.

det frånande invändningen görasdet kan den väMot steget attstora
fribesvärande köparen harsystematiskteoretisk och år atttsynpu

såväl faktisksäljaren helt saknarförfoganderätt godset ochöver att som
isäkerhetsrättsäljaren samtidigt harrättslig kontroll det, medanöver

uppl.Dansk tingsret, 3påpekats bl.a. IllumCarstensen,det. Som av
säkerhets-strider detta allmänna grundprinciper1976 264, mot oms.

slumpmässigt det kanutfallet säkerhetsrättenrätter. Och är så attav
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betvivlas krediti betydandenågon omfattning skulle på grundvalatt ges
den. Det finns risk förbehållen i stället slentrianmässigt skulleattav

införas i avtalen villkor till den verkan det hava kan.ett Frånsom
rättspolitisk synpunkt det angelägetär lagstiftningen stöder säkerhets-att
rätter kan åstadkomma effektiv belåning. Det kanetstora stesom en
befaras verkan. Grunden för fungerande företagsmotsatt ypotekett
riskeras, särskilt förbehållen kan förväntas kommasagt attsom som
slentrianmässigt införas i alla köpeavtal.

Kompletterande lagstiftningkrävs, konkursförvaltarnafår uppgifter,nya
svårigheter vid rdsförfarande uppstår.ac

Om reform enligt det genomförssteget bör, vi tidigarestoraen som
också viss kompletterande lagstiftning inñras.antytt, För separatist-att

råk inte skall störa den fortsatta driften i konkursföretag, börettans
tillskapas medför konkursförvaltaren får förfogarättattreg atter som

över godset förbehållssäljamas anspråk det.trots En reform medför
också konkursñrvaltama får utökade uppgifter.att De skall alltid utreda
i vilket gods återtagandeförbehåll gällde Vld konkursutbrottet och vad
värdet förbehållsgodset då huruvida det gods fannssamtav var som
kvar kan hänföras till säljarens fordran på sådant sätt det är klartett att
vilket belopp restskulden köpeskillingenpå för just det godset uppgår
till. Vidare orsakar de reglerna framgått vissa roblem vidnya som
rekonstruktionsarbete konkurs, vilka bl.a. med riskutan attor
leverantörer förfarandet kan återvinnas.utan attgynnas

Gällande regler kan utnyttjas bättre leverantörerna.av

Av vår analys gällande framgårrätt leverantörer kan ha real-attav
säkerhet i lager hos köparen, även denne får förfoga över lagret iom
den takt han behöver, köparen måste betalautan att änmer en
begränsad del lagret i förskott.av

Vidare borde leverantörer med fortlöpande leveranser till köparen
bättre kunna utnyttja företagshypoteket realsäkerhet. Erbjudersom
leverantörerna förmånligare kreditvillkor än köparens bank, borde
köparen begränsa upplånmgen i banken och upplåta företagshypotek till
leverantörerna. Under övergån stid kan leverantörerna säkerhettaen
i det ökande överhy teket bpå företagshypotek ochtilfgtt ens genom en
negativklausul köparen expanderar krediten hos banken.se

Andragrundläggande ändringar bör insolvenslagstüi-igörassnarare
ningen.

Sedan vi konstaterat det är ovisst i vilken utsträckningatt det stora
steget skulle kreditskapande, förefaller det främsta förvara argumentet

förbätttring leverantörernas ställning i konkurs dessaen av attvara
bidragit med köparen och hans borgenärer haftvaror, nyttasom av;
ändå tvingas leverantörerna i allmänhet deras fylleracceptera att varor

företagshypotekshavarens säkerhet,ut medan leverantörerna själva
sällan får någon utdelning alls i konkursen se Statens industriverk,
Konkursutredningen, SIND 19857. Detta kan oskäligt.synas

Emellertid finns det även många andra bidragit med prestationer,som
är värdefulla för och hans borgenärer, de kanmottagarensom utan att

få någon förmånsrätt i konkurs. Här kan nämnas entreprenörer, vars
prestationerblir tillbehör till fasta egendom entreprenörermotpartens

rukar därför betinga sig bankgaranti, och andra utför tjänstersom av
olika slag. Inte heller åtnjuter köpare säkerhet i säljarens konkurs ñr
fordringar med anledning fel i levererade när de betalatav varor,
köpeskillingen. Vidare har vi alla ofrivilliga borgenärer, framförallt
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de har fordringar grund utomobligatorisk skade örelse; dessasom av
har huvud inte kunnatöver betinga sig säkerhetnå sina krav,on or
medan leverantörerna i fall kakunnat ylera sina risker och haftvart
möjlighet kompensera sig vid prissättningenatt varorna.av

Ovannämnda synpunkter talar starkt för det hos konkursgäldenäreratt
bör finnas sektor, inte är belastad med realsäkerheter utanen som som
kan underlag för oprioriteradutgöra kredit. andra kanAven argument
anföras för denna stånd unkt, utsträckning realsäker-attsom en av
heterna så småningom hota själva konkursinstitutet. Se häroman
särskilt Braekhus, Realkreditt kontra personalkreditt i Jussens Venner

ff1976 218 även i kreditrettenFra andre rettsområder, 1978s. og
Omsetning kredit 1988 avsnitt 219. En utökningsamt o av

möjligheten sti sakrättsligt verksamma återtagandeförbehåll iatt
levererade skulle därför, bredare perspektiv,sett ettvaror ur vara en
reform i felaktig riktning. denI mån leverantörernas ställning behöver
förstärkas, borde det i stället ske vissa i dag gällandeattgenom
förmånsrätter avskaffas eller inskränks. Kommittén kan med hänsyn till
sitt begränsade uppdrag naturligtvis inte framlägga förslagnågot om
detta, kommittén sig ändå böra beakta dessa synpunkter vidmen anser
behandlingen återtagandeförbehållen.av

Sålunda kommittén skatteförmånsrätten har mycketattanser en svag
motivering grund den riskspridningpå har borgenärstatenav som som
och förmånsrättens lilla statsfinansiella betydelse åtminstone närnetto,

beaktar detäven stöd ibland tvingas till destaten utgeman som
leverantörer blir utdelning på grund förmånsrätt.utan statenssom av

lönefömiånsrätten kan ifrågasättas,Aven eftersom de sociala mentar
framför allt uppburit denna förmånsrätt länsom numera re mns

grund lönegarantin. börDet även övervägas å avskaattav ena
undantaget i företagshypoteksunderlaget vad likvida medel, efter-avser

detta undantag orsakar problem vid betalningsinställelser,storasom
å andra sidan införa den regeln fastighetsägare och före-attmen

tagshypotekshavare aldrig har förmånsrätt i än X procentmer av
hypoteksunderlaget. Samma inskränkning borde också föranleda att
leverantörer aldrig kan åtnjuta tillseparationsrätt hela värdet av
levererade Se härom vidare Håstad i SvJT 1988 231 ff.varor. s.

Kommittén uttryckte därefter förhoppningsin de framfördaatt ovan
Synpunkterna beaktasskulle komma vid Insolvensutredningens arbete.att

Förslagen i kommitténs betänkande, vilket har remissbehandlats,
bereds f.n. inom Justitiedepartementet. Remissutfallet beträffande frågan

den sakrättsliga giltigheten återtagandeförbehåll blandat.om av var
Medan från kreditgivarhåll lag instämde i kommitténs slutsats,överman
förfäktades uppfattning från bl.a. leverantörsorganisationer.motsatt

4.2.5 19797 BetalningsinställelseDs A och rådrums-

stöd m.m.

I promemorian, utarbetats inom Arbetsmarknadsdepartementet,som
behandlades bl.a. vissa framför allt konkursrättsliga frågor som upp-
kommer i samband med awecklingsstöd arbetsmarknadspolitiskas. av
eller liknande skäl till nedläggningshotade företag. Promemorian
innehåller förslag till rättsinstitut, registrerad betalningsinställelse,ett nytt

skall visst skydd säraktioner från borgenärema i formett motsom ge av
konkurs eller utmätning. Till rättsinstitutet skall enligt förslaget knytas
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stödformer,två dels rådrumsstöd och dels rekonstruktions-ett ettnya
eller awecklingsstöd.

Institutet registrerad betalningsinställelse ñreslogs gälla endast
näringsidkare och skulle dessutom frågakunna begränsas i region,om
bransch eller liknande. Vidare föreslås registrering betalningsin-att av
ställelsen skall tillåtas endast i de fall där företaget har ekonomiska
svårigheter aweckling verksamheten bedömsutan att en av som
oundviklig där företaget har väsentlig betydelse för sysselsättningensamt

Betalningsinställelsen skall registreras hos konkursdomaren.orten.
Företagets får behålla beslutanderätten företaget efterägare över även
registreringen god skall förordnas konkursdomaren förmen en man av

borgenärernaspå bistå gäldenären i förvaltningen. sidanvägnar Vidatt
gode skall finnas allmänt ombud, länsstyrelsen,ett utsettav mannen av

med uppgift hålla kontakt med myndigheterna och informeraatt att
ñretagsledningen och gode bl. arbetsmarknadsläget ochmannen om a.
tänkbara statliga stödåtgärder. Betalningsinställelsen skall inte kungöras,
eftersom rekonstruktion företaget eller avveckling underlättasav om
onödig publicitet kan undvikas.

I promemorian principen bör skulder uppkomnaatt attangavs vara
före registreringen betalningsinställelsen omfattas denna medanav av
skulder uppkommer företaget fortsätter driften börattsom genom
betalas. Det påpekades dock undantag härifrån kan tänkas med hänsynatt
till fordringar har förmånsrätt och med hänsyn till ömsesidigt för-som
pliktande avtal.

Betalningsinställelsen föreslogs tidsbegränsad det skyddetsättet att
säraktioner från borgenärerna gäller längst två månader frånmot

registreringen. företaget bedöms kunna fortbestå efterOm ackordsupp-
görelse, kan tiden för skyddet förlängas med eller undantagsvistre sex
månader. sådan förlängning krävs detFör sannoliktgörsatt att en upp-
görelse med borgenärerna kan ske eller visasdet rekonstruktions-att att
stöd skall till företaget. Bedöms nödvändigtutgå det avvecklaatt
företaget, kan också förlängning ske med högst tremånadersperioder.två

förutsättningEn för förlängning i falldetta dock företaget erhållerär att
awecklingsstöd. förlängningEtt alternativ till tiden i awecklingsfalletav

företaget försättsär omedelbart i konkurs.att
Möjligheten utvidga lönegarantin gälla vid betalningsin-ävenatt att

ställelse eller ackord diskuterades i promemorian. I denna del uttalades
följandebl.a. s. 70.

Eftersom lönegarantin kan förhand fixerat bidragsägas öra påut ett
skulle utvidgnin garantin gälla vid betalningsin-ävenatten av

eller ackor innebära denna karaktärställelse rådrumsstöd.att gavs av
utvidgning användningsområdet förEn sådan garantin emellertidärav

förenad med åtskilliga svårigheter och garantin rungligen intehar urs
haft syfte. Lönegarantin avsedddetta är, namnet anty attsom er,

arbetstagarna deras fordringar lön i händelse konkurs.pågarantera av
Detta syfte kommer till uttryck bl.a. däri garantin fordringaratt avser

förmånsberättigadeär i konkurs. Arbetstagarna skall i principsom
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godkännandeSedan prövning ochråk fordringarna.själva göra påan
arbetstatill ktive Ombetalas loppen direktskett ut are.r

betalmngsinställelse ackordfå vidarantin skall gälla ävenlöne er
arbetsmarknadspolitisktrenodlatden tillinne det görsär ettatt

syfteför tillgodose sådant måsteKonstruktionenstödinstrument. ettatt
förfinns då inteden hitillsvarande. Det någotbli än utrymmeannanen

garanti-anspråk från de anställdas sidaindividuellaprövning utanav
kanarbetsgivaren. sammanhanget nämnasfår betalas till Imedlen att

löne arantin i fall kanfinansieringen såomprövningockså avsamorånaaven
lönegarantinmotiverad. Vidare blir det svårt att somvara

eller awecklingsstöd.efterföljande rekonstruktions-rådrumsstöd med
särskiltbättre tillskapagrund det anfördatordeDet på att ettvaraav

lönegarantin.härtill användarådrumsstöd än att

föreslogs i promemorianoch snabbhetfrämja enkelhetsyfteI attatt
bör, hette det ischablonartad utformning. Detrådrumsstödet ges en

månaderunder den tid tvålämpligen kunna gällapromemorian, av som
fortbestånd. Enligtavveckling ellerövervägandenskall åtägnas om

företagetdet inte uppenbartrådrumsstödskall utgå ärförslaget attom
förslås till 50driften och det uppgåuppehållaändå kan procent av

rådrums-sociala avgifter. Fråganinklusivelönekostnaderföretagets om
länsstyrelsen.stöd skall prövas av

utformasrekonstruktions- och awecklingsstödetförslaget bordeEnligt
Stödi enskilda fallet.företagets behov dettillde kanså att anpassas

betydelse förväsentligverksamhetnäringsidkarens ärutgår när av
behovoch näringsidkaren idär den drivsden ärsysselsättningen på ort

beräknasuppehålla driften. Stödet skall såför kunnastöd attattav
bibehålla sitt värde. Prövningen,kanfordringarborgenärernas antas som

förhållandevisbliArbetsmarknadsstyrelsen, därförmåsteskall göras av
företagetstill 75högstföreslås uppgågrundlig. Stödet procent av

rekonstruktionsstöd föreslogsavgifter.sociala Förlönekostnader inkl.
rekon-kunna Omunder vilken stödet skall utgå.tidlängstainte någon

dockmånader förutsättsför tidskall utöverstruktionsstöd utgå attsex
detförhandling offentligt ackord. Närmeddelatsharbeslut om om

underdetta skall kunna utgåavvecklingsstöd föreslogsgällerdäremot att
Arbets-försatt i konkurs.månader, företaget ärhögst även närsex

rekonstruktions-beträffande såvälmarknadsstyrelsen skulle som av-
konkurrenssituationen inomförverkningarvecklingsstöd beakta stödets

berörd bransch.
avvecklingsstöd börellerrekonstruktions-såväl rådrumsstödFör som -

nödvändiga.de villkorpromemorian föreskrivasdet iansågs som anses-
särskiltskall enligt förslaget övervägasrekonstruktionsstödfrågaI om
företagsledningen,förstärkningbl.a. utbyte ellervillkor avavsersom

ändringarytterligare revisorer,förordnaderevisorer ellerutbyte avav
permittering,frågabegränsningar ibokföringssystem,i företagets om

inskränkningar ipersonal rättennyanställninguppsägning eller samtav
skall före-awecklingsstödföretaget. frågaeller upplåta Iöverlåtaatt om

hardetta inte redanskallskrivas personalen sägassnarastatt omupp
illojaltsvikligt ellerförutom vid på sättUtbetalt stöd skallskett. annat-

verksamhet kannäringsidkarensendastförfarande återkrävas om-
eftergifter betydenhet.behöverfortsätta borgenärerna görautan att av
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Statens krav på återbetalning får alltså tillbakastå för borgenäremas krav
Återkravetfullpå betalning. kan regel endast komma gällaattsom

rådrumsstöd och skall omfatta detta i sin helhet.
De föreslagna stödfonnema ansågs böra hållas inom för Arbets-ramen

marknadsverkets för sysselsättningsskapande åtgärder. Ett syfteprogram
med de stödformerna vidare ianspråktagandet medel inomattnya var av
lönegarantifonden på sikt skulle kunna minskas konkurser iattgenom
vissa fall undviks och, i andra fall, arbetstagarna uppsagdaär redan vid
tiden för konkursbeslutet.

4.2.6 19811Ds I Rádrumsstöd och handläggning av
obeståndsärenden m.m.

Syftet med betänkandet bl.a. ytterligare belysa vissaatt frågorvar
rörande det rådrumsstöd föreslagits i den promemoria be-som om
talningsinstållelse och rådrumsstöd utarbetats inom Arbetsmark-som
nadsdepartementet se avsnitt 4.2.5. I direktiven till utredaren påpekades

förhållandena i fleraatt avseenden hade ändrats sedan frågan ettom om
rådrumsstöd först blev aktuell. De årens ekonomiska utvecklingsenaste
hade inneburit påfrestningar ñr Sverige.stora Budgetunderskottet hade
ökat kraftigt och budgetarbetet hade präglats restriktivitet medstorav

utgifter och prövning gamla.nya Det ñnns, hette det inoggrann av
direktiven, anledning räkna med förhållandeatt kommeratt attsamma
gälla de närmaste åren. Redan det skälet måste införandetav av en ny
statlig stödform kunna motiveras med starka skäl. Vidareytterst
påpekades i direktiven det i finansplanen till budgetpropositionenatt 1980
prop. 197980100, bil 1 38 särskilt understryks viktens. attav
industripolitiken offensiv inriktning och i första handges en attavser
stödja utvecklingen konkurrenskraftiga branscher och företag. Endastav
i speciella fall, framhålls det, kan den inriktas upprätthållaatt
verksamheten i vikande branscher.

Utredaren ansåg promemorian saknade underlagatt gjorde detsom
möjligt bedöma behovet det föreslagnaatt rådrumsstödet. Förav att

sådant underlag inhämtadeett utredaren yttranden från vissa länsstyrelser
i fråga erfarenheterna de befintliga möjligheternaom skapaav att
rådrum. Utredaren överlade vidare med företrädare för Arbetsmark-
nadsstyrelsen och Statens industriverk i dessa frågor och därjämte deltog

vissa regeringsärenden, beretts främst inom den vidav Industride-som
verksammapartementet för uppföljningexpertgruppen EFSU.m.m.

Enligt utredarens uppfattning den gjorda kartläggningen inte någotgav
belägg för det finns behov rådrumsstödatt detett generella slagav av

promemorieförslaget innebär. Tvärtom styrkte den enligtsom utredarens
mening entydigt uppfattningen de möjligheter f.n. finnsatt attsom
åstadkomma frister för ytterligare överväganden i huvudsak till-är
räckliga. Utredaren föreslog det behov särskilda stödmöjligheteratt av

i vissa undantagsfall visat sig föreligga tillgodosessom detattgenom
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lokaliseringsstöd eller garanti för lånmöjlighet lämnatillskapas atten
industrigarantilån.

Övriga reformförslag4.3

1985 7industriverks SIND Kon-4.3.1 Statens rapport
kurssutredningen

regeringenseptember Statensregeringsbeslut den 198420Genom gav
förändringar antaletutreda orsakerna tillindustriverk i uppdrag att av

19857industriverk SINDföretagskonkurser. Statens rapportenavgav
utredningen. Utredningenkalladi det följandeKonkursutredningen

konkursproblemen i olikaför belysaflertal studiergenomförde attett
företag. Studierna inriktade påskildabranscher och för typer av var

till ökningen antalet konkurser,konkursorsaker, orsakeranalyser avav
spridningseffekter uppskattningarkonkursensuppföljning samt avav

olikadessa fördelaskonsekvenser och hurkonkursers ekonomiska
iberörde konkurserutredningens delstudier tvåfordringsägare. Av

urvalbyggverksamheten ochoch 1982tillverkningsindustrin etten av
fördelade hela näringslivet. För närmarekonkurser beslutade 1983 att

analyserade utred-erhållit samhållsstödi företagbelysa konkurser som
erhållitbeslutade i företagsamtliga konkurser 1983ningen även som

utvecklingsfondema. syfteutvecklingskapital från Iellerrörelselån att
nystartade utvecklingsföretag gårrelativt mångabelysa orsakerna till att

beslutadekonkurserutredningen antalkonkurs analyserade äveni ett
lokaliseringsstöd.beviljatsi företag vilka1983

berörutredningen konkursproblemenutgångspunkt förEn attvar
ochomgivning samhället isåväl företagetsintressenterimånga stortsom

byggaeventuella åtgârdsförslag syftar till måste påde lösningaratt som
intervjuer och dis-samarbetar.olika plan Genomaktörerna påatt

praktiska erfarenhetutredningen del denkussioner tog personersomav
och advokatbyråerackordscentraler revisions-arbetar i banker, samtsom

Även för leverantöreringående samtal medbesitter. representanter
ochpåverkan sysselsättningenbelysa konkursersfördes. För att

konkursutvecklingen gjordebranschförhållandens påverkan påspeciella
ochlänsarbetsnämnderi samarbete med länsstyrelser,utredningen

bedömningsärskilt översiktligtillsynsmyndigheter i varje lån aven
Lånsmyndigheternakonkursutvecklingen och dess konsekvenser.

k.utvecklingsfonden i respektive länstillsammans meddiskuterade s.
erfaren-diskuterat konkursorsaker. Länsorganensobeståndsgrupp även

försorg.länsstyrelsernashärvidlag delgavs utredningenheter genom

regiteknikutvecklingsverkets NUTEKzsJfr i Närings- ochäven en
rekonstruktionsinstru-Riskbedömning- ackordetutarbetad rapport som

1992.ment



186 SOU 1992113

Rapporten innehåller sammanfattning statistiken presenteratsav som
i delrapport till regeringen i maj 1985. konkursstatistikenAv framgåren

det totala antalet konkurser underatt 1940- och 1950-talen låg på nivåen
konkurser1 000 år. Under perioden 1965-70 ökade de tillom ca per ca

4 000 år. På denna nivå låg antalet konkurser fram till mittenper av
1970-talet. Därefter skedde åter kraftig Ökning. 1984 registreradesen
totalt 7 konkurser,varav044 5 466 företagskonkurser. Konkurs-var
Ökningen ledde till antalet konkurser i förhållande tillatt antalet befintliga
företag i respektive delbransch under det årtiondet ökade frånsenaste ca

Ökningen0,5-1 till l,5-3procent antalet konkurser underprocent.ca av
de åren skedde främst inom tjänste- ochsenaste servicesektom där detalj-
och partihandeln förstått den ökningen.största Antalet anställda berörda

konkurs höll sig under 1980-talets första hälft kring 20 000 år.av ca per
Detta innebar genomsnittligt antal anställda i konkursföretagenatt under
perioden 1982-84 sjönk från 5 till Utredningens statistik visade 90att

samtliga konkurser sker i företagprocent med mindre 5 anställda.änav
Enligt utredningens mening visade de analyser gjordessom av

konkurser det främst grundorsakerär i företagetatt och kortsiktiga
förändringar i företagets omgivning bidragit till företaget kommitattsom

obestånd. Orsakerna till företaget kommit obestånd kundeatt enligt
utredningen företagsledaren inte haft tillräckligatt erfarenhetvara ex.

företagande, inte haft tillräckliga kunskaper eller förmåga planeraav att
och följa företagets ekonomi, inte haft sig tid eller tillräckligaupp vare
kunskaper marknadsföra företagets produkter elleratt denne varit föratt
optimistisk i ansträngningarna expandera företaget. I de analyseratt som
utredningen gjorde konkurser 1982 och 1983 framkom förhållandenav

tyder konkursen varit planerad i antal fall.att Detta gällde dåsom ett
främst konkurser i mindre bygg- och serviceföretag. Totalt hadesett
dock denna orsak enligt utredningen begränsad betydelse för konkurs-
utvecklingen Vidare visade studier konjunkturutvecklingenstort. ochav
dess påverkan konkursernapå minskningen byggvolymen hadeatt haftav

mycket stark inverkan på ökningen antalet konkurser. En statistisken av
analys byggkonjunkturens påverkan konkursutvecklingenpå visadeav att
då antalet påbörjade småhus minskar med 1 ökar antaletprocent
konkurser med 5 procent.

Utredningen kunde inte statistiskt styrka något samband mellan det
ökade antalet nyetableringar och konkursutvecklingen. Detta berodde
enligt utredningen bl. brister i nyetableringsstatistiken ocha. att
ökningen i nyetableringar under år inte fulltännu hunnitutsenare
avspeglas i konkursstatistiken.

Enligt kunde det emellertid olikapå konstaterasrapporten sett att
kreditmarknadens utveckling varit bidragande till konkursökningen.
Enligt utredningens mening det framför allt konkurrensen denpåvar
snabbt expanderande smâföretagsmarknaden bidragit till mångaattsom

med alltför bristfälliga affärsidéer erhållit krediter förpersoner att starta
Ävenföretag. leasingmarknadensett snabba utveckling har på olika sätt

påverkat möjligheterna finansiera olönsam affärsverksamhet.att En
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utvecklingengjordeutredningen är motiakttagelse att mersomannan
ochföretagsamhället itjänsteproduktion i typgettstort aven ny

såvälbelystfåtthärvidlagutredningenolika har attPå sättföretagare.
förkompetensbehovetunderskattarkreditgivareföretagare grovt avsom

utredningenkundeSlutligenserviceföretag.utvecklaleda och ettatt
totaltkonkursutvecklingeninverkandevalveringens settkonstatera att

betydelse.litenhaft mycket
betydandeharkonkurseranalysernavisadeEnligt attrapporten en

Enligt dei konkurs.gårverksamhetsysselsåttningeni deneffekt på som
800de 350ñck endastgjordesuppskattningar procent caavcasom

iutredningenkonkursernade 308berördesdirekt somavpersoner som
dettaarbete. Ibehålla sittanalyserat,utvecklingsfondernamedsamarbete

konkurstillfället,ñrehändelserpoängterade länsorganensammanhang att
avvyttringarpersonalinskränkningar ochneddragningar,i form avex.

sysselsätt-påverkaninneburit störreavsevärtverksamheter,vissaav
kommentarerdekonkursen.själva Avföljdernaningen än somav

medsambandineddragningarvidaregjorde framgårlänsorganen att
sysselsätt-betydelsemarginellhaftfall totaltflestai dekonkurs sett

konjunkturuppgångendet ibl.berodde påDettai regionen.ningen atta.
Närjobb.arbetskraftvälutbildadförså svårt attinte1983-84 nyavar

konkursök-länsorganenspridningseffekt iakttogkonkursers attgällerdet
spridnings-givit1980-talet harbörjanibyggbranscheniningen av

dels iskettharföljdkonkurserpoängteradeeffekter. Länsorganen att
glasmäs-byggverksamheten,imedverkatolika t.ex.på sättföretag som

medbyggbranschenförseri företagdelsplåtslagerier,ochterier som
vilkastransportföretagdels iinredningssnickerier, ochex.varor,

byggföretagen.utnyttjastjänster även av
konkursför-med bl.samtaloch ikonkurserenskildastudierI a.av

ii konkursernabristernakonstaterautredningenkundevaltare att
mycket Attfallstorlek i många ärföretagets stora.tillförhållande

inträffatobeståndettid efter detunder långvidaredrivits attföretagen
förluster. Denfordringsägare göroprioriteradetill storaledde att

denskerförmögenhetsmassakonkursföretagetsavtappning somav
till-harbanken intefalli delederföre konkursen,tidennärmaste
förtillgängligtblirbelopptill detsäkerheterfredsställande att som

fordran.bankenstäckerintegångerutdelning många ens
konkurser-aktuelladestudiernavisademeningutredningensEnligt av

företagetsifrånagerandeaktivaredet krävs om-ett personerattna
kreditgivarnaOmkreditgivare.företagetsframföralltdåochgivning

konkursför-skullekrediterföljerochtidigare noggrannareuppagerar
bedömningutredningensenligtborgenärskollektivethelaförlustema

falliockså mångaskullerevisoraktivarebetydligt. Enminskaskunna
avsevärdaförbrukandeundervidaredrivsföretagförhindrakunna att av
viktenleverantörer poängterarbanker ochrevisorerSåvälmedel. avsom

ochintressenter ettmellan företagets attsamarbetetutöka menaratt
Detkonkurser.onödigaförhindra mångakunnaskullesamarbete

rapporteringfrekventochutförligare externpoängterades också att mer
lueditbe-underlättaskulleoch leverantörerfinansiärertill företagets



188 SOU 1992113

dömningen för dessa och därmed leda till nödvändiga åtgärderatt sätts
in i tid.

Beträffande konkurshanteringen underströk utredningen vikten attav
förordna konkursförvaltare med bästa förutsättningar handläggaatt
konkursen. Utredningen poängterade vidare tillsynsmyndighetenatt bör
spela aktiv roll i konkurshanteringen i respektiveen län såväl vid
tillsättningen konkursförvaltare i uppföljningenav konkursen.som avÄven ackordscentralema fyller viktig roll i hanterandet obe-en av
ståndssituationer. Utredningen ansåg det är önskvärtatt ackords-att
centralernas roll förstärks större geografisk täckning och degenom att
dessutom bör kompletteras med konsultverksamhet inriktas påsom att
rekonstruera företag i kris.

Utredningen belyste också konkurslagstiftningens påverkan på
konlcursutvecklingen. En aspekt berörs hur lagenär lönegarantisom om
påverkat beslutet välja konkurs instrumentatt för rekonstrueraattsom ett
företag i kris. Enligt utredningen framhölls från flera håll reglerna föratt
lönegaranti fördelutgör för konkursförfarandet i förhållandeen till
rekonstruktion ackord. I detta sammanhanggenom poängterades även
lönegarantins konkursdrivande egenskaper. De starkaste kritikerna
menade, enligt utredningen, det saknas incitament föratt kreditgivare att

i tid eftersom de lönegaranti kanagera vet att utnyttjas vid konkurs.
Enligt utredningen berodde ökningarna antalet konkurser tillav stor

del förändringarpå i förutsättningarna för företagandet i Ut-stort.
redningen såg konkursproblemet i dynamiskt perspektivett där naturliga
anpassningsmekanismer verkar såväl vad gäller insatser för förebyggaatt
konkurser i åtgärder insätts efter det konkursensom inträffat.attsom
På några områden bedömde utredningen emellertid det angeläget attsom
i syfte minska antalet konkurseratt och konkursförluster föreslå åtgärder

stärker den anpassningsprocess redansom påbörjats.som
Utredningen framförde följande reformförslag.

En ändring förmånsränslagen så löner helt ellerav delvisatt ges
förmánsrätt före företagsinteckningar bär Genomövervägas. lönernaatt

bättre förmånsrätt förstärks incitamentet förges bankerna byggaatt
kreditgivningen affärsförutsättningar så de på konstruktivtatt ett sätt

för erforderligatar åtgärderatt in föresätts konkurs.ansvar Detta borde
i sin leda till förutsättningartur föratt nå ackord med tillfredsstäl-att ett
lande utdelning föräven leverantörerna kan nås. Erforderlig anpassning

ersättningen för bankernas ökade risktagandeav förutsätts kunna ske
inom för nuvarande regler för räntesâttning.ramen En revisors arvode
för rekonstruktionsarbete före konkurs fönnånsrätt.ges

Ett rekonstruktionsförfarandenytt bör utvecklas. En mycket delstor
bristerna i konkurser uppstår under denav period före konkursen då

företagsledaren försöker förhindra företaget går i konkurs.att Ut-
redningen har olika fåttsätt belägg för det finns behovatt attav
komplettera konkurslagstiftningen på sätt görett ägnarattsom man mer
tid åt försöka lösa krissituationeratt konkurs. Därigenomutan torde de
kapitalförluster idag uppstår i företag i krisär minskas.som Arbetetsom
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företaget föregås betalningsinställelse.med rekonstruera bör inteatt av
och andra fordrings-klara löpande betalningar till leverantörerFör att av

företaget beredas möjlighet erhålla form lånbör någonägare att av som
Ävenstöd. arvode till den utomstående konsult anlitas börtemporärt som

i kapitaltillskott krisföretaget får. praktiskainrymmas det Detsom
rekonstruktionsförfarande bör kunna ske inomhanterandet ett nyttav

ochför de och den kompetens ackordscentralernaramen resurser som
konkursförvaltare idagerfarna besitter.

Utvecklingsfondemas för rådgivning till nyföretagareresurser
Utvecklingsfonderna förstärkaförstärks. bör ekonomiska attges resurser

sin kompetens och sina inom nyföretagandet, framförallt för attresurser
stödja nyetablerade företag under längre tid.kunna en

Utbildningskampanj driva företag genomförs. utredningensatt I
föranalyser konkursfall och samtal med revisorer,representanterav

fl. framkommit brister i ekonomi admini-banker har det ochattm.
stration i mindre företag mycket vanliga finns klartoch detär att ett

företag dåligt brister i ekonomiskasamband mellan går och densom
planeringen. föreslås därför banker, revisorer ochI rapporten att

organiseradeintresseorganisationer under treårsperiod genomfören
utbildningsinsatseri form utbildningskampanj driva företag.attav en

Nyetablerings- och konkursstatistiken utvecklas. Utredningen
föreslår åtgärder i syfte förbättra nyetablerings- ochslutligen vissa att
konkursstatistiken.

föremål för remissbehandling. harRapporten har varit Yttranden
Statistiska centralbyrån SCB, Stockholms tingsrätt, Växjöavgetts av

tingsrätt, kronofogdemyndigheten i Stockholms distrikt, kronofog-
distrikt,demyndigheten i Sundsvalls LGU 198204, StiftelsenA

utvecklingsfond, StiftelsenStockholms läns Malmöhus läns utvecklings-
fond, Stiftelsen läns utvecklingsfond, TjänstemännensKronobergs
Centralorganisation Landsorganisationeni Sverige SverigesTCO, LO,

Köpmannaförbund,Grossistförbund, Sveriges Sveriges Industriförbund,
SHlO-familjeföretagen,Industriförening, Sveriges Förenings-Svensk

bankers Förbund, Svenska Bankföreningen, Svenska Sparbanksföre-
ningen, Finansbolagens förening, Sveriges Ackordscentral, Svenska
Inkassoföreningen, Konkursförvaltarkollegiernas förening, samt
Föreningen Auktoriserade har skrivelserRevisorer FAR. Dessutom
inkommit från Hellström, i Luleå, Stiftelsen JämtlandsJan högskolan
löns utvecklingsfond, styrelsen för teknisk utveckling STU, Leveran-

Stiftelsen för Företagsutveckling SvenskaInstitutet SIFU,törsgruppen,
Småföretagsinstitutet, HandelskammarförbundetSvenska ABsamt
Företagskonsolidering.

tiotal remissinstanser uttalade sig i huvudsak positivtEtt ut-om
redningen helhet medan ungefär lika instanser hade bådemångasom
positiva negativa synpunkter. remissinstanserna hade enbartoch Ingen av
negativa synpunkter.

En klar majoritet de remissinstanser yttrade sig förslagetsom omav
till ändring i avstyrkte det, bl.a. utvecklingsfondema i Stockholms,FRL

Malmöhus Sveriges Grossistförbund, SverigesKronobergs och län,
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Köpmannaförbund, Sveriges Industriförbund, Svensk Industriförening,
SHIO-familjeföretagen, Sveriges Föreningsbankers Förbund, Svenska
Bankföreningen, Svenska Sparbanksñreningen FAR.samt

I huvudsak positiva förslagettill ändring i FRL Stockholmsom var
tingsrätt, kronofogdemyndighetema i Stockholms och Sundsvalls distrikt,
Leverantörsgruppen Företagskonsolidering.ABsamt

remissinstanserMånga påpekade frågan förmånsrättlönernasatt om
föremål förär LGU och denna utredningsöversyn ställnings-attav

tagande bör avvaktas.
Nästan alla remissinstanser yttrade sig förslaget revisorsattsom om

arvode för nedlagt rekonstruktionsarbete före konkurs bör förmåns-
rättsligt skyddas, positiva till förslaget.var

Beträffande förslaget rekonstruktionsförfarande böratt ett nytt
utvecklas remissopinionen splittrad. Många remissinstanserhade bådevar
positiva och negativa synpunkter förslaget del ansågssom av en vara
alltför lösligt och opreciserat. Hit hörde bl.a. Kronofogdemyndigheten
i Sundsvalls distrikt, Sveriges Grossistñrbund, Sveriges Industriförbund,
SHIO-familjeföretagen, Sveriges Föreningsbankers Förbund, Svenska
Bankföreningen Svenska Sparbanksföreningen.samt

I huvudsak positiva till förslaget bl.a. Stockholms tingsrätt,var
Sveriges Köpmannaförbund, Konkursförvaltarkollegiernas Förening,
STU, leverantörsgruppen AB Företagskonsolidering.samt

huvudsakI negativa eller tveksamma förslagettill kronofog-t.ex.var
demyndigheten i Stockholms distrikt, utvecklingsfonderna i Stockholms,
Malmöhus och Jämtlands län LO.samt

Beträffande det resultatet remissförfarandetnärmare hänvisas tillav
sammanfattning remissyttrandenai 1986 8774 Näringspolitiken av prop.

inför 90-talet, bilaga

4.3.2 Justitiedepartementets hearing 1987

Den december14 höll Justitiedepartementet1987 hearing meden
företrädare för kreditväsendet och näringslivet i övrigt berördasamt
myndigheter och organisationer angående vissa konkursrättsliga frågor.
Bland deltagarna rådde enighet det finns anledning vidtaatt attom

föråtgärder skapa bättre möjligheter till rekonstruktion företag. Deatt av
representerade olika borgenärsintressen i huvudsak positiva tillsom var

skapar rekonstruktionsförfarande. Andra ifrågasatteatt ett nyttman
behovet helt förfarande och menade det skulleett nytt attav vara
tillräckligt förbättra ackordsinstitutet.att

förSom skäl införa rekonstruktionsförfarande anfördesatt ett nytt
bl.a. följande. Borgenärerna har i dag ingen ieller varje fall dålig insyn
i rekonstruktionen. Många finnsgånger det ingen förplan verksamheten
under betalningsinställelsen. harDet inträffat fleraår fall därsenare

betalningsinställelse dragit tiden.Det nuvarande ackordsför-uten
farandet fungerar inte för småföretagen. Det viktigt företagareär att en
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situation erbjudssinhan inte längre bemästrarkänner ettattsom
hjälp.han kaninom vilketregelsystem

rekonstruk-förfarande anfördes bl.a.skälSom ett nyttattett nyttmot
11-förfarandet enbartamerikanska Chapterliknande dettionsförfarande

beröraföretagen och därförBr de riktigtfå betydelseskulle ytterststora
ackordsinstitutfungerandehävdades vi harfall. Vidare att ett som

bättre efterkunna bli översyn.skulle ännu en
krav börhearingen bl.a. vilkaberördes vidfrågorAndra var somsom

storlekaktiekapitaletsAckL, betydelsengod enligtställas på aven man
ñrförmånsrättsordningens betydelseinsolvenssituationervid samt

spörsmål erinradesBeträffande sist nämndaföretag.rekonstruktion av
föremål förskatteprivilegiet varitavskaffandefrågan ettatt avomom

och 4.1.5.jfr avsnitt 4.1.2, 4.1.4i riksdagenbehandling

forum 1990Insolvensrättsligt4.3.3

januari 1990arrangerades i Uppsala den 22-23forumInsolvensrättsligt
ackordscen-universitet i samråd medvid UppsalafakultetenJuridiskaav

KonkursförvaltarkollegiemasFörening,Finansbolagenstralerna,
SvenskaBankföreningen ochSvenskaRiksskatteverket,Förening,

för kreditväsen-riktade sig till företrädareInbjudanSparbanksföreningen.
organisationer,myndigheter ochövrigt, berördanäringslivet idet och

samlade drygt 300insolvensteoretiker. Symposietinsolvenspraktiker samt
utskriften från deninledningsreferaten ochutsändaförvägideltagare. De

Förlagbokformsymposiet har i Iustusvidfördesdiskussion utgettssom
Uppsala 1990.AB,

företag.rekonstruktion insolventadiskuterades bl.a.symposietVid av
kompletterandebeträffande behovetdeladeMeningarna av en nyvar
till behovet kanställde sig tvivlandeBland deobeståndslagstiftning. som

Consafe-ochuttalade fall Salén-SmedmanPeternämnas attsom som
obeståndslagstiftninglösas bättrekanske kunnatkonkursema genom en

obestånds-amerikanska.eller den Merpartenden engelskaliknande av
huvudsakligen mindreenligt Smedmanberör emellertidfallen i Sverige

nödvändighetenifrågasattevarför hanmedelstora företagoch nyav en
ackordslagstiftningen skulle,nuvarandedenrevideringlagstiftning. En av

nödvändig.ocksåfullt tillräckligSmedman,ansåg menvara -
förmånsrättsord-frågandiskussioner angåendesamband medI om

behandladesrekonstruera företagför möjlighetenbetydelseningens att
månadersproduktiv d.v.s. lön tvås.k. lönförslagLGUs t.o.m.att upp-

återståendeföretagshypotek ochförmänsrätt föresägningslön ges
Håstad ifrågasatte härvidavsnittlönefordringar 4.2.3. Torgnyse om en

företagshypotekmellan löner och ärförmånsrättenomkastning av
försiktigarebankerna blirvill åstadkommatillräcklig attatt gemanom

förmånsrättenOmkastningeninsolvent ñretag.kredit tillfortsatt ett av
hypoteksunderla-löneskuld frånfår räknatill bankernaleder att av en

dentillräckligt för säkraunderlagetSkulle ävenattrestenget. varaav
kredit, fastän detriskfritt sådandet ändåkrediten, att nyge envorenya

framföralltoprioriterade borgenärer,utdelningen tillkunde medföra att



192 SOU 1992113

leverantörer, försämrades under den fortsatta driften. Håstad ansåg
därför generell ändring, såsomatt kredit säkrad medatten mer
företagshypotek till viss krediten alltid oprioriterad.procent ären av
Därmed får enligt Håstad bankernaäven det incitament de enligtsom
Statens industriverk ofta saknar Följa kredittagarens ställningatt ochnoga
tidigare avbryta kreditgivningen. En tänkbar reform skulle enligtannan
Håstad lönefordringar för arbete underatt konkursvara ge status av
massafordringar.

4.3.4 Till utredningen överlämnade skrivelser

Till Insolvensutredningen har regeringsbeslut den 22 decembergenom
1988 överlämnats följande skrivelser för beaktande under utrednings-
arbetet.

Framställning från Nordiska ñrfattarrådet angående förmånsrätt ñr
författares fordringsanspråk vid konkurs Justitiedepartementets ärende

1202-79nr

2. F ramställning från Svenska Företagares Riksförbund avskaffandeomförmånsrätten ñr och kommuns fordringarstats på skattav och
allmänna avgifter Justitiedepartementets ärende 2496-80nr

3. Framställning från SHIO-Familjeförtagen angående översyn avförmånsrättslagen Justitiedepartementets ärende 2100-82nr

4. Framställning från Sveriges Grossistñrbund översyn ñrmåns-om av
rättsordningen Justitiedepartementets ärende 660-85nr

5. Framställning från Sveriges Ackordscentral översyn förmåns-om av
rättsordningen Justitiedepartementets ärende 1745-85nr

6. Skrivelse från Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbets-
nämnd KLYS med synpunkter konstnärsskapetspå villkor i det
svenska samhället Justitiedepartementets ärende 87-160nr

7. Framställning från Småföreta Riksorganisation angåendeens
underleverantörers och andra små rätt till utdelning vidoretagares
konkurs Justitiedepartementets ärende 87-1919nr

Skrivelse från Ackordscentralen Stockholm angående behovet av enreviderad ackordslagsti ftning J ustitiedepartementets ärende 87-2421nr

9. Skrivelse från advokat Stefan Vejdemo angående förmånsrätt för
begravningskostnader Justitiedepartementets ärende 88-1965nr

Till utredningen har vidare överlämnats två skrivelser från Grossistför-
bundet Svensk Handel Industridepartementets ärende 142391 ochnr
Justitiedepartementets ärende 92-693.nr

Skrivelserna under 2-5 och 7 syftade samtliga till översynen av
fönnånsrättsordningen i avsikt stärka de oprioriterade borgenärernasatt
ställning. I skrivelserna gjordes bl.a. gällande avskaffandeatt ett av
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avgifter skulle stärka underleverantörernasför skatter ochförmånsrätten
påpekadesVidareställning.och underentreprenörernas statensatt

effektivare. Sverigesblivit alltskatteindrivning olika åtgärdergenom
underlöneprivilegietbehovetAckordscentral ifrågasatte dessutom av

inteför förmånsrâttenbetingade skälenåberopande de socialtattav
Småñretagens Riks-medanföreligger efter tillkomst,längre LGLs

prövning frågan lönega-förutsättningslösorganisation efterlyste omaven
för ochutläggrantin utsträckas omfatta ocksåkan entreprenörens egetatt

påpekadekonkurs. Vidarei händelse kundföretagetsanställdas arbete av
förbundeti skrivelse från 1992Grossistförbundet Svensk Handel sin att

rekonstruktionsförfarandemedsynnerligen angelägetdet ettanser vara
företagbehovetAckL och KL tillgodose sättabättre än att somavsom

ekonomisk kris fötter.hamnat i en
ställts tillskrivelseförfattarrådet framförde i sin 1,Nordiska som

författarnas arbetenordiska låndema, utgörjustitieministrarna i de att
ochvälmotiveratförlagsverksamhet och detgrundvalen för all äratt

prioritetshänseendeförfattares fordran i konkurs inödvändigt att
Konstnärligaanfördessynpunkteranstållds. Liknandejämställs med av

skrivelsei sinSamarbetsnämnd KLYSoch Litterära Yrkesutövares som
kultur-och andraförfattareframställde begäranbl.a.6 attomen

förmånsrätt i konkurs sätttillerkännasarbetare skulle somsamma
kundelönegarantinfrågandessutomanställda. KLYS ansåg att om

hellreomfatta dessa kategorier ellerutvidgas ännuävenatt om en
instiftas,slag kundesocialförsäkringsförmån motsvarandesjälvständig av

skulle övervägas.
till JustitiedepartementetAckordscentralen Stockholmskrivelsen frånI

AckL.revideringframfördes önskemåli september 1987 8 avom en
väsentligen följande.förslag skälenochACs var

lagreglerföreslogbetalningsinställelse. ACLagreglerad att
obestånd, hargäldenär, hamnatinnebördutformas med att som

medbetalningsinställelselåta registrera sinmöjlighet hos rättenatt
skallgodförordnarockså samtidigtpåföljd rätten attatt varamanom

medförhandlingariutredningbehjälplig beträffandegäldenären samt
bestämmelserenligt AckLs ärskrivelsen påpekadesborgenärerna. I att
ackordoffentligt ärförhandlingför beslutdet dagen somomom

förackord ochomfattasfordringar skallavgörande för vilka ettavsom
imånghundraårig praxiskvittning. Enligttillborgenärernas rätt en

endastbestämtbetalningsinställelsenäringslivet har dock gäldenärens att
skallbetalningsinställelsenföreoprioriterade fordringar uppkomna anses

efteruppkomnaskuldereventuellaackordsförfarandeingå i attsamtett
betalnings-ocksåpraxis harskall betalas fullt Ibetalningsinställelsen ut.

kvittning.till Genomavgörande förfått bliinställelsetidpunkten rätten en
ochkvittningreglergällandebetalningsinställelse kanlagreglerad omnu

registreradetill denknytsdessaåtervinning omarbetas så att an
godemansför-kundeuppfattningEnligtbetalningsinställelsen. ACs

bibehållas.månaderordnandets längd maximalt tvåom
skrivelsenborgenärssarrzmanträdet. IochSamordna edgångs-

får avläggagäldenärenföreslogs edgångssammanträdet slopas och attatt
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ed vid borgenärssammanträdet. Tidsfristen mellan edgång och borgenårs-
sammanträde avseddär gäldenären och borgenärerna tidatt attge
framställa anmärkningar fordringar skulle omfattas ackordet,mot som av
liksom okända borgenärer tid anmäla sina fordringar.att Detatt ärge
nämligen först i samband med beslutet inleda ackordsförhandlingaratt

gäldenärens situation kungörs. Enligt förslagACs skulle kungörelsesom
gäldenärens situation kunna ske vid betalningsinställelsen eller vidom

tidpunkt då den gode i samråd med finnerrätten borgenärs-attmannen
sammanträde skall äga rum.

För den gode möjligheteratt tiden förattge mannen anpassa
borgenärssammanträdet till bl. den anslutning han vid viss tidpunkt hara.

föreslåsuppnått vidare regel med innebörd den gode mannen-atten
gäldenären får tidsrymd till tio veckor ansöka hostre rättenatten av att

hålla borgenärssammanträde. Enligt uppfattningACs borde spärregeln
minst 40 anslutning räknat både antal ochprocents beloppom

bibehållas och till reglerna ansöka borgenärs-attanpassas om om
sammanträde.

Förstärk âtervinningsinstitutet. skrivelsenI påtalades den godeatt
inte självständigt får föra talan återvinning. I stället får denmannen om

gode anmoda röstberättigade fordringsägaremannen att egen pro-
cessuell risk föra återvinningstalan och det kan återbördas i dyliksom en

skall efter reglering rättegångskostnadema fördelas tillprocess av- -
samtliga fordringsägare. Enligt ACs uppfattning det sigsäger självt att
det mycketår försvårt god förmå enskild fordringsägare,atten man en

kanske beroendeär framtida goda kontakter med gäldenären,som av att
väcka sådan talan. I de fall förevarit har det oftast variten som
kronofogdemyndigheten med stöd oprioriterade restavgifter förtsom av
dylika I skrivelsen föreslogs därför den godeprocesser. att mannen ges

ställning konkursförvaltare det gällernär förarättensamma som en att
återvinningstalan. Genom den gode denna makt fåratt han,ge mannen
enligt ackordscentralen, effektivare möjligheter träffa förlikningar tillatt
fromma för fordringsägarkollektivet.

Skärpta krav på den förordnas till god Mot bakgrundsom man. av
de i lagen formulerade kvaliñkationskravenatt på den skallsom

förordnas god alltförär hade det, enligt AC, visat sigsom man vaga att
konkursdomarna haft svårigheter avvisa olämpliga förslag till godeatt

skrivelsenmän. I hänvisades till det vid konferens hållen i Malmöatt en
den april4 1984 vari deltog flertalet konkursförvaltare, tillsynsfogdar,
konkursdomare för banker och näringslivsamt i södrarepresentanter
Sverige, framfördes åsikten kompetenskraven för bli förordnadatt tillatt
god skulle skärpas. Enighet rådde bland deltagarna kompe-man attom
tenskraven god borde högresättas konkursförvaltare,änen man en
även med beaktande de i konkurslagsreformen 197879 skärpta kravenav

förvaltarna.
I skrivelsen anfördes det framför allt kravenär på denatt gode

praktiska erfarenheter ha arbetat med obeståndsfrågormannens attav
kraven denpå gode till sitt förfogandesamt haratt anpassadmannen en
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frågaidet kommerhållas Omkontorsorganisation måste attuppe.som
föreslagnedenskall kravenvidtjänsteman ACförordna änannan

tidigarekonkursförvaltare. Iställsdehögtlikasättas ensom som
godemans-alltför mångapåvisatsharutredningargenomförda att

förordnad, harvaritvidtjänsteman ACförordnanden, där änannan
avslutatsomfattningihandlåggningarlångdragnaresulterat i storsom

misstänkasfogdet meduppfattning kundeEnligt ACskonkurs.genom
densökandeför denskettgodemansansökanfall hari dylika attatt ge

betingat arvode.förförmånsrättenexklusiva
lagändringsin skrivelse 9efterlyste islutligenStefan Vejdemo en

utmätningsfriabouppteckningskostnaderoch görsbegravnings-det sätt att
härför anförde hanskålförsatts i konkurs. Somintedödsboetäven om

ellerutmâtningbegäraskynda sigkanborgenärförsigkommen attatt en
och dettakronofogdemyndighetenutmätningsärende hosaktivare ett

haft tillgångarEftersom boettillgångar.sistaanspråk boetsisätt ta
boupptecknings-ochbegravnings-intesocialförvaltningenbetalar

Stefan Vejdemoblir enligtFöljdenfall.i sådant attkostnaderna ett man
vilkettillgångarna,freda de småföri konkursboetalltid måste sätta att

onödigaorsakaroch förvaltaredomstolarsin belastari samttur
kostnader.
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5 Utländska förhållanden

redogörelsenI för utländska förhållanden belyser utredningen sådana
insolvensförfaranden alternativ till offentligtutgör ackord ochsom
konkurs. Vad gäller nordiskavåra grannländer det främst de danskaär
reglerna betalingsstandsning och de norska gjeldsforhandlingom om

behandlas. frågaI Finland knyts intresset till den reformsom om
området 1992 förbereds inom det finska justitieministeriet.som
Beträffande andra länder har utredningen valt redogöra för rättssyste-att

i England the administration order procedure, USA reorganisa-men
Österriketion enligt Chapter 11, das Vorverfahren, Frankrike och

Tyskland. Syftet med redogörelsen belysaär sådana lagregleradeatt
förfaranden den hos till del oreglerade procedurmotsvarar storsom oss

förenad med gäldenärsär betalningsinstållelse konkurs.utansom en
Vid behandlingen de utländska ñrfarandena utredningen ocksåav ger
översiktlig bild förmånsrättsordningenhur i de olika ländernaen av

gestaltar sig. Därvid redogörs bl.a. för regler sikte prioritettarsom
för fordringar uppkomna under betalningsinställelse.

Det kan här sin plats med några terminologiska anmärkningarvara
betydelse för det följande. Som kommer framgå uppfattasattav

insolvensbegreppet i de berörda regelsystemen annorlunda i svenskän
Ofta illikviditet,härmedrätt. eventuellt också insufñciens.avses

Begreppet särskild färmånsrätt har undvikits. Borgenärer med säkerhet
i gäldenårens egendom behandlas kategori, oavsettsom en egen om
borgenärens utformatsrätt separationsrätt eller särskildsom en en
förmånsrätt. Konstruktionen härvidlag varierar och saknar betydelse i
sammanhanget. Benämningen allmän förmánsrätt används sådanapå
förmånsrätter det svenska begreppet.motsvararsom

Utöver vad gäller i fråga förfaranden konkurs berörutomsom om
utredningen vad föreskrivetäven fortsatt driftär rörelsesom om av
under konkurs lönegaranti vid arbetsgivares insolvens.samt om en

Redogörelsen för utländska förhållanden har såvittutom avser-
Danmark och författatsNorge Gertrud Lennander.av-

För ytterligare upplysningar angående utländsk på områdeträtt
hänvisar utredningen till bl.a. Gertrud Lennander i TfR 1987 545s.
och Insolvensrättsligt forum 22-23 januari 1990 Iustus Förlag 1990

40 Annika Arvidsson SvJT 1988 648 ff.samts. s.
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5.1 Danmark

5.1.1 Bakgrunden till nuvarande regler betalings-om
standsning, m.m.

Institutet betalningsinställelse betalingsstandsning infördes i dansk lag
efter förslag den redan 1958 tillsatta kommitté hade till uppgiftav som

revidera konkurs- och ackordslagstiftningen konkurslovsudvalget.att
Kommitténs slutbetänkande nr. 6061971 innehöll förslag till en ny
konkurslag. förslagetI ingick bl.a. regler betalingsstandsning ochom
ñrmånsrätt. Lagstiftaren bröt 1975 reglerna betalingsstandsningut om

konkurslagsreformen och införde dem eftersom de fåttseparat,m.m. ur
saarlig aktualitet grund den ekonomiska utvecklingen se FIav
197475, saml. till.2. 3973 ff. SyftetA i första hand attsp. var
begränsa antalet konkurser förbättra möjligheterna till frivilligaattgenom
uppgörelser med konkurshotade företags borgenårer. Reglerna inflöt
sedan i den konkurslov DKL 1977 och trädde i kraft åretantogssom
därpå.

1975 års regler betalingsstandsning fick inte den avsedda effekten.om
Det visade sig betalningsinställelserna bara i mindre antal fallatt ett
ledde till någon form frivillig uppgörelse. I många fall slutadeav
förfarandet med konkurs. Ofta blev det resultatlöst. En kommitté,ny
betalingsstandsningsudvalget, tillsattes 1981 med uppgift överatt se reg-
lerna betalingsstandsning. Kommittén skulle främst behovetövervägaom

ändringar för borgenärerna inflytande förfarandet.större överattav ge
Kommittén lade fram1983 Betzenkning betalingsstandsning nr.om
9831983. Kommitténs lagñrslag låg till grund för gällande reglernu

kom till 1984 Lovförslagse L10 Folketinget 1983-84, 2 saml.,som nr.
blad 11. Lagtexten finns intagen i bilaganr.

bör påpekasDet DKL liksom den äldre danska konkurslagenatt - -
innehåller bestämmelser uppskov vilandeförklaring med pröv-om
ningen konkursansökan § 24 DKL. Bestämmelserna gäldenä-av en ger

möjlighet hos skifteretten tillett domstol i första instans knutetattren
judiciellt motsvarande det tidigare svenska konkursdomarinstitutetorgan
begära sådant uppskov under högst månader. Det krävs gåldenärentre att
söker uppgörelsenå med borgenärerna och skifteretten detatten anser
finnas rimlig utsikt till uppgörelse kan komma till stånd. Se vidareatt en
avsnitt 5.1.10.

inledningsvisSom har i det följande först översikt översagts ges en
förmänsrättsordningen avsnitt 5.1.2. Därefter behandlas reglerna om
betalingsstandsning avsnitt 5.1.3-5.l.l1. Härutöver berörs vad ärsom
föreskrivet fortsatt drift rörelse under konkurs lönegaran-samtom av om

vid arbetsgivares insolvens.en
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Förmånsrâttsordningen5.1.2

för sinborgenârhuvudregel,gällerdanskEnligt rätt att somensom
dennaskall tillgodosesegendomi fast eller lösfordran har panträtt ur

afMunch, Konkursloven 1977jfr § 46 DKL,övriga borgenärer,framför
Munch, 335i det följandeciterasuppl. 19886med kommentarer, s.

följandei detuppl. citerasKonkursret, 1988ørgaard, 3och
delvis uppnårslag baraborgenär nämntørgaard, 186 Om av nuens.

med övrigarestfordrankonkurrerar hansfordran,täckning för sin
krav.borgenärers

tillsvarende sikkerhedsretandenellerhandpanträttharDen som
talarStk. DKL. Mankonkurs § 91 1inteberörs pantsättarens omav

ørgaard 187.separatistposition,då harpanthavaren t.ex.att s.se
ochi fordringaråsyftade främsttillhörhandpanträttUtom pantgruppnu

gällerandra panthavare535. FörMunchrättigheterandra atts.
medkonkurs kan ske baraunderegendomendenrealisation pantsattaav

85 Stk. Detpanthavaren § 1.begäransamtyckekonkursboets av
Stk.jfr 90 1. Enföre konkursen §utmätning har skettgäller även om

separatist Munch 533intealltså seräknasutmätningsborgenär s.som
187.och ørgaard s.

tillDanske Lov 5-7-8 10panthavare enligtanmärkaskanDet att en
brugeligtegendomen tilldenomständigheter kanunder vissa pantsattata

från denoch använder intäkternaadministrerar denhanpant attgenom
vid konkurs,avskurenmöjlighetfordran. Denna årbetalning sintill av

ff, MunchBrugeligt 1981, 29Andersen,DKL,Stk. 4§ 31 pant, s.se
betalingsstandsning,vidI fråga lägetørgaard 188.och258 seoms.s.

avsnitt 5.1.5.
säkerhets-omstødelse ochåtervinning panträttfrågaI annanavom

fullbordatssakrättsligtskuldens tillkomst ellervidbetingatsinterätt, som
svenskenligthuvudsak detsamma rätt,idröjsmål, gäller seutan som

månaderföreskrivs fristnormalfalletFörStk. DKL.§ 70 1 treomen
för närståendedispositioner till fördelbeträffandefristdagen ochföre en

ff.459vidare Munchtvåårsfrist. Se s.
konkursorde-fordringarna vid konkursFönnånsrättsordningen mellan
urskilja fyrakanDKL. Grovti §§ 92-99 sättreglerasnen man

fordringarkategorier av
konkursfordringar vissa slag2massafordringar massekrav,1 av

medsimple kravfordringarÖvrigapriviligerede krav, 3
ørgaard s. 137efterställda fordringar.förundantag 4 att manmenar

fordringar harplaceraoch kankategorierna 1 2mellan somen grupp
undgå konkurs. Detunder försökuppkommitdedet attgemensamt att

vidtilsynetsamtyckestiftats medhargäldgäller t.ex. avsom
kallar sådani följande. Hanvidare dethärombetalningsinställelse se

massekrav.eller sekundmrebetalingsstandsningskravgäld
gällerDKL. 92i och 93 §ställning §§ 92Massafordringamas anges

medbehandlaskonkurs. I § 93i dödsbosbegravningskostnader -
försättande i konkurs 1,nr.kostnad för gäldenärensinbördes lika rätt -

konkursför-tillarvodeförvaltning 2,vid nr.omkostnader boets t.ex.
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valtare, och gzeld, der pådrages boet under dets behandling nr. 3,
dvs. fordringar tillkommer borgenärer på grund konkursboetssom av
rättshandlingar. Den sist nämnda punkten omfattar i princip varje gäld

stiftats under konkursen, dvs. också krav uppkommit till följdsom som
vidaredrift gäldenärens rörelse.av av
Först bland de förmånsberâttigade priviligerede konkursfordringar-
kommer sådan gäld på eller harsättna ett göra medannatsom att

strävanden från gäldenärens sida lösa sina ekonomiska problematt utan
konkurs. Dessa fordringar behandlas i § 94 och har inbördes lika rätt.
Munch s. 547 utvecklar syftet med denna förmånsrätt följandepå sätt.
Ändamålet underlättaär strävandena tillatt stånd uppgörelseatt en

konkurs. Då dessa utgifterutan i konkursensgörs hotande närhet, år en
förmånsrätt nödvändig, ställande säkerhet eller kontant betalningom av
skall undgås. Förmånsrätten kan godtas borgenårerna, eftersomav en
uppgörelse Ävenkonkurs i allmänhet också dessautan bättre utbyte.ger

bara mindre del försöken leder till konkurs undviks,om en ärattav
borgenärema för det intresserade dessa strävanden,mesta dettrots attav
vid misslyckande går demett över själva.ut

I punkt 1 rimelige omkostninger vidupptas försök åstadkom-nr. att
samlad ekonomisk uppgörelse en samlet ordningma rekon-en genom

struktion, avveckling eller ackord eller på Likvidationsätt.annat av
aktiebolag och anpartsselskab behandlas dock i punkt Den förstanr.
punkten fick sin nuvarande lydelse i samband med reformen reglernaav

betalingsstandsning 1984. Under punkten faller bl.a.om arvode till
uppträtt professionella aktörer i försökpersoner som som ett att

åstadkomma samlad uppgörelse, tilsyn och akkordtillidsment.ex.en
se Munch 549 och ørgaard 152 Kravet på en samlet ordnings. s.
utesluter inte vidare förmånsrättutan även omkostnaderatt vid ettges
försök åstadkomma frivilligatt uppgörelse med gåldenärens huvud-en
borgenärer se U. 1985.796. Däremot har i praxis konsultfirmast.ex. en
krav på arvode för redogörelse till bruk vid förhandlingar meden
gäldenärens bankförbindelser kreditvillkor skulle möjliggöraom som en
fortsatt drift, tills färdig rekonstruktionsplan kunde föreligga, inteen

omfattat § 94 U.ansetts 1983.859.av
I punkt i2 § 94 behandlas gäld anden ga2ldnr. annan som

gäldenåren efter fristdagen har ådragit sig med samtykke af afet
skifteretten beskikket tilsyn av ørgaard benämnd tilsynsgodkendt
gzeld. Denna regel infördes redan 1975 och har förtydligats1984 det
viset ordet anden tillfogats föreatt gaald för klargöra deatt att
fordringar i första punkten inte hänföraär under punktsom avses att nr.
2 betaenkningse 9831983 57. Syftet med regeln är skapanr. s. att
möjlighet till nödvändig kredit till verksamhet under betalningsin-en
ställelse se Lindencrone-ørgaard, Betalingsstandsningret, 1990, 96;s.
citeras i det följande Lindencrone-ørgaard.

Med beskikket tilsyn i punkt bl.a.2 tilsyn haravses utsettsnr. som
skifteretten efter anmälan betalningsinställelse.av om
Kravet samtycke täcker inte bara situationer då sådant direktgetts

i fråga stiftande viss gäld. Samtycket kan också underförstått,om av vara
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Samtycketoch ørgaard 154.stiltiende Munch 550dvs. se s.s.ges
vidare förpliktelsergodkännande tillskan vidare ett somavavse

sig vid fortsatt drift verksamhetennödvändigtvis ådrargäldenären aven
löner, innehållen A-skatt U.Exempel lämnar1984.969 H.U.

omfattasomständigheternaoch mervärdeskatt. Efter även1986.662 H
före betalningsinställelsen,förpliktelser, grundas avtal ingångnasom

inte fortsatts hadeför den händelse verksamhetenmedkontrahentennär
belyses följande fall.inne sin prestation. sagdakunnat hålla Det nu av

i konkurs med fristdag deni september 1983Ett aktiebolag K, sattssom
i sinbetalingsstandsning, hadeapril då bola hade anmält18 1983 et

parti läder,under beta ningsinställelsen använt Sproduktion ett som
majtill efter den 9betalningsinställelsen levererat Kmed vetskap om

itill lädret skulle ingåha haft grundS ansågs1983. att anta att
betalasbetalningsinställelsen och därför ocksåproduktionen under av

kunde återlämnas fickbetalingsstandsningsboet. Eftersom lädret inte
punkt U.vederlag för prestationen enligt § 94 2 DKLförK nr.svara

följande Stk. DKL.Jfr i det § 16 ll986.197. vad sågs om csom
och gick iinställde sina betalningaraktiebolag,Ett senaresom

vilkai fastighet fyra ejerlejligheder,konkurs, ägde bl.a. varaen
betalningsm-lägenheterna uppbars bolaget underuthyrda. förHyran av

såldes. lägen-lägenheterna månader Förställelsen, tills 9ca senare
för leveransbidrag till fastighetens ejerforeningheterna skulle utgå

föreningen krävde bidraget, inte betaltsochvatten, att somav m.m.
härförskulle prioritet massakrav. Stödunder de månaderna,9 ges som

sig i stk. stk. 2,inte finnas § 14 2 DKL numera § 16ansågs cvare
till sin beskaffenhetlevererade prestationen ärförutsätter denattsom

deteller i punkt eftersomkan återlevereras, §sådan den 94att nr.
samtycke U.uppkommit med tilsynetsinte fråga gäldom somvar

1981.219 H.

regeln Stk.kan erinras i § 16 1 DKL. OmI sammanhanget enom c
tillvederlag, har fullgjorts i förhållandeprestation, för vilken skall utges

betalningsinställelse, kananmälan gjortsgäldenären efter det att om
tiltra,dertillbaka, inte tilsynet godkännerprestationen krävas om

för detta. Regelnvederlaget eller ställer säkerhetavtalet och utger
bestämmelserenligt köprättsligasäljarens s.k. stoppningsrättkompletterar

förfoga med-gäldenären redan harMunch 177. Om överse s.
vederlagskravetprestation, enligt 16 Stk. 2kontrahentens blir § c

konkurs. Jfrenligt i gäldenärensförmånsberättigat § 94 punkt 2 nyssnr.
vidare avsnitt 5.1.5.rättsfall U 1981.2l9 H.nämnda Se

uppkommit efterkrävs gäldentillämpning § 94 punkt 2För attav nr.
betalningsinställelse,fristdagen anmälanfristdagen. När utgörs omav

förhandling tvångsackord begärsvillkor konkurs ellerblir det ett att om
från deti dvs. inom veckorinom den tid § Stk.1 atttresom anges

upphörde.betalningsinställelsen
påbörjadrimelige omkostninger vidpunkt i behandlasI 3 § 94nr.

Regeln får betydelseaktiebolag eller anpartsselskab.likvidation ettav
likvidation solventaenligt reglernabara vid likvidation sker avsom om

likvidator ochkostnader förMunch 552. Den täcker bl.a.bolag s.
revisor.
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Enligt punkt§ 94 4 tillkommer förmånsrätt retsavgiften,ävennr.
dvs. sådan avgift till utgår gåldenärens bo se Munchstaten som ur

552s.
Övriga förmånsrätter gäller löner 0.d. § 95 och leverantörerav

förskotterade allmämia avgifter § 96. Eljest upprätthålls principen om
lika behandling borgenärema § 97, bortsett från de efterställdaav
fordringarna § 98.

Löneprivilegiet omfattar alla har anspråk på vederlag for arbejdesom
i skyldnerens tjeneste ej massakrav. Personkretsen vid jfrär Munch

556 ff och ørgaard 156 ff. Förmånsrätten täcker lön pensions. s.
under månader före fristdagen. Vidare omfattas dels krav påsex
ersättning för arbetsavtalets avbrytande dock inte såvitt lönavser m.m.

förfallit till betalning än månader före fristdagen, dels kravsom mer sex
gottgörelsepå i den mån uppsägningen eller avbrytandet arbetsavtaletav

Ävenhar under deägt månaderna före fristdagen.senasterum sex
semesterersättning omfattas.

Statens krav A-skattpå innehållits gäldenären för anställda ärsom av
inte förenat med förmånsrätt tillhör vad brukar kallas simpleutan som
krav se ørgaard 161 Har plikten innehålla skatten uppståttatts.
efter konkursbeslutet, behandlas skattefordringen dock massakravsom
U. 1975.27 H.

Leverantärsprivilegiet förmånsrätt för leverantör, levereratger en som
avgiftspliktiga till vidareförsäljning, för avgiftsdelen köpesum-varor av

i detaljistens konkursbo. De avgifter fråga räknasär iman varom upp
§ 96 diverse punktskatter. Leverantörsprivilegiet föreslogs avskaffat av
konkurslovsudvalget i dess betänkande Konkursordenen nr. 423 1966 s.

f23 och med refusionsordning. Det har emellertid kvarståttersatt en
tills vidare Munchse 574 f och ørgaard 163s. s.

Som har förut kommernämnts konkursrättens likabehandlingsprincip
till uttryck i § beträffande97 de simple krav se Munch 575 f ochs.
ørgaard 164.s.

föregåendedetAv har framgått skatte- och avgiftsfordringaratt statens
inte har förmånsrätt. Ett skatteprivilegium gällde emellertid till början av
1969. 1990 lades i Folketinget fram lagförslag Socialistiskett av
Folkeparti återinförande fönnånsrätten såvitt A-skatt ochom av avser
mervärdeskatt se Lovsforslag L 31 Folketinget 1990-91. Avsiktennr

stärka möjligheterna driva in restförda skattebeloppatt hosattvar
näringsidkare. Efter behandling i Retsudvalget, sitt be-som avgav
tänkande den 11 april 1991 och majoritet Det konservativevars
Folkepartis Venstres, Fremskridtspartiets, Centrum-Demokratemas, Det,
Radikale Venstres och Kristeligt Folkepartis ledamöter avstyrkte
förslaget minoriteten Socialdemokratiets och Socialistiskmot Folkepartis
ledamöter, drogs förslaget tillbaka före den slutliga behandlingen i
Folketinget. Från Socialistisk Folkepartis sida anfördes förargumentsom
partiets ståndpunkt bl.a. skatterestanceme ökat efter 1969. Iatt en
bilaga till Retsudvalgets betänkande, vilken innefattar justitsministems

vissapå udvalget framställda spörsmål, återges vissasvar av upp-
lysningar rörande skatteindrivningen vilka härrör från skatteministem.
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ochmiljoner Dkrtill 534restförda A-skattersålundauppgick1974 ca
Omräkxiade tillmiljoner Dkr.ungefarligentill 730momsbelopprestförda

respektive 2 362Dkr725 miljonertalenpenningvärde lårs1991 var
A-skatterna 586restförda 1dejanuari 1991Dkr. Den 1miljoner var

delövervägande ärtoldavgift varsföroch beloppenDkrmiljoner
miljoner Dkr.2 909moms

iDepartementetSkatteministerietfrånharInsolvensutredningen
skatteprivi-avskaffandetuppgifter hurvissainhämtatKöpenhamn avom

reformensochi konkurs 1utdelninginverkat pålegiet statens om
ochindrivningen skatterförhänseenden,i andrakonsekvenser t.ex. av

Skattestyrel-Told-augusti harden 1992skrivelse 3avgifter 2. I ogen
bl.a.sig anförtansluterSkatteministerietuttalandentill varssen --

minskatharutdelningen tillmedförtharReformenföljande. 1 statenatt
kreditorer. Isimpledaakning til deikkeomfang, deri det ener

harDKLenligt § 143och avslutassaknastillgångardärkonkurs som
statistikingenStyrelsen harbetydelse.skatteprivilegiet ingenbortfallet av

straffbeläggerDansk lagefter reformen.konkursutdelningenbelysersom
A-skatt vilket har eninnehålleninbetalaarbetsgivareförsummelse attav

i høj gradhar medförtReformenVirkning. 2preventiv statenvis att
näringsidkare. Omhosrestanceroverfor ettpåmå storevagtvaere

verksamhetenA-skatt, kaninbetalning sättaförsummarföretag manav
innehållensärskild övervakning sådvs.incasso, attpå permanent en

nyligenharlønindbetaling.varje DessutomvidinbetalasA-skatt man
fåtthar ocksåavgifter.och andra Mankredittiden förförkortat moms

näringsid-enskildarestförda belopp hosindrivningtillmöjlighetökad av
undergäldenårenhoslønindeholdelseföretasdet kankare attgenom

avgifterA-skatt,förkonkursoch efter m.m.moms,
iavslutade 1986konkurseri 392resultatetundersökningEn av
iEybenW.E.landet i övrigt sevissa delarochKöpenhamn vonav

oprioritera-tillutdelningff visar1990 97Ugeskrift for Retsvaesen atts.
genomsnitt-Dividenden%.fall 44,1i 173förekomde borgenårer var
vid under-högrevilket än% Köpenhamn, äri% 18,39ligen 14
Skattekra-%.genomsnittligt låg 101960-talet, då densökningar

mellan olikamycketväxladefordringarnaoprioriteradedeandel avvens
%.% till 50,6från 1,87domkretsar

dvs. räntekravejierställda fordringar § 98,betalasi ordningenSist
kraven, böter,nämndade i §§ 92-94konkursbeslutet utomefter

Munchgåvolöften seskattetilläggvärdeförverkande och samtm.m.
ørgaard 165och576 s.s.

betalingsstandsningmedSyftet5.1.3

betalingsstandsning nämntsårlagreglerade institutetdetSyftet med som
ochMunch 97 Boundgå konkurs semöjligheternaförut pröva attatt s.

citerad i detkonkursret, 1990,Kreditorforfølgning MaterielEyben,von
ff.Lindencrone-ørgaard 12 Be-jfrEyben, 23följande s.s.von

in fråganpågickinte närmaretalingsstandsningsudvalget, omsom
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regleringens ändamål, förklarade övervägt skulleatt haman om man
kvar reglerna betalingsstandsning eller i stället borde byggaom om man

bestämmelserna vilandeförklaringut konkursansökan. Kommit-om av
hade emellertidtén fått positiva uttalanden institutet betalingsstands-om

ning från organisationer den haft kontakt med. Den erinrade vidaresom
den belastning ordet konkurs förbundenär med förom som en

gäldenärs ofta små chanser nå fram till frivillig uppgörelse.att På deten
insolvensrättsliga området kunde den legalt reglerade betalningsinställel-

enligt kommitténs mening därför också finna en rimelig placeringsen
i de ikke förhand håbldse tilfmlde forstadium til rekonstruktio-etsom

moratorier, akkorder m.v.. Kommittén anförde bl.a.ävenner,

Udvalgets undersøgelse viser, betalingsstandsning ikkeat alene
anvendes forstadium til rekonstruktioner, moratorier akkorder,som ogder i ikke ubetydeligt antalat tilfeeldeet sker afviklingmen salg afogvirksomheder under betalingsstandsning, uden der opnâs 0rd-at nogenning. Almindeligvis bør det betragtes uønskvaârdigt, beta-atsom
lingsstandsning benyttes til udsmte med kreditoremeat iet opgør
tilfzelde, hvor skyldneren uden midler eller chancer for etablereer at entvangsakkord eller tilbyde kreditoreme frivillig ordning. foranSomen

skyldes del af kritikken modnwvnt regleme betalingsstandsningen omtilfzelde denne Det da også udvalgets opfattelse,art. det villeav er att
forkert opretholde regler betalingsstandsning,atwere iom størresomomfang tillader eller begunstiger afvikling uden den offentlige kontrol,
konkursregleme indebarer, medmindre afviklingensom sker med

kreditoremes Det imidlertidmå konstateres,accept. hel eller delvisat
afvikling af virksomheder i betalingsstandsningsfasen kan vaarehensigtsmessig, fordi det herved bliver muligt handle på gunstigereat
vilkár end under konkurs. Udvalget har derfor ikke fundet kunneat
formulere brugbar skillelinie mellem acceptable uacceptablenogen ogafviklinger i betalingsstandsning. Udvalgets forslag styrkelse afomkreditoremes stilling imidlertidmå også på baggrund af disseses
overvejelser.

Kommitténs beträffande behovet legalt reglerad betal-resonemang av
ningsinställelse har för viss kritik. doktrinenIutsatts se Lindencrone-
ørgaard 17 har pekats kommittén främstatt markeras. attgenom
det möjliga behovet ökat borgenärsinflytande vänt uppmärksamhetenav
från det dilemma ligger i sidanå önskemålet ekonomisksom ena om en
uppgörelse och å andra sidan konkurshensynet. Kommittén undgick
sålunda behovet reglering i förhållandeatt till de möjliga resulta-ange av

anmäld betalningsinställelse,ten dvs. frivillig uppgörelse,av en tvångs-
ackord, informell avveckling likvidation och konkurs. En reglering av
betalningsinställelsen under kreditorindflydelsemottoet lederøgetom
då oundvikligen till institutet orienteras konkurs.att mot

Munch s. 97 erinrar betalningsinställelsei hälftenatt de fallom av
undersökts betalingsstandsningsudvalget lett till konkurs.som Det börav

därför eftersträvas konkursens huvudprincip tillgångarnasatt likaom
fördelning mellan borgenärerna inte lider för avbräck under be-stort
talningsinställelse och gäldenärens ekonomiska ställningatt såvitt möjligt
inte försämras ytterligare. Finns det rimlig utsikt till fortsatt drift kanatt
göras räntabel och nödvändigt kapitaltillskott kan skaffas,att kan strävan-
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dena fortsatt drift verksamheten. Det kanut bli tal ackord,av om
där huvudmassan fordringarna vanligen i förbindelse med avbe-av en-
talningsplan ned tillsätts så driften kan betalaprocentsats, attsamma-
den minskade gäldsmassan. Detta kräver antingen samtycke allaav
borgenärer eller genomförande tvångsackord. sistI nämnda fall kanav
behövligt underlag åstadkommas under betalningsinställelse. Någonen
gång kan fortsatt drift ske bara några borgenärer,störreattgenom som
har intresse i möjliggöra fortsättning verksamheten,att nedsätter sinaav
fordringar. Om räntabel drift möjlighetär behövligt driftkapitalen men
inte kan skaffas, det tänkbartär verksamheten kan säljas goingatt som

ochconcern det inbragts fördelas bland borgenäremaatt antingensom
avbetalning gäldenärens skuld eller till slutlig betalning derassom av

krav. Ett likvidationsackord, där borgenärerna frånavstår den del av
gälden inte täcks vid realisation tillgångarna förekommer oftastsom av
i förening med betydande tillskott från tredjemanett t.ex. gäldenärens

Ävenfamilj. verksamheten varken kan fortsättas eller säljasom -framhåller Munch vidare kan det önskvärt genomföraattvara-
awecklingen konkurs; häri kan eventuelltutan uppnås bättrenågotgenom
försäljningspris och något mindre omkostnader, och gäldenären undgår
den infami kanske ännu knutenär till ordet konkurs.som

Eyben betonar betalingsstandsning inteatt någon insolvensbe-ärvon
handling von Eyben 26, 30 och 33. finnsDet inte något insolvens-s.
bo någon förmögenhetsmassa administreras något bostyresom av
med tanke på utdelning till borgenärerna. Gäldenären behåller i princip
rådigheten sinaöver tillgångar. Betalingsstandsning inte hellerär någon
form för exekution kreditorforfølgning möjlighet tillsom ger
exstinktion rättigheter sakrättsligt skydd.utanav

5.1.4 Anmälan betalingsstandsningom

En gäldenär sig inte i stånd uppfylla sina förpliktelserattsom anser vara
kan anmäla, han har inställt sina betalningaratt § Stk.10 1 DKL. Man
kan naturligen också sådan anmälan ställa in betalningarnautan man-
talar då stille betalingsstandsning. Reglerna i DKL bararör anmäldom
betalningsinställelse.

Både fysiska och juridiska kan anmäla betalingsstandsning.personer
Lagen uppställer ingen begränsning i fråga vilka rättssubjekt kanom som

sådangöra anmälan, denna fråga får vid tvekanutan avgöras samma
sätt vid konkurs jfr Munch ochlll Lindencrone-ørgaardsom s. s.
27 Det finns inte heller någon inskränkning till näringsidkare jfr
beträffande gäldenärskretsen vid gatldssanering SOU 199074 ff.113s.
Bara gäldenären kan anmälan.göra Denna frivillig jfrär Munch s.
100 f och Lindencrone-ørgaard 29. Anmälan offentliggörs inte ses.
§ 9-

Anmälan betalingsstandsning hos skifterettengörs detpå ställeom
varifrån gäldenärens näringsverksamhet § Stk.utövas 3 l DKL. Skifte-

prövar ansökan har gjorts vidretten forum.rätt Den tillser ocksåom att
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uppfyllerföreskriven avgift 500 Dkr betalts och anmälan de formel-att
Stk. Idet hänseendet föreskrivskrav gäller § 10 2.se attsenaresom

förordnas tillskall skall tilsyn godgäldenären manange vem som
och anmälan skall innehålla förklaringbetalningsinställelsenunder att en

villig uppdraget uppfyllerden föreslagna han sig ochfrån åtaäratt att
gäller för sådan uppdragstagare enligt frihet frånde krav § 238som en

viktigt anmälan verkligen uppfyller den berördajäv Detetc.. är att nu
verkan.föreskriften; den inte det, den En anmälan kan alltsågör är utan

punkt danska betänkandekompletteras denna se 1983 års 47.inte på s.
skifteretten begäran tilsynet bestämmaEnligt Stk. 3 kan på§ 11 attav

skall ställas för omkostnaderna vid tilsynets verksamhet.säkerhet
undtagelsevis bestämma omkostnaderskifteretten kan också att som

medel skall betalas vidare Munchtäcks gäldenârens seinte statenav av
enligt uppgift ovanligt Stk. tillämpas.§ ll 3118 Det är atts.

inte huruvida gäldenären har sakligt fog för sinskifteretten prövar
Betalingsstandsningsudvalget avvisade tanken sådananmälan. på en

danska betänkande och Lindencrone-offentlig kontroll se 1983 års 11s.
Avgörande alltså gäldenären sigørgaard 29 är att varas. anser

betalingsstandsninginsolvent Eyben 25. har antagitsvon Det att gers.
uafbeviselig formodning ñr gäldenären insolvent seen årattnzesten

Munch 101s.
skifteretten anmälan betalingsstandsningdag dåDen ärtar emot om

fristdag vid bl.a. återvinning Stk.princip räkna § 1i att som se
Lindencrone-ørgaard ff.Munch 65 f och 21s.s.

betalingsstandsning,5.1.5 Exekutiva åtgärder under

m.m.

huvudregel hinder för utmätning ochBetalingsstandsning medför avsom
gäldenärens egendom § 16 Stk. DKL skiljerkvarstad arrest på se 1.

och fordringar sådanmellan fordringar medhär panträtt rätt.utan
betalingsstandsning begära specialexe-med kanBorgenärer panträtt trots

pantfordringaregendom. Undantag gäller dock förkution i gäldenårens
Beträffande sådana fordringar och fordringarkan återvinnas. utansom

inträder skydd utmätning automatiskt anmälanpantsäkerhet mot genom
f 151 ff. Gäldenärensbetalningsinställelse Munch 112 ochse s.om

til brugeligt jfr. avsnitt 5.1.2.egendom får inte heller tages pant även
viktigutmätningsförbud innefattarnuvarande reglernaDe enom m.m.

ursprungliga bestämmelserna betalings-ändring i förhållande till de om
Tidigareoch Lindencrone-ørgaard 68.standsning Munch 152se s. s.

exekutionshinder, efterautomatiskt bara beslutfanns inte något av
kunde endast innefatta rådighetsin-skifteretten. Och sådant beslutett

förbud exekutiv försäljning, inte hinderskränkning och utmät-motmot
återvinningsbarsådan. heller den inneharning Inte pant-ensom som

ovillkorlig i anspråk exekutivfordran har väg.rätt att ta pantenen
skifteretten såfremt det for nødven-Enligt Stk. kan må§ 16 1 ansesa
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digt af hensyn til betalingsstandsningens formål bestämma utmätningatt
inte får företas grundval pantfordringar kan åter-m.m. av som

vinnas i händelse konkurs. Det krävs emellertid gäldenären medattav
gode samtycke framställninggör härom. Syftet med dennamannens
befogenhet för skifteretten infördessom i det för folketinget framlagda
förslaget Lovforslag Ll0 Folketinget 1983-84 20 ärse attnr. s.
tillgodose gäldenärens intresse i söka nå uppgörelse med allaatt en
borgenärer betalningsinställelsen. Med tanke härpå har detgenom ansetts
efter omständigheterna kunna rimligt också borgenärer med ickeattvara
återvinningsbar i gäldenärenspanträtt egendom avskärs från begäraatt
specialexekutiva åtgärder. Meddelar skifteretten beslut berörtett av nu
slag skall också bestämmas hur amorteringar pantfordringamapå skall
ske § Stk.se 16 2.a

I § 16 Stk. ingår1 regeläven kvittning vid betalningsin-en om
ställelse. Enligt denna kan krav gäldenären förvärvar undersom
betalingsstandsningen inte kvittas fordringar gäldenären vilka harmot
förvärvats före fristdagen. Regeln gäller alla slags krav. Den har införts
med hänsyn till iutgången rättsfall U.1982.538 H där det godtogsett

tullväsendet kunde kvitta fordringar uppstått före betalingsstands-att som
ningen gäldenärens krav ingåendepå mervärdeskatt, uppkommitmot som
vid verksamhetens fortsatta drift under betalningsinställelsen se Munch

164 och Lindencrone-ørgaard 84 Enligt Munch s. 165 utesluters. s.
regeln i § Stk. inte16 kvittning1 mellan fordringartvå harsom
uppkommit under betalingsstandsningen. I fråga kvittning får vidareom
hänvisas till 1983 års danska betänkande ff ochs. 27 Muncha.a. av
och Lindencrone-ørgaard.

Under folketingsbehandlingen 1984 in bestämmelsetogs en om
säkerställande lönekrav under betalingsstandsning § 16 b. Be-av
talingsstandsningsudvalget hade inte sådan bestämmelseansett en
nödvändig och hänvisade bl.a. till borgenärernas ställning stärktes påatt
olika dess förslagsätt se 1983 års danska betänkande 36genom s.
Enligt bestämmelsen kan arbetstagare betalas periodvis i efterskottsom
kräva gäldenären ställer betryggande säkerhet för det til enhveratt tid
fçbrst forfaldende vederlag, for vidtså det vedrøbrer tiden efter an-
meldelsen af betalingsstandsning. För veckoavlönad skall säkerheten
alltså täcka veckas lön och för månadsavlönad månadslön. Påen en
förfallodagen skall det förfallna beloppet betalas och säkerhet ställas för

periodnästa se Munch 174.s.
Begärd säkerhet skall ställas inom 14 dagar eller, tiden för arbets-om

prestation gäldenären redan kommit, oskäligttagarens uppehåll.mot utan
Ställs inte säkerhet kan arbetstagaren arbetsavtalet.säga upp

I § ingår16 har berörts förut vissa regler ömsesidigtc som om
bindande avtal vid betalingsstandsning. Motsvarande utförligamer- -
regler vid konkurs finns i §§ 53-63 DKL. Dessa regler intesenare anses

vidare analogt tillämpliga vid betalningsinställelseutan se Munch 351s.
och Lindencrone-ørgaard 100.s.

Innehållet i § fanns16 vid tillkomsten DKL i dess § 14c av men
flyttades vid reform1984 års till sin nuvarande plats. Paragrafen kom-



208 SOU 1992113

köprättsligapletterar bestämmelser säljarens s.k. stoppningsrätt seom
Munch Enligt dessa kan konkursgäldenärs medkontrahent177. in-s. en
nehålla prestation,sin gâldenären inte har uppfyllt sin förpliktelse vidom
konkursens början. Har godset då från leveringsstedet, kan säl-avsänts
jaren i stället hindra det lämnas till konkursboet, till dess säker-att ut att

ställs för motprestationens riktiga fullgörandehet se vidare 54§ DKL.
Reglerna i § 16 uppdelade stycken, det första innehållandetvåärc
allmän regel för gäldenärens medkontrahent kräva tillbakarätt attomen
prestation och det andra innehållande föreskriftsin för det fallet atten

gäldenären har förfogat prestationen försättsoch i konkurs.över senare
förutsätter för sin tillämpningStk. gäldenären skall vederlag1 att utge

prestationen.för Denna kan bestå i se Munch Vidare178.pengar s.
förutsätts prestationen har fullgjorts efter det anmälanatt att om
betalingsstandsning gjorts hos skifteretten. blir härDet betydelseav om
gäldenärens medkontrahent kände till betalningsinställelsen hannär
fullgjorde sin prestation. inte fallet, har han i principVar så rått att
kräva tillbaka denna. Kände han däremot till betalningsinställelsen, blir
hans i nämnda hänseende beroende omständigheternarätt senyss av
Munch hur det förhåller sig178 Oavsett härmed, bortfallers.
medkontrahentens tilsynet godkänner tiltrwder avtalet.rätt, om

tidengäller, för gäldenärens fullgörelse inte inträtt ochDetsamma om
denne begäran ställer säkerhet för vederlaget.på

Stk. behandlar den situationen gäldenären2 har förfogat rådetatt
prestationen denna inte kan återlämnas. ingenså Det spelar rollöver att

förfogandethur skett. Det kan ha förbrukning ellerägtt.ex. rum genom
vidareförsäljning. Det förutsätts endast prestationen inte kanatt
återlämnas i väsentligen oförändrat skick. gäldenären i dettaKommer

i konkurs, konkursboet för vederlaget enligtläge § 94 punkt 2.svarar nr
Är det boet har förfogat godset, faller vederlagskravet i ställetöversom
under punkt§ 93 3.nr

5.1.6 Tilsynets ställning, m.m.

tilsyn god skall alltid vid betalingsstandsning.Ett en man Detutses
skall ske straks ved anmeldelsens modtagelse Stk. Gode§ DKL.ll l

ha kvalifikationerböra kurator förvaltaremannen anses samma som en
vid konkurs. Det krävs inte gode advokat, oftasåär äratt mannen men
fallet Munch 115. alltid skifterettense Det tilsyn.är utsers. som

inteGode kan alltså väljas borgenärerna gäller i frågasåsommannen av
kurator vid konkurs. dock viktDet gode harär atten av mannenom

förtroende, eftersom särskiltborgenärernas han skall deras in-värna
jfr Munch Skifteretten inte bunden vid116. gäldenärensärtressen s.

Ärförslag till god gäldenären missnöjd med skifterettens beslutman. om
tilsyn, kan han överklaga beslutet eller tillbaka sin anmälan jfrta

Skifteretten16 Stk. kan också god§ l. änutse t.ex.e mer en man,
jämsides med den föreslagna bransch- eller redovisningskunnigen
person.
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formuleradNågon allmänt bestämmelse vad gode uppgiftom mannens
finns inte. lagtexten finnsär I däremot olikapå ställen regler isom mera

begränsade hänseenden vad åligger tilsynet. Godeanger som mannen
skall sålunda inom vecka efter förordnandet sända meddelandeut etten

betalningsinställelsen till samtliga kända borgenärer kopia tillsamtom en
skifteretten § 12 DKL. Vid meddelandet skall fogas gäldenärens senast
föreliggande årsredovisning eller utdrag härav. Meddelandet skall vidare
innehålla upplysningar1 gäldenärens viktigaste tillgångar ochom
skulder såvitt möjligt borgenärsförteckning med uppgiftsamt en om
ställda säkerheter, 2 upplysning hur gäldenären skött sin bokföring,om
3 redogörelse ñr orsakerna till och ändamålet med betalningsm-en
ställelsen 4 upplysning tidpunkten för det borgenärssammantrâ-samt om
de enligt § Stk.ll 2 skall hållas inom veckor från dettre attsom
skifteretten anmälan betalningsinställelse. Till godetog emot om mannens
uppgifter hör vidare det kreditorudvalg se vidareatt utsetts ettom-
under 5.1.7 fortlöpande hålla detta underrättat betalningsin-om-
ställelsens förlopp Stk.§ 14 2.

Som har berörts förut behåller gäldenären rådigheten sinaöver
tillgångar under betalingsstandsning. Tilsynet kan alltså handla på
gäldenärens bara med stöd uttrycklig underförståddvägnar ellerav en
fullmakt Munch Förhållandet139 mellan tilsynet och gäldenärens.
uttrycks i 15 Stk. det§ viset gäldenären inte får företa dis-l att
positioner väsentlig betydelse vaesentlig betydning samtyckeutanav

tilsynet. Betalning gäld får ske bara i överensstämmelse medav av
förmånsrättsordningen eller betalning nödvändig för undvikaär attom
förlust.

tilsynetsKravet samtycke bör i samband med reglernases om
förmånsrätt i § 94 punkt 2 härom avsnitt Samtyckese 5.1.2.nr. av
tilsynet förutsättning för sådan förmånsrätt. betyderär Det atten
samtycke kan behöva inhämtas i fråga rättshandlingar inteäven om som

vaesentlig betydning,är medkontrahent krävernärt.ex.av en
förmånsrätt för ingå avtal med Munchgäldenären 141. Fråganatt ett s.

samtycke kan också betydelse vid prövning rättshandlingom av om en
kan återvinnas vid efterföljande konkurs. Enligt 72 Stk. 3 DKL kan§en

betalning eller disposition inte återvinnas,godkänts tilsynetten avsom
såvida inte tilsynet uppenbart har Överskridit sina befogenheter. Tredje

litaskall kunna samtycke tilsynet Munch 481.ettman s.av
bristande första förmånsrättRättsverkan samtycke i handär attav

enligt punkt Huruvida transaktionen kan§ 94 2 inte uppnås.nr.
dispositionåtervinnas blir beroende omständigheterna jfr. 72. En§av

samtycke blir alltså inte vidare ogiltig Lindencrone-ørgaardutan utan
beta-88. Jfr vad i avsnitt 5.1.8 upphörandeäven sägssom om avs.

lingsstandsning.
vidarefråga förhållandet mellan gäldenären och tilsynet börI om

påpekas aflatgge för gode § 15gäldenären skall regnskabatt mannen
Stk. förhållande2. Denne kan sakkunnigt biträde § 15 Stk. 3. Iutse
till kreditorudvalg i förväg lämna under-gode skyldigärett attmannen
rättelse påtånkta, saerlig dispositioner 15 Stk. 4. Envzesentlige §om
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motsvarande underrättelseplikt gäller i förhållande till borgenärerna i
Gode har i övrigt också pålagts ställning olikaiatt tagemen. mannen

spörsmål rörande gâldenärens verksamhet Översikt hos Munchse
ff och anmäla det visar sig betalningsinställelsen137 att t.ex. attoms.

upphöra d Stk.bör § 16 2.
exempel dispositioner väsentlig betydelse harSom på av nämnts

dagliga affärsverksamheten,varuinköp inte led i denstörre är ettsom
försäljning fast egendom eller värdefulla maskiner, nedläggningav av

och utarrendering egendom Munchproduktion se 140 ochav s.
Lindencrone-ørgaard Uttrycket saarlig va-,sentlige dispositioner87s.
kommenterades inte förarbetena jfr danskai 1983 års betänkadenärmare

f och 50. Munch 145 underrättelseplikten18 s. ärattmenars.
förgäller enligt § 115 DKL kurator i konkurs idensamma som en

sådant kreditorudvalg,förhållande till i sammanhang dvs.ett utsett
underrätta alla viktigere dispositioner.skyldigheten Somatt avser

exempel försäljning och pantsättning fast egendom, för-nämns av
handlingar försäljning rörelse, påbörjande inteom av av process, som

förlikningenbart inkassering fordran, och betydelsegäller störreavav
Lindencrone-ørgaard ff.90se även s.

finns särskilda regler rörande ömsesidigt förpliktande avtal§ 16I c
fullgör sin prestation förresgäldenärens medkontrahent under dendär

betalningsinställelse. Reglerna har berörts i avsnitt 5.1.5, vartill får
hänvisas.

ställning5.1 Borgenärernas

har berörts redan utgjorde förstärkningen borgenärernas ställningSom av
huvudinslag vid betalingsstandsningsreform. Härvidlag bör1984 årsett

ytterligare följande.nämnas
skyldighet informera borgenärerna betalingsstandsningenDen att om

enligt åvilar tilsynet gällde förut gäldenären. fanns inte§ 12 Dåsom
skyldighet lämna de förhandsupplysningarheller gäldenärensatt om

ställning föreskrivnaekonomiska vidare Munchse 120ärsom nu s.
Lindencrone-ørgaard ff.och 31s.

Reglerna obligatoriskt borgenärssammanträde inom veckorett treom
skifterettenfrån det ñck anmälan betalningsinställelsen Stk.§ 11att om

förarbetenahar i betecknats borgenärernas viktigste grundlag for2 som
få indflydelse forlçbbet af betalingsstandsningpå se 1983 årsat en

danska betänkande Munch och Lindencrone-ørgaard17, 117 33s. s. s.
Sammanträdet tjänar främst syftet borgenärerna möjlighetatt attge

ställning till det finns skäl låta betalningsinställelsen fortsättaattta om
Stk.§ 13 Borgenärerna har dock inte beslutanderätt. Skifterettense 1.

leder sammanträdet och kan meddela beslut betalningsinställelsensom
upphörande jfr d. Sammanträdet offentligt§ 16 Munchseanses vara

126.s.
betalningsinställelsens upphörande hängerFrågan inteom samman

med bedömningen föreliggande upplysningar gåldenärensbara av om
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samarbetsvilja. I § 13med gäldenärenssituation ocksåekonomiska utan
borgenärssammanträdetuteblir frångäldenärenStk. 2 utanatt- omanges

betalingsstandsningensbeslutaskifteretten harförfalllaga att om-
danskamed i 1983 årsinte fannsBestämmelsen,upphörande. som

Lovforslagfolketingettill seförslagetinfördesbetänkande, nr.genom
önskan detmotiverades påochFolketinget 1983-84 19 attL 10 enavs.

ställa frågor tillmöjlighetborgenärssammanträdet skulle attges
betalningsinställelsen och syftettillbelysa orsakernañrgäldenären att

Munch 127med denna se även s.
borgenärssammanträdetvidfortsätta kanbetalningsinställelsenSkall

Stk. 3. Munchgod § 13utseendefråganäventas av ny manomupp
från börjangäldenärens advokatvanligendetpåpekar är utsettsatt som

spörsmålet ändringoftakanMunch 129. Det göratill god oms.man
frågan baradockSkifterettengodmansförordnandet aktuellt. tar uppav

beslut kanSkifterettensborgenärssidan.normalt fråndvs.begäran,på
överklagas.

borgenärssam-komma påspörsmål kanytterligareEtt uppsom
borgenärskommitté.kreditorudvalgutseendemanträdet är ettav

konkursmotsvarighet vidudvalg, vilket harsådantmedSystemet ett en
för skapaskeddereform. Dettill vid 1984 årskomDKL, att§ 114

och borgenäremagodekontakt mellanbättremöjlighet till mannenen
betänkandedanskasida årsfrån dessas se 1983insyntilloch störreen

borgenärskommitté fattasutseendeBeslutoch 54.19 avav enoms.
eventuelltborgenärbegäranStk. l påskifteretten § 14se av en

fåreller gode Högstgäldenärenlöneborgenår, tre personermannen.
anställda har25medverksamhet änkommittén. Iingå i enmer

fall fåri såkommittén,till inträde ianställdaför de rättföreträdare som
skall godekommittémedlemmar. Harfyrabestå högst utsetts,enav

underrättaddenfortlöpande hållaförutnämnts omsommannen
Stk.förlopp § 14 2.betalingsstandsningens

funktioner. Denolika ärborgenärskommitté kan ha två rätt attEn ena
exempelvis bransch-tillförabistånd till godevisst attgenommannenge

kontrollera godeandradenne inte har. Den ärkännedom att man-som
i lagtexten. DenbehandlasfunktionendenbaraDet är somsenarenen.

stöd för kredi-för gode ärunderrättelsepliktennämnda ettmannennyss
uppgifterudvalgetsföljerkontrollmöjligheter. Det atttorudvalgets av

tillmötes-det, börskäl talarspeciellaalldelesintegode motmannen, om
Munch 134. Somupplysningar seytterligareönskanudvalgets s.om

förvägudvalget i15 Stk. 4föreskrivs i §5.1.6i avsnittberörts atthar
Underrättelseplik-dispositionervatsentligesaarligskall underrättas om .

tillsamtyckeudvalgetsintedet krävssig absolut,och föriär enten men
145.Munchdisposition seviss s.

bindamandatinteslag harbehandlatborgenårskommitté attEn av nu
följa66. DetLindencrone-ørgaardborgenärskollektivet se avansess.

skall godkännasdispositionervissakravStk. 5 påi 15reglerna § attom
framgårlagrumdettaborgenärssammantrâde. Av attsärskiltvid omett
invändningsäkerhetsrätt görkända borgenärer motfjärdedel utanaven

i 15 Stk. 4§dispositioner sägspåtänktagenomförandet sådana somav
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se under 5.1.6 får dessa genomföras bara godeovan om mannen
inkallar borgenärerna till sammanträde och flertalet deett närvarandeav
godkänner dispositionerna. Vilka dispositioner lagrummet syftar på är
inte helt klart, eftersom § 15 Stk. i fråga4 skyldigheten föreläggaattom
borgenärerna vissa väsentliga dispositioner inte med sådana ârtar som
ncbdvendige af hensyn till bevaarelsen af skyldnerens virksomhed,
rimelig vatretagelse af fordringshavemes fzelles interesseri øvrigt eller
erhvervelsen af dagliglivets fomødenheder. Munch s. 146 f antar att
omläggning hela produktionen, anskaffande maskinpark ochav av ny
försäljning hela verksamheten hör till dispositioner godeav som mannen
skall underrätta borgenärema i förväg och därför också till de åt-om
gärder kan kräva godkännande borgenärerna vid sammanträdesom ettav
enligt § 15 Stk. 5. Lindencrone-ørgaard fs. 92 under-attmenar
rättelseplikten visavi borgenärerna grund vissa uttalanden i 1983av
års danska betänkande 50 kans. i tilfxlde blive forvandlet tilmange

skueret.en
Formerna för hur sådant borgenärssammanträdeett i § 15som avses

stk. 5 skall till inteär regleradenärmare i lagtexten. En invändning
från borgenärsminoritet kan ske såväl skriftligen muntligen. Haren som
gode underrättelsesänt enligt § 15 Stk.ut skall invändningenmannen
ha kommit fram till gode inom sju dagar från underrättelsensmannen
avsändande vidarese Munch 148 Vid beräkningen borgenärs-s. av
minoritetens storlek fordringarnasär belopp avgörande; enstakaen
borgenär med fordran motsvarande minst 25 % gäldenärensen av sam-
lade skulder utan säkerhetsrätt kan alltså invändninggöra vissmoten
disposition och därmed påkalla godkännande borgenärssammanträde.
Alla borgenärer skall kallas till detta. Förkastas dispositionen, får gode

inte genomföra den. Om han ändå det,gör har medkontrahentenmannen
sannolikt inte till skadeståndrätt borgenärerna, han kände till ellerav om
borde känna till deras inställning se Munch 149.s.

l Betalingsstandsningens upphörande

I § 16 d DKL ingår regler skifteretten under viss förutsättningatt kanom
bestämma betalingsstandsningen upphör.att Med betalingsstandsning

härvid anmäld betalningsinställelse se Munch 181menas Des.
aktuella förutsättningarna är 1 betalingsstandsningen saknaratt ett
rimligt ändamål, 2 gäldenären inte samarbetar lojaltatt eller 3 detatt
i övrigt inte betryggande arbetassätt uppnå samladatt en
uppgörelse med borgenärerna. Förutsättningen kanl för handenvara

det saknas utsikt till underhandsackord eller genomförandeom av
tvångsackord. Förutsättningen kan2 föreligga gäldenären upprepadeom
gånger företar dispositioner samråd med gode eller hanutan mannen om
undanhåller viktiga upplysningar sin ekonomi. Förutsättningen 3om
syftar både gäldenärens och gode ñrhållasätt sig. Tillattmannens
reglerna i paragrafens första stycke fogadeär bestämmelser vissom
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underrättelseplikt för gode Stk. 2 och kommunikationsplikt ñrmannen
skifteretten före dess avgörande Stk. 3.

Medan upphörandegrunderna i d§ 16 beroendeär skönsmässigav en
bedömning i § 16 vissa automatiska upphörandeanledningar.upptas e
Dessa är

l gäldenären återkallar sin anmälan,att
förhandling2 tvångsackord öppnas,att om
beslut3 inledande gäldsanering meddelats,att om av

4 gäldenären försätts i konkursatt samt
5 månader gått från fristdagen.att tre
I det sista fallet 5 kanp. skifteretten under ganske saarlige omsten-

digheder förlänga fristen med högst månader åt gången, gäldenä-tre om
begär det före fristens utgång Stk. Fristen kan2. dock inte för-ren

längas längre totaltän från fristdagen.år I bestämmelsen vissaett anges
formkrav för tillämpningen. Gäldenärens begäran skall skriftlig ochvara
redogöra för skälen för förlängning. Gode skall sigyttramannen
skriftligen liksom kreditorudvalget, sådant tillsatts. skifterettenettom
har möjlighet kalla borgenärerna till sammanträde i saken.att ett

Fristen för förlängning har vid 1984 reform förlängtsårs från tilltvå
månader. Enligt betalingsstandsningsudvalgets mening dettre var en

olämplig ordning vid behov längre frist totalt fem månaderänatt av
förena betalningsinstållelse med vilandeförklaring konkursansökanen av
se härom under 5.1.lO, något tidigare inte ovanligt. Mansom var
förordade därför maximal frist på 12 månader för betalingsstandsningen
se 1983 danskaårs betänkande 33 ff. Det förlängningssystemets. nya
har kritiserats Lindencrone-ørgaard, bl.a. det skaparattav som menar
rättsosäkerhet och inte grundas på någon analys betalningsinställelsensav
förhållande till ackord, informell aweckling och konkurs Linden-se
crone-ørgaard ff.39s.

5.1.9 Förfarandet hos skifteretten

framgårSom tidigare avsnitt har skifteretten flera funktioner vid beta-av
lingsstandsning. Skifteretten har sålunda registrera gâldenärensatt
anmälan och därvid kontrollera den uppfyller vissa formella krav seatt
§§ 7 och Skifteretten10. skall tilsyn § 13 Stk. Vidare3. skallutse
skifteretten begäranpå borgenärskommitté § 14. Den leder detutse en
obligatoriska borgenärssammantrâdet fattar§ 13. Den beslut angående
exekutionshinder § 16 skifterettena. På ankommer besluta iäven att
frågor betalingsstandsningens upphörande d§§ 16 och e.om

För skifterettens befattning med betalingsstandsning gäller därutöver
antal allmänna regler delvisär för olikaett insolvens-som gemensamma

rättsliga förfaranden, fristdag,§ l §§ forum,3-4 § god238t.ex.
m.m., § 239 arvode till god man och §§ förfarandereg-240-249man

ler.
Kostnaden för god betalas boet se § Stk.239 4. Skifterettenman av

bestämmer ersättningen utifrån konkret värdering i det enskilda falleten
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ff. Stk. Skifteretten har hänsyn tillMunch 844 § 239 1.se att tas.
beskaffenhet, det med arbetet förbundnaomfattning och boetsarbetets

omständigheternaoch det under de givna uppnådda resultatetansvaret
ff. Beträffande för tilsynskost-jfr Munch 844 ställande säkerhetavs.

naden avsnitt 5.1.4.se
Vid konkurs har god förmånsrätt för sin fordran ersättningpåman

avsnitt 5.1.2.enligt punkt§ 94 lnr. se

Vilandeförklaring konkursansökan5.1.1O av

vilandeförklara konkursansökan har funnitsmöjlighet sedanEn att en
Nuvarande regler härom tillkom vid reform1927. 1984 års se 1983 års

danska betänkande 33 och 56 och återfinns i § 24 DKL. Huvud-s.
dragen reglerna följande.ärav

Om gäldenären söker uppgörelse ordning med borgenârernanå en
gäldenärens begäran avgörande rörande konkurs-kan på skifterettens en

ansökan förklaras vilande, såvida skifteretten finner det finns rimeligatt
udsikt til, ordning kan Stk. Samtidigt med sinopnås § 24 l.at en

skall gäldenären föreslå förordnasbegäran skallsomen person som
tilsyn under uppskovet och in förklaring från denne han ärattge en
villig sig uppdraget och uppfyller betingelserna i frihet frånåta § 238
jäv Beslutar skifteretten uppskov enligt Stk. tillämpasm.m.. om
reglerna i d kan medges intill månader.§§ 11-16 Stk. 2. Uppskov tre
Reglerna förlängning tid för betalningsinställelsei Stk.§ 16 2om av e

Återkallasvid uppskov med konkurs. eller avslåstillämpas även en
förlängerkonkursansökan efter det uppskov har medgetts elleratt

skifteretten fristen, inom vecka underrätta alla kändaskall tilsynet en
fordringshavare Stk. 3.

betalingsstandsningalltså i princip fristregler vidDet år somsamma
förutuppskov med konkurs jfr Munch 229. Som har harvid nämntss.

avsnitt 5.1.8. Munchförlängningssystemet för kritik seutsatts
föregåtts betalningsin-konkursansökningen inteframhåller att avom

ofta naturligt börja med kort frist förställelse kan det att attvara en
räkenskapsunderlag Därefter kan detåstadkomma nödvändigt sättasm.m.

till uppgörelse och slutligen fristfrist för utarbeta förslagettut att enen
inställning.för klargöra borgenårernasatt

betalingsstandsning,Statistiska uppgifter5.1.11 om

m.m.

Justitsminis-Insolvensutredningen har vid sina kontakter med det danska
erfarenhetHandelsretten och advokater medskifteretten vidteriet, Sø- og

fått del olika synpunkter dentilsyn vid betalingsstandsning påavsom
Sammanfattningsvis harpraktiska tillämpningen de danska reglerna.av

följande.upplysts
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reform har hållitefter 1984 årsbetalningsinställelseranmäldaAntalet
uppgiftersäkraNågrabilagaårligen ll.500omkring 000 l sesig 1 -

finns dock inte. Deti ärresulteratbetalningsinställelsema harvadom
fallöverenskommelse ifrivilligblirresultatet vartvanligtinte så att en

gäldenärenVanligast ärborgenärer.20-30finns fler attdet äninte när
Betalingsstands-genomförs.tvångsackorddärnästi konkurs,försätts att

skallgäldenärenñrmoratoriumiblandanvänds attning ettsom
formnågondel fall kommerhelekonomi. I ensinordning på av

gode delendenvisetdock detibland påtill stånd,rekonstruktion att
vanligtbolag. Dettill ärsäljsverksamhet attgäldenärens ett nyttav

inte kan fågäldenärenpårekonstruktionönskemålet attstuparom
kostnader.ochför lönerbankgaranti

hänvisasbetalingsstandsningreglertidigareutfalletBeträffande omav
och 63-71.betänkande s. 8danskatill års1983

orsak till detEnstånd förofta tillBetalingsstandsning kommer sent.
inlederförsvinner,kundernagäldenäremakan att om manatt anservara

initiativ tillrevisorernadetMånga gånger ärbetalingsstandsning. tarsom
betalningsin-Tystsällan bankerna.däremotbetalningsinställelse,

beroendeföretagetdet skälet ärgångnågonställelse förekommer attav
vaktbolag.verksamheten,ñrauktorisation ettt.ex.av

viset allaoffentlig detbetalingsstandsning är attanmälanEn om
få beskedkandvs. borgenärerna,intresse,rättsligthar avettsom

till tilsyn § 9harochanmälanskifteretten utsettssomom vemom
habetalningsinställelse såIbland kaninte.kungörsAnmälanDKL. en

uppgifterdelskallmassmediasamhällsintresse ävenatt av omstort
saken.

träffar allabetalingsstandsningenunderdet tilsynetpraktikenI är som
börjangäldenären. Imedi samarbeteavgörandenöverordnade av

skallhur dennegäldenärenförtilsynetredogörbetalingsstandsningen
slagdetinstruktionskriftligdenneOfta fårsig.förhålla somaven

samarbetarGäldenärenavsnitt 3.3.1.2.Sverige seiförekommer även
bristandeanmälsdetsällanförekommerDettilsynet.oftast med att sam-

Stk. 2.d 1skifteretten 16till §arbetsvilja nr
dessaorienterarHanborgenärernasTilsynet representant.ses som

inte så mångakommerNormaltcirkulärskrivelse.formnågon avgenom
treveck0rsmötet.sammanträdetföreskrivnaStk. 2itill det § ll

tullväsendet ochfrånnågonhuvudleverantörerna,siginfinnerVanligen
leasegivare.panthavare ellermöjligen någon

udvalgsådantEttkreditorudvalgvanligtinte såDet utses.är att ett
det finnsellertilsynethjälp åtfackmanbehövsdetbrukar närutses som

kreditorud-delta iintebrukarborgenärsintressen. Statenmotstridande
företräderkammaradvokatendetfall staten.valg. såI är som

begäranutmätning påförbudBestämmelserna 16§ mot m.m.a om
pantfordringaramorteringtid förbestämmandeochpanthavare avav

överenskom-panthavareträffarVanligentillämpning.praktiskingenhar
amorteringarlöpandeskallfordringen,Täckermelse med tilsynet. panten

Är värdering blisärskildtill, kanräckeroklartdetbetalas. pantenom
nödvändig.
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Arbetstagarna kräver alltid säkerställelse lön. Fackföreningarnaav
sänder information betalingsstandsningut till sina medlemmar. Detom -förekommer inte arbetstagare kräveratt med företrädare iatt en
kreditorudvalg.

Tre veckor i de flestaär fall tillräckliga ñr avgöra be-att om en
talingsstandsning framkomligär ellerväg förfarandet skallen om

Redan då kanstoppas. det finns rekonstruktionsmöjlighet.man se om en
Det händer tilsynet hos skifteretten begäratt betalingsstandsningenatt
skall upphöra. Då beror det för det på gäldenärens ekonomimesta att är

dåligså det inte går fortsättaatt verksamheten underatt tremånaders-en
period. Betalingsstandsning missbrukas så mycket konkurs. Villsom
gäldenären inte begära sig i konkurs, blir det borgenärernas sak.

Skifteretten har tillbakadragen roll under betalingsstandsningen.en Det
väsentligenär formell funktion. Vid treveckorsmöteten prövar rätten

betalningsinställelsen skall fortlöpa underom månader. Om ingentre
borgenär sig, den åtminstone månader.opponerar Detvarar tre
förekommer sällan problem med ställning tillatt betalings-ta om en
standsning skall fortsätta.

Fördelen med betalingsstandsning är det andrum och denatt ärger
enda verkliga möjligheten undersöka möjligheten tillatt rekonstruktion.
Vanligen krävs dock viss förlängning för rekonstruktion skall lyckas.att

förekommerDet sällan förlängning begärsatt till år. Rekonstruk-ettupp
tion under konkurs kan ske på så sätt verksamheten säljs tillatt ett nytt
bolag. Då krävs skifterettens samtycke.

Vilandeförklaring udszettelseav konkurs används ganska ofta, bl.a.
i inkassosyfte. För gäldenären spelar det mindre roll väljer denom man

ellervägen betalningsinställelse.
Borgenärerna har främst intresse reda på dividendenatt ochav

resterande belopp avskrivet. Sedan vill de saken världen fortsåur
möjligt framtiden viktigastärsom -

5 .l.12 Vidaredrift konkursgäldenärs rörelseav

DKL innehåller inga närmare bestämmelser i vad mån konkurs-om en
gäldenärs verksamhet får fortsättas under konkursen. Följande regler bör
dock anmärkas i sammanhanget. Enligt § 109 Stk. 2 ankommer det på
skifteretten efter samråd med interimsförvaltarenatt den midlertidige
bestyrer bestämma i vad mån gäldenärens näringsverksamhet tills
vidare skall fortsättas. DKL innehåller inte någon presumtion för att
driften skall upphöra se Munch 600. I § 114 Stk. 4 regels. ges en om

skifteretten kan för boetsatt räkning affärskunnig medhjälpareanta tillen
konkursförvaltaren. Enligt Munch s. 614 kan sådan medhjälpareen
särskilt till vid fortsatt drift gäldenärens verksamhetvara gagn av men
också vid besvarande spörsmålet, denna skall fortsättas ellerav om
awecklas. Det åvilar formellt konkursförvaltaren förestå driftenatt av
verksamheten, denna fortsätts § 115 Stk. Den1. dagliga ledningenom
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överlåts dock vanligen till fackmanboet anställd eller eventuellten av
den skifteretten utsedde medhjälparen Munchse 618.av s.

Avsaknaden regler inärmare vilka situationer konkursgåldenä-av om
rörelse får fortsättas bör i samband med DKLs bestämmelserrens ses
konkursförvaltarens borgenårema och införgentemotom ansvar

skifteretten. kanHår hänvisas till exempelvis § 115 Stk. informations-2
plikt kreditorudvalg, § inkallande119 till skiftesamlingmot ett
och § 125 redovisningsplikt i förhållande till skifteretten.

5 1 13 Lönegaranti
. .

I Danmark finns med lönegaranti vid konkurs, Lønmodta-ett system
Garantifond, tillkom 1972. Systemet, vilket reglerasgemes som numera

i lag från 1988, innebär Garantifonden medelprövar skallatten om
betalas Det innefattar liksom det svenska fonden inträderut. iatt
arbetstagarens konkursgäldenären.rätt Fonden träder i funktionmot
också gäldenårens verksamhet har upphört konkurs ochutanom
arbetsgivaren inte kan betala de förmånsberâttigade lönekraven.
Betalingsstandsning medför således inte i sig lönegarantin träder iatt
funktion. Garantin, vilken inte täcker massakrav, 1991 maximeradvar
till 75 000 Dkr arbetstagare. vidareSe Munch 555 och 569 ff.per s.

5.2 Norge

Som anförts inledningsvis under kapitel 5 behandlas gjeldsfor-utöver
handling också förmånsrättsordningen avsnitt 5.2.2, vidaredrift av
konkursgäldenårens rörelse avsnitt 5.2.11 och lönegaranti avsnitt
5.2.12.

5.2.1 Allmänt gjeldsforhandling. Syftet för-medom
farandet

Institutet gjeldsforhandling infördes i norsk efter förslag frånrätt den
redan 1953 tillsatta kommitté hade till uppgift ackords-överattsom se
lagstiftningen och också konkurs- och förmånsrättslagstiftningensenare
konkurslovutvalget. Utvalgets slutbetänkande NOU 197220 innehöll
bl.a. förslag till lag gjeldsforhandling och konkurs. I den lagenett om
samlades de processuella reglerna och därmed de processuellaersatte
reglerna i de tidigare konkurs- och ackordslagama. De materiella
reglerna borgenäremas till utdelning gäldenårensrätt tillgångarom av

i förslag till särskild utdelningslag lov fordringsha-togs ettupp en om
dekningsrett, Dekningsloven. Denna lag både deersattevemes senare

materiella reglerna i de tidigare konkurs- och ackordsförhandlingslagarna
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andra förslagfanns spridda lagar. Utvalgetsvissa regler påoch som
ñr konkurslovendelar till grund 1984 NKL ochlades i väsentliga av

trädde i kraftbåda lagar 1986.Dekningsloven DL. Dessa
till valde införa lagreglerat gjeldsforhand-Anledningen ettatt attman

skulduppgörelse framföralltmed möjlighet till frivillig kanlingsinstitut en
tvångsackord i praxis hade utnyttjats iförhållandet mycketsökas i det att

omfattning. stället hade i viss privat gjeldsforhandlingbegränsad I mån
privata förfarandetfann således fördelar med detMananvänts. som

gjeldsforhandlingenutnyttjas föra in underborde kunna attgenom
förfarandetkontroll, långt detta möjligt förloraroffentlig så är utan att

egenskaper.värdefulla
följande.i gällande Gäldenären kanHuvuddragen NKLs ärsystemnu

ansöka gjeldsforhandling skall inledas.skifteretten Förut-hos attom
gäldenären illikvid och det sannoliktsättningen är ärär att attatt

skulduppgörelse inom för gjeldsfor-kangäldenären uppnå en ramen
förutsättningarna för inledande gjeldsfor-handlingsinstitutets Omram. av

föreligger bifaller skifteretten ansökningen. Beslutet offent-handling
därefter gjeldsnemndskifteretten. tillinte Dennaliggörs ettutser enav -

kända borgenärer.knutet omedelbart underrättarskifteretten somorgan -
rådigheten sin rörelse och sin egendombehållerGäldenären över ärmen

viktigastegjeldsnemndas tillsyn. jeldsnemndas uppgiftunderställd G är att
ekonomiska förhållanden och utarbetaigenom gäldenärens att en

för dessa. underlaget för nämndensredogörelse Denna genomgång utgör
finnerden fortsatta behandlingen. Om gjeldsnemnda detbeslut attom

frivillig skulduppgörelse ellerutsikt till gäldenären kan uppnåfinns att en
grundval de upplysningar tagitstvångsackord skall denett av som

utarbeta förslag till sådan uppgörelse.hjälpa gäldenärenfram att ett en
förslag till frivillig skuldupp-Gjeldsnemnda tillställer borgenärerna ett

omröstning. Förslaget godtaget ingen demgörelse för anses om av
sig detta. förslaget förkastas någon borgenärerna kanOmmotsätter av av

framlägga förslag, gjeldsnemnda kangäldenären återett nytt som
för godkännande, nämnden det finnstillställa borgenärerna attom anser

förslaget Förkastas det slutligaförutsättningargoda att antaget.
alternativen antingen offentlig tvångsackordsförhandlingförslaget, blir

eller konkurs.
gieldsforhandlingenförhandling tvångsackord kan underOffentlig om

ackordsförslaget förhand godkänt minst %inledas 40bara ärom av
kända röstberättigade borgenärema och dessa minstde representerarav

Gjeldsnemndaden samlade skulden skall% rösträtt.40 av som ger
den skall sända gäldenärens förslag tilldärför först avgöra utom

till borgenärerna. Nekas det, inleds konkurs, vilket ocksåtvångsackord
nödvändiga förhandsgodkännandet inte vidblir fallet det uppnås om-om

onödig ackordsförslagetSärskild omröstning för övrigtröstningen. är om
framlagt förslag till frivillig skulduppgörelse ochhar varittidigare som

uppslutning ñr uppfyllavid borgenärsomröstningen fick tillräckligdet att
skifteretten gäldenärens ansökan%-kravet. Det40 är prövarsom om

offentlig förhandling tvångsackord. Avslås gäldenärensinledande av om
gjeldsforhandlingen och i stället inleds konkurs.inställsansökan,
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inte erforderligbland borgenärernaomröstningenLikadant detär gerom
andra grunderskifteretten vägrarellermajoritet 43 NKL§ attom

frågakan dåoch 50 NKL. Dettvångsackordet §§ 49stadfästa vara om
lämnasammanträden ellerinfinner sig vid vägrarintegäldenären attatt

ackordsupp-sigkan ocksåupplysningar. Det röraerforderliga attom
erhållit eller utlovatsborgenärståndkommit tillgörelsen attgenom en

finnergjeldsnemnda detövriga borgenärer. Omframförfördelar att
skulduppgörelse tvångs-frivilligförutsättningar för såvälsaknas som

varefter domstolentill skifteretten,nämnden dettameddelarackord,
skall inledas.konkursavgör om

gjeldsforhandlinguppfattningendenKonkurslovutvalget attvar av
Å sidan ville inteandraoffentlig kontroll.underborde äga manrum

gjeldsforhandlingtill stånd privatmöjlighetenrestriktionerlägga att
Privat gjeldsforhandlingNOU 197220 4.semed borgenärerna s.

ungefärkreditföreningar de svenskaframförallt Norges 17handläggs av
ladeslagförarbetenaadvokater. Underackordscentralerna storsamt av

offentlighet tvångsackordsför-denförhållandetvid detvikt att som
vilkatveksamma gäldenärer,avskräckandemedfört verkathandling

gjeldsforhandling med borgenärernaföredragit privatdärför antingen
tvångsackordsförhandlingoffenligbegäraför länge medeller dröjt attatt

förhandlingIcke-offentlighet underinledas.skallalternativt konkurs om
därför nödvändig. Enligtenligtskulduppgörelse NKL ansågsfrivilligen

valmöjlighet lagegentligen inte någonförelåg detutvalget somen-
skulduppgörelse under domstolensfrivilligförhandlingmöjliggjorde om

gjeldsfor-skulle kungörasbokstav detbli dödbeskydd skulle attomen
JustitiedepartementetNOU 197220 36inlettshandlingen se s.

allmänhet skulle bättreordningen iföreslagnauttalade denatt ge
ekonomiska problemallvarligamedgäldenårermöjlighet att taatt
gjeldsforhandlingen. Vidareinom förkontakt med borgenärerna ramen
gjeldsforhandlingens förstadet förhållandetdepartementetansåg attatt

undgå förlusterfall möjlighetiinte offentlig många störrefas är attger
tillgångarutförsäljning företagetstillfredsställandeeller möjliggöra aven
gjeldsfor-inledande fasen198081 50 34. DenOt.se avnr s.prp.

gäldenärens ekonomiskagjeldsnemndas genomgånghandlingen, dvs. av
frivillig skuldupp-förhandlingeventuellförhållanden liksom omen

Justitiedeparte-icke-offentlig NKL.§ 6skulle alltså segörelse, vara
hemlig-fullständigtparagrafen inte innebär någotframhöll attmentet

Bestämmelserna34.gjeldsforhandling sehållande pågåratt s.prp.av
gjeldsnemnda inte skallskifteretten elleremellertidinnebär att vara

inletts 64.gjeldsforhandling prp.offentliggöraaktiva i syfte att att s.
förfrågningar vilkaallmännaSkifteretten således påvägrar att omsvara

Gjeldsforhandlingsistone Huser,inletts segjeldsforhandlingar som
Förfråganjfr Munch 93.bandKonkurs, 144, även om ens.s.og

eller föremål förhar begärteller företag ärflera bestämdaeller personer
ellerfrågar borgenärdengjeldsforhandling besvaras är enom som

tvistemålslagen ställer krav135 ihänvisats till §liknande. Här har som
sådanainte kräva någrarättsligt intresse. kanDäremot pressen
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upplysningar se 64. Enligt § 19 NKL skall alla kända kreditorerprp. s.
omedelbart underrättas ansökan gjeldsforhandling.om en om

Lagstiftaren har haft mål gjeldsforhandling under offentligattsom
kontroll skall konkurrera de privata gjeldsforhandlingarna.ut Man har
därför tagit sikte på göra lagens förfarande fördelaktigtatt deänmer
privata förfarandena. Jämfört med den traditionella tvångsackordför-
handlingen har gjeldsforhandlingen enligt gjortsNKL flexibel ochmer
mindre tidskrävande och kostbar denna.än Dessutom förväntas gjeldsfor-
handlingen inledas på tidigare stadium gäldenärensett ekonomiskaav
kris vadän fallet med offentlig tvångsackordsförhandling enligtsom var
Ackordsforhandlingsloven. Gäldenären kan för övrigt inte välja mellan
gjeldsforhandling enligt N KL och tvångsackordsförhandling, eftersom det
sist nämnda förfarandet integreratär med gjeldsforhandling. Han måste
således gå vägen inledandeöver gjeldsforhandling för uppnåattav ett
tvångsackord.

Följande förhållanden ansåg konkurslovutvalget se NOU 197220 s.
ff37 klara fördelar med gjeldsforhandling enligt NKL jämförtvara med

privata förfaranden.
a Det betryggandeär helt privataän förfaranden. Detta berormer

framförallt de handläggningsregler lagen innehåller, även desom om
i viss mån dispositiva.är Några sådana regler finns inte för privaten
gjeldsforhandling. Vidare det inlagtär kontroller och rättssäkerhets-
garantier. Skifteretten har centrala uppgifter här, också gjeldsnemn-men
da och den nämnden utsedde revisorn har ålagts rad uppgifterav en som

tillfredsställande rättsligt förfarande,garanterar ett likabehandling och
rättvisa. Väsentligt också denär säkerhet ligger i principen attsom en
frivillig skulduppgörelse innebär alla kända borgenärer behandlasatt lika
§ 23.2 NKL; jfr dock vittgåendede undantagen i § 23.3 NKL.

b Man skyddad förhandlingenär spolierasmot att någon enskildav
fordringsägare söker täckning för sin fordran utmätningsom genom
eller konkurs, eftersom gjeldsforhandling enligt NKL förhindrar
utmätning och begränsar möjligheterna till begära gäldenären försattatt
i konkurs. De inblandade därigenomär i omfattningstörre garanterade
arbetsro och detta i sin gäldenärens verksamhet vissttur andrum.ger ett

c Om privat gjeldsforhandling längre tid än månaderen trevarar
saknas möjlighet till återvinning. Detta leder ofta till olycklig tidspressen
under förhandlingarna. Vid gjeldsforhandling enligt NKL är utgångs-
punkten för beräkning återvinningsfristerna i stället tidpunkten förav
ansökan gjeldsforhandling.om

d Möjligheterna för fortsatt drift gäldenärens verksamhet tordeav
eftersomstörre, gäldenären kan krediter med gjeldsnemndasvara ta nya

medgivande. En sådan skuld blir massaskuld för det fall gjeldsfor-
handlingen skulle övergå i konkurs.

Dete arbete nedlagts under gjeldsforhandlingen enligt NKLsom
kommer normalt till i eventuellt efterföljande konkurs.nytta en

börDet dock påpekas vissa fördelar med privata förfarandenatt även
diskuterades lagstiftaren. Gäldenären kan då själv välja skallav vem som
handha förhandlingen, och jämfört med de mindre skifterettema besitter
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kreditföreningarna ofta erfarenhet och expertis bland vilka gäldenä-mer
kan välja. En fördel med så handläggningsregler möjligtren ärsom

detta gjeldsförhandlarnaatt större för individuellager utrymme sätt att
komma fram till lösningar. Avsaknaden absolut materiell lik-av en
hetsprincip mellan borgenärerna kan denna synvinkel fördel.ur vara en
Inte så sällan detär eller några borgenärer sigmotsätteren som en
lösning vilken övriga borgenärer Vid privat förhandling kanaccepterar.
då den eller de sig betalasmotsätter fullt eller någonsom ut annan
särbehandling. Om alla krafter insätts kan det privata förfarandet vidare
gå snabbare. Man ärju obunden bestämda frister och handläggnings-av
regler. En privat förhandling kan också ofta äga diskret änrum mer en
gjeldsforhandling enligt NKL. Detta kan speciellt praktiskt närvara
borgenärerna få. Privatär förhandling kan också tänkas bli billigare,
särskilt förhandlingarna görs enklare och snabbare lagenän påbjuder.om

5.2.2 Förmånsrättsordningen

Enligt norsk gällerrätt huvudregel, borgenär för sinattsom en som
fordran har i fastpanträtt eller lös egendom skall tillgodoses dennaur
framför övriga borgenärer. Panthavare står utanför konkursbobehand-
lingen så långt fordringen täcks § 8-14 DL. Det ankommerpantenav
på konkursförvaltaren klara vad höratt till konkursboetsut som
egendomsmassa å undersøke nødvendig imøtegå påstandeog om om
utlevering Verdier finnes i boet § 85 l NKL. I många fallav som nr
kan det medföra problem för förvaltaren huruvidaavgöra vissatt
egendom sålts med förbehåll salgspant, Knut R0 ipant Lovom se og
Rett, 1992, 136.s.

Konkursförvaltaren bobestyreren kan välja låta konkursboetatt
avstå från abandonere viss egendom ingår i boet. Gäldenärensom
återfår då rådigheten över denna. Ofta åtföljs abandoneringsbeslutet av

förordnande rådighetenett över egendomenatt skall tillövergå någonom
vanligen panthavare uegentlig abandonering.annan, Om denen

egendomens värde understigerpantsatta den fordran för vilken egen-
domen detär vanligtpantsatts egendomen avstås till panthavaren.att
Denne får då antingen anordna tvångsauktion eller avtal medgenom
gäldenären till stånd frivillig försäljning se R0, 138.en a.a. s.

I DL skillnadgörs mellan massef0rdring och dividendfordring.
De krav konkursboet i egenskap juridisk ådrarsom sigav person
betecknas massefordring och skall täckas före alla andra skuldersom
§ 9-2 DL. Dividendfordring omfattar prioriterte, uprioriterte og
etterprioriterte krav. Vidare kan nämnas konkursboet övertaratt
konkursgäldenärens hyreskontrakt dessa knutnaär till dennesom
näringsverksamhet. Något samtycke från konkursförvaltaren erfordras
inte härför. Från och med konkursbeslutet blir hyreskostnaden också en
massaskuld § 7-10 DL. Konkursförvaltaren kan emellertid inom fyra
veckor från konkursbeslutet förklara för hyresvärden boet inteatt avser

hyreskontraktet,överta förutsattatt lokalerna ställs till hyresvärdensatt
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förhållande tillvid sådantinskränker sigMassafordringenförfogande.
Ävenhyresvärden.tillställtsförklaringdess sådantillframtiden enen

föregående offentligomedelbartunderuppkommitkostnaderdel ensom
5massafordran 9-2 DL.§skall täckas såsomgjeldsforhandling nr

fordringsbelopptäcka panthavarensinte förslårdelTill den attpanten
prioriteradedividendfordring. Debetraktafordringenär att som en

fordranarbetstagaresKlassklasser. Idelas i tvåfordringarna avserupp
och kommun § 9-4 DL.tilloch klass skattDLlön § 9-3på stat

första klassentill förmånsrätthade fram 1963Skattefordringama av
ikonkurslovsutvalgetförslagEftermed arbetslönlikhet etti avm.m.

förmånsrättsordning i lageninfördesdelbetänkande 1961 1963 omnyen
den lagenprioritetslova. Genomfor krav i konkursrekkjefylgja o.a.

Skattefordringamareducerad.väsentligtför skattförmånsrättenblev
omfångetdet tidsmässigainskränktesarbetslön. Vidareefterplacerades

därforskottsskatti frågafrån till utomårförmånsrätten etttre omav
för skattförmånsrättenbegränsadestvå år. Dessutomfristen var

fortill gälla skatteftertaxeringetterlikningfastställd ettattgenom
202.enkelt år se Ot. prp. s.

förtill grund denvilket lågbetänkande, 197220,NOUI ett nya
konkurslovsutvalgetvidhöllnämndaföreslogs i Ot.lagstiftning prp.,som

0.1. bordeför skatterförmånsrättenprincipiella från 1961sin attsyn
kundemed fogmenade de endaUtvalgetavskaffas. argumentatt som

och denhistoriska traditionenskatteprivilegiet denföråberopas var
jämförbarapriviligierade i alla andraomständigheten skatteratt var

väsentlig betydelsedock närdessa hade någonländer. Inget argumentav
övriga kredi-innebar för boetsprivilegietden bördavägdesde mot som

avskaffandeförslå totaltförtiden inte1961 att etttorer. avmogenvar
emellertidprioritetslovskatteprivilegiet. Erfarenheterna 1963 års varav

skatteprivilegietutvalget därförbetänkande ansågpositiva. I 1972 års att
203anförde bl.a. Ot.avskaffas helt och sekunde s.prp.

offentliges påbør detledende synspunktDet tapat runn avvcre
bør ekkesavgiftspliktige ikkeskatte-hos den enkelteinsolvens avog

tilfeldig, børdetfordringshavere, i detøvrigesk ldnerens rammer menutfiknes helhet.samfunnetpå som

håll.från de flestautvalgets förslagtillstyrktesremissbehandlingenVid
skäl avsågförslaget. Departementetsgick dockFinansdepartementet emot

vadi reduceradels kunde någon månavskaffande förmånsrättenatt ett av
sig ökadkunde föra medkonkurs, delsutdelning ifick instaten genom

dessa iindrivningsmyndighetema störrearbetsbelastning på ut-attgenom
gjeldsforhand-underackordsförslagställning tillñcksträckning ta

mindreskiftekreditorenevidfäste också viktDepartementetlinger. att
kontaktiikke stårvelge sine kunderandre kan samme nareogenn

avstyrktedemia bakgrundMotandre kreditorer.dissemed som mange
och tilladeordning se Ot.ändring 1963 årsnågondepartementet prp.av

204s.
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forskudstrekkenhver omstzendighet detta gjeldeUnder måantar aten
arbetidstakerspåleggstrekk arbeidsgiver har företatt i lønn.somog

i realiteten del trekkbeløpeneDette lønnskravet skaler en av og
adskilt fra arbeidsgiverens rmdler. Hvis detteopbevares egne er

gjenomført slik forskrevet i skattebetalingsloven ingenoppstårsom
i det beløpene ikke len arbeidsgiverens ikke inroblemer, gåroger er

konkurs. urimelig unnlatelsebomassen ved Men et aten synes enl av
følge lovens påbud adskilt oppbevaring skattetrekk skallå om av

medføre fordel for de øvrige kreditorer ved beløpene faktiskatten er
inn i bornassen.gått

fann sig finansdepartementet dock böra in för vissSenare in-en
skränkning förmånsrätten det tidsmässiga omfångetattgenomav av

fordringarna fick förfallnadenna ändrades så huvudregelatt som vara
före fristdagen. statsinkomsten vidmånader Den minskadesex en

förmånsrättenändring departementet inte längreansåg varaav av en
sådan storlek denna alene gjør oppheving betenkelig. Det iatt en var

för indrivningsmyndigheterna fällastället merarbetet borde utslaget.som
uttalade vidare bl.a.Departementet se Ot. 204prp. s.

det såvel kvantitative kvalitativeEn tenker her på merarbeidesom som
innkrevingsmyndighetenemed dette blir pålagt kommunekasserere og

skattefogder disse i forhandlinger.ved må deltaat nevnte

Med utgångspunkt i krav på skattetrekk vil prioritert i denat vare
utstrekning de tilhørende lønekrav vil det det vil deatvzere er-forfalt periodeinnen 6 månaders før åpningen konkurs elleren av
gjeldsforhandling vil föreslå vesentligstedet ordinaereaten av-terminer for avgifter inklusiv årsavgift beholder sin prioritetskatter og
for tidsrom ovenfor for skattetrekksdet vedkommen-nevntsamme som

til terminer, vilde. Ved å begrense kravene de ordinaere etterbereg-
ninger ifter miste prioriterte stillingskatter sin selvavav og om
forfallsdagen faller innen 6 måneders-fristen.or

Justisdepartementet inledde sitt med konstateraatt attresonemang
erfarenheterna reform positiva. nämnde i fortsätt-1963 års Manav var
ningen reformen till början förbättrat de oprioriterade borgenärer-att en

ställning utvecklingen i riktning.gåttatt motsattnas men senare
gick härefter in frågan förmånsrättens ekonomiskaDepartementet om

betydelse för Med siffror rörande utdelningutgångspunkt i istaten.
konkurser avslutade 1978 nämndes fick cirka miljoner11 Nkratt staten

miljoneranmälda 58,6 täckta förmånsberättigade krav. Omav som
förmånsrätten upphävdes, skulle det alltjämt med utgångspunkt i 1978-

siffror betyda ökning dividenden till de oprioriteradeårs en av-
fordringarna med 5 Förbättringen betecknades beskjeden.procent. som

sig fortsättningenDepartementet anslöt i till konkurslovsutvalgets
principiella synpunkt det offentligas förlust vid insolvens hos denattom
skattskyldige borde slås samhället helhet. Departementetut som
uttalade sig också för det önskvärda i de oprioriterade borgenärernaatt
blev engagerade i konkursbehandlingen.mera
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det sigI följande uppehöll Justisdepartementet främst vid olika
spörsmål rörande skatteindrivningen. Konkurslovsutvalget hade i sitt
betänkande pekat förmånsrätten upphävdes detta skulle leda tillatt om

indrivningsmyndighetema i större utsträckning tidigare ñckatt än ta
ställning till förslag ackord, i sinnågot medförde vissttur ettom som
merarbete för myndigheterna. Utvalget menade dock det kundeatt vara

fördel offentligadet kom in tidigare stadium insolvensbe-att etten av
handlingen. Departementet erinrade här Finansdepartementet iattom
sina uttalanden hävdat indrivningsmyndigheterna fick förstärkas, innanatt

upphävde skatteprivilegiet.man
dennaMot bakgrund ansåg sig Justisdepartementet fråndettrots att-

principiell synpunkt hade sympati ñr konkurslovsutvalgets förslag i-
denne inte kunnaomgang förslå helt upphävande skatteprivilegietett av

förordade den Finansdepartementet valda lösningen.utan Man ladeav
saerlig vekt de praktiske betenkeligheter knytter sig tillsom
inskrevingsmyndighetens arbeid se Ot. 207. offentligaDetprp. s.
valde inte heller sina kunder. Förmånsråtten kunde vidmakthålla
skattemoralen.

Efter fordran för lön och skatt följer, med undantag ñr efterställda
fordringar, övriga fordringar med inbördes lika rätt § 9-6 DL. Slutligen
har antal fordringar benämnts efterställda etterprioriterteett och de
skall följaktligen erhålla utdelning först efter det övriga fordringaratt
erhållit utdelning. Bland dessa fordringar kan viss delnämnas räntanav

vissa fordringar, skattetillägg och böter.

5.2.3 Förutsättningar för gjeldsforhandling

NKLs möjlighet till gjeldsforhandling föravsed gäldenärerär med
ekonomiska problem viss styrkaär ändå inte alltförärsom av men som

Till skillnad från konkurs målet såledesär gäldenärensstora. att sanera
skulder för kunna möjliggöra fortsatt drift. Det grundläggandeatt
materiella villkoret härvidär gäldenären illikvidär med denatt men
kvalifikationen skifteretten dessutom måste bedöma det finnsatt att
möjlighet uppnå frivillig skulduppgörelse eller tvångackord § 4.1att en

NKL.3 De två villkoren fungerar två ganska sållningsin-nr som grova
på skifterettenså sätt redan på ansökningsstadietstrument att sorterar ut

dels de gäldenärer uppenbart inte har tillräckligt allvarliga ekono-som
miska problem, dels de redan har så oöverstigliga problem attsom
konkurs förefaller den enda lösningen.vara

En gäldenär illikvid hanär inte betalanär kan sina skulder allt-
eftersom de förfaller § NKL. Illikviditetsvillkoretl har huvudsakligen
tillkommit hänsyn till domstolarna; lagstiftaren har velat begränsaav
skifteretternas belastning. Visserligen skulle kunnat tänka sigman en
organiserad möjlighet till gjeldsforhandling för alla gäldenårer såsom
önskade storleken deras ekonomiska problem. Men det haroavsett

hittills inte naturlig uppgift för det allmänna sköta.ansett attman vara en
Mot denna bakgrund saknas det därför ofta särskilt starka skäl för
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skifteretten företa omfattande prövning likviditetsfrågan.någon Iatt av
ansökningstillfálletstället torde det ofta gäldenären vid ställtså attvara

in sina betalningar och regelmässigt har det gjorts utmåtning hos honom.
tyder i fall gäldenären har eller åtminstone nyligenDetta så på haratt

likviditetsproblem,haft betydande normalt tordenågot varasom
uppfyllatillräckligt för illikviditetsvillkoret.att

ankommer det skifteretten undersöka gäldenärensHärutöver att om
ekonomiska situation bedöms allvarlig gjeldsforhandlingså äratt
meningslös. fall skall ansökningen avslås och borgenärernaI så
underrättas härom. Borgenärema kommer då troligen ansökaatt om

försättande i konkurs. i sammanhanggäldenärens Sett detstörre iirett
ansökningendärför skifterettens viktigaste uppgift vid handläggningen av

ställning till vilka verksamheter har förutsättningar levaattatt ta som
vidare och vilka bör avvecklas. För de sist nämnda bör det aldrigsom

gjeldsforhandling,bli fråga och ansökannågonom en som avser en
sådan verksamhet bör då avslås. Eftersom avslagsbeslut sådanett en
grund ofta får till följd borgenärerna ansöker gåldenärensatt om

träffasförsättande i konkurs det viktigt beslut så braär att ettett
utredningsmaterial möjligt. leder till enbart de uppenbartDetta attsom

gäldenärema redan ansökningsstadiet. Man harhopplösa påsorteras ut
gäldenärerlångt mindre allvarligt släppa igenomdet attsett somsom

verksamhetersedermera visar sig i konkurs slå undan benenän att
bättremöjligheter överleva. i ställeti verkligheten hade Det ärattsom

väsentligt bättre underlag bildar siggjeldsnemnda ettatt en upp-
bedriva fortsatt verksamhet ochfattning gäldenärens möjligheter attom

skall skifterettenden bästa. Enligt NKLvilken lösning § 4ärsom
finner osannolikt gäldenärenansökningen den detsålunda avslå attom

tvångsackord.frivillig skulduppgörelse ellerskall kunna uppnå en

gjeldsforhandling5.2.4 Inledande av

tvångsackord förutsätterfrivilligSåväl skulduppgörelse ettsomen
själv villiginte gäldenärenaktiva lojala medverkan. Om ârgäldenärens

förutsättningarknappastgjeldsforhandling föreliggerbegära attatt
det därför inomfanngjeldsforhandlingen skall framgång. Mannå

innanklart197220 49konkurslovutvalget se NOU att mans.
frånför medverkanden garantingjeldsforhandlingen påbörjas bör ha

gjeldsforhandlingsjälv begärsida ligger i dennegäldenärens attattsom
gjeldsfor-kan begäradärför endast gäldenärinleds. Det är attsomen

kritik.för viss Ominledas. Detta harhandling skall utsattsresonemang
ansökagäldenärenfördet borgenärernaär attatt omsom pressar
gäldenärenanledningskall inledas, saknasgjeldsforhandling anta attatt

gjortsjälvasamarbetsvillig borgenärernakommer änatt omvara mer
gäldenärer begärför mångaansökan. finns också del farhågorDet atten

saneringför förhalagjeldsforhandling skall inledas enbart attatt aven
verksamheten.
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fysisk kan visserligen ansökaEn gjeldsforhandling antingenperson om
näringsidkarehan eller ej, han inte näringsidkare hörär är tillattmen

Ävenovanligheten. juridiska såsom aktiebolag, kommandit-personer
ekonomiska föreningarbolag, och stiftelser kan ansöka. Däremot kan

fylkekommunvarken eller kommun bli föremål för gjeldsfor-staten,
handling.

ansökan inledandeEn gjeldsforhandling skall skriftligengörasom av
skifterettenhos § 2 . I ansökan skall gäldenären kort redogörelsege en

tillför orsakerna betalningsproblemen. Med betalningsproblem attavses
illikvidgäldenären Huserär se I 170. NKL ställer visserligen ingets.

krav gäldenären skall dokumentera illikviditeten, han kanatt men
lämpligast detta likviditetsbudgetmed visagöra han inteatt attgenom en
haft möjlighet betala sina allteftersomskulder de förfallit. ansökanEnatt
skall vidare innehålla kort redogörelse för hur gåldenären atten avser
reglera skulden. innebärDet således gäldenären redan i härsåatt ett
tidigt skede skall antyda vad hans förslag till skulduppgörelse skall ut

Gäldenärenpå. emellertid inte bundenär detta ursprungliga förslagav
till uppgörelse, upplysningen till hjälp för domstolenär dennärmen
skall ställning till det andra materiella villkoret för inledandeta om av
gjeldsforhandling föreligger, nämligen det föreligger viss möjlighetatt en
för gåldenären uppnå skulduppgörelse inom för gjeldsfor-att en ramen
handlingsinstitutets Dessutom skall gäldenären redan på ansöknings-ram.
stadiet lämna uppgift sina tillgångar och skulder redogörelsesamtom en
för hur bokföringen ordnad. Det innebär förteckningär överatt en
borgenärerna med angivande och fordran skall upprättas samtav vars ens
uppgift de säkerheter finns för respektive skuld. Räkenskaps-om som
handlingar eller självdeklarationer behöver inte bifogas.

Konkurslovutvalget lade vikt vid skifteretten hade möjlighetstor att att
kräva ytterligare upplysningar från gäldenären § 2.3 NKL. Det
påpekades därvid reglerna skall i olika situationer, från enskildaatt passa

till aktiebolags ansökningar, och domstolen därför efterstora attpersoner
omständigheterna kan kräva räkenskapshandlingar, självdeklarationer,
värderingintyg Men ofta det alldelses för lång tid införskaffaetc. tar att

tilläggsmaterial.något Skifteretten skall fatta sitt beslut möjligtsnarast
eller inomnormalt dagar efter det ansökan kom in till domstolentre att
§ 4.2 NKL.

5.2.5 Verkningarna inledd gjeldsforhandlingav

Efter det gjeldsforhandling har inletts begränsas gäldenärensatt en
rådighet sin egendom.över Han ställs under gjeldsnemndas tillsyn § 14
NKL och har sig efter nämndensrätta ålägganden. Gäldenärenatt

vidaresaknar gjeldsnemndas tillåtelserätt företa flertal viktigaatt utan ett
dispositioner § 14.2 NKL. Han ha gjeldsnemndasmåste tillåtelse vid

skuldsättning, omsättning gammal skuld, pantsättning vidsamtny av
försäljning eller uthyrning gäldenärens fasta egendom, affärslokalerav
eller förmögenhetstillgångar väsentlig betydelse. bristandeDenav
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Enligt Husetgjeldsforhandlingsförfarandet.helaunderrådigheten varar
gjeldsfor-ansökaninträder redanverkningarna närbetyder detta att om

I 191.skifteretten Huserin till sehandling kommer s.
förhållande till tredjelegitimeradigäldenären utåt15 NKLEnligt § är

gieldsnemndasinhämtaförsummargäldenärgod Eni atttro. somman
strid medsådan iföretarrättshandling ellervisstillsamtycke enen

gäldenärsföretageti förhållande tillsåledespåbud bindergjeldsnemndas
mellanrättsverkningarmedkontrahent. Sammagodtroende parternaen

för sinhandlat inomgäldenärenalltsåuppkommer egenramenomsom
fordran kommeruppkommenförhållandensådanaunderrådighet. En

och eftergjeldsforhandlingenunderfullt bådeinfriassåledes kunna utatt
tvångsackordellerskulduppgörelsefrivilligavtaleventuellt ettettatt om

gjeldsforhandlingendäremot överGåroch 55.1 4.antagits 23.2§§ nr
fordringar frånställninghafordringenkommeri konkurs att somsamma

från vadundantaginledande. VissagjeldsforhandlingensFöretiden som
skall täckas föremassafordringarbeträffandedockfinnssagts somnu

rådighetöverskrider sin ärgäldenärenDL.skulder § 9-2 Attalla andra
upprepade fall bliellerförekommande. Ivanligtsärskiltinte grova

i konkurs.försättsgäldenäreni allmänhetkonsekvensen att
vilketgjeldsforhandlingen,kontrollmyndighet underSkifteretten är en

upplysningsskyldighetallmänhargäldenären gentemotinnebär att en
för övrigt ocksåupplysningsplikt gäldenärenharsådanskifteretten. En

NKL.revisorn 18§gjeldsnemndasåvälgentemot som
medför vissagjeldsforhandlinginledandeansökanSåväl avsomomen
gäldenären iförsättaborgenärernaförmöjligheternabegränsningar i att

självgäldenären närgjeldsnemnda liksomkankonkurs. Däremot som
konkursförfarande skallbegäragjeldsforhandlingenhelst under att ett

fordringar frånmedendast borgenärerKonkursförbudetinledas. avser
förbudsådangjeldsforhandling. Någotansöktegäldenärentiden innan om

gäldenårensefter detuppkomnafordringarinte ñrdäremotgäller att
skifteretten. Detta ärin tillgjeldsforhandling komansökan enom

gjeldsforhandlingenutanförhållsborgenärersådanakonsekvens attav
fulltfordringarför sinabetalningerhållanormalt skalldärföroch deatt

avvärjaskanfrån sådan borgenärkonkursAnsökan attgenomut. enom
Förbudetfordran.för sinsäkerhetbetalning ellererhåller attborgenären

månader från dettilltidsbegränsatkonkursi attgäldenären ärförsätta tre
gjeldsforhandling. Dennainledabeslutmeddeladeskifteretten attom

det föreliggerförutsattförlängasgäldenärens begärantidsfrist kan att
skulduppgörelse ellerfrivilligtillframförutsättningar någoda att en

dessutomFörbudettvångsackord. ärförhandlingoffentligståndtill omen
ansökaninledd. Omintekonkurs ärde fall då ännutillbegränsat omen

gjeldsfor-ansökaninte närprövatskommit inkonkurs ännu ommen
ansökantill dessvilakonkursansökanskallinkommerhandling om

gjeldsforhandlingen ärelleravslagenåterkallad ellergjeldsforhandling är
följsgjeldsforhandlingansökanavslutad.eller Ominställd enavomen

skifteret-till dessvilandeförklarasskall denkonkursansökan senareom
ej. Inledsellerinledasskallgjeldsforhandlingfråganavgjortten om

ogillas. Däremotkonkursansökningengjeldsforhandlingen skalldärvid
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skall efterföljande konkursansökan inte vilandeförklarasen om an-
sökningen framställts borgenär med fordran från tiden efter detav en att
ansökan gjeldsforhandling framställts. I § 16.5 NKL finns detom ett
generellt undantag från konkursförbudet. Minst utdelningsberåttigadetre
borgenärer med sammanlagd fordran minst 40 % de kändaen om av
utdelningsberättigade fordringarna kan nämligen när helst begära attsom
konkurs skall inledas. Motivet för denna bestämmelse är det vidatt
sådant förhållande saknas förutsättningar till stånd frivilligatt en
skulduppgörelse, och regel kan inte heller tvångsackord nås.ettsom

Utmätningsförbudet under gjeldsforhandlingen omfattandeår änmer
konkursförbudet. Det gäller tidsbegränsning under hela gjeldsfor-utan
handlingen och samtliga fordringar för tiden före gjeldsfor-avser
handlingens inledande. Utmätning får däremot ske för fordringar från
tiden därefter. Exekutiv försäljning gäldenärens fasta egendom,av
tinglyst nyttjanderätt till fast egendom driftstillbehör får intesamt utan
gjeldsnemndas samtycke företas under månader från det gjeldsfor-attsex
handling inleddes § 17.2 NKL. En försäljning skulle kunna omöjliggöra

frivillig skulduppgörelseatt nås. NKL saknar bestämmelseren om
kvarstad, vilket innebär det inte finns formelltnågot kvarstadsförbudatt
under gjeldsforhandlingen. I praktiken torde emellertid endast undan-
tagsvis förutsättningar för kvarstad uppfyllda efter det gjeldsfor-attvara
handling inletts. Om borgenär under gjeldsforhandlingen anmäler sinen
fordran till gjeldsnemnda är sådan anmälan preskriptionsavbrytandeen
§ 18 nr.2 Foreldelseloven.

Det finns inget formellt påbud gjeldsforhandling innebärattom
betalningsinställelse. I praktiken torde det emellertid så såatt snartvara

gjeldsforhandling har inletts upphör gäldenären betala förfallnaen att
skulder, åtminstone i fråga oprioriterade skulder säkerhet seutanom
Huser I 222. En sådan betalningsinställelse torde normalt krävas förs.

förhindra borgenärema behandlasatt olika,att något i sin skulletursom
kunna försvåra arbetet med till stånd skulduppgörelse.att Enligten
Huser bör därför gjeldsnemnda regel ålägga gäldenären inhämtaattsom
nämndens samtycke innan sådan skuld betalas. Med hänsyn till dessaen
dispensregler bör kanske inte betrakta inledande gjeldsfor-ettman av
handling sig någon nödvändig eller tillräcklig bekräftelsevare som att
gäldenären ställt in sina betalningar. Inledande gjeldsforhandling tordeav
likväl i praktiken innebära gäldenären ställer sina betalningar,att även

vissa skulder olika anledningar blir betalda. Men betalningsin-om av
ställelse kan naturligtvis haäven ägt på tidigare stadium.ettrum

5.2.6 Aktörerna i gjeldsforhandlingen

Huvudaktörerna i gjeldsforhandlingen är utöver skifteretten och-
gäldenären gjeldsnemnda, revisorn och borgenärema. Gjeldsnemnda-
tillsätts skifteretten omedelbart efter det domstolen fattat beslutav att om

inleda gjeldsforhandling. Det kanatt dock finnas behov för skifteret-en
dessförinnan inhämta råd från framföralltten att de viktigaste borgenä-
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Gjeldsnemnda skall ha ordförande, i regel skallrerna. en som vara
advokat. vissa fall, framföralltI gäldenärens ekonomiskanär åtaganden

begränsade, kan domstolenär underlåta ytterligare ledamö-utnämnaatt
skall gjeldsnemndaAnnars bestå ytterligare mellan ochter. treav en

ledamöter. Dessa skall företrädesvis bland borgenärerna, vilket ärutses
konsekvens borgenärernas betydelsefulla roll under gjeldsfor-en av

handlingen. inteDet ovanligt det bland fordringsägarnaär finnsatt
skatteborgenärer. Genom sådanutnämna till ledamotatt representanten

gjeldsnemnda har lagstiftaren velat föra in samhällsintresseti nämndenav
§ 7.2, pkt. NKL. Det bör dock2. påpekas ledamöterna i nämndenatt
framförallt företräder borgenäremas intresse, inte borge-gemensamma

eller borgenärsgruppers särintressennärens § 7.2, l.pkt. NKL. Lagen
domstolen bör försökanämner med ledamot har kännedomatt en som

den näringsverksamhet gäldenären bedriver 2.pkt.§ 7.3, NKL. Iom
vissa fall har de anställdaäven med representanträtt nämndenatt en
och i fall fårså denna bestå högst fem ledamöter § 8 NKL.av
Gjeldsnemnda det centrala och ledande i gjeldsforhandlingenär organet
och dess uppgifter kan ha tillsynsägas gäldenâren ochöver hansattvara
verksamhet, företa genomgång gäldenärens ekonomiskaatt en av
förhållanden och leda och administrera arbetet med utarbeta ochatt att

skulduppgörelse godkänd.en
Som tidigare 5.25 rättsverkan gjeldsforhandlingennämnts är en av

gäldenärens förutvarande rådighet sinsuveräna ekonomiöveratt
begränsas § NKL och gäldenärens14 verksamhet sker underatt
gjeldsnemndas tillsyn. Vidare krävs gjeldsnemndas samtycke för vissa av
gâldenärens ekonomiska transaktioner. Gjeldsnemnda torde härvid kunna
förelägga gäldenären minska personalstyrkan eller sägaatt att upp
respektive anställa vissa se Huser I 279. Följer intepersoner s.
gäldenären gjeldsnemndas beslut kan den hos skifteretten begära att
konkurs inleds. Några andra rättsliga sanktioner har gjeldsnemnda inte
tillgång till.

begäran gjeldsnemndaPå skall revisor skifteretten § 11utsesav en av
Revisorn underställdNKL. gjeldsnemndaär och erhåller sina in-

struktioner från denna. Han skall företa revision gäldenärensen av
räkenskaper och dennes skötsel företaget. Därefter revisions-av avges en
berättelse, skall biläggas gjeldsnemndas redogörelse § 21.2som senare
NKL.

Borgenärerna har givetvis mycket viktig roll under gjeldsfor-en en
handling. Liksom gäldenären har de både rättigheter och skyldigheter i
samband med gjeldsforhandlingen. Borgenäremas befogenhet kan
emellertid begränsad till eller förkasta föreslagenatt antaanses vara en
skulduppgörelse, vilket sker omröstning. Ett visst förutrymmegenom
enskilda förhandlingar mellan borgenärerna och gäldenären respektive
gjeldsnemnda innehållet i skulduppgörelse ñmis också. I övrigtom en
deltar inte de enskilda borgenärerna i själva gjeldsforhandlingen.
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5.2.7 Genomgången gäldenärens ekonomiska för-av
hállanden

gjeldsnemndas förstaEn uppgifter underrätta alla kändaår attav
borgenårer gäldenâren inlett gjeldsforhandling och vilkenattom om
sammansättning gjeldsnemnda har 1.pkt.§ 19, NKL. Borgenärerna
skall samtidigt inom veckor ingetvå uppgift deattuppmanas en om
fordringar de har gäldenåren.

Gjeldsnemndas och revisorns genomgång gåldenårens ekonomis-av- -
förhållandenka förunderlaget själva gjeldsforhandlingen.utgör

Nämnden framföralltmåste överblick de olika skulderna.överen
Allteftersom fortskrider fattasgenomgången avgöranden den fortsattaom
handläggningen. första viktigaDet beslutet huruvida gjeldsfor-är
handlingen huvud skall fortsätta eller konkursöver skall inledas.om
Inför det beslutet det intresse finnaär huvudorsaken tillstort attav
gäldenärens problem. Bestämmer sig nämnden för fortsätta gjeldsfor-att
handlingen, den därefterskall försökaskall tillavgöra ståndom man

frivillig skulduppgörelse eller finnsdet anledning omedelbartatten om
försöka nå tvångsackord. Gjeldsnemndas genomgång iett utmynnar en
redogörelse Redogörelsen för§ 21 NKL. gäldenärens ekonomiska
förhållanden har flera funktioner. Den utgör nämndensrapporten om
arbete och resultat och skall dessutom nödvändigt bakgrundsmaterialge
för borgenärerna inför deras ställningstagande till förslagutsäntett om
frivillig skulduppgörelse eller tvångsackord. Når redogörelsen klarär
sänds den till borgenärerna bilaga till gäldenärens förslag tillut som en
frivillig skulduppgörelse eller tvângsackord. Redogörelsen skall bl.a.
innehålla uppgifter om

tillorsakerna illikviditeten,
bokföringen,

årsbokslut,senaste
omsättningens storlek,
gäldenårens ekonomiska ställning,
principer för värdering tillgångarna,av
gäldenärens äktenskapliga förmögenhetsförhållanden,
återvinningsbara transaktioner,
gäldenären tidigare begärt gjeldsforhandling eller varit föremål för

offentlig tvångsförhandling eller konkurs samt om
gäldenären dömts för eller kan misstänkas gjortha sig skyldig till

brott borgenârer.mot
Förslaget till skulduppgörelse, antingen denna frivillig ellerär utgörs

tvångsackord, kommer formellt från gäldenären, gjeldsnemn-ettav men
skall bistå denne med utarbeta förslaget.da Om nämnden skulle finnaatt
förutsättningar saknas frivillig skulduppgörelsenå detatt att atten men

finns utsikter till tvângsackord,däremot den inte skyldig hjälpaärett att
gäldenären med utarbeta förslag till frivillig skulduppgörelse. Detatt ett

då meningslöst för framgäldenären sådant förslag, eftersomär att ta ett
gjeldsnemnda föreslånormalt inte bör borgenärerna förslaget seatt antas

gjeldsnemndaHuserI 304. Det endast kan föreslå borgenärer-års. som
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kan integäldenärenskulduppgörelse;till frivilligförslagettatt antana
Å kan inteandra sidantill dessa.förslagsådantsändasjälv ettut

utarbetamedverkan,gäldenärenssjälv, dvs. ettgjeldsnemnda utan
offentlig tvångs-eller begäraskulduppgörelsefrivilligtill attförslag en

inledas.skallackordsförhandling
skulduppgörelseförslag tillgäldenärenssändergjeldsnemndaNär ut

eller för-godkännandeanbud. Borgenärernasdetta ettär att somanse
ochförslagetomröstningrealitetenblir iförslagetkastande omenav

förut-vissaeller undergodkännande dettablir derasrättsligt sett av -
326. EttHuser Isepassivitetsättningar acceptatt s.som enanse-

samtliga borgenä-godtagetskulduppgörelsefrivilligförslag till omanses
Borgenä-NKL.§ 24.1godkänner dettaförslagetomfattas avsomrer

positivtnågonnej.eller Avgerskall ett svar mensvararerna
förkastathaborgenärenvillkormed någotdettaförknippar anses

inteborgenärOmförslag.medkommitförslaget men ett eget svararen
han inteOchacceptfrist.inompåmindblikan han att omen nysvaraom

under vissförslagetharutgångfristensdenheller efter svarat anses
någonförkastatsinte hardetgodtaget,förutsättning annanavom

godkännande frånmottagitnämndenFörutsättningen ärborgenär. att
de%till 75fordringar uppgårtotalaborgenärer summan avavvars

varjesåledesinnebärförslaget. Dettaomfattas attfordringar avsom
gjeldsnemnda görakanförkastatsförslagetOmhar vetorätt.borgenär om

till.gångendastprocedurenhela en
skuldupp-frivilligagäller dendetavtalsfrihet närråderPrincipiellt
skuldupp-Huvudregeln ärNKL.§ 23.1jfr attinnehåll ävengörelsens

hadegäldenärenalla skulderlikställaochomfattaskallgörelsen som
ogiltigtavtalinnebär ärinleddes. Dettagjeldsforhandlingen att ettinnan

skall däremottillkommitSkuldermed.inte alla är senareparter somom
vadfullt Frånoch betalasuppgörelsen sagtsutanför ut.hållas som nu

behöverfordringar inteföljandepå så sättundantagviktigavissafinns att
det härlagstadgad förmånsrän; årFordran meduppgörelsen.imedtas

fordringarskattefordringar. Vissalönefordringarvissafråga samtom
medfordringarframföralltfrågadet härrealsäkerhet; ärmed om

förutsattegendomgäldenärensisäkerhetsrätt attellerpantsäkerhet annan
Kvittningyordringar;säkerheten.bli täcktsäkerheten enantas av

kvittatillsin fordranutnyttjakangäldenär attockså ärborgenär som
gjeldsforhandlingenhelagöradet harfordringar;med. Smärre ansetts

belopp,visstunderfordringartotalamedborgenärer etteffektivare om
till gjelds-Detutanför denna. ärhållsNkr5 000eller0001 uppt.ex

imedintefordringarnavilketunderbeloppfastställa det tasnemnda att
detäckning änfår bättreocksådärmedochskulduppgörelsen somsom

NKL.4§ 23.2med i dennatas nr
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5.2.8 Gjeldsforhandlingens avslutande

Man kan skilja mellan olika sätt avslutatre gjeldsforhandlingatt § 58en
NKL. Frivillig skulduppgörelse; leder gjeldsforhandlingen fram till en
godtagen skulduppgörelse gjeldsforhandlingen avslutad näranses
skifteretten erhåller meddelande därom. Stadfåst tvångsackørd; när
beslutet vunnit laga kraft gjeldsforhandlingen avslutad. Gjeldsfor-anses
handlingen ställts in; gäldenären kan begära detta och då denanses
avslutad skifterettensnär beslut därom vunnit laga kraft. Den kan också
inställas på grund gjeldsforhandlingen misslyckatsatt och då beslutarav
skifteretten samtidigt konkurs skall inledas.att

5.2.9 Förfarandet i skifteretten

Om skifteretten bifaller gäldenärens ansökan inledande gjeldsfor-om av
handling denna ha inletts vid den tidpunkt dåanses ansökningen kom in
till domstolen § 4.4 NKL. Denna tidpunkt har betydelse för antalett
materiella regler, återvinningsfrister.t.ex. Domstolen bör så snart som
möjligt pröva ansökningen och eventuellt begära kompletteringar från
gäldenären. Underlåter gäldenären skaffa fram detatt material som
domstolen begär kan ansökningen komma avslås. Innan beslutatt fattas
kan skifteretten dryfta gäldenärens ansökan med borgenärema och även
inhämta upplysningar från dessa.

skifteretten kan antingen avvisa, avslå eller bifalla ansökningen.
Avgörandet skall träffas möjligt, normalt inomsnarast dagar från dettre

ansökningen kom inatt till rätten. Avgörandet sker beslut,ettgenom
vilket innebär domstolen skallatt grunderna för avgörandet.ange
Därigenom kan gäldenären vid avslagsbeslut klart för sig vilket villkor

inte uppfyllt. allmännaAvsom processuella principervar följer att
gäldenärens ansökan skall avvisas processförutsättningar inteom
ñreligger, ansökant.ex. in till fel laga forum.gettsom Saknar
ansökningen dei § 2 NKL angivna uppgifterna se 5.2.4 och bristen inte
blir avhjälpt i tid skall skifteretten avslå ansökningen § 4.1 NKL.1nr
Underlåter gäldenären komplettera sinatt ansökan med sådana tilläggs-
upplysningar skifteretten begärt enligt § 2.3 NKL skallsom ansökningen
också avslås § 4.1 2 NKL. Båda de nämnda avslagsgrundernanr ärnu
formella och har därför närmast karaktären avvisningsgrunder. Finnerav
skifteretten det osannolikt gjeldsforhandlingenatt kommer leda tillatt en
frivillig skulduppgörelse eller tvångsackord skallett ansökningen också
avslås. Avsaknad det andra materiella villkoret för gjeldsforhandlingav -illikviditet skall givetvis också medföra avslag. Skifterettens- av-
visningsbeslut och avslagsbeslut kan gäldenären överklagas tillav
lagmansretten. Ett bifall till ansökningen kan däremot inte överklagas av
borgenärerna och givetvis inte heller gäldenären.av

För skifteretten över huvudatt skall begäranpröva inledandeen om
gjeldsforhandling måste normalt den obligatoriskaav ansökningsavgiften
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och eventuellt förskott på omkostnader inbetalasett eller säkerhet ställas.
NKL frånutgår gjeldsforhandling sådanär rättsvård föratt vilken
gäldenären skall stå kostnaden. Ytterst får dock betala omkost-staten
nader gäldenären inte kan täcka § 3.3 NKL. Ansökningsavgiftensom
i Norge uppbyggdär visst antal grundenheter rettsgebyretett ochav
denna grundenhet 1985 270 Nkr. För gjeldsforhandling betalarvar
gäldenären fem rettsgebyr 1985 3501 Nkr såsom ordinär avgift och
därutöver tilläggsavgift fem rettsgebyr för varje sammanträdeen om

denutöver tredje § 18.1 Retsgebyrloven 1982 86. Huruvida förskottnr
eller säkerhet skall krävas får domstolen ställning till i varje enskiltta
fall. Det med andraär ord inte nödvändigt någotdera krävs. Detatt är
tvärtom så det ligger i sakens illikvidatt gäldenär kan hanatur att en
svårigheter klara fram såväl ñrskottatt säkerhet.att I Osloav som
byret har endast förekommit gjeldsforhandlingartvå under 1986
respektive 1987 och detta hänger troligen med byretten krävtattsamman
minst 100 000 Nkri förskott för pröva ansökan inledandeatt en om av
gjeldsforhandling. Detta förfaringssätt strider troligen den tankemot som
låg bakom införandet det gjeldsforhandlingsinstitutet. Det ärav nya
också möjligt begära mindre förskottsbelopp vid ansökningstillfäl-att ett
let och därefter följa detta med ytterligare ñrskottsbetalningaratt upp
under det fortsatta förfarandet. Skifterettens beslut kräva förskott elleratt
säkerhet kan överklagas.

Domstolen fastställer ersättning till gjeldsnemnda och revisorn §§ 157
och 158 NKL. Skifteretten är också överprövningsinstans det gällernär
gjeldsnemndas beslut.

5 .2.10 Statistiska uppgifter gjeldsforhandling,om m.m.

Insolvensutredningen vidhar sina kontakter med det norska Justitiedepar-
och det norska konkurslovutvalget fåtttementet del vissa uppgifterav om

den praktiska tillämpningen de norska reglerna.av
Antalet inledda gjeldsforhandlingar har under åren 1986 1990 legat-
mellan 120 och 200 år jfr avsnittet 5.2.9. Det inteär särskiltper

vanligt resultatet blir frivillig överenskommelse.att Vanligast ären att
gäldenären försätts i konkurs, därnäst tvångsackord genomförs. I deatt
allra flesta fall ansöker gäldenären gjeldsforhandling alldelesettom
för stadium.sent

5.2.11 Vidaredrift konkursgäldenärs rörelseav

Konkursboet kan välja fortsätta konkursgäldenärens näringsverksam-att
förhet räkning eller besluta verksamheten skall läggas nedattegen

§ 81.1, NKL. Ett beslut fortsätta verksamheten helt eller delvisattom
träffas domstolen efter demia har medsamrått konkursförvaltarenattav
§ 81.2, pkt.. Redan då domstolen fattar beslut konkurs kan denom
interimistiskt ställning till verksamheten skallta fortsätta. Omom
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kommer verksamhetenuttalande härom,intedomstolen därvid någotgör
kan dåinterimistiske konkursförvaltarenfortsätta. Dende facto att

frågan behöver kommaskall upphöraverksamhetenbesluta utan attatt
fatta beslutandra sidanprövning. Domstolen kan ådomstolensunder om

dessförinnan ställtsinte redanskall fortsätta dennaverksamhetenatt om
konkursförvaltaren vid be-förviss ledningNKLin. § 119.2I ges

ej. det första kanskall fortsätta eller Förverksamhetendömningen av om
sannolikt boet därigenom undgårdetdrift möjligfortsatt är attomvara

fortsatt näringsverk-det andra kangrund avtalsbrott. Förskada, påt.ex.
sannolikt erhållerdet därigenombefogad ärsamhet att manomvara

det tredje kanboets egendom. Förvid försäljninghögre betalning av
hensynet til berørtefortsätta dersomvissa villkorverksamheten

fårfor dette, boetsamfunnsinteresser talereller sasrligearbeidstakere og
forringer dekningsmulig-fortsatt drift ikkefortilstrekkelig sikkerhet at

hetene.
förutsättningar och hur längeunder vilkareglerolika lagarI ges om

konkursboHandelslovenvidaredriften får 2-5.1 rättpågå. I § attettges
utsträckning bedöms ändamålsen-i den dethandelsverksamhetenfortsätta

verksamheten tillavveckling eller överlåtelseavsiktligt med nyav en
inte Handelsdepartementettid årdock inte under längre änägare, ett om

Även konkursboetEntreprenörsloven 10i § rättsin tillåtelse. gesger
fårentreprenörsverksamhet. Verksamhetenfortsätta gäldenärensatt

arbeid igang ellerför fullførafortsätta i månader å sett somsom varsex
konkursåpningen.gjort avtale føretterviseligdet omvar

Lönegaranti5 .2. 12

vid konkurs,med lönegaranti LovfinnsNorgeI stats-systemett om
i kraftträdde 1974.ved konkursgaranti for lønnskrav somm.v.,

lönefordringar arbets-vissainnebärSystemet garanteraratt staten som
insolvenssituationer. innefattarandra Deti konkurs ochkan ha atttagare

träder in i arbetstagarenslönegarantifondenliksom den svenskaataten
omfattas också situationerkonkurskonkursgäldenåren. Förutomrätt mot

betalningsför-grund bristandeinte kan betaltdär arbetstagare av
massafordringar,inte täckerGarantin, vilkenarbetsgivaren.måga hos

arbetstagare. Se vidare Husermaximerad till 000 Nkr1031991 pervar
ff.I 295s.
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Finland5.3

företagssanering. Syftet med för-5.3.1 Allmänt om
farandet

Finland gäller för närvarande Konkursstadga och 1932I 1868 års års
september framlades emellertidackordslag. I slutet 1992av en pro-

position med förslag till lagstiftning sanering företag,1821992 om av
företagssanering. i kraftAvsikten lagen skall träda iLag är attom

början Sidhänvisning i det följande hänför sig till propositio-1993.av
nen.

Enligt i den föreslagna lagen företagssanering kan§ l ettom
saneringsförfarande inledas i syfte livsduglig verksamhetsaneraatt som
bedrivs gäldenär i ekonomiska svårigheter föreller att tryggaav en
förutsättningarna för verksamheten för till stånd regleringsamt att av

förslaget förbättraskulder. Syftet med de rättsligaattanges vara
förutsättningarna för sanering i livsdugligagrund och botten företagav

sig i ekonomiska svårigheter för undvikandebefinner ochsom av
onödiga framhålls, lagen givetvis inte bidrar tillkonkurser. Det att att
finna affärsidéer, kapital eller andra produktionsfaktorer, attnya men

lagstiftningen dock kan skapa juridiskman genom somen ram ger
möjlighet finna genomföra lösningar problemen föroch sådanaatt ett
företag svårigheter den fortsattamed verksamheten kan i denatt tryggas

kanden livsduglig eller livsdugligmån göras s.l6.är
centrala dragen i förfarandet i korthet följande. beslutDe Dåär om

inleda förfarandet fattas domstolen utredare, skallatt utser somen
utreda ekonomiska situation fungeragäldenärens och dessutom som

Ävenborgenärernas intressebevakare. borgenärsdelegation kanen
mellantillsättas kontaktorgan utredaren och olika borgenärsgrupper.som

Under förfarandet fortsätter gäldenärens verksamhet i allmänhet på
vanligt behåller principGäldenâren i sin rådighet, vissa beslutsätt. men
kräver samtycke utredaren. förfarandet inleds inträder allmäntDå ettav -
moratorium, dvs. betalnings-, indrivnings- och verkställighetsförbud

fordringarbeträffande sådana skulder dessförinnan. Allauppståttsom
omfattas i princip, fordringar säkerställda. Vissa undantagäven ärsom

dock skulder själva förfarandetkan De uppkommer undergöras. som
behandlas däremot särskilt förmånligt. moratorietUnder skall ett
saneringsprogram i första hand utredaren. Iupprättas, programmetav
skall förutsättningarnahur för företagets verksamhet skall kunnaanges
förbättras. Saneringen innefatta affársekonomiskakan såväl åtgärder som
olika skuldarrangemang, dvs. eftergifter från borgenårerxias sida.

fastställs domstol, efter omröstning enligt detaljeratProgrammet ettav
Viktigt fastställas det intekanär, ävensystem. att programmet om

Ävengodkänns förfarande föreslås.alla borgenärerna. förenklatettav -
Lagförslaget inspirerat utländska förebilder, inte minst denär av

amerikanska vilketoch det tyska lagstiftningsarbetet, ocksårätten
framgår propositionen.av
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5.3.2 Förmånsrättsordningen

För närvarande tillämpas förordning1868 års förmånsrätt somom
innehåller regler motsvarande den äldre svenska förmånsrättsordningen
enligt kap.17 HB. Samtidigt med förslaget till lagstiftning före-om
tagssanering har emellertid också framlagts proposition 1811992en
med förslag till lagstiftning fömyande förmånsrättssystemet, Lagom av

den ordning i vilken borgenärer skall betalning. Meningen ärom att
de båda lagarna, har inbördesnära samband, skall träda i kraftettsom
samtidigt. Sidhänvisning i detta avsnitt hänför sig till 1811992.prop.

Syftet med reformen enligt motivenär i första hand förbättraatt
situationen för de borgenärer saknar förmånsrätt. Härutöversom
understryks, det nödvändigtär minska deatt avsevärt nuvarandeatt
förmånsrätterna, vill skapa effektivt och rättvist saneringsför-ettom man
farande. Den nuvarande ordningen medför dels de borgenäreratt som
har förmånsrätt har mindre behov gå med frivilligapåett attav
eftergifter för undvika konkurs, dels del företagetsatt att storen av
tillgångar vid konkurs i allmänhet går till betala borgenärer medatten

eller förmånsrätt, vilket leder till dessa borgenärerpant- inte haratt
ekonomisktnågot intresse saneringsarrangemang s. 17.av

I lagförslaget föreslås förändringar förmånsrättssystemet. Allastora av
allmänna förmånsrätter, förmånsrätten för underhållsbidrag tillutom
barn, avskaffas. I propositionen framhålls, de motiveringaratt som

då de allmänna förmånsrätterna inrättades till delenstörstaangavs
förlorat sin betydelse. Beskattningssystemet har förändrats under
decenniernas lopp och den statsekonomiska betydelsen förmånsrättenav
för skatter liten.är Utvecklingen inom sociallagstiftningen harnumera
lett till de förmånsrätter ursprungligen inrättades socialpolitis-att som av
ka skäl inte längre påverkar medborgarnas grundtrygghet. Genom
lönegarantisystemet säkerställs lönefordringarna betalas ävenatt om
arbetsgivaren blir insolvent ff.s. 13

Även de särskilda förmånsrättema inskränks. Förmånsrätten för
hyresvärd och för utmätningsborgenär upphävs. Förmånsrätten på grund

företagsinteckning begränsas i konkurs till omfatta endast 50 %av att av
värdet den intecknade egendomen. Anledningen till den sistnämndaav
begränsningen följande.är Om slopar de allmänna förmånsrätterman

har bättre ställning företagsinteckningän kommer den utdelningsom som
skulle ha tillfallit de allmänna förmånstagama tillfalla företagsinteck-att
ningshavarna och inte de oprioriterade borgenärerna. De borgenärer som
saknar förmånsrätt försätts då inte i någon bättre ställning. Därför måste

samtidigt ändra den förmånsrätt företagsinteckning medför.man som en
Avsikten med 50 %-regeln således behålla företagsinteckningensär att
relativa ställning i förmånsrättsordningen oförändrad s. 18, vidarese s.
18 ff.28 Det kan här tilläggas, företagsinteckning enligt finskatt rätt

omfattar kassamedeläven Företagsinteckningslagen 63484 §m.m.,
Förslaget omfattar inte förmånsrätt grundval inteckning i fastav

egendom, fartyg eller liknande egendom. Här skall gällande reglernu
tillämpas fortsättningsvis.även
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Sammanfattningsvis får förmånsrättsordningen enligt ñrslaget följande
utseende

Fordran till säkerhet för vilken borgenären har ellerpant-
retentionsrätt i gäldenårens lösa egendom.

2. Fordran avseende underhållsbidrag, förfallit till betalningsom
under det året.senaste

3. Fordran säkras företagsinteckning. Vid konkurs utdelassom av
dock endast 50 % den intecknade egendomens värde.av
Resten fördelas mellan de borgenårer saknar förmånsrättsom
inkl. företagsinteckningshavare, till den del de inte fått
betalning med stöd förmånsrätten.av

Fordringar förmånsrätt har inbördes likautan Sisträtt. i lagförslaget
bestämmelse efterställdaupptas fordringar. Dessaen utgörsom av

räntefordringar förmånsrätt avseende tidenutan efter konkursens början,
riskdebenturelån, böter och andra i lagen nämna avgifter straff- ellerav
sanktionskaraktär fordringar grundsamt gåvoutfästelser.av

5.3.3 Förutsättningarna för saneringsförfarandet. An-
sökan m.m.

Utgångspunkten möjlighetenär till saneringsförfarandeatt skall gälla all
slags företagsverksamhet, såväl bolag enskilda näringsidkare, § 2.som
Ansökan kan göras gäldenären eller borgenär eller fleraav av en
borgenärer tillsammans, §

För ansökan skall beviljas krävsatt gäldenären insolventäratt dvs.
inte kan betala sina skulder de förfallernär till betalning och denna
ofönnåga inte endastär tillfällig, vilket här illikviditetmotsvarasynes
med svensk terminologi eller hotas insolvens enligt prognosartadav en
bedömning, jfr det svenska insolvensbegreppet, §§ 6 och 3. En borgenär
kan dock endast åberopa hotande insolvens under vissa förutsättningar,
§ 6 Om ansökanst. görs gäldenären och minst två borgenärerav-
med fordringar viss storlek behöver gäldenärens ekonomiska situationav
inte utredas.

I § 7 antal hinder för inledaett förfarandet, vilkaanges att huvud-
sakligen hänför sig till situationer där det är sannolikt förfarandeatt ett
inte skulle kunna bli framgångsrikt, därför dett.ex. är sannoliktatt att
insolvensen inte kan undanröjas eller gäldenären inte kan betalaatt de
skulder uppkommer under förfarandet, eller där det finnssom grundad
anledning befara missbruk,att ett det huvudsakligat.ex. syftetatt anta att
med ansökan förhindraär borgenärsatt indrivningsåtgärder.en
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saneringsför-rättsverkningarnaAllmänt5.3.4 avom
exekutiva åtgärder m.m.farandet

fårförfarandet inlettsSedanmoratoriet.rättsverkan ärviktigasteDen
Vissadessförinnan, 17.uppkommit §betala skulderintegäldenären som

till arbetstagarnagäller lönsåvittblandi 18,uppställs §undantag annat
indrivningsåtgärder fårförfarandet. Ingamånader föreavseende tre

säkerhet ellerrealisera sinfår inteSäkerställda borgenärervidtas, § 19.
får ske. Undantagheller kvittningâtertagandeförbehåll Inteåberopa etc.

utmätningFörbud råder ocksådomstolen, § 20.beviljasdockkan motav
verkställighetsâtgärder, § 21.och andra

saneringsförfarandetochkonkursansökanmellanFörhållandet
företräde,saneringsförfarandet harPrincipenbehandlas i § 24. år, att om

saneringsduglig.gäldenären är
medi sambandåtervinnasrättshandling35-38 kanEnligt §§ sane-en

i konkurs.grunderringsförfarandet, somsamma

ställningutredarensFörvaltarens5.3.5

fattas skallsaneringsförfarandeinledandebeslutmedsambandI att avom
Även flera utredare kan83.utredare, §förordnadomstolen en

uppgifterUtredarens2.nödvändigt, § 8detförordnas, är st. angesom
gäldenä-utredningmedbörja göraHit hör tilli § 8 attatt omst. en

omständigheterförbindelserandraskulder ochtillgångar, samt omrens
beräknadedessställning och påekonomiskagäldenärensinverkar påsom

verksamhet ochfölja gäldenärensvidareskallUtredarenutveckling.
bestämmanderätt.sinföröverskrider gränsernahan inteövervaka att

vilkasådana ärendenbeslutsfattandet idelta iskall ocksåUtredaren om
inte förlorargäldenärenEftersomfår beslutaintegåldenären ensam.
utredarendetförfarandet åliggerunderegendomsin attrådigheten över
regelbundetskall ocksådetta. Hanunderintressenbevaka borgenärernas

åtgärder ochsinaborgenärsdelegationeninformera borgenärerna om
hanskallHärutöverbeslut fattas, § ll.viktigainnanmed demförhandla

verksamhetdengranskningföromfattning sörjai behövlig somav
föra talanvid behovinleddes,förfarandetbedrivit innangåldenären om

tillanslutninguppgifter iadministrativautföra olikaåtervinning samt
skalluppgift göraviktigasteUtredarensförfarandet. att uppvara

förutredarenHärvid gäller,saneringsprogram.tillförslaget att ansvarar
däremot kanmedantill stånd,programförslaget kommer programmetatt

Utredarensoch borgenärernamed gäldenärensamarbetei etc.utformas
medel, 87. Om§betalas gäldenärenskostnadsersättningararvode och av

behandlas på sättanspråketskalli konkursförsättsgäldenären samma
konkurskostnaderna.som
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5.3.6 Gäldenärens rådighet

propositionen framhållsI det, eftersom syftet med saneringsför-att
farandet till stånd sådanaär kan säkerställaatt attarrangemang som
gäldenärens företagsverksamhet fortsätter i sin helhet eller åtminstone till

del, nödvändigt inledandetär förfarandet i sig inte medföratten av en
förändring i företagetsstörre löpande verksamhet vad erfordrasän som

med tanke syftetpå med förfarandet och borgenäremas skydd. Ut-
gångspunkten därför, gäldenärenär behåller bestämmarättenatt att om
sin egendom och företagets verksamhet, med de begränsningar som
särskilt framgår lagen s. 41. Gäldenären skall således ha kvar sinav
bestämmanderätt såvitt gäller beslut och åtgärder hör till normalsom
affärsverksamhet. Däremot skall gäldenären inte beslutaensam om
åtgärder kan inverka förutsättningarna för saneringen ellersom som
i övrigt ovanliga eller ingripandeär 18.s.

De åtgärder gäldenären inte får vidta utredarens samtyckeutansom
i § 29 enligt följande2st.anges

skuld, det inte frågaär sådan skuldta upp ny om om som
hänför sig till gäldenärens sedvanliga verksamhet och intesom

ovanlig till beloppär eller villkor,
2. överlåta företaget eller del det, heller anläggnings-en av

eller fmansieringstill gångar eller immateriella rättigheter eller
andra rättigheter behövs för verksamheten,som

3. bevilja nyttjanderätt eller någon till egendomrättannan som
i andra punkten, det inte fråga åtgärdäravses om om en som

hänför sig till gäldenärens sedvanliga verksamhet,
4. överlåta omsättningstillgångar på sätt än delannat som en av

den sedvanliga verksamheten,
5. säga avtal behövs med tanke verksamhetenpå ellerupp som

förutsättningarna fortsätta den,att
6. ställa säkerhet eller andra ansvarsförbindelser för någonavge

skuld, det inte fråga åtgärdär hänförannans om om en som
sig till gäldenärens sedvanliga verksamhet och inte ärsom
ovanlig till sin betydelse eller sina risker,

7. vidta andra åtgärder med beaktande omfattningen ochsom av
gäldenärens verksamhet ovanligaär ellerarten storav av

räckvidd, eller
överlämna sin egendom till konkurs.

Enligt § kan gäldenärens30 bestämmanderätt yrkandepå utredarenav
eller borgenär begränsas även sätt.annaten

5.3.7 Behandlingen gäldenärens kontraktsförhållan-av
den

Med undantag förbudet betalning och indrivning tidigaremotav av
uppkomna skulder skall inledandet saneringsförfarande regelettav som
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avtalsförhållanden specialstad-gäldenärens 33. Ettinverka på s.inte
leasingavtal,dock beträffande hyres- och § 27. Omgande finns

i tidsbundet hyres- eller leasingavtal skallhyrestagaregäldenären är ett
inom månader fråndetta, det upphör tvåkunna såhan säga attupp

slutligenEnligt den utformning lagtexten erhöll iuppsägningen. som
gäldenären bli skyldig avtalsenligtpropositionen kan dock utöveratt,

uppsägningstiden lämna skälig ersättning förvederlag för ävenm.m.,
Ersättningsanspråket oprioriterat.uppkommit för uthyraren.skada ärsom

framhålls, sådan uppsägningsrätt kanpropositionenI att en vara
läggs ned Vid sidannödvändig del verksamheten s. 34.t.ex. en avom

vissa förutsättningarskall det dessutom möjligt underhärav sägaattvara
uppsägningstid normalt.arbetstagares arbetsavtal med kortare änupp

också vissa liknande karaktär de svenskainnehåller regler§ 27 av som
stoppningsreglema.

5.3.8 Saneringsprogrammet

saneringsprogrammet. Stadgandena hari lagförslaget behandlarKap. 7-9
ramlagstiftning; framgår vilka uppgifter ochdel karaktär dettill stor av

och vilka frågor skallutredningar skall innehållaprogrammet somsom
i det ff.regleras s. 43

uppdelat i grunddelar,Saneringsprogrammet skall tvåvara en
innehållaoch åtgärdsdel. Utredningsdelen skallutredningsdel en

verksamheten efter detuppgifter gäldenärens ekonomiska ställning,om
förändringarinleddes och härav, i gäldenärensförfarandet resultatetatt
tidpunkt, krediterskett efter nyssnämndaorganisation etc. nya somsom

åtgärder ochtagits åtgärdsdelen deI arrangemang somo.s.v. anges
ställning, huruvida avsiktengäldenärens och borgenärernasgäller t.ex.

förändringareller avseendefortsätta gäldenärens verksamhet,är att ev.
företagets organisation,bolagsordningen ellerföretagsformen,i

tillgångar, personalfrågor, regleringar gälleröverlåtelse somav
finansiering uppföljningskulder ochgäldenärens programmet.samt av

hänvisas till denBeträffande fastställandet kanprogrammetav
regleringen i lagförslagets kap. uppenbarligendetaljerade som

avsnittamerikanska reglerna jfr. nedan 5.5.8.inspirerats deav
rättsverkningar och genomförande kanBeträffande programmets m.m.

lagförslaget.hänvisas till kap. 9 i

ställning5.3.9 Borgenärernas

5.3.9. Borgenärsdelegationenl

borgenärsdelega-skall domstolen tillsättaEnligt § 84§ 10 se även en
företrädare för borgenärerna, det intetion om ansessom gemensam

för litet. Delegationen skallgrund antalet borgenäreronödigt på ärattav
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ha minst medlemmar. Delegationen skalltre så olikasammansatt attvara
borgenärsgrupper, såsom säkerhetsborgenärer och borgenärer vars
fordringar inbördes har grund, jämbördigt företrädda.ärsamma

Borgenärsdelegationens funktion är rådgivandeatt ettsom organ
biträda utredaren och för borgenärernas räkning, övervakaatt, utredarens
verksamhet, § 10 2. Kostnaderna för borgenärsdelegationenst. betalas

borgenärerna. De skall således inte betalas gäldenärens medelav av
s. 38.

5.3.9.2 Borgenärer med säkerhetsrätt

Som nämndes i avsnitt 5.3.4 omfattas säkerställdaäven borgenärerovan
moratoriet. Säkerhetshavama särbehandlas dock i avseenden.av ett par

Under förfarandet gäller således, ñr det första, säkerhetshavareatt en
har erhållarätt betalning för förfalleratt räntor efter det attsom
förfarandet inletts och ñr andra kreditkostnader, § 18 Dettast.
innebär borgenären, saneringen skulle misslyckas,att inte behöverom
riskera förlustgöra grund säkerheten inteatt räcker föratten attav
täcka nämnda och kostnader.räntor För det andra har borgenären rättnu
till ersättning för sådan nedsättning säkerhets värde beror på attav som
egendomen i gäldenärensanvänts verksamhet under den tid indrivnings-
förbudet gällt, § 33 s. 29

Även i saneringsprogrammet kan vissa ingrepp i säkerhetshavar-göras
Framförrätt. allt kan betalningsfristerna ändras och tillrätten räntanas

och andra kreditkostnader, belöper sig tiden efter det attsom
fastställts, i viss omfattning nedsättas, § 45 ff.programmet s. 47

5.3.9.3 Borgenärer med nytillkomna fordringar. Finan-
sier-ingen vidaredriftenav

Enligt förslagets § 32 skall skulder uppkommer efter det attsom
förfarandet har inletts betalas allteftersom de förfaller. Detsamma gäller
vederlag andraoch löpande betalningar grundar sig fortlöpan-ettsom
de avtalsförhållande eller fortlöpande nyttjande- eller besittningsför-
hållanden och hänför sig till tiden efter det förfarandet inleddes.som

gäldenärenOm försätts i konkurs innan saneringsprogrammet upphör
eller inom månader från det saneringsförfarandet någontre av annan
orsak har upphört, skall nämnda skulder behandlas massaskulder,nu som

Även§ 32 i saneringsprogrammet skall dessa skulder särbehandlas.st.
Enligt § skall43 saneringsprogrammet utarbetas med beaktande attav
skulder uppkommit under förfarandet skall betalas efter säker-som
hetsskulder, före övriga skulder.men

Härtill kommer, det för underlätta för gäldenären erhålla denatt att att
finansiering behövs under förfarandet skall möjligt underattsom vara
vissa förutsättningar bevilja fordran bättre ställning änen ny en
säkerställd fordran. Enligt § 34 kan domstolen nämligen bestämma, att
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medan förfarandet pågår, har ellerviss kredit tas sammasom uppen
ställs ñrförmånsrätt till gäldenärens egendom, säkerhetbättre som som

för vilken egendom redan säkerhet.krediten, skuld utgörän en samma
förutsättning dock, sådant nödvändigt medEn är äratt ett arrangemang

finansiering behövs under förfarandet och det intedentanke attsom
borgenärers intressen vilkas förmånsrättsställ-väsentlig kränker dei mån

sistnämnda innebär, antingen säkerhetensskulle försvaras. kravning att
alltjämt skall räcka till för täcka dessa borgenä-sannolika värde ävenatt

fordringar eller också deras säkerheten täckta fordran kanatt avrers
tryggad saneringsprogrammetbli se 87.närmareanses genom s.

5.3.10 för förfarandetKostnaderna

Utredaren har enligt till skäligt arvode och ersättning ñr§ 87 rätt
nödvändiga kostnader. Arvodet, fastställs borgenärsdelegationenavsom

sådan inte fimis, domstolen och betalas gäldenärenseller, av avom
medel, skall bestämmas med hänsyn till gäldenärsbolagets värde vid den
tidpunkt förfarandet inleddes, uppgiftens svårighetsgrad ochdå om-

åtgärder den kräver, resultatet utredarensfattningen de arbeteav som av
omständigheter. gäldenären försätts i konkursövriga Om skallsamt

anspråk arvode och kostnadsberäkning ha ställninghans samma som
konkurskostnaderna.

förErsättning de nödvändiga kostnader medlem borgenärs-som en av
delegationen åsamkats grund sitt deltagande i delegationens arbeteav

betalas borgenärerna i borgenärsgrupp han företräder,skall denav som
bestäms saneringsprogrammet, Betalningsan-inte något § 88.annatom

solidariskt, skall fördelas mellan borgenärerna i borge-ärsvaret, som
till fordringar,i proportion beloppet deras § 88 3.närsgruppen st.av

förfarandet5.3.1] förenkladeDet

inledningsvis nämndes föreslås också förenklat saneringsför-Som ett
farande, kap. Skillnaderna hänför sig till förordnandet13. av organ,
kungörelseförfarandet behandlingen förslaget till saneringspro-samt av

och förfarandet vid bestridande fordringar. förenkling kanEnavgram
i alla dessa avseenden eller också i dem 58.ske något s.av

således inte alltid nödvändigt utredare ellerDet någonär att utse
erforderligaborgenärsdelegation. Ibland kan alla åtgärder redan hat.ex.

förfarandet förordnasberetts då inleds. Om utredare inte kanen
företagäldenären inte samtycke de kända borgenärerna rättshand-utan av

lingar kräver samtycke utredaren, § 90. Det skall vidareav varasom
förfarandetmöjligt från kungörelse inletts, §avstå 91.attatt om

fastställasSlutligen skall saneringsprogrammet kunna snabbare ochpå ett
enklare § 92.sätt,
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Lönegaranti5.3.12

iIñnegaranti för arbetstagare i allmänhet regleras 1973 års lag om
lönegaranti, tillhörande förordning frånmed år. Lönegarantisamma

vid arbetsgivarens konkurs, dels vid dennes betalnings-utgår dels
oförmåga i övrigt. Betalning för sådana lönefordringar ochutgår andra

sig arbetsförhållanden vilka förfallitfordringar grundar på tillsom
betalning inom månader före lönegarantiansökans inlämnande ochtre

haft ivilka skulle ha förmånsrätt arbetsgivarens konkurs, lönegarantila-
utfört förMaximibeloppet arbetstagare, avseende arbete§ 2. pergen en

arbetsgivare, sedan januarioch den 1991 75 000 mark,är 1samma
lönegarantiförordningen Lönegarantin, sköts Arbetsminis-§ avsom

hand arbetsgivarna. Erhållerteriet, bekostas i sista arbetstagarenav
betalning inträder i dennes arbetsgivaren. Enligträttstaten gentemot

arbetslöshetskassornalönegarantilagen skall centralkassan för§ 16
deårligen i efterskott för skillnaden mellan beloppersätta staten som

enligt lönegarantin de kapitalbeloppbetalats till arbetstagarna och som
arbetsgivarna. medel för betalningenuppburits hos De behövssom av

arbetslöshetsñr-lönegarantierna erläggs arbetsgivarna i form avav
lagensâkringspremier, tilläggsavgift till försäkringspremien enligtsom en

olycksfallsförsäkring 1811992 ff.prop. 13om s.

5.4 England

Administration. Syftet för-5.4.1 Allmänt medom
farandet

reformgenomgick underDen engelska insolvensrätten, storsom en
imitten 1980-talet, regleras the Insolvency 1986. LagenActav

Companies Winding ackordbehandlar både konkurs Up, Company
kan ske enligtArrangements; ackordsuppgörelseVoluntary även

administrationsför-Companies 1985, detaktiebolagslagen, Act nya
speciell formReceivership, mycketfarandet ärsamt avsom en

avsnitt 5.4.2.vilken berörs nedan iinsolvensbehandling, närmare
Administration infördes vidinsolvensrättsliga förfarandetDet som

Även administrationadministration procedure eller order.kallat order
Fletcher, The Law offöljande framställningen bygger påDen
of lnsolvencyGoode, Principles Corporatelnsolvency, London 1990,

lnsolvency lösbladsystem,London Totty Jordan,Law, 1990,
of Administrations under therelease 1990, Homan, Survey10, A

of Administration Orders madeThe Resultlnsolvency 1986Act
offor of Institute Chaiteredthe Research Board the1987, A report

andKerr the LawEngland and Wales, 1989,Accountants on
Receivers 17th ed. by Walton,Practice and Administrators, R.toas
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reformen, behandlas i the Insolvency IA 1986,Act Part H, 8-27secs.
bilaga i these 8 Insolvency Rules IR, vilka kan karakteriserassamt

tillämpningsföreskrifterform Förfarandet innebär i korthet,som en av
företag under viss tid skall skötas administrator,att ett en av en som

domstol, i syfte flerauppnå eller följande alternativutses att ettav av
företageta och hela dess verksamhet eller delnågon denatt av-

överleva, a going concern,att som-
b och c till stånd ackord, dvs. antingen voluntaryatt ett a

enligt Insolvency Part ellerAct I scheme ofarrangement a arrange-
enligt Companies 425,Actment sec.

d åstadkomma bättre försäljning företagets tillgångaratt änen av
konkursmöjlig iärsom

Administrationsförfarandet innehåller två särskilt utmärkande drag.
förstaDet moratoriet, skall företagetär andrum påtryck-motsom ge

ningar från borgenäremas sida under den tid förfarandet pågår. Det
andra företagsledningenär, under denna tid admini-ersättsatt av en

med makt. Tanken bland administrationär skallstrator stor annat, att
användas företag i föroch sig har livskraftig verksamhet,som en men

finansiellt ansträngda ochär behöver bättre skötsel. Avsevärdsom en
vikt läggs vid det förhållandet, den tidigare företagsledningen haratt
misslyckats och därigenom förverkat sitt förtroende. Ledningen av
verksamheten därför administratorn,övertas utomstående,ärav som en
oberoende tjänsteman, vilken inte tidigare varit involverad i företaget.

with Muir Hunter, London 1989, Lingard, Corporate Rescues and
lnsolvencies, 2nd ed., London 1989, Corporate Recovery. The
lmmediate oflmpact the Administrator Scheme, Report by CityA
University, Departement of Law, stencil 1988, Gillies Roberts,
Insolvency Law and Practice, Cambridge 1988, Grier Floyd,
Company Administration Orders and Voluntary Arrangements, London
1988, Phillips, Administration orders the first few months, The-
Company Lawyer Vol. 8 273 Rajak, Company Liquidations,s.
Bicester 1988, Anderson, Administrators, Part of the Insolvency Act
1986, London 1987, Stewart, Administrative Receivers and Admini-

Bicester 1987 reprinted 1991, Wooldridge, Administrationstrators,
Procedure, Bristol 1987, Fletcher . Crabb, Insolvency withAct 1986
annotations, London 1986, Insolvency Law Practice,and Report of the
Review Committee The Cork Report, London 1982, Cmnd. 8558,

rättsfall och den information erhölls vid utredningens studie-samt som
besök i London i okt. bilaga1991 se 4.

2 Insolvency Rules 1986 SI 1986 No 1925 2.1-58. Om annat anges
de hänvisningar i det följandegörs Insolvency Act.avser som

3 Sec. 83. Anderson 17,1 ll, 133, Fletcher ff, Gillies346s. s.
Roberts ff,11 Goode Grier110 Floyd ff,14 18 27,s. s. s.
Kerr 261, Lingard 143 157, 188 198, 201, Rajak 40, 44,s. s. s.
Stewart 157 ff, Totty Jordan 51s. s.
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Som kan nämnas Hercules Security Fabricationsett Limited,exem
företag i atabranschen med utmärkt produkt,ett emellertiden som

gått dåligt på grund ledningens inkompetens. Företaget kundeav
räddas, sedan ledningen bytts Syftet under alternativ aut. ovanuppnåddes.

Ett exempel är Re Harris Simons Construction Ltd.,annat 1989
5 BCC ll, ällde ansökan administration. Gâldenären,som en ettom
byggföreta ha mycket samarbetenära med kund,ett vilkete en,emellertid till tvist rörande antal kontrakt, varvid kunden blandett

innehöll betalning flera miljoner und. Tvistenannat medfördeav attskuiiier.byggföretaget inte kunde betala sina Ansökan admini-omstration gjordes, under åberopande syftena a och dav ovan.Byggföretaget anförde Medkontrahentenkunden hade under-förutsättning dels administrationsförfarande inleddes, delsatt att
företaget orde viss eftergift beträffande några kontrakt gått med-lämna öretaget ekonomiskt bistånd,att skulle det möjligöra attsom
full fyraöra kontrakten. Fullföljandet de fyra kontrakten lleföretagetav av s

så mycket vinst, det kunde överleva. Under den tidattförfarandete
pågick skulle företaget också möjlighet slutliatt

tvistenavgöra med kunden. Om ansökan däremot beviljades skul everksamheten inte kunna fortsätta, varför företa måste försättas iet
konkurs, och under sådana omständigheter sku det bli svårt att
överhuvudtaget sälja någon del rörelsen. Domstolen beviljadeav
ansökan med motiveringen, det fanns reell utsikt företagetatt att
härigenom skulle kunna överleva eller åtminstone försäljningenatt avföretagets tillgångar skulle bli fördelaktigare i administrationsför-ett
farande i konkurs.än en

de angivnaAv syftena framgår, administrationi vissa fall kan fungeraatt
självständigt förfarande främst alternativetett a ovan, medan detsom

i andra fall kan fungera förberedande förfarande, vilketettsom senare
skall övergå till något ackord. Noteras kan här,annat, t.ex. deett att
engelska ackordsreglerna i till reglerna administration -intemotsats om-
innehåller några föreskrifter moratorium. I de lyckosamma fallenom
leder förfarandet till företaget kommer fötter,påatt betydligtmen
vanligare administrationär används inledande förfarande.att ettsom

Det syfte oftast lyckas detär under d dvs.som attsom angavs ovan,
åstadkomma fördelaktig realisation. I detta fall förfarandetären ett
alternativ, eller kanske förstadium, till konkurs. Realisationenettsnarare
sker i regel hela verksamheten, eller delar den,att säljsgenom av som
a going concern. Fördelen med administrationsförfarandet i dessa fall
är, det möjlighet driva företaget vidareatt under lugna ochattger
ordnade former under den tid behövs. Tanken de vidsträcktaär, attsom
befogenheter administratorn har, då han driver verksamheten, skallsom
kunna medföra bättre försäljningsresultat skulleett än ha kunnatsom
erhållas realisation i konkurs. I konkurs möjligheternaärgenom en en
till vidaredrift överhuvudtaget begränsade, nedan avsnitt 5.4.13. Ise nu
nämnda fall det alltsåär verksamheten rörelsen överlever, inte isom
första hand företaget sådant. Tilläggas kan, administrationsför-attsom -
farandet inte i föroch sig innehålla någon möjlighet till utdelningsynes
till borgenärema. Skall sådan ske, sedan verksamheten sålts, kan denna
exempelvis ske i ackord the administration orderett kan bådet.ex. avse
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ovan. Vanligtb och dalternativen ärundersyftedet som angavs
livskraftiga delarna såltssedan deförsätts i konkurs,företagetockså, att

dsyftet under uppnåtts.och

administrative recei-och theFloating charge5.4.2

VCI

sammanhangin i sittadministration skallinstitutet sättas rättaFör att
receivership ochadministrativeinledningsvis 0rdnågra sägasbör om

floating chargesäkerhetsrätten
viktig skiljelinjesäkerhetsrätter. Enfinns antal olikaengelskI rätt ett

till vilka blandsäkerhetsrätteroch övrigafloating chargemellangår en
borgenären harcharge innebärfixed Fixeds.k. charge.hör attannat

till denna,ha besittningenviss bestämd egendom,säkerhet i utan attmen
fordringar. Floating chargeeller ifast egendomisåsom panträtt

delenfunnits sedansäkerhetsrättvilkendäremot, är avsenaresomen
särskilt dåanvändningsområde,mycketoch har1800-talet stortettsom

före-med det svenskalikheterbank, företerborgenären är storaen
flöde egendom.säkerhet ihar härtagshypoteket. Borgenären ett av

objektetfloating charge ochupplåtabolag och jordbrukare kanEndast
Säkerhetsunderlaget kan medi rörelsen.i regel tillgångarnautgörs av

användasin verksamhet ochfortsättakanandra ord växla. Gäldenären
förut. Vid viss tidpunktegendomensäkerhetsbelastadeden ensom

i vissfixed, dvs. gällatilloch övergårkristalliseras säkerheten att vara
bestämd egendom.

företagetfall, nämligen delskristalliseras i fyraSäkerheten kan om
anledning,sin verksamhetmedi eller upphörförsätts konkurs av annan

eller någonreceiver nedanadministrative varomdels utses omom en
ochavtalet mellan borgenärenenligtinträffaromständighet somannan

effekt.skall ha dennagäldenären
vissFixed chargeerhåller såvälborgenärenVanligt är, att en

allmäntresterande egendom. Rentfloating charge påegendom som en
ställning äncharge har något sämrefloatingkan sägas, att enenen

förmånsrätt medmed allmänfordringargällerfixed. Bland attannat
skall betalasinte räcker,övriga tillgångarterminologi,svensk urom

275PhillipsBCC 634,Windings Ltd. 1987 3Re St. Ives s. s.
125.Goode s.

5 ff, StewartCork 31 344The Reporttloating chargeSe t.ex. s.ang.
Banking,Practice ofThe Law and85 Holden,Rajak15 s.s.

3545th ed., London 1971for Bankers Advances,SecuritiesVol. s.
ff.ed., London 1986 72of Banking, 3rdPalfreman, The Law s.

IIIreceivership lnsolvency Partadministrative Act samt t.ex.Se ang.
Gillies Roberts13Rajak 85 Stewart75Lingard s.s.s.s.

ff.19



247SOU 1992113

och 1752b,denna säkerhet, 40belastasegendom typ av secs.avsom
i förarbetena tilldetkan här ocksåavsnitt 5.4.3. Det nämnas,nedan att

insolvensrättsreformen föreslogs, borgenärer medengelskaden att
värde efter% säkerhetensskulle avstå 10floating charge rea-av

tillfalla de oprioriteradebelopp i stället skulleoch dettalisation att
motiveringgenomfördes emellertid inte. DenFörslagetborgenärer-na.

i regel skulle bli så små det intedels beloppenanfördes attattvar,som
skulle kunnadels borgenären ändåmycketskulle vunnet, attvara

kompletterande säkerhetregeln begäraspoliera syftet med att avgenom
slag.°annat

mellan kreditgivareupplåtes vanligt avtalfloating chargeEn ettgenom
finns föreskrivna. avtaletformkrav Däremot måstekredittagare. Ingaoch

tid, för gällande.bolagsregistret inom viss kortareregistreras i att vara
viss publicitet.därigenomAvtalet erhåller

upplåtes the debenturevarigenom säkerhetsrättenden handlingI
främstkreditbelopp villkoren för avtalet, avseendeförutom etc,anges,

receiver, uppgiftadministrativeborgenärens ärrätt attatt utse en vars
betalning för sintill borgenären erhållersäkerheten ochrealisera attse

skall hakan stå, borgenären rättfordran. I avtalet att utseattt.ex. en
inte kan fullgöra sin betalnings-administrative receiver, gäldenärenom

i enlighet med avtalsvillkoren harefter det borgenärenskyldighet, att --
inte flerbetalning. Tilläggas kan,krävt gäldenären änatt en-

med administrativecharge holder,borgenär kan rätt att utse envara
avtalats, vilket ovanligt.intereceiver ärom annat

Även fixed kanfordran säkras chargeborgenär utsevars av en enen
hänför sig tillreceivers befogenheter endastEftersom thereceiver.

egendomen de, då säkerhetensäkerhetsbelastade utgörsden är av en
omfattning i förhållande till demycket begränsadñxed charge, av

administrative receiver, då säkerhetenbefogenheter tillkommer ensom
floating charge.utgörs av en

domstol,administrator,tillI utsesutsesmotsats somsom av ovanen
fortsättningen AR denadministrative receiver itheantytts av

gäller, i enlighet medförmån floating chargetill theborgenär, vars
domstolsinblandning. AR skalllânedokumentet och heltvillkoren i utan

bolagsregistret inom sjuskall registreras iskriftligen. Förordnandetutses
övrigaskall gäldenärens alla kändaDärtilldagar och kungöras.

receiver kanDet kan ävenunderrättas.borgenärer nämnas, utsesatt en
det sällsynt så sker.domstol, är attattmenav

domstolsinblandning kontroll denuppgift överutanARs är taatt
ochrealisera densäkerhet gäller,egendom vari borgenärens ge

med bättre ochför sin fordran. Borgenärerbetalning rättborgenären
i första hand. Eventuelltförfarandet skall betalaskostnaderna för

företaget stället förinträder itill gäldenären. ARöverskott överlämnas

° of lndustry,Trade andReport 347 DepartementThe Cork s. resp.
Cmnd. 9175, 1984, 17framework for lnsolvency Law,revisedA s.
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bolagsledningen och uppträder bolagets agent, 44la. Hansom sec.
således driftenövertar rörelsen. Resultatet kan bli han antingenattav

säljer rörelsen goinga eller ocksåconcern lägger ned verksam-som
heten och säljer tillgångarna. I praktiken driver AR rörelsen tills hanut
funnit köpare, vilket i regel någon månad, eventuellt något år. Itaren

fall nyligen inträffade fortsattes driften under ARs ledning iett sjusom
varefterår, borgenären kunde erhålla full betalning för sin fordran. Då-

förfarandet avslutats återfår den gamla ledningen kontrollen över
företaget det försattsom i konkurs.

ARs befogenheter bestämsnärmare dels avtalet, dels i lagen. Denav
kompetens lagen liknarAR i mycket den tillkommersom ger som en
administrator. i förstaAR handär ansvarig den borgenärgentemot som

honom, också gäldenären. Enligtutsett 48 skall hangentemotmen sec.
hålla oprioriteradeäven borgenärer underrättade utfalletnumera om av

de åtgärder han vidtar.
Att AR alltidär nästan tecken på gäldenärenutses äretten att

insolvent eller åtminstone i ekonomiska svårigheter. Egentligen år
förfarandet metod realisera säkerhet, då rörelsen elleratten en men -
delar den kan säljas goinga concern fungerar det ocksåav som som-

räddasätt gäldenärens verksamhet.ett att Däremot kan receivership,ett
i till administration, inte övergå i ackordsförfarande.motsats ett

Syftet med administration erbjudaär förfarande för de fall däratt ett
det inte finns någon borgenär kan eller vill administrativeutsesom en
receiver. Finns det borgenär med floating charge, hellre villen en som

AR domstolenän förordnar administrator,utse har hansatt önskanen en
företräde. Har, andraå sidan, administrator blivit förordnad kanen
någon AR inte längre 9-11.utses, secs.

Användningsområdet för administration således i förstaär hand tänkt
täcka sådana situationer, där gäldenären inteatt ställt säkerhet i form av

floating charge. De gäldenärer det här brukar sigröra dels mycketärom
företag, dels bolag,små även det samtidigtstora kan framhållas, attom

administration inte lämpar sig särskilt väl för företag,små grund av
de kostnader förfarandet för med sig.stora som

Ca två tredjedelar administrationsförfarandena hör till den kategoriav
där floating charge saknas. Det kan emellertid fleradet i fallnoteras, att
har förekommit, borgenär har frånavståttatt rätten ARatt utseen en
och i stället gått med administration.på Borgenärens motivering för detta
har i vissa fall varit, administrationsförfarandet innehålleratt ett
moratorium, vilket inte förekommer i samband med receivership. I andra
fall kan anledningen ha varit borgenären policyhänsyn inte villatt av
framstå skyldig till företag måste läggas ned.att ett stortsom

det sagda framgår,Av administration tänktär öppnaatt att en
möjlighet tillvarata borgenärernas intressen påatt sättett motsvararsom
administrative receivership, det inte finns någon borgenärtrots att som
kan sådan. Administration alltså iär och för sig inte tänktutse en att
fungera insolvensrättsli huvudförfarande, fyllaettsom utan attsnarare

lucka i systemet.en
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5.4.3 Förmånsrättsordningen

med säkerhetBorgenärer floating charge erhåller betalningänamian ur
säkerheten inteoch berörs fönnånsrättsordningen. Den ordning iav
vilken fordringarna i övrigt skall betalas framgår rad olikaav en
lagbestämmelser, IA 175, 176, 189, med sched.386 ocht.ex.se secs.

4218.7IR Betalning skall i följandeutgå ordningsföljd
Kostnaderna för förfarandet, i angiven ordning 16noggrant
punkter.
Fordringar2. med allmän förmånsrätt nedan.se närmare

till säkerhetFordran för vilken utmätning skett inom tre
föremånader konkursbeslutet, den ianspåktagnaur egen-

idomen, den mån något återstår efter det borgenärer medatt
förmånsrätt enligt punkt 2 erhållit betalning.
Fordran säkras4. floating charge.som av
Oprioriterade fordringar
Fordringar6. belöperränta tiden efter konkursbe-påsom
slutet.

7. Efterställda fordringar fordringar tillkommer aktieägaresom
m.m..

Den angivna turordningen innebär således, borgenär medatt en
säkerhet i form floating charge endast erhåller betalning,av om
fordringar med bättre erhållit full täckning.rätt

Fordringar med allmän förmånsrätt, liksom de oprioriterade fordring-
har inbördes lika förmånsråttAllmänrätt. enligt punkt 2 ovanarna,

tillkommer följande fordringar
fordran innehållenStatens källskatt, avseende föreårett

fristdagen.
fordran2. Statens mervärdeskatt,på avseende månader föresex

fristdagen, bilskatt och spelskatt, avseende årsamt ett
före fristdagen.
Sociala avgifter, avseende före fristdagen.årett
Pensionsavgifter4. enligt the Social Security Pensions 1975.Act

5. Arbetstagares fordran lön fyraavseende månaders arbete
före fristdagen semesterersättning Beloppet år,samt m.m.

fordransåvitt utestående lön, maximerat, för närva-avser
tillrande f 800.

Genom 1986 lagstiftning inskränktesårs allmänna förmånsrättstatens
för skattefordringar. Bland avskaffades förmånsrätten för vanligannat
inkomstskatt, bolagsskatt och skatt inkomst kapital. Förmånsrättenav
för fordran mervärdeskattpå reducerades till sexmånadersperiod, frånen

tidigare ha år.att avsett ett

7 särskiltSe Fletcher 271 486 Rajak 195 ff, ff.263s. s.



250 SOU 1992113

5.4.4 Förutsättningarna för Administration. Ansökan

m.m.

Ansökan administration kan gäldenären själv ellergörasom av av en
eller flera borgenärer. vanliga gäldenären.Det ansökanär, görsatt av

förutsättningarDe skall uppfyllda för ansökan skallattsom vara
beviljas dels gâldenären eller troligenär likely kommerär bliatt att

stånd betala sina skulder i delssätt 123, detatt attur som anges sec.
troligt förfarandet kommer leda tillär något eller några deatt att att av

syften inledningsvis kommer uppnås. Med betalnings-attsom angavs
oförmåga insolvency hos aktiebolag enligt 123,ett avses sec.
antingen illikviditet med svensk terminologi; någon prognosbedömning

inte cash flowthe eller insufficiensgörs test, the balance sheet
antyddes skalltest. Som emellertid, vid ansökan administration,om

hänsyn också till det troligt gäldenären framöverär kommertas attom
bli stånd betala sina skulder. I detta sammanhang tillkommeratt attur

alltså prognosbedömning den ingå i det svenskatypen av som anses
insolvensbegreppet.

Till ansökan bifogasskall bland två handlingar. Den äramiat ena en
redogörelse under ed ñr gåldenärens verksamhet, det hån-senaste
delseförloppet utarbetad i företagsledningennågon då ansökanetc, av

gäldenären själv. andragörs Den beskrivning företagetsärav en av
ekonomiska situation och de åtgärder tänkta kunna ledaär tillattav som

det eller de angivna syftena förverkligas, dvs. kort preliminäratt sagt en
redogörelse för den tänkta planen. Denna brukar upprättadrapport vara

den i ansökan samtidigt föreslås administrator.personav som som
Viktigt det redan i ansökan klargörs,är hur finansieringen skall gåatt
till. Ansökan skall således förberedd,väl vilket i och för sig drarvara
höga kostnader, samtidigt för med sig misslyckandeprocentenattmen
blir låg.

Ansökan offentliggörs inte. skallDäremot the administration order,
utfärdas domstolen, registreras i bolagsregistret och kungöras.som av

Administratom skall inomockså dagar28 underrätta alla kända
borgenärer. Tiden mellan ansökan och orderns utfärdande i regelär
mycket kort. Härefter brukar administratom i sittgång arbete inomsätta

dagar.ett par

° tillSe det följande 8 och 9 Insolvency Rules 2.1-l0,samtsecs.
Anderson 185,19 Fletcher 348 Goode 113 Griers. s. s.
Floyd 21 LingardKen 262 ff,144, 147 167, Rajaks. s. s. s.
47 58, Stewart 160 Totty Jordan 53 20, Wooldridges. s.

15 25 antal rättsfall, innebördensamt ett Lex. termens. ang. av
likely skallsom betyda real inteprospect, probable, vilket
innebär domstolarna valt den mildare tolkningen rekvisitet.att av
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Administrationrättsverkningarna5.4.5 Allmänt avom

exekutiva åtgärder m.m.

fortsätterochinträder redan vid ansökan, 10,Rättsverkningarna attsec.
skillnadenmed denordern utfärdats,efter det 11,gälla även attatt sec.

administratorn,därefter kanerforderliga tillstånd även somges av
avsevärd makt.erhåller en

Effekten ansökan ordernmoratoriet.rättsverkancentrala ärDen av
såledesär

i konkurs,inte kan försättasgäldenärenatt
egendom, inklusivesäkerhet i gäldenärensmedborgenäreratt

gäldenären,egendom tilloch borgenärer leasatåtertagandeförbehåll som
med hjälpdriva in sina fordringaråtgärder ñrfår vidtainte några att av

administratom,tillstånd domstolen elleregendomen, utan av
indrivningsåtgärder, utmätning,andrainte heller någraoch t.ex.att

tillstånd vidare nedan avsnitt 5.4.9.2.Sefår vidtas sådantutan
förut,gâldenärens verksamhetfortsätter ävenTills bestämtsannat som

blir såledesadministrationsförfarandet inletts. anställda inteDesedan
anställakan administratom både ochuppsagda. Däremotautomatiskt

personal.avskeda

ställning,the administratofs5.4.6 Förvaltarens m.m.

insolvency practitioners revisorer,flestaEngland deI är som
verksamhet. Administratomformdennaspecialiserat sig ärav

till sin hjälp har antalregelmässigt revisor,därför i praktiken etten som
rådgivning barristers för kontakten medför juridisk ochsolicitors

administratorerförfarande kan också fleradomstolen. I utses.samma
administratoms uppgift utarbeta plan, vari-Kort uttryckt är att en

planen godkändsyftet med förfarandet skall kunna uppnås, attgenom

9 Gillies357 Roberts 1337 Fletcher 362Anderson s. s.s.
Grier Floyd 27 Kerr 266121,Goode 111, 118, s.s.s.

Rajak 52 169 TottyStewartLingard 150 161 201, s.s.s.
de anställda,510 Wooldridge 82Jordan Ang. ses.s. -

150 ff, Lingard 186, 196.Anderson s. s.

kravinfördes generellt strängare påthe InsolvencyGenom Act
practitioners. Alla måsteinsolvencykompetensen hos the vara

Anderson 68 71licensierade. Se allmänt IA Part XIII samt t.ex. s.
RajakPhillips 274, 64Grier Floyd 35 Kerr 270 s. s.s. s.

bilaga underoch nedan 4 punkt 2.4.
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borgenärerxia och därefter fullfölja denna, allt under det han driverav att
vidare.företaget

Administratom skall tillvarata såväl företagets borgenärernassom
intressen. Allmänt kan hansägas, erhållit så befogenheteratt stora att
han skall kunna praktisktutöva total kontroll företaget.över Varkentaget
gäldenären eller borgenärerna har egentligen något tillsäga Blandatt om.

har administratom avlägsnarättannat i företagsledningenatt personer
och i deras ställe. Ett samarbete med ledningenutse gott ärnya
naturligtvis nödvändigt, syftet förfarandetmed få företagetär attom att
överleva. Som nämndes kan även personal sägas ochovan upp ny
anställas. Administratorns speciella befogenheter beträffande säkerhets--
belastad egendom, berörs nedan.närmare I sammanhanget kanm.m.,
också nämnas, talan återvinning kan föras i administrationsñr-att om
farandet.

Bland administratorns praktiska uppgifter ingår till, varjeatt attse
faktura, inköpsorder och affärsbrev innehåller uppgift administratornsom

och upplysning företaget drivs honom. Cirkulärbrevattnamn en om av
skall skickas till leverantörer med uppgift inga orderut giltigaärattom

de inte undertecknats administratom eller andra namngivnaom av
etc.personer,

tidigare framhållitsSom emellertidär administratorns huvuduppgift att
planupprätta proposals för hur syftet med förfarandet skall kunnaen

uppnås. Det kan administratom inte har någonnoteras, mandat frånatt
borgenärerna förrän de godkänt planen. Inom månader från dettre att
ordern utfärdades, eller den längre tid domstolen medger, skallsom
planen framläggas inför medmöte borgenärerna creditorsett
meeting, där det avgörs den skall Före skall planenmötet haantas.om
registrerats och tillsänts alla kända borgenärer. Beträffandeut
aktieägarna det tillräckligtär det kungörs, de kan erhållaatt att ett
exemplar begäran.

planen skallAv bland framgå, hur företaget har skötts ochannat
finansierats efter administratoms förordnande och hur det skall skötas
och finansieras, planen Stor måste naturligtvisantas.om omsorg
nedläggas utformandet planen. Samtidigt bör planen inteav vara
alltför detaljerad, eftersom detta kan binda administratomi onödan. Skall
ändringar betydelse i planengöras måste procedurav senare samma
iakttas, då den fastställdes.som

tillSe det följande IA 14-15, 17, 21-23, sched. lR 2.11-31,secs.
Anderson 90 Fletcher 366 Gilliessamt Roberts ff,14s. s. s.

Goode 123 Grier Floyd ff,38 64 82 Kerr 272 ff,s. s. s.
Lingard 157 Rajak 56 66 ff, Stewart 182 242 Tottys. s. s.

Jordan 5241 538 Wooldridge ff,36 49 ff.s. s.
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5.4.7 Gäldenärens rådighet

Gäldenärsbolaget juridisk berörs inte förfarandet.som person av
Däremot inkräktar det företagsledningens kompetens. Då admini-en

förordnas flyttas all executivestrator power denne.över på För att
kompetenskollisioner och tveksamheter skall kunna undvikas stadgas i

144, ledningen inte får några befogenheter,att utöva kansec. som
inverka administrationen,på administratorns tillstånd.utan

Såsom brukar framhållas, kan det sagda naturligtvis bidra tillnu att
minska attraktionskraften hos förfarandet gäldenärens synvinkel.ur

5.4.8 Behandlingen gäldenärens kontraktsförhållan-av
den

Som jämförelse kan nämnas, administrative receiver kanatten sägaen
alla kontrakt han inte nödvändiga. Denna tillkommerrättupp som anser

administrator.inte Om han säger kontraktoneröst uppståren ettupp
Åskadeståndsskyldighet för gäldenären. andra sidan kan skadeståndsan-

språket inte genomdrivas utan tillstånd domstolen, förrän admini-av
strationsförfarandet avslutats.

Medkontrahenten kan däremot säga avtal grundettupp av
gäldenärens betalningssvårigheter, under förutsättning sådan rättatt
stadgas i avtalet. Beträffande public utitities dvs. el, ochvattengas,
telefon finns dock särskild regel. Leverantörens möjlighetnumera en att
tilltvinga sig privilegierad ställning levatten strypagenom

han inte fick betalt för äldre obetalda räkningar, utgjordeeransen, om
här tidigare problem. Enligt 233 kanett sådana villkor inte längresec.
ställas. Däremot har leverantören krävarått garantier för framtidaatt att
räkningar skall bli betalda.

5.4.9 Borgenärernas ställning

5.4.9.1 Allmänt

Förarbetena till den engelska insolvensrättsreformen, the Cork Report,
borgenärernasinnehöll rad förslag hur ställning skulle stärkas.en om

Resultatet blev emellertid Enligt the Insolvency skyddasmagert. Act
borgenärerna på olika delssätt, tilltre rätten information, delsgenom

z Se även 95. Anderson 37, 133 Grier Floyd 57, 69,sec. s. s.
Lingard 144 150 159, Rajak 56.s. s.

3 Se Anderson 50 105,t.ex. Goode 120 129, Homan 20,s. s. s.
Lingard 160 207, Stewart 183, 191, 247s. s.
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meeting ochtill creditorsmöjligheten kalla att utseatt engenom
skyddsregeln iden särskildacommittee, delscreditors sec.genom

27.
allatill plan sändas tilladministratorns förslagskallSom nämntsovan

medinför dessa, 23.framläggasoch mötekända borgenärer ett sec.
kan föreslågodtas, 24. Mötetplanen skallMötet avgör, sec.om

administratom för gälla.godtasdeändringar i planen, måste attavmen
i planen skallvill ändringaradministratom göraOm sammasenare

godkänts skall borgenärer-Efter det planeniakttas, 25.förfarande attsec
utvecklingen. Borgenäremamånad erhållasjätte rapporten omna var

Särskilt kanandra fall.till i vissa nämnas,också kallaskan möte att
minstförutsättning desjälva underborgenärerna representeraratt en

administratom inkallarbegärafordringarna kantiondel ettattav
överhuvud-Tilläggas kan, något möte173a.borgenärsmöte, attsec. -

bedömningenadministratominkallas,inte behöver gör atttaget om
blidet i stället kommerlyckasförfarandet inte kommer attatt utan att

i konkurs.försätta företagetnödvändigt att
borgenärs-täcks säkerhet påfordringar inte rösträttEndast geravsom

densåvittsåledes endastsäkerhetshavare har rösträttEnmötet. avser
fulloprioriterad. borgenärenfordran Hareventuella del hans ärav som

gäller leasegivare,alls. Motsvarandehan ingensäkerhet har rösträtt en
förfallet tillbeloppsåvitt detharbara rösträtt varavser somsom

förfarandet inleddes.betalning då
ereditorslämpligt kan borgenärsmötetdetOm utse enanses

högst fem medlemmar.skall ha minstcommittee, 26. Denna tre,sec.
ibistå administratomganskauppgiftKommitténs attvagt varaanges

kommittén inte harinnebär detta,praktikenarbete, IR 2.34. Ihans att
administratorns arvodefrån godkännabefogenheter bortsettså attstora

huradministratomankommer avgöra,det i själva verketoch attatt
vill hos denna.mycket stöd han söka

tillsärskild regel i 27nämndes,finns det,Härutöver sec.ensom ovan
Enligt denna kan borgenär,för intressen.skydd borgenärernas somen

uppträda så,elleradministratom har uppträtt attattatt avseranser
säkerhetshavareotillbörligt skadasintressen t.ex.borgenärens om en

skulleeller kundviss leverantörsig överkörd eller att gynnasenanser
eniviss vid domstolenväcka talanåtgärd,för gradi allt hög somav

för tillrättaläggalämpliga anvisningaradministratomkanhärvid attge
svårtillämpad har endast utvecklatsochBestämmelsenpåtalade.det anses

omständighetenframgick denblandrättsfall, där deti attattannatett
intevårdslöstviss egendomhade sålt sättadministratom ett om-

ff,Fletcher 378Anderson 16423-26, lR 2.18-46.IA s.s.secs.
Lingard 172Kerr 274 297Grier Floyd 85 s.s. s.

ff,207 TottyRajak 73 83 StewartPhillips 274 s.s.s.
ff. 27,Wooldridge 5952410 ff, 49 Ang.Jordan sesec.s.s. -

LingardFloyd 117 Kerr 293ff, GrierAnderson 174 s.s.s.
Jordanff, 224 TottyRajak 80 Stewart162, 176 s.s.s.s.

ff.Wooldridge 56532, s.
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fattades regeln, ChamleyRe Davies Ltd. No 2 1990 BCLC 760.av
Det kan också framhållas, borgenär antagligen kommer ha svårtatt atten

för igehör sin talan de fall där syftet administrationsför-medatt
farandet rädda företaget, eftersom administratornär här har givitsatt
mycket fria händer.

5.4.9.2 med säkerhetsrâttBorgenärer

Den inverkan administrationsförfarandet har på de såkerställda bor-som
såvitt här intresse,genäremas rätt är, dels detär moratoriumav som

föreskrivs i 10 och och kortfattatll beskrivits i avsnittsecs. som ovan
5.4.5, befogenheterdels de förfoga den säkerhetsbelastadeöveratt

15.egendomen administratorn erhållersom genom sec.
Inledningsvis skall moratoriet beröras något ytterligare. I 10 ochsecs.

stadgas bland borgenärerll med säkerhet i gäldenärensamiat, att
egendom, inklusive borgenärer med återtagandeförbehåll och borgenärer

leasat egendom till gäldenären, efter det ansökan admini-attsom om
stration gjorts inte får vidta några åtgärder för indriva sina fordringaratt
med hjälp egendomen, tillstånd domstolen eller admini-utanav av av

sedan denne förordnats. Såvitt iden regel mycket kortastratorn, avser
tiden mellan ansökan och administratorns förordnande medges sådant
tillstånd antagligen sällan, eftersom det kan skada förfarandet. Såvitt

tiden därefter kan från tillståndutgå kan be-attavser man nog ges
träffande egendom inte betydelse förär planens genomföran-som av
de. I Re Paramount Ltd.,Airways 1990 6 BCC 130 Court of
Appeal, vägrades borgenären tillstånd retentionsrått tillutövaatt ett
flygplan för erhålla betalning för äldre, obetalda flygplatsavgifter,att

föreuppstått det administrationsförfarandet inleddes. Motivering-attsom
bland utövande retentionsrätten skulle hindraannat, att etten var av en

försäljning gäldenärsbolagets rörelse. Domstolarna lade ocksåav
borgenären till last han framställde sitt anspråk först efter det hanatt att
under månader dragitnågra rörelsen hade fortsatt undernytta attav
administratorns ledning. I Re Atlantic Computer Plc,Systems 1990
BCC 859, uppställer Court of Appeal tolv riktlinjer för bedömningen av

borgenärens begäran bör beviljas. Inledningsvis fastslås, tankenattom
med moratoriet underlätta för bolagetär under administratornsatt att,
ledning, det syfteuppnå uppställts för administrationsförfarandet.som
Skulle syftet inte påverkas borgenåren utnyttjar sin säkerhet börattav

Se 10 och 11 9 15 Anderson 5not samtang. secs. ovan ang. sec. s.
106 140 148 Fletcher Grier371 Floyd 60s, s.

Kcrr 279 Lingard 162 Phillips 275, Rajak 68s. s. s. s.
Stewart 185 248 Totty Jordan 5243 Wooldridges. s. s.
46, ff.83

6 Jfr Lingard 153, 162.s.
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dispens således i regel I fall domstolenmåste borgenä-vägaannatges.
intresse de övriga borgenärernas intressen, varvid hänsyn blandmotrens

skall till de konsekvenser respektive ståndpunkt får för deannat tas som
inblandade parterna.

Om borgenärerna således reglerna i och10 kan11genom secs.
hindras från sälja egendomen, så kan de andraå sidan tvingasatt att

försäljninggodta enligt 15. Enligt l5l och får3en sec. sec.
administratorn förfoga egendom föremål föröver floatingärsom a
charge, egendomen inte belastad med någon säkerhetsrätt.som om var

administratomOm säljer egendomen överflyttas borgenärens till denrätt
egendom direkt eller indirekt den sålda sec. l54,representerarsom
Administratorn kan emellertid också använda erhållna medel till att
bestrida utgifter förfarandet.under

Enligt l52 och kan administratom3 sälja övrig egendomsec. som
belastad medär säkerhetsrätt, under förutsättning domstolen finneratt att

det troligt detta främjarär syftet med administrationen. för-Omatt
säljning sker skall borgenären kompenseras köpeskillingen, l55.ur sec.
Borgenären skall erhålla ersättning för handet har fordra, antingenatt

nettointäkten från försäljningen eller belopp motsvarandeettur ur
egendomens marknadsvärde, detta högre.ärom

Även försäljningsådan fårendast ske under vissa förut-om en
sättningar och borgenären skalläven erhålla betalning för sin fordranom

köpeskillingen, kan denså naturligtvis i vissa förefallafall betungandeur
för borgenären, köpeskillingen för egendomen enligt borgenä-t.ex. om

uppfattning skulle ha kunnat bli högre vid tidpunkt ochrens en annan
därvid räckt för täcka borgenärens hela fordran eller det sigröratt om

leasad egendom, borgenärenleasegivaren Överhuvudtaget inteom som
hade tänkt sälja.

Tillstånd enligt 15 erfordras endast, den tilltänkta köpeskil-sec. om
lingen inte räcker för betala borgenären. administratornDå begäratt
tillstånd till försäljning har han bevisbördan för syftet med admini-att
strationen skulle främjas sådan åtgärd, han skulle kunnat.ex. attav en
genomföra förmånligare försäljning rörelsen den säkerhetsbe-en av om
lastade egendomen inkluderades i försäljningen den lämnadesän om
utanför. Förhandling skall hållas, till vilken borgenären skall kallas. Det
kan tilläggas försäljning endast under helt exceptionella omständig-att
heter fär ske, innan administratorns plan framlagts för borgenärsmötet.

I Re IndustrialConsumer Ltd.Press No 2 1988 4 BCC 72,,där syftet med förfarandet åstadkomma fördelaktigattvar en mer
realisation kunnat ske i konkurs,än bestod gäldenärens huvusom
sakliga tillgång utgivningsrätten tidskrift.till Administratorn,av en

fortsatt tidskriften under förfarandet, begärde tillståndatt utsom ge
till försäljning denna, sedan funnithan köpare. Försäljningsin-av en
täkten skulle komma räcka till betalningen två säkerställdainte att av
borgenärers fordrin Tillstånd eftersomvägrades, borgenärs-nå otvar.

inte hållits de oprioriterademöte borgenärerna så edes inte haftoc
möjlighetnågon ställning till administratorns plan. l Re A.R.taatt

Ltd.,Aviation 1988 4 BCC 708, där borgenärsmötet hade godkänt
plan, innehållande tilltänktaden försäljningen, tillstånd trotsen gavs
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såkerhetshavares främst gick på administratomprotester, ut atten som
värderat egendomen för lågt, sedan domstolen gjort ngawäen
mellan de motstridiga intressena i saken. Härvid domstolen landtog

hänsyn till borgenären skulle kommaäven erhållaannat att att
betalning andra tillgångar.ur

5.4.9.3 Borgenärer förmânsrâttmed allmän

administrationsförfarandetI ingen hänsyn till allmänna förmånsrättertas
preferential debts. De borgenärer skulle ha haft allmänsom
förmånsrätt, gäldenären varit försatt i konkurs, har således inte någonom

förfarandet.särställning i De borgenärer frågadet här främstär ärom
beträffande vissa skattefordringar och anställda beträffandestaten

lönefordringar, avsnitt 5.4.3.ovan

5.4.9.4 Borgenärer med nytillkomna fordringar. Finan-
sieringen vidaredriftenav

Med nytillkomna fordringar sådana fordringar uppkommitavses som
under förfarandet.

framhållitsSom det viktigt i förfarandetär ett moment attovan
administratom fortsätter gäldenärens rörelse. Inledningsvis kan också
erinras kontrakt gäldenären fortsätteringått gälla,att ett attom, som om
det inte vederbörligen medkontrahenten. Vidare kansägs upp av
framhållas, administratom har vidsträckt befogenhet erläggaatt atten
sådana betalningar han nödvändiga, just för förhindraattt.ex.ansersom

upp.kontrakt sägsatt ett
Så länge hyresavtal gäller kan administratom fortsättat.ex. ett att

använda egendomen, borgenären har då till avtalsenlig betalningrättmen
härför. Därmed inte borgenären får betalningär redan undersagt, att
förfarandet. Detta beror bland administratom väljer attannat om
betala borgenären, vilket han eller ikan borgenärengöra, annatom
fall kan domstolens stöd för enligt avsnitttalan 1l3 5.4.5en sec.
och 5.4.9.2 moratoriets inverkan säkerhetshavares rätt.ovan ang. en

Överhuvudtaget gäller, alla skulder uppkommit för-underatt som-
farandet till följd åtaganden administratom gjort lån,upptagnaav som
ingångna kontrakt, anställningsavtal skall med företrädesrättetc betalas

försätts i winding-up,Om gäldenären konkurs compulsorysenare
inte liquidation, borgenärens rättvoluntary Lingard 179 beräknass.

från administrationmed utgångspunkt tidpunkten för the order. -
Anderson Gillies ff.148, Roberts 49s. s.

g IA, sched. 13, Goode 127 129l p. s.

AtlanticRe Computer Systems efterPlc, 16.notovan
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egendom, framför eventuell floating charge igäldenärens en egen-ur
prioritet före administratorns förmed också krav ersättningdomen,

utgifter, och 5.arvode och 194sec.
huvudfråga vidaredriften naturligtvis likviditetunder ochEn är

Ävenkapitalanskaffning. omständigheten, verksamhetenden tillattom
moratoriet kan fortsätta förfallna skulderföljd behöverutan attav

medför trycket likviditeten minskar, det uppenbartbetalas, äratt att
utgifter ändock bestridas. betalas, liksomvissa måste Löner måste nya

sannoliktoch tjänster leverantörerna kräver kontant betalning ochvaror
löpande. olika undersökningar utförts beträffandetvå deAvannat som

administrationsförfaranden förekom framgårunder 1987 emellertid,som
problem ha då det gäller finansieringeninga uppstått,störreatt synes av

vidaredriften.
finns möjligheter klara den erforderliga medelanskaff-Det två att

enklaste naturligtvis, detta kan skeningen. Det tillskottär utanom av
medel utifrån, dvs. det tillräckligt administratom driver inär attom
gäldenärens utestående fordringar, säljer inneliggande lager eller annan
egendom kan undvaras, flera fall harI verksamheten ocksåetc.som

drivas dettakunnat sätt.
andra möjligheten ligger däremot i söka stöd utifrån,Den dvs. hosatt

företagsledningenborgenär, eller någon aktieägare.någon större
Administratorn har lån gäldenärensrätt å ochvägnaratt ta nyaupp - -

säkerhet härför i gäldenärenslämna egendom, IA, sched. l 3. Somp.
Ävenframhölls erhåller den fordran särskild ñreträdesrätt.ovan nya

fårsäkerhet ställs prioritet före redan existerande floating chargesom en
inte före andra säkerhetsrätter tidigare upplåtits i egendomen.men som

regel har situationenI varit den, administratom fått stödatt av en
kreditgivare bank, ställt meden lån antingen motsom upp nya ny

kundfordringarsäkerhet i eller redan erhållen säkerhet. andra fallImot
erhållitshar medel factoringbolag. Administrationsför-ettgenom -

farandet har således ofta kreditgivare, förhållandestöttats ettav en som
har samband faktumi med det de fall där admini-näratur ett attsm

strationsförfarande inletts i regel brukat sluta framgångsrikt, dvs. med att
syftedet uppställts för förfarandet också har uppnåtts.som

5.4.1O Förfarandets avslutande m.m.

Förfarandet avslutaskan olika anledningar. normalfalletI avslutas det,av
efter ansökan administratom, då syftet förfarandetmed uppnåttsav -

Ärdet visat sig inteeller det går situationen denuppnå, 18.att att sec.
domstolen däreftersistnämnda kan förordna konkurs, med admini-om

Corporate Recovery, Report by City University, ofA Departement
Law, 31, 43, 48, 52, och Homan 45 Se även Andersons. s. s.
95 Grier Floyd 39, Lingard 150,159,144, 161, 167,170,s. s.

Wooldridge182, 37s.
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konkursförvaltare. Domstolenstratom kan också, efter dis-som en
kretionär bedömning, avsluta förfarandet planen inte godtasom av
borgenärsmötet, 245. Vidare kan domstolen upphäva förfarandetsec.
enligt 274d, talanpå förfördelad borgenår.sec. av en

Någon tidsgräns för förfarandet har inte uppställts i lagen, det ärmen
tänkt det skall relativt kortvarigt.att Enligt uppgift brukar detvara ta
minst 3 månader, det kan också år. Genomsnittstidenta undermen var

månader.cirka1987 6
Administratorns arvode kan bestämmas antingen procentsatssom en
storleken på den egendom omfattats hans uppdrag eller ocksåav som av

efter tidsåtgång. Betalningen skall ske med företrädesrätt gâldenärensur
egendom, framför eventuell floating charge, efter de skulderen men som
uppstått under själva förfarandet, l94 och 5 ovan avsnittsec.
5.4.9.4.

5.4.11 Domstolens roll i förfarandet

Administration domstolsförfarande.är Domstolens medverkanett är
således nödvändig på ansökningsstadiet och då förfarandet avslutas.
Under tiden däremellan kan domstolens medverkan behövas, dåt.ex.
fråga dispensuppstår från moratoriet enligt ellerll admini-om sec.

säljarätt egendom,stratorns säkerhet förutgör kredit,att enligtsom sec.
15. I normalfallet dock domstolenär mycket litet inblandad, sedan
förfarandet väl inletts. bilagaSe 4 under punkt 2.3.

5.4.12 Statistiska uppgifter m.m.

De praktiska erfarenheterna institutet administration är övervägandeav
positiva. Förfarandet har fungerat bättre än väntat. antaletAtt Br-
faranden inte varit högre än 131 1987, 198 1988, 135 1989 och 211
1990 bilaga ise 4 slutet måste i samband med den speciellases
möjlighet vissa säkerhetshavare har administrativeatt utsesom en
receiver ovan avsnitt 5.4.2. Om denna möjlighet inte fanns skulle

Årantalet administrations tvekan avsevärtutan större. 1989vara
förekom receiverships,l 706 1990 antalet 4 318.var

5.4.13 Vidaredrift konkursgäldenärs rörelseav

Möjligheten driva rörelse vidare under konkurs begränsad.att åren
I Insolvency finnsAct två huvudformer ñr upplösande ettav

aktiebolag, dels voluntary winding-up, 84 dels winding-upsecs.

2 Närmare bestämt 26 veckor. Homan 45, Goode 122 73.nots. s.
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ff. Båda formernawinding-up, 117compulsoryellerby court secs.
insolventa bolag. Voluntarysolventaanvändas såvälkan på som

domstolsin-och sker i principbolagsstämmawinding-up beslutas utan
beslutas, efter ansökan, domstolCompulsory winding-upblandning. av
ungefär svensk konkurs.kontrollerade formeroch sker i som enmer

the liquidator endast drivasched. H har rättEnligt 4IA attpart
det nödvändigt för kunnavidare i den månrörelse ärgäldenårens att
Är fråga compulsorydetföretaget sätt.avveckla på ett gynnsamt om en

domstolen eller borgenärskom-tillståndwinding-up krävs dessutom av av
l671.mittén, sec.

bolaget. Möjlighetenuteslutande upplösamed winding-upSyftet år att
perspektiv. Rörelsen fårvidare dettadriva rörelsen måste t.ex.att urses

avvärja likvidation. dettasyfte uppskjuta eller Fördrivas iinte att en
receivership.nAdministration ochfinns i ställetändamål

Lönegaranti5 .4. 14

har arbetstagare, blivit uppsagd,arbetsgivares insolvensVid somenen
lönegaranti, enligt the Employmenterhålla lönrätt statenatt av

ÄrVII. arbets-Consolidation 1978 EPCA,Protection Act part
enligt definitionen iaktiebolag denne EPCAgivaren ett sec.anses

försatts i konkurs, inlettinsolvent, då bolaget1271c ettvara
ackordsförfarande, eller dåadministrationsförfarande eller ett en

vederbörligen Lönegarantin gäller såledesadministrative receiver utsetts.
administrationsförfarande.underäven ett

omfattar enligtersättning arbetstagaren kan erhålla EPCADen sec.
1223

avseende högst veckor,obetald lön åttaa
Uppsågningstiden varierar efter anställningstidensuppsägningslön.b

för minst månads anställning. Två årsMinimitiden veckalängd. är enen
uppsägningstid veckor, varefter varje ytterligare årsarbete tvåger en

ytterligare veckas uppsägningstid, tillanställning ettuppenger
anställning.veckor för 12 års oavbruten EPCAmaximum 12 sec.om

49l.
semesterersättning,c
avgångsvederlag vid unfair dismissal,d m.m.

inte överstigatidsrelaterad får det totala beloppetersättningenDå är
1225, enligt regler. maximalavecka, EPCA 1989 års DetE172 sec.per

22 Rajak 224.s.

Britain, edited by Lewis,lönegaranti Labour Law RoySe t.ex.ang.
of415, Grunfeld, Thc Law13 351. 360London 1986, s.

London 1989, 31 20, 84 291Redundancy, 3rd ed., nots.
275 RajakAnderson 153 Fletcher 384.samt s. s.s.
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beloppet således kunna bli dvs.20 2172, 23,440 varav 21,376synes x
för obetald lön, plus semesterersättning, avgångsvederlag Denetc.
maximala ersättningen enligt lönegarantin således betydligt högreär än
taket för arbetstagarens förmånsrätt i arbetsgivarens konkurs ovan
avsnitt 5.4.3.

erhåller inträderOm arbetstagaren ersättning, i arbetstagarensstaten
arbetsgivaren. De belopp härigenom kan inflyta skallrätt gentemot som

inbetalas till the Redundancy Fund, varifrån utbetalningen lönega-av
rantimedel sker. EPCA 125.sec.

kan tilläggas, arbetstagare,Det arbetsgivareniäven och föratt en om
sig solvent, har till ersättning från arbetsgivarenär rätt harstaten, om

eller varit stånd betala den anställdes lön, och arbetstagarenvägrat attur
has taken all reasonable other than legal proceedings försteps att
erhålla betalning, EPCA 1061a.sec.

5.5 USA

5.5.1 Allmänt reorganisation enligt Chapter 11.om
Syftet med förfarandet

Den amerikanska konkurslagen, 1978 års Bankruptcy Code 11 U.S.C.
§§ federal101-1330, lagstiftning, tillhandahållerutgör fem olikasom
förfaranden för insolventa gäldenärer. Ett går likvidation, dvs.ut
konkurs terminologi,med svensk enligt Chapter och de övriga på
rehabilitering, nämligen reorganisation enligt Chapter business11
reorganization och skuldsanering för fysiska enligt Chapterpersoner

för13, jordbrukare enligt Chapter 12 och för kommuner enligt Chapter
9. Gemensamma regler i kapitlen och3 När det i det följandeges
talas konkurs åsyftas något oegentligt endast liquidation.om
Beträffande skuldsanering för fysiska och jordbrukare kanpersoner
hänvisas till utredningens delbetänkande SOU ff.199074 134 Nämnass.
kan också, det i 1991 framlades förslag inför kongressenatt ettnov. om

komplement till Chapter införa11 Chapter 10, in-att ett nyttsom
nehållande regler förenklat förfarande för reorganisation smallettom av
businesses

2 Med small business skall enligt förslaget till § 205 sådanaavses
företag domstolen bedömer small, med tillhänsyn antaletsom som
anställda, antalet borgenärer, tillgångamas värde Alla paragraf-m.m. -
hänvisningar i det följande the Bankruptcy Code. tillSe denavser -
följande framställningen Collierbl.a. Bankruptcy, 15th ed., editoron
-in-chief Lawrence P. King, vol. 2 §§ 101-366, New York 1990, och
vol. 5 §§ 1101-1330, New York 1989, 1990 Collier Pamphlet
Edition, Bankruptcy Code, Part by Herzog King,1 New York 1989,
med hänv. till rättsfall och litteratur båda dessa verk inbegrips under
citeringen Collier nedan, Collier Handbook for Trustees and
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Syftet med reorganisationsförfarandet enligt Chapter konkurs11 är att
skall kunna undvikas och gåldenårens verksamheti stället kunnaskallatt
drivas vidare, efter ekonomisk rehabilitering. Den grundläggande idén

gåldenåren skall få chans till freshär, start, så verksam-att atten en
skall kunna fortsättaheten och arbetstillfållena räddas. Den amerikanska

traditionen gäldenärsvänligär andramångaän system.mer
följdEn det sagda det viktigt verksamheten kanär, att attav anses

fortgå ostörd under förfarandet. till denäven I engelskamotsats
inställningen utgångspunkten, vidaredriften under förfarandetär skallatt
handhas gäldenâren dvs. företagsledningen själv. Enligt detav
amerikanska behöver den omständighetensynsättet gåldenâren inlederatt

reorganisationsförfarande inte betyda han inkompetent.är Omett att
gåldenåren hederligär och kompetentnågot så hannär tvärtomanses

skickadbättre sköta verksamheten och förhandla med borgenåremaatt
förvaltare.än En förvaltare därförtrustee endast, detetc utsesen om

särskildafinns skål hår-till. kan tilläggas,Det det förtroende visasatt som
gäldenåren inte någon nyhet i reformen 1978, grundas påutanvar
tradition i amerikansk fördel medSom framhålls också,rätt. systemeten

borgenårerna får aktivare roll, gäldenåren fortsätter rörelsen,att en om
vilket leder till bättre balans mellan gäldenären och borgenårerna, änen

träder in.trusteeenom

Debtors Possession by Sulrneyer Rush and Lynn Rochelle
Mottem, New York Oakland Albany cit.1987 Handbook ,
Bankruptcy Reform, American Enterprise Institute, Leg. Anal. No. 19,
95th Congress, Bisbee, Business30 Jan. 1978, Reorganization Practice
under the Bankruptcy Reform of 1978, 28 Emory L.J. 709Act 1979,

forCRS Report Jeweler, The UnitedCongress States Bankruptcy
Code ofSectional Analysis Provisions Goveming LiquidationA and
Reorganization, RevisedFebr. 1989, and Updated Klee,Oct. 1991,
Cram Down ll, Bankr.64 LJ. 229 1990, Moller Foltz,Am.
Chapter of the Code,11 1978 Bankruptcy 58 North Carolina L. Rev.
8811979-80, Pachulski, The Down ValuationCram and under
Chapter of the 58 Carolina11 Bankruptcy Code, North L. Rev. 925
1979-80, Poe, Further Thoughts Secured Creditors under the Newon
Bankruptcy Code, 28 Emory L.J 649 1979, Shanor, forA New Deal.Secured Creditors in Bankruptcy, 58728 Emory L.J. 1979, Tabb,
Emergency Preferential Orders Bankruptcy Reorganizations, 65 Am.
Bankr. L.J. 75 King,1991, Trost Congress and Bankruptcy
Reform Circa 1977, 33 Bus. Law. 489 1977-78, och rättsfall samt
den information erhölls vid utredningens studiebesök i Washingtonsom
och New York i jan. bilaga 5.1992 se

l den rättsekonomiska debatten har hela Chapterargumenterats, att
11 skulle onödigt konkursinstitutetoch i och för sig ârattvara
tillräckligt, Roe, Bankruptcy and Debt New Model forA Corporatese
Reorganization, 83 Columbia L. Rev. 527 Logic1983, Jackson, The

Limits ofand Bankruptcy Cambridge,Law, Mass., 1986, särskilt s.
209 jfr dock, betr. Jackson, Carlson, Philosophy Bankruptcy, 85
Michigan L. Rev. 1341 1986-87.
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I syfte underlätta driften uppställs antal regler, detgöratt ett t.ex.som
för komma avtalsförpliktelsermöjligt gäldenären ifrånatt ogynnsamma

kredit.och erhålla Under förfarandet råder också generelltatt ny
moratorium, dvs. inga krav genomdrivas,gäldenären fårmot utan
tillstånd erhållerdomstolen. Detta uttrycks ofta gäldenärenså, attav

fromprotection its creditors. Meningen andningspausdennaâr, att
tillskall användas reorganisationsplan, detupprätta centralaäratt en som

i förfarandet. I planen skall fordringardels hur olikamomentet anges
skall behandlas, dels hur syftet förfarandet Planenmed skall uppnås.
skall godkännas borgenärerna, efter omröstning invecklatenligt ettav
klass-system, och fastställas domstolen. det alltsåI och för sig ärav
fråga slags ackordsförfarande. framhållas,Det kan också allmäntettom -

i första syftarreglerna hand till främja frivilliga överenskommelseratt att
mellan gäldenären och borgenärema.

situationEn då reorganisationsförfarande enligt Chapter ll kanett
lämpligt föreliggerlösa gäldenärens ekonomiska problem,sättett attvara

i problematiskasvårigheterna bottnar fleranär ocht.ex. ogynnsamma
kontraktsåtaganden i besvärligaeller gäldenären inblandad i radäratt en

gäller heltDetsamma naturligtvis gäldenären enkeltprocesser. om
behöver tid för kunna uppfylla sina betalningsförpliktelser. Denatt
idealiske kandidaten för reorganisationsförfarande såledesärett en
gäldenär framtids-har dåligt med likvida medel, positivasom men
förutsättningar. Förfarandet däremot olämpligt, gäldenären harär om
dåliga framtidsutsikter, brist för ellerpå medel vidaredriften negativt
inställda förborgenärer. Allmänt lämpar sig förfarandet bästsett stora
företag. Reorganisationsñrfarandets avigsidor främst detattvara,anges
drar fallen tid.kostnader i de och det kan lång Denstorastora att ta
kritik framförs förfarandet främst komma från borgenärs-motsom synes
sidan.

5.5.2 Förmånsrâttsordnin gen

amerikanska konkurslagen andDen skiljer mellan secured unsecured
fordringar kategorinclaims, dvs. med och säkerhet. Denutan senare

sin fordringarindelas i i priority nonpriorityand claims, dvs. medtur
förmånsrätt.och allmänutan

med säkerhet jfr DeBorgenärer har separationsrätt, § 725. ameri--
kanska säkerhetsrätterna iregleras enhetligt thesystemettgenom
Uniform Commercial Code framförSakrättsliga allt9. ärart. moment
tradition och offentlig registrering huvudalternativet,det sistnämnda är

s.k. säkerhetsrätter förekommer. slagäven Nästan alla löstystamen av
egendom registrering.kan användas offentligsäkerhetsom genom
Härigenom svenska före-erhålls bland motsvarighet till detannat en
tagshypoteket.

iDe fordringar har allmän förmånsrätt priorities § 507.angessom
De är
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Administrative dvs. kostnaderna för förfarandet. Enligtexpenses,
503 dessa kostnaderna för förvaltningen§ boet, inkl. lönerutgörs av av

hänför sig till tiden efter förfarandets inledande, vissa skatterm.m. som
boet ådrar sig övriga faller underskatter punkt 7, arvode till för-som

valtaren, borgenärs ansökningskostnader, skäligt arvode till revisor eller
advokat, m.m.

2. Fordringar säkerhet tidenutan uppstått under mellansom
borgenärs ansökan förfarandet skall inledas och ansökansattom
beviljande förordnandeteller 5020.§trustee,av en

till3. Löner anställda, inkl. semesterersåttning avseende dagar90etc,
före ansökan eller $det verksamheten upphörde, dock högst 2 000att

anställd.per
4. Fordran bidragpå till employment benefit plan,an såsom

pensionsplan eller livförsäkringsplan, avseende dagar före180 den
Äventidpunkt under föreskrivshär maximibelopp.3. ettsom angavs

S. Vissa speciella fordringar tillkommer fiskare m.fl.som
$6. Fordran från konsument, högst 900 vilken grundarper person,

sig förskottsbetalningpå i samband med köp, hyra egendom elleretc av
tjänst gäldenären inte levererat.som

7. Ett antal skattefordringar, avseende inkomstskatt, förmögen-stort
hetsskatt, innehållna källskatter, tull, m.m.

Vid 1978 reformårs nedflyttades skatteförmånsrätten från fjärde till
nuvarande sjunde plats. Hyresvärds förmånsrätt upphåvdes.

Dessutom finns det kategorier fordringar med super-priority,tre av
vilka har eller kan ha företräde framför administrative expenses enligt
punkt nämligenl ovan,

Om reorganisationsförfarandeA. tillövergår likvidationsför-ett ett
farande har kostnaderna för likvidationsförfarandet företräde framför
kostnaderna ñr reorganisationsförfarandet.

B. Nytillkomna fordringar kan enligt § 364 erhålla prioritet framför
vissa eller alla andra administrative nedan avsnittexpenses 5.5.9.4.

C. borgenärOm med säkerhet skall kompenseras, därfört.ex. atten
den säkerhetsbelastade egendomen används under förfarandet eller
överhuvudtaget enligt reglerna adequate protection, har hans kravom

ersättning superpriority jfr nedan.
I § 726 vidare i vilken ordning betalning skall ske sådanaanges av

fordringar varken förenade medär säkerhet eller allmän förmåns-som
Slutligen innehållerrätt. 510 avtalade§ regler efterstållda fordringar.om
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reorganisationsförfarandet.5.5.3 Förutsättningarna för

Ansökan m.m.

gäldenärer, iFörfarandet för alla rörelsedrivandestår öppet oavsett
bedrivs. i regel gäldenä-vilken form verksamheten Ansökan görs av

Ärborgenärer. detsjälv. kan också eller någraDen göras någonavren
mindre tolv i och för sigsammanlagda antalet borgenärer någotän som

ovanligt räcker det med ansökan från borgenär,är en ensam annars
fallen innehakrävs minst I båda gäller borgenärerna måsteatttre.

fordringar viss angiven storlek, 303b.§av
uppställsansökan gäldenären själv voluntary casesOm görs av

skall beviljas,inga särskilda förutsättningar för ansökan § 301.att
möjlighet gjord iDomstolen har dock avvisa ansökan,att somen anses

faith, endast i syfte hindra borgenär frånbad dvs. attt.ex. att en
finns utsikt till reorganisation.realisera säkerhet, det någonutan atten

.involuntaryansökan eller borgenärerOm någon någragörs av cases-
kan betala allteftersom de förfaller,krävs gäldenären inte sina skulderatt

303hl, the equity insolvency dvs. han illikvid med§ test, äratt
svensk terminologi. En alternativ grund också i § 303h2.)ges

i meningkrävs inte, gäldenären insolvent denDäremot äratt som
nämligen skulder överstigerbegreppet definieras i § lOl32, hansatt

tillgångarna the balance sheet test.
in förteckningansökan gjorts skall gäldenären lämnaNår överen

borgenärer och aktieägaretillgångar och skulder översamt m.m.

reorganisations-5.5.4 Allmänt rättsverkningarnaom av
förfarandet exekutiva åtgärder m.m.

generellt aut0maticVid ansökan inträder moratorium stay,ett vars
gäldenären tid fram lösning problemen,syfte arbeta påär att attge en

362.26 reorganisations-Moratoriet, fundamental betydelse i§ ärsom av
före ansökan, fårförfarandet, innebär inga krav, uppståttatt som

innehar ellergenomdrivas, varken med hjälp säkerhet borgenärensomav
skiljeförfaranden skall avbrytas.Domstolsprocesser,på sätt. etcannat

får också bli tillInte heller kvittning ske. kanBorgenären tvungen att
han har i singäldenären överlämna säkerhetsbelastad egendom, som

besittning, 542, 543.§§
fullborda avtaladautomatic gäller möjlighetenThe även attstay en

säkerhetsrätt. sammanhanget kan också den allmänna regelnI nämnas,

25 Bisbee ff,Collier 303, Handbook 712 Moller§§ 301, 23-1 s.s.
Foltz 885s.

26 BisbeeCollier 24-35 25-17 724§§ 361 Handbook 21-2, s.s.
ff,och 626 TrostMoller Foltz 887 Shanor 620s. s.

King 537s.
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egendom förvärvas efter ansökan inte omfattasatt någonsom av
säkerhetsrätt, det i föräven och sig finns säkerhetsavtal, inteettom ens

det sig avkastningrör säkerhetsbelastad egendom, § 552a.om om av
Ett fåtal undantag finns, bland gäller talan kan förasannat att mot

gäldenären i brottmål och underhållsbidrag kan indrivas. I övrigtett att
kan emellertid borgenären begära dispens relief domstolen. Enav
sådan begäran brukar komma tidigtpå stadium förfarandet. Dennaett av
möjlighet, har givit upphov till omfattande rättspraxis, kansom en
naturligtvis i och för sig lägga hinderavsevärda i för reorganisa-vägen
tionsförfarandet. Dispens enligt § 362d kan erhållas i fall.två Det ena

då borgenären saknarär adequate protection. Med adequate protection
borgenären, egendomens värde skulle minskat.ex. underattmenas om

förfarandet, erhåller kontant betalning till motsvarande belopp eller att
han erhåller eller kompletterande säkerhet, § 361. Det andra dåärannan
egendomen inte nödvändig för genomförandetär reorganisationen ochav
säkerhetens värde inte heller överstiger borgenärens fordran. Det
sistnämnda brukar uttryckas så, gäldenären inte får ha equity iatt

Ärendetegendomen. behandlasmåste skyndsamt. Om domstolen inte
håller förhandling inom 30 dagar och därefter förordnar moratorietatt
skall fortsätta, upphör det gälla för borgenärens del.att

Moratoriet frampågår till dess reorganisationsplanen fastställtsatt
dvs. gäldenären erhållit discharge, inte förfarandet har upphörtom
redan dessförinnan, § 362c2.

5.5.5 Förvaltarens the trustee°s ställning m.m.

finnsDet två itrustees den amerikanska insolvensrätten.typer av
Den the Unitedär States Trustee, vilken inte någonär trusteeena
i vanlig mening, federal tjänsteman, anställd vid the Unitedutan en
States Trustee Program, avdelning inomär Justitiedepartemen-som en

Den andra theär trustee, privatpersontet. år och utgörcase som en
ungefärlig motsvarighet till svensk konkursförvaltare eller goden en man

vid ackord. The United States Trustee UST har övergripandeett ansvar
för övervakningen förfarandet och skall bland till,annat attav se
reorganisationsarbetet fortskrider planenligt. Det kan inskjutas, att en
aktiv borgenärskommitté minskar betydelsen USTs insatser. Blandav
USTs arbetsuppgifter ingår också the trustee ochatt utse case
borgenärskommittén Programmet finansieras med hjälp avgifter,m.m. av

delvis vid ansökan.tas utsom

27 Collier §§ 1104-1106, 1108 Handbook 3-1 4-1 7-1 12-1s.
14-1 16-1 Bisbee20-8, 711, ff,717 CRS Report 9s. s.

Moller Foltz ff,886, 910 ln Philadelphia Athletic Club Inc.,s. re
5 C.B.C.2d 458 B. E.D.Ct., Pa. 1981, In Concord Coal Corp.,re
4 C.B.C.2d 944 B. Ct., S.D. W. Va. 1981.
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inledningsvisSåsom antyddes det aldrig obligatorisktär att utse en
trustee i reorganisationsförfarandet. Utgångspunkten i ställetär att
gäldenären själv skall fortsätta driva rörelsen, vilket också sker i deatt
flesta fall.

På begäran berördnågon dvs. exempelvis någon eller någrapartav
borgenärer eller aktieägare liksom gâldenären själv kanäven emellertid

förordnas, §§ l104a, llO9b. Motiveringen kantrustee t.ex.en vara,
företagsledningen ohederligt eller inkompetentuppträtt elleratt grovt

vanskött bolagets affärer, eller också helt enkelt det i borgenärer-äratt
eller aktieägarnas, vilket underförstås i det följande intresse.nas

Trustee har således förordnats i fall där bokföringen misskötts och
egendom sammanblandats med moderbolagets eller då detm.m. var
tveksamt företagsledningen verkligen gick in för reorganisationom en

denoch dessutom saknade borgenärernas förtroende. Tilläggas kan, att
med företagsledningen den ledningen.nuvarande denHaravses
tidigare ledningen bytts kan inkompetens från dess sida inteut etc
åberopas.

Om får han mycket vidsträckta befogenheter. Hantrustee utsesen
driften, ombesörjerövertar reorganisationsplan, sköter alla för-en

handlingar med borgenärerna, §§ 1106, 1108. Beträffande detetc.,
innehållet i förvaltarens befogenheternärmare kan hänvisas till nästa

avsnitt; gäldenären själv fortsätter verksamheten får han nämligenom
befogenheter skulle ha haft.trusteesamma som en

Nämnas kan också, det då någon förordnats i vissaatt trustee- -
fall skall examiner, begäran borgenärnågon ellerutses en av av
UST. Förutsättningen antingen detta i borgenärernasär, intresseäratt
eller också gäldenärens oprioriterade skulder med bortseende frånatt

Svaruskulder överstigerm.m. 5 000 The examinefs funktion000. är
enligt lagen endast undersökande och kontrollerande karaktär,av

1l04b,§§ 1106b.

5.5.6 Gäldenärens rådighet

framgått vanligaSom detär gäldenären, dvs. företagsledningen, självatt
vidare.driver rörelsen harDet också gäldenären theantytts, att

inDebtor Possession härvid erhåller mycket befogenheter,stora
bestämt rättigheter och skyldigheternärmare trusteesamma som en

skulle ha haft utom givetvis till ersättning för arvoderätt m.m.,
§ 107. En viktig uppgift1 utarbetandet reorganisationsplanenär nedanav
avsnitt 5.5.8. Klart gäldenären behöverår rådgivning, bådeatt noggrann
i juridiskt och ekonomiskt hänseende.

73 Collier §§ 361, 363, 1107, Handbook f20-6 och 10 24-2s.
25-22 ff, Bankruptcy Reform Bisbee ff,48 715 730 Mollers. s.

Foltz 886, 896 903, Shanor King620 630 Trosts. s. s.
538 ff.
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Om domstolen inte förordnar har gäldenären rättamrat attsamma
använda, förvärva och sälja egendom han hade innan förfarandetsom
inleddes, § 3030. kanHan också under vissa förutsättningar använda,
sälja och hyra egendom belastad med säkerhetsrätt,är § 363.ut som
Huvudregeln gäldenären fårär, förfoga egendomenöver på dettaatt sätt,

det sker in the ordinary of business. Eljest krävs tillståndom course
domstolen. Tillstånd krävs emellertid också, egendomen utgörsav om av

kontanter, värdepapper o.l. Domstolen skall, begäranpå borgenären,av
tillstånd borgenärenvägra inte erhåller adequate protection, § 361.om

Vad med detta har i avsnitt 5.5.4. Ett exempelantyttssom avses ovan
borgenär, har säkerhetsrättär i viss egendom, tillförsäkrasatt rätten som

till successiv kontant betalning belopp denett motsvararav som
minskning egendomens värde gäldenärens användning medför.av som
Ett exempel borgenärenär erhåller eller ytterligareannat att annan
säkerhet. Som ytterligare exempel kan det falletnämnas värdetett att av
borgenärens säkerhet överstiger hans fordran och därför delvis är över-
flödig; under sådana omständigheter lider han ingen skada, gäldenä-om

säljer egendom ingår i den överflödiga delen. Gäldenärens rättren som
förfoga säkerhetsbelastadöver egendom på angivitsatt sätt ärsom nu

tvingande och kan alltså inte ha avtalats bort före förfarandet.
Eftersom gäldenären får fortsätta sin rörelse det uppenbart,är hanatt

också har ingå kontrakt i verksamheten.rätt De kontraktatt nya nya som
ingås utanför the ordinary of business, liksom vissa andracourse
kontrakt betungande karaktär, emellertidmåste godkännas dom-av av
stolen. Medkontrahentens fordran enligt kontraktet, liksom hans tillrätt
skadestånd gäldenären inte fullgör sina skyldigheter, erhåller allmänom
förrnånsrätt, utgift för förfarandet.som en

5.5.7 Behandlingen gäldenärens kontraktsförhållan-av
den

Reglerna behandlingen gäldenärens tidigare ingångna ömsesidigtom av
förpliktande kontrakt inte uppfylltssom helt frånännu någondera sidan

365.mycket förmånliga förär gäldenären, § Huvudregeln är, att
gäldenären med domstolens godkännande själv får avgöra om- -
kontraktet skall fortsättasägas eller gälla under sin återståendeattupp
löptid. Vissa undantag gäller dock. Om gäldenären har begått ett
kontraktsbrott kan han endast åberopa avtalet fortsättningsvis, hanom

kontraktsbrottet ochgottgör medkontrahenten kompensation förger
dennes ekonomiska förlust garanterar avtalet kommersamt att att
fullföljas framöver. Härtill bör emellertid läggas, avtalsklausuleratt

29 Collier §§ 365 Handbook ff, foch14-21 21-3 12, 24-22 och 29s.
25-27 Bisbee 732 CRS Report 15 27, 57, Mollers. s.

Foltz 905 ln Keydata Corp., 4 C.B.C.2d 1018 Cir.,lsts. re
B.A.P., 1981.
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enligt vilka avtalet skall ändras eller gälla, gäldenärenupphöra att om
kommer i ekonomiska svårigheter, överhuvudtaget inte kan åberopas av
medkontrahenten. Det innebär sålunda i princip,sagts attsom nu-

välja behålla fördelaktiga förgäldenären kan alla kontrakt äratt som
honom själv, medan han kan de ofördelaktiga. Han kan ocksåsäga upp
överlåta kontrakt han inte vill ha kvar, i sig ärett som men som
ekonomiskt förtidOm gäldenären avtal i kan hansägergynnsamt. ettupp
visserligen ådra sig skadeståndsansvar, detta skadestånd behandlasmen

oprioriterad fordran och behöver endast betalas i enlighet medsom en
föreskrifterna reorganisationsplanen.i gäldenären andra sidanOm å
väljer behålla kontrakt erhåller fordranmedkontrahentens enligtettatt
kontraktet allmän förmånsrätt, då gäldenären slutersättsamma som

förfarandet.avtal underett nytt
Beträffande utility service såsom tel., och el gäller särskildgas en

bestämmelse, 366. Huvudregeln borgenären inte kan vidta§ någraär, att
åtgärder, leveransen, på grund gäldenären inte harstängat.ex. attav av
betalat sina räkningar i vederbörlig före förfarandetordning det att
inleddes. förutsättning dock,En gäldenären inom viss kortare tidär att

godtagbart framtida avgifter,på dvs. avseende tidensättett garanterar att
Ävenefter förfarandets början, kommer betalas. beträffandeatt t.ex.-

arbetsavtal föreligger särskilda regler, § 1113.

Översikt5.5. 8 Reorganisationsplanen. förfarandetöver

Det reorganisationsförfarandet inför domstolen går på ärutsom
1141-1144.fastställandet reorganisationsplan, och§§ 1121-1129av en

Denna plan för gäldenärens ekonomiska rehabilitering kan också
karakteriseras slags ackordsavtal, eftersom väsentlig delettsom en av
innebörden borgenärernas fordringar nedsätts och eftersom planenär, att

åtminstonemåste några borgenärer, efter omröstning.accepteras av
Gäldenären själv alltid behörig förslag till plan,är upprättaatt ett

§ 1121. Fortsätts verksamheten gäldenärens ledningunder har hanegen
exklusivockså härtill under dagar efter ansökan.rätt 120 Om han inte

har någon plan under denna tid eller den inteupprättat blir antagenom
inom ytterligare 60 dagar efter nyssnämnda tidpunkt, liksom om en

har kan övriga intressenter föreslå plan.även Itrustee utsetts, en
praktiken brukar det månader, efter ansökan innanår,ta t.o.m. ett
planförslag färdigt. Någon lagstadgad tidsgräns finnsär inte.yttersta

lagen föreskrifterI innehållet i planen, delsärges noggranna om som
obligatoriskt, frivilligt,dels Inledningsvis§ 1123. gäller, allaatt
fordringar skall indelas i klasser fordringar med allmän förmånsrätt,

3° Collier §§ 1121-1129, Handbook1141-1144, 26-2 28-1s.
Reform 52Bankruptcy Bisbee 735 ff, CRS Report 50s. s. s.

Moller Foltz 914 Pachulski 925 Poe 671 Shanors. s. s. s.
King ff.638 Trost 544s.
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med säkerhet, oprioriterade, olika aktier ytterligareetc, samt upp-
delningar inom dessa oprioriterade fordringar uppgåendet.ex.grupper,
till högst visst mindre belopp; säkerställd fordran kan ocksåett utgöraen

klass, § 1122. planen framgå,Av skall hur de olika fordringar-en egen
skall behandlas. Planen kan fordringarna nedsättst.ex. ut attna

med viss gäldenären endast erhåller betalningsanstånd ellerprocent, att
borgenärerna skall betalning viss egendom eller företagetsedanatt ur

sålts jfr de svenska begreppen dividend-, moratorie- och likvidations-
ackord. Fordringarna inom varje klass behandlasmåste lika. Särskilda
regler finns beträffande olika fordringar varom nedan. I planentyper av
skall vidare hur medel skall erhållas för möjliggöra dessattanges,
genomförande, försäljning tillgångar ellert.ex. genom av samman-
slagning med företag. Planen kan också innehålla föreskrifterannat om
hur gäldenärens kontraktsförpliktelser skall behandlas. Bland måsteannat

de kontrakt gäldenären inteännu skall behållassagtanges, om som upp
eller ej.

Då planen skall allaupprättats borgenärer och aktieägare, vilket
underförstås i det följande informeras innehållet, varvid ochom var en
skall erhålla dels själva planen, dels särskild beskrivning ochen
förklaring den praktiska innebörden härav disclosure statement,av
§ 1125. Syftet med informationen ochär skall kunnaatt tavar en
ställning till planen och rösta den. Nästa nämligen,ärsteg attom
borgenärerna skall godkänna planen omröstning, § 1126.genom
Omröstning sker klassvis. Det räcker med majoritetsbeslut i klassen.
Vissa klasser behöver inte nämligenrösta, dels de inte drabbassom av

inskränkningarnågra i sina rättigheter och därför ha godtagitsom anses
planen, dels de inte erhåller någonting och därför hasom som anses
förkastat den.

Härefter skall planen fastställas domstol, efter obligatorisk ñr-av
handling, § 1129. Om varje klass planen skall den fastställas,accepterat
under förutsättning alla individuella intressenter röstatatt emotsom
erhåller åtminstone så mycket de skulle ha gjort gäldenären isom om
stället försatts i konkurs. Om alla klasser inte planen kanaccepterat
domstolen fastställa den ändå. Förutsättningarna härför delsär, att
åtminstone klass har godkänt den, dels domstolen finner planenatten
fair and equitable. Vad detta, undergår beteckningen cramsom
down, innebär för säkerställda respektive oprioriterade borgenärer
utvecklas vidare i avsnitt 5.5.9.

Sedan fastställtsplanen den bindande förär alla. Gäldenären befrias
erhåller discharge från förpliktelseralla inte skall uppfyllassom
enligt planen. Om gäldenären juridisk förutsätterär dock rättenen person
till discharge, reorganisationen inte går likvidation ochatt ut att

Ärgäldenären fortsätter rörelsen efter planens fastställande. gäldenären
fysisk gäller inskränkningar beträffande tillrättenen person samma

discharge i konkurs häromse utredningens delbetänkande SOUsom
199074 135s. w

praktikenI avslutas reorganisationen planen fastställs ochattgenom
gäldenärens åtaganden enligt planen uppfylls. Formellt dockpågår
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förfarandet till dess det avslutas beslut domstolen, vilketatt genom av
kan månader eller frånår det planen fastställdes.ta Om gäldenärenatt
misslyckas med uppfylla planen kan domstolen låta förfarandetatt övergå
till konkurs. Möjlighet finns också ändra planen.att

Enligt undersökning utförd The Administrative Office of theen av
United States Courts år 1989 det i två tredjedelarnästan fallentog tvåav
eller år mellan ansökan och fastställandet planen.tre Tiden kan dockav
variera ganska mycket; mellan månad och år är ungefärligen sex en
uppskattning. Ett relativt fenomen s.k.utgör pre-packagednytt cases,-
vilka fallär väl förbereddaär så reorganisationsförfarandet vidattsom
domstolen inte behöver än någon månad i anspråk.ta mer

5.5.9 Borgenärernas ställning

5.5.9.1 Oprioriterade borgenärer. Borgenärskommitté m.m.

I reorganisationsförfarandet det obligatorisktär borgenärskommittéatt en
creditors committee , skall tillvarata de oprioriterade borgenärer-som

Ävenintressen, the United f.States Trustee, §§ 1102utsesnas av
flera kommittéer kan Kommitténutses. består normalt de sju störstaav
oprioriterade fordringsägarna och spelar viktig roll i ñrfarandet,en
särskilt i de fallen. Bland dess funktioner ingår bestämma,stora att om
driften skall fortsätta och eller examiner skalltrustee utses,om en att
undersöka gäldenärens ekonomiska förehavanden överhuvudtagetsamt att
delta i förfarandet med allmän rådgivning. Häri ingår delta iatt
utformandet planen kommittén kan också upprätta plan.av en egen -
Inom rimlig tid efter det förfarandet inletts, vanligen 20-40 dagar,att
skall det också hållas borgenärsmöte credit0rs meeting,ett ävenev.

aktieägarmöte.ett
Som framgått skall borgenärerna godkännandetröstaovan om av

planen. Det har också nämnts de oprioriterade borgenärerna kanatt
överröstas majoriteten i sin klass och domstolen kan fastställaattav
planen, helaäven klassen röstar Förutsättningen i sistnämndaemot.om
fall enligt huvudregeln,är inga borgenärer i någon lägre klassatt
erhåller någon utdelning 1129b2(B).32alls, §

3 Collier § 1102 Handbook 20-9 Bisbee 720 Moller Foltzs. s.
907 912 Tabb 77, Trost King 535s. s. s.

32 Detsamma gäller borgcnärerna erhåller egendomom motsvararsom
full betalning fordran. Collier § 1129, Handbook 26-65, Bisbeeav s.

753 Klee 229 Pachulski 935 särskilt 949s. s. s. s.
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5.5.9.2 säkerhetsrättmedBorgenärer

olika reorganisationsför-Säkerställda borgenärer berörs sätttre av
farandet. Till börja med har i avsnitt 5.5.4 framgått,att attovan

också gäller säkerhetshavare, borgenären kanmoratoriet ansökaäven om
dispens härifrån, avsnitt 5.5.6 har vidare berörts gäldenärens§ 362. Iom

använda, sälja och hyra säkerhetsbelastad egendom. därSomrätt att ut
angivits har dock borgenären här särskilt skydd, Slutligen§ 363.även ett
har i avsnitt 5.5.8 säkerhetshavares kan inskränkas inämnts, rättatt en
reorganisationsplanen, s.k. down, ll29b2(A).§cram

down betyder,Cram borgenären måste erhållaatt acceptera att
antingen mindre vad berättigad till enligthan avtalet med gäldenä-än är

eller också detta. För säkerhetshavamas delnågot detänannatren synes
huvudsakligen handla det sistnämnda. Domstolen kan emellertidom
också ned borgenärens tillfordran endast omfatta beloppsätta att ett
motsvarande säkerhetens värde. del fordran skulleDen ha varitav som
oprioriterad kan alltså komma skrivas bort.att

Principen således, domstolen under vissa ñrutsättningarär kanatt
fastställa planen, klass med säkerställda borgenärer elleräven om en
flera sådana klasser Förutsättningen planenröstar är,emot. att
föreskriver antingen varje borgenär får behålla sin säkerhet ävenatt om-
egendomen överlåtes till tredje och borgenären skallt.ex. attman -
erhålla betalning förfallodagen fram,kan skjutas motsvarande antingen
sin fordran eller också säkerhetens värde, då planen kraft,träder i om
detta mindre, eller borgenärens säkerhetsrätt, egendomenär säljsatt om
fri från denna belastning, i skall omfattastället köpeskillingen, på sätt

nämndes, eller slutligen borgenären skall erhålla likvärdigattnyss
egendom.ersättning för sin säkerhet, säkerhet i likvärdigt.ex. annan

sistnämnda innebärDet borgenär, har säkerhet i visst.ex. att en som en
fastighet tillhörig gäldenären, sin säkerhet utbytt tillkan gälla iatt en

gäldenärens fastigheter. praktikenI har reglernaannan av om cram-
down sin betydelse därigenom, de främjar frivilligastörsta överens-att
kommelser.

5.5.9.3 förmånsrättmed allmänBorgenärer

Fordringar med allmän förmånsrätt avsnitt 5.5.2, kost-ovan såsom
naderna för förfarandet administrative och löne-expenses och

1l29a9.3skattefordringar, måste tilläggas full betalning i planen, §
fordringar,Vissa förfarandekostnadema, skall betalas då planent.ex.

33 Collier ff,§ 1129, Bisbee Klee ff, Pachulski ff,749 229 925s.s. s.
särskilt ff, ff.946 Poe 674s. s.

3 Collier § 1129, Handbook 21-9, Bisbee20-14, 747 Mollers. s.
Foltz 916s.
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träder i kraft, andra kan erläggas avbetalning. Skattefordringar,genom
med förmånsrätt enligt § 507a7, får erläggas avbetalningargenom
under period högst Fordringarår. med allmän förmånsrätten av sex -
kan också betalas imian planen fastställes.

5.5.9.4 med nytillkomnaBorgenärer fordringar. Finan-
sieringen vidaredriftenav

Gäldenärens kontraktsförpliktelser har behandlats i avsnitten 5.5.6 och
5.5.7 I avsnitt 5.5.6 har bland framhållits, de fordringarannat attovan.

följduppstår till kontrakt gäldenären ingår undersom av nya som
förfarandet, antingen in the ordinary of business eller eljest medcourse
domstolens tillstånd, erhåller allmän förmånsrätt förfarandekost-som en
nad.

Eftersom möjligheten erhålla kredit i regel är väsentligatt ny av
betydelse för vidaredriften innehåller lagen vissa bestämmelser skallsom
underlätta för gäldenären kredit under den tid förfarandet pågår.att
I § 364 således, kredit gäldenären in theatt upptaranges ny som
ordinary of business får allmän förmånsrätt kostnad förcourse som en
förfarandet, domstolen inte förordnar annorlunda. Med domstolensom
tillstånd kan kredit erhålla dennaäven Skulle gäldenärenstatus.amian -
vilket troligt ändå ha svårigheterär kredit kan domstolen underatt-
vissa förutsättningar borgenären bättre företrädesrätt, antingenännuge
i form super-priority ovan avsnitt 5.5.2 eller i formav av en
säkerhetsrätt. första hand kan domstolenI således borgenärenge
förmånsrätt före alla eller vissa övriga administrative expenses. Det
kan emellertid inskjutas, allmän svaghet med förmånsråtten är,att atten
kostnaderna för reorganisationsförfarandeti efterföljande konkurs haren
förmånsrätt efter kostnaderna för likvidationsförfarandet avsnittovan
5.5 .2. Det därför vanligare, borgenärenär säker-att accepterar en
hetsrätt i gäldenären tillhörig tidigareegendom, belastad medärsom
sådan kanBorgenären också, vilket sällan förekommer,rätt. erhållamer

andrahandssäkerhet i egendom, vari borgenärnågon redan haren annan
säkerhet. förutsätterDetta emellertid, den befintlige borgenärenatt
erhåller adequate protection.

förefallerSystemet fungera, situationen givetvis inteäven ärom
okomplicerad. Det kan hända, borgenärskommittén sigsättert.ex. att

krediter eftersom leder till minskningdetemot att tasnya upp, en av
boets värde.

inte ovanlig situationEn borgenär, leverantör,är vägraratt t.ex.en en
fortsätta samarbeta med gäldenären, han inte erhålleratt att om

förmånsrätt för äldre, skall sigobetalda krav. domstolen ställa tillHur
dilemma.sådana önskemål är ett

35 härom Tabb 75 i CollierSe övrigt § 364, Handbook 14-20samts. s.
Bisbee24-62 734 Moller Shanor 633 ff.Foltz 904s. s. s.
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5 .10 Domstolens roll i förfarandet

Då the United States Trustee tillskapades syftet avlasta domstolenattvar
de administrativa uppgifterna i förfarandet, såsom utseende trusteeav

Domstolen spelar emellertid fortfarande roll. Sometc. storen ovan
framgått förfarandet mycket domstolsbundet.är Domstolens medverkan
erfordras inte bara då förfarandet inleds och avslutas, underutan
förfarandets skall domstolengång fortlöpande ställning i rad frågor,ta en
såsom då borgenär begär dispens från the automatic ellerstayen
gâldenâren vill använda sâkerhetsbelastad egendom eller ingå nya
kontrakt, utanför the ordinary of business. Givet denår attcourse
domstolstid reorganisationsförfarande kan i anspråk starkt varierarett ta
beroende falletspå storlek etc.

5.5.11 Statistiska uppgifter, m.m.

Enligt de uppgifter utredningen erhöll vid sitt studiebesök i USA sesom
bilaga 5 fungerar förfarandet bra. verksamhetDen livskraftigärsom
överlever, inte de andra. planerNågra på genomgripande lagändringar
finns inte, endast mindre förbättringar övervågs.

Under tiden juli 1990 juni inleddes1991 22 493 reorganisationsför--
faranden enligt Chapter Det totala inledda11. antalet förfaranden enligt
the Bankruptcy Code under period 880 399. Det börvar samma
emellertid framhållas, 811 dessa utgjorde206 consumer cases.att av
Endast fall69 193 business övrigtcases. I kan hänvisas tillvar
bilaga 5 nedan.

Österrike5.6

5.6.1 Allmänt das Vorverfahren. Syftet medom
förfarandet

Den österrikiska konkursråtten regleras i 1914 års Konkursordnung KO
och ackordsrâtten i 1934 års Ausgleichsordnung AO. Allmänt kan

österrikisksågas, har beröring medrått dennära tyska rätten.att
IRÃGGenom 1982 års Insolvenzrechtsänderungsgesetz infördes i

Österrike helt insolvensrättsligt förfarande, das Vorverfah-ett nytt
ren. Syftet med förfarandet generelltår, uttryckt, möjliggöraatt en

följande framställningenDen bygger på Heil, lnsolvenzrecht, Wien
1989, Mohr, Die Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsordnung
lagtextutgåva förklarandemed anmärkningar och hänvisningar, 7
Aufl. Wien 1990, Ballon, Grundsatz der Gleichbehandlung, Der
Staatsbürger 1978 53 Jelinek, Das österreichische Vorverfah-s. neue



SOU 1992113 275

objektiv prövning överlevnadschansen för företag i ekonomiskettav
kris, bland underlätta finansieringannat och vidaredriftatt undergenom
den tid förfarandet pågår. På detta kansätt å sidan konkurs i vissaena
fall undvikas, samtidigt å andra sidan alltför optimistiska ochsom
orealistiska saneringsförsök ñrhindras. Den övergripande målsättningen
har varit levande, saneringsdugliga företagatt Unternehmen och-därtill hörande arbetstillfällen skall kunna bevaras, helst sikt-
naturligtvis, det kan även gälla begränsad tid, exempelvis den tidmen en
det utföra viss uppgift,tar att byggnadsarbete.störreLex. etten

Das Vorverfahren kan fungera antingen helt självständigtettsom
förfarande eller också inledande förfarande, vilketett sedan övergårsom
i ackordsförfarande eller iett konkurs. Lagstiftarens tanke hasynes
varit, förfarandet i regel skall ha denatt sistnämnda funktionen, dvs. som

i och för sig intetpå obligatorisksätt övergångsfas ñren utredande- -
det finns möjlighet till sanering, så konkurs kan undvikas,av om föratt

förberedande och inledande ackordsförhandlingar [praktiken haretc.av
dock ofta visat benägenhet lägga tonvikten vid den förstnämn-man atten

da funktionen; alla de fall inte lett till gäldenärens betalnings-attsom
svårigheter upphävts betecknas då misslyckande. Det kan härettsom
tilläggas, grundläggande svaghet iatt för-förfarandet denen synes vara
korta tid tillstår buds. Förfarandet får endast fem veckor. Dettasom ta
leder till det torde lämpa sig bästatt självständigt förfarande i deettsom
fall då det huvudsakligen frågaär slutföra redan inledda för-attom
handlingar och saneringsåtgärder.

Bestämmelserna för-förfarandet har intagits i särskild delom en av ac-
kordslagen, AO, §§ 79-91. Såvitt de frågor inte särskiltavser som
reglerats skall i stället ackordsreglerna tillämpas analogt.

ZIP 1984 495 cit. Jelinek Jelinek, Erfahrungen mitren, dems.
Vorverfahren, Intemationaler Kreditschutz 1987 76 cit. Jelineks.

UberlegungenII, Loebenstein, lnsolvenzrechtsänderungsgesetzzum
Finanz1982, Journal 1982 cit.179 Loebenstein Loebenstein,s.

Sind die Bestimmungen des lnsolvenzrechtsânderungsgesetzes 1982
überlebenschancengeeignet, die insolventer Untemehmen tatsächlich

erhöhen Finanz Journal 1985 113 cit. Loebensteinzu II,s.
Neumayer, Rechtsprobleme im insolvenzrechtlichen Vorverfahren,
Österreichische Juristen-Zeitung 1984 257 Rechberger, Be-s.
merkungen österreichischen lnsolvenzrechtsreform, ZZP 1985zur s.

lnsolvenzrechtösterreichs257 Schoibl, Das nach der Novelle 1982.
überblickEin Ãnderungenkurzer über die wichtigsten durch das

IRÃG 1982, KTS 1984 215 cit. Schoibl Schoibl, Zums.
Privilegienabbau im Insolvenzrecht, Der Staatsbürger 1984 16 cit.s.
Schoibl Il.

Se till förevarande avsnitt AO §§ 79, 91, Heil 7 143s.
Jelinek l 495 och 76, Loebenstein l och180 115,113,s. s. s. s.
Neumayer 257 268, Rechberger 257 ff, Schoibll 216, 219.s. s. s.
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Förmånsrättsordningen5.6.2

kan säkerhetshavaretysk nedan avsnitt 5.8.7.2enligtLiksom rätt en
med svensk terminologitill Aussonderungantingen ha rätt separa-

återtagandeförbehåll, eller tillborgenär medtionsrätt, såsom en
förmånsrätt,terminologi speciell såsommed svenskAbsonderung en

gäldenärens egendomborgenär erhållitpanthavare eller genomen som
Återtagandeförbehåll kan gällande isäkerhetsöverlåtelse. även göras

Beträffandevidareförsäljning.avsedd för bearbetning elleregendom
beträffandesakrättsliga kravsäkerhetsöverlåtelse gäller somsamma

således ske. motsvarighet tillbesittningsöverföring Någonmåstepanträtt;
föreligga.företagshypoteket intedet svenska synes

massafordringarmed säkerhet ochfrån fordringar förenadeBortsett
IRÄGlika. skeddei övrigt behandlas Genomskall fordringarna en

likabehandlingsprincipen i konkurs. Denavsevärd förstärkning av
fönnänsrätternainfördes. allmännakonkursen Deklasslösa av-

skattefordringar och arbets-skaffades, fönnånsrätten för statenst.ex.
insolvensförfarandetstiden före börjanlönefordringar avseendetagares

Ävenlönegarantin. massaford-stället åberopaarbetstagarna kan i
Massafordringarnavid reformen.reducerades utgörsringarna numera

förfarandet, inklusive skatte-, löne-kostnader och utgifter förendast av
under förfarandet vartill också räknasandra fordringaroch uppståttsom
nedan.för-förfarandet, jfr avsnitt 5.6.8.3

fordringar tilläggasinskränktes antalet måstemotsvarandePå sätt som
dvs. med Vorrecht vidbetalning vid ackordsuppgörelsefull en

sådana fordringar skulle habestår kortackord. Dessa sagtnu av som
konkurs.massafordringar ivarit en

Vorverfahren. Ansökan5.6.3 Förutsättningarna för das

m.m.

själv. Förfarandet förendast gäldenären stårAnsökan kan öppetgöras av
Verksamhetendriver rörelse Untemehmen. måstegäldenärer som

förfarandet skall inledas delsFörutsättningarna förpågå. äratt att
betalningsoförmögen, varmed han integäldenären antingen är attavses

illikvidi-förfallnabetala sina skulder, vilketkan närmast motsvarasynes
också såvitt juridiskamed svensk terminologi, eller personertet avser

uppbringa medel fördels lättareinsufñcient, det skall attatt vara
för-förfarande Ansökan skallvidaredriften i något sätt.än annatett

uppgift antalet anställda ochbland innehålladessutom annat om en
föreslås reorganisationspla-för vilka saneringsâtgärderredogörelse som
praktiken ansökningarnasärskilt då det gäller finansieringen. I ärnen,

37 Jelinek53 Heil 46, 4846, Ballon 11AO §§ 10, 23, s.s.
foch 115, 263 ff,Loebenstcin Rechbergerl 501, I 181 s. s.s. s.

fochff, Schoibl 16.269 I 224 s.s.
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IRÄGdock ofta bristfälliga denpå punkten, det infördestrots att genom
frist förgenerell upprättande ansökan 60 dagar från det atten av

betalningsoñrmåga insufficiens i syfte just tidenuppstått, skulleattresp.
föranvändas förbereda ordentlig ansökan. Tilläggas kan slutligen,att en

gåldenären redan i samband med ansökan kan begära övergångatt att
skall ske till ackordsförfarande utgång.efter femveckorsfristensett

5.6.4 Allmänt rättsverkningarna das Vorver-om av
fahren exekutiva åtgärder m.m.

Rättsverkningama förfarandet inträder, då det kungörs förfarandetattav
inletts, ackord.och i huvudsak desammaär vid Den viktigastesom
råttsverkan konkurs- ochär exekutionsstoppet. En konkursansökan kan
inte bifallas under den tid förfarandet pågår. Inte heller kan exekutiva
åtgärder vidtas gäldenåren under denna tid. På gäller,sättmot attsamma
borgenärer med säkerhet förmånsrätt eller separationsrätt i gäldenårens
egendom huvudregel saknar möjlighet egendomen i anspråkatt tasom
för erhålla betalning nedanse avsnitt 5.6.8.2.att

I övrigt tankenär rättsläget skall ändras i litenså utsträckningatt som
möjligt. Utöver vad påverkas inte gäldenärens betalnings-sagtssom nu
ñrpliktelser. Pågående berörs inte heller och varken gäldenä-processer

eller hans medkontrahent kan frånträda sina kontraktsåtagandenren
nedan avsnitt 5.6.7.

5.6.5 Förvaltarens ställning m.m.

förfarandetDå inleds skall domstolen interimsñrvaltareutse en
v0rläuñger Verwalter. Denne intar delvis ställningsamma som en
förvaltare i ackordsförfarande Ausgleichsverwalter. Allmänt kanett

förvaltaren harsågas, de befogenheter gäldenären inte längreatt som
har.

Interimsförvaltarens huvuduppgifter dels övervakaär gâldenårenatt
ñretagsledningen, själv driver företaget vidare, dels framförochsom
allt bedömning företagetsgöra ekonomiska läge och framtidaatt en av
utvecklingsmöjligheter, riskerna med fortsatt drift etc. samten av
gäldenärens reorganisationsplan. Härvid skall förvaltaren inhämta syn-

38 Se AO §§ 79-82, KO §§ 66, 67, 69, Ballon 53, Heil 4 8s. s.
143 152, Jelinek l 496 och 78, Loebenstein I 179s. s. s.
Neumayer 257 268, Rechberger 262 Schoibl I ff.217s. s. s.

39 AO §§ 83 och Heil11, Jelinek147 I 501 Neumayer 258s. s. s.
ff, 262, Rechberger 259, Schoibl266 I 220 225s. s.

° AO §§ 84-86, Heil 147 Jelinek I 499 504 foch 78,s. s. s.
Neumayer 261 Rechberger 259 Schoibl I 220.s. s. s.
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punkter från alla berörs i sammanhanget. Bedömningen skallparter som
intas i vilken inom veckor från förfarandets början skallrapport, treen
framlåggas inför domstolen, vid förhandling där borgenärernaävenen
bör Tidsfristennärvara. för utarbetandet denna detärrapport,av som
centrala i för-förfarandet, alltså utomordentligt knapp.ärmomentet

Om negativär leder det ofta till förfarandet tillrapporten övergåratt
konkurs.

Till interimsförvaltarens stöd kan också interimistiskutses en
rådgivande kommitté Beirat, bestående högst sju företrädare förav
borgenärerna och andra intressegrupper. Detta lär dock endast före-
komma i förfaranden.större

5.6.6 Gäldenärens rådighet

harDet redan framkommit gäldcnären, dvs. företagsledningen,attovan
driver företaget vidare, under interimsförvaltarens tillsyn. Utgångs-
punkten år, så ingrepp möjligt skall i gäldenärensatt görassom
rådighet. Gäldenåren behåller således i princip sin förfoganderätt, men
förvaltarens tillstånd erfordras beträffande vissa rättshandlingar, t.ex.
sådana inte hör till den normala verksamheten. Domstolen kansom
vidare uppställa ytterligare föreskrifter och såväl domstolen som
förvaltaren kan förbjuda gäldenären företa vissa rättshandlingar.att
Verksamheten får inte heller läggas ned, åtminstone inte domstolensutan
tillstånd. Givet gäldenären iär, behov objektivär och kompetentatt av-
juridisk rådgivning.

5.6.7 Behandlingen gäldenärens kontraktsförhållan-av
den

Som antyddes i avsnitt 5.6.4 den omständigheten att ettovan ger
för-förfarande inleds varken gäldenären eller hans medkontrahent rätt att
frånträda sina kontrakt.åtaganden enligt ömsesidigt förpliktande Den

gäldenärenrätt har i ackordsförfarande kontraktsägaatt ett ettsom upp
förtidi gäller således inte i för-förfarandet. följerHärav bland annat, att

arbetstagarnas anställningsavtal inte påverkas förfarandet inleds.attav
Avtalsklausuler gäldenären skall drabbas någonattsom anger, av

oförmånlig påföljd för-förfarande inleds, dvs. exempelvisett attom
medkontrahenten under sådana omständigheter har häva avtalet,rätt att

ogiltiga och kan inte hellerär åberopas. börDet emellertid tilläggas, att
både gäldenären och hans medkontrahent oförhindrade åberopaär att en

AO § Heil83, 147 Jelinek 502 fl och 77, Neumayers. s. s. s.
ff.259

z Heil Jelinek148, l 500, Neumayer 260 Rechbcrger 259,s. s. s. s.
Schoibl l Jfr221. AO § 20b och Heil 109.s. s.



SOU 1992113 279

uppsägningsgrund oberoende insolvensförfarandet, medförsom, av
uppsägningsrätt enligt lag.

5.6.8 Borgenärernas ställning

5.6.8.1 Allmänt

I ansökan brukar gäldenären så alltid begära, borgenärernagott attsom
skall anmäla sina fordringar. Dessa skall därefteratt prövas,uppmanas
på isätt ackordsförfarande.ettsamma som

Någon tvångsnedsättning fordringarna kan inte ske i ñr-för-av
farandet. Däremot kan frivilliga avtal träffas. I regel brukar gäldenâren
föreslå, nedsättning fordringarna skall Denna byggeratt göras. dåen av
helt frivillighet, vidsåsom underhandsackord.ett

Borgenärernas viktigaste befogenhet ligger i deras möjlighet attannars
framföra synpunkter vid den förhandling där förvaltarens rapport
framlåggs. Någon omröstning sker dock inte. Beträffande tillsättande av
den rådgivande kommittén Beirat kan hänvisas till avsnitt 5.6.5m.m.
ovan.

5.6.8.2 Borgenärer med säkerhetsrätt.

Under för-förfarandet sker inskränkningtemporär i säkerhetshavarnasen
borgenärEnrätt. med säkerhet i gäldenärens egendom, borgenärt.ex. en

med återtagandeförbehåll, intekan egendomen i anspråk ñr erhållata att
betalning, detta skulle den fortsattastöra driften. Undantag görsom
dock, denna tillfälliga frysning borgenärens skullerätt orsakaom av
honom svåra personliga eller ekonomiska nackdelar. Samma inskränk-
ning i säkerhetshavarens föreligger vidrätt ackord, där den tid hans rätt
kan suspenderad maximerad dagar.är till 90vara

5.6.8.3 Borgenärer med nytillkomna fordringar. Finan-
sieringen vidaredriftenav

fordringarDe uppstår under das Vorverfahren blir förmånsbe-som
rättigade i efterföljande ackordsförfarande respektive får ställningett som
massafordringar i efterföljande konkurs. Det gäller såvälsagtsen som nu

3 AO §§ 80, 87, Heil 149 Jelinek l 497 500, 502, 505 ochs. s.
78 Loebenstein I 180, Neumayer 263, 268, Rechbergers. s. s.

258, Schoibl l 221.s. s.

AO § KOll, §§ 10, Jelinekl11, 501 Loebensteinl foch180s. s.
113, Neumayer 260, 268, Rechberger 259, 266s. s. s.
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uppkommit förvaltarens anspråkfordringar i rörelsen på arvodesom som
kostnadsersättning. gäller arbetstagarnas lönefor-och På sätt attsamma

avseende den tid för-ñrfarandet pågått, lönegarantindringar, ersätts av
förfarandet till ackord eller konkurs. kan lönegaran-övergår Däremotom
inte i anspråk under själva för-förfarandet.tin tas

framgått viktigt syfte med det förfarandetSom ett attovan var nya
till underlätta ñnansieringsmöjligheterbidra gäldenärens underatt

vidaredriften. Finansieringen kunna ske i huvudsakpå sätt,treuppges
dels givetvis gäldenären erhåller kredit, dels frivilligattgenom ny genom
ackordsuppgörelse med borgenärerna, varigenom fordringarderas
nedsätts, dels slutligen kreditinstitut eller någonatt ettgenom annan
kreditgivare ställer Fortführungsgarantie. sistnämnda garantiformen
har tillkommit för skydda de oprioriterade borgenårerna riskenatt mot

deras möjligheter driva in sina fordringar minskaratt att attgenom
företaget fortsätter sin verksamhet. Förhoppningen naturligtvis,är att
garantin skall öka borgenärernas samarbetsvilja. Garantin måste omfatta
minst månader och storleken beräknas med hänsynstagande tilltre

årsresultat.gäldenärens senaste

5.6.9 Förfarandets avslutande

framgåttSom kan förfarandet fortgå under högst fem veckor.ovan
efterSenast utgången denna frist förfarandet avslutas,måste vilketav

kan ske olikapå första kanFör det det upphävas därförsätt.tre att
gäldenärens betalningsförmåga återställts,har naturligtvisnågot som

betraktasmåste total framgång sällan inträffar. detFörsom en men som
andra kan det iövergå ackordsförfarande, varvid båda förfarandenaett
betraktas enhet. Interimsförvaltaren skall förordnas till ackords-som en
förvaltare. Förfarandet kan, för tredje, inställasdet därför detatt
misslyckats, konkurs.varvid gäldenären i stället kan försättas i

5 .6.10 Statistiska uppgifter m.m.

VorverfahrenDas inte ha kommit till så användning istorsynes
praktiken, särskilt inte självständigt förfarande. Hur mångaettsom
för-förfaranden på år inletts och därefter övergått i ackords-som senare
förfarande eller slutat i konkurs kan inte utläsas den tillgängligaav

Årstatistiken. inleddes1983 emellertid för-förfaranden,61 färrenågot

5 Heil 160 Jelinekl 500 Loebensteinl foch180 114s. s. s. s.
Neumayer 258, 265 Rechberger262, 260 SchoiblI263,s. s.

ff.221s.

6 AO §§ 88-90, Heil Jelinekl147, 151 500, 507, Neumayers. s. s.
267, SchoiblI 221s.
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och1984 1985. Det bör dock i sammanhanget framhållas, detävenatt
årliga antalet konkurs- och ackordsförfaranden tämligen lågt iär

ÅrÖsterrike. förekom1989 totalt 156 konkurser och 101 ackord,1 som
Årinte övergick till konkurs. 1988 motsvarande siffror 153 och1var

125. Härtill kommer, 614 respektive1 1989 825 konkurs-1 1988att
Åransökningar avvisades grund avsaknad tillgångar. 1990av av var

antalet konkurser och1 180 antalet ackord, inte övergick tillsom
st.konkurs, 77
punkterna förfarandetDe i ligger först och främst i den kortasvaga

tidsrymd tillstår buds, dvs. fem veckor möjlighet till förläng-utansom
ning. I praktiken har det vidare visat sig, det inte varit lättsåatt att

finansieringenordna det tänkt. problemEtt naturligtvis,ärannatsom var
förfarandetresultatet till del blir beroende de deltagandeatt storav av

borgenärernas goda vilja.

5.6.1l Vidaredrift konkursgäldenärs rörelseav

Ett konkursförfarande kan antingen i ackord i konkursutmynna ett
tvångsackord eller i likvidation. Finns utsikterdet till ackord måste
förvaltaren driva rörelsen vidare under förfarandet. Syftar förfarandet till

Ärlikvidation blir förhållandena annorlunda. avsikten sälja rörelsenatt
i dess helhet kan dock förvaltaren här driva den vidare,även tills han
funnit köpare. Det kan tilläggas, verksamheten inte får läggas nedatten

tillstånd.domstolensutan

5 .6. 12 Lönegaranti

Lönegaranti Insolvenz-Ausfallgeld enligt dasutgår Insolvenz-Entsiche-
frånIESG 1977 både vid konkurs och ackord ang.rungsgesetz

för-förfarandet avsnitt 5.6.8.3 Ersättning förovan. utgår ickese
preskriberad fordran lön och övriga anspråk på arbetsgivaren,m.m.

före det insolvensförfarandetuppstått inleddes och underatt tresom
månader därefter, §§ och Blir1 3. arbetstagaren uppsagd gäller
lönegarantin också under den lagstadgade uppsägningstiden, § 3.

47 Österreich,Statistisches fürHandbuch die Republik Herausgegeben
Österreichischen Statistischen Zentralamt, 1991, ZIP 1990 Avom s.

16 Nr 54, Jelinek I 496 och 76. Med ackord ackords. s. avses-
enligt ackordslagen, inte underhandsackord.

Heil 143, Jelinck l 495 och 76 79 Neumayer 265,s. s. s. s.
267 Rechberger 260 Schoibl fochl 231 16.s. s. s.

s Heil fKO.Se 83 §§ 114s.
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Arbetstagarens anspråk arbetsgivaren övergår på lönegarantifondenmot
Insolvenz-Ausfallgeld-Fond, 11.varifrån utbetalningen sker, §

5.7 Frankrike

5.7.1 Allmänt det franska insolvensförfarandet,om
särskilt Période dobservation. Syftet med
förfarandet

Den franska insolvenslagstiftningen, härrör från 1984 ochsenaste som
1985, lagar. första,utgörs I den Lai n° 84-148 dutre Ier 1984,av mars
Relative laå prevention rêglement amiable des dzficultés deset au
entreprises, regleras dels insolvensprofylaktiska åtgärder olika slag,av
dels ackordsförfarande helt bygger frivillighetpå ochett ocksåsom som

tänkt kunna kommaär till användning redan innan företag blivitatt ett
insolvent. Den andra lagen, Lai n° 85-98 du 25 janvier 1985, Relative

redressement la liquidation judiciaireå des entreprises nedanetau
kallad insolvenslagen, innehåller den centrala lagstiftningen,som

tidigaredenersätter regleringen angående konkurs, ackord och tillfälligt
betalningsanstånd suspension provisoire des poursuites attgenom
tillskapa enhetligt förfarande. Vid lagändring 1988 utsträcktesett nytt, en
vissa föreskrivnade tidsfristerna. Alla hänvisningar i det följandeav

den nämnda insolvenslagen, I den tredjeannatavser nu om anges.
lagen, Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, Relative administrateursaux
judi mandataires-liquidateursciai diagnostie d entrepri-et expertsres, en

behandlas den förvaltarrollen delats olikapåse, nya som upp personer,
dels ekonomiskt orienterad administrateurjudiciaire, skallen mer som
handha företagssaneringen, dels mandataire-liquidateur, skallen som
fungera borgenärernas företrädare och skötaäven konkursför-som
valtningen. Härtill kommer de särskilda expertsexperterna, en
diagnostic dentreprise, kan biträda vid den ekonomiska analysensom

situation.företagetsav

9 HeilSe ff,160 Mohr 623 med hänvisningar.s. s.

Dessa lagar kompletteras antal Décret,tre dvs. formettav en av
tillämpningsföreskrifter. följandeSe till det Ripert Roblot, Traité
élémentaire de Droit commercial, éd.10 Paris 1986, särskilt s.
669-889, Calmels Charvériat Meille, Le redressementjudiciaire,
Paris 1986, särskilt 9-71, 100-104, 146-149, Diener, Quelquess.
réllexions critiqucs å de loi redressementjudiciaire despropos sur
entreprises, Recueil Dalloz Sirey 1986, chronique, 123 Gavaldas.

Patin Stoufllet, Le projet loide rêglement judiciaire dessur
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Syftet med den franska insolvenslagen tillhandahållaatt ettanges vara
rekonstruktionsförfarande, varigenom företag kan räddas, dessett
verksamhet och sysselsättningen kan bibehållas och dess skulder kan
avvecklas, Företaget och sysselsättningen prioriteras tydligt,art.
medan skuldavvecklingen kommer i andra hand. Generellt kan sågas, att
borgenäremas inflytande har reducerats och domstolens roll ökat.
Domstolen har givits möjligheter olikapå ñrfarandet.sättstora att styra

Förfarandet kan i korthet beskrivas följandepå sätt. Om gäldenären
inställt sina betalningar kan domstolen bifalla ansökan etten om
rekonstruktionsförfarande redressement judiciaire. Detta förfarande
inleds med utredningsperiod periode dobservation, normalten som
skall omfatta månader. Tiden kan förlängas dvs.gång, till år.sex etten
I undantagsfall kan den utsträckas till 18 månader. Art. 8 ändradst
1988; i den ursprungliga lagtexten normaltiden månader.trevar
Utredningsperioden tänktär andningspausutgöra under vilkenatt en
driften fortsätter inga indrivningsåtgärder får företas. Andnings-etcmen

skall användas till företagetsutreda rekonstruktionsmöjligheterattpausen
och förbereda saneringsplan. Nästa domstolen beslutaratt ärsteg atten
huruvida den föreslagna planen skall Planen kan gå antingen påantas. ut

företaget fortsätter driften eller företagetpåatt överlåts. Båda dessaatt
lösningar betraktas rekonstruktionsåtgärder. Skillnaden det iärsom att

förstadet fallet företagetår räddas, i det andra verksamheten. Omsom
ingen de nämnda möjligheterna finns beslutar domstolenav nu om
konkurs liquidationjudiciaire. Det sagda innebär, konkursatt renten
principiellt alltid föregåsmåste rekonstruktionsförsök. Efter lagensettav
tillkomst framställdes önskemål det skulle möjlighet tillattom ges
konkurs, denna Någon lagändringomväg. genomfördes dock inte,utan

frågan har lösts i praxis så, domstolen kan döma till konkursattmen
redan dag förfarandet inletts, detäven måste ske i olikasamma som om

entreprises difficultés, Recueil Dalloz Sirey 1984, chronique, 13en s.
ff, Godé, Législation française communautaire, Rev.trim.dr.civ.et
1985 461 Laubie, Sur quelques pratiques de situationaspectss.

créanciersdes de Part. 40 loide du 25 janvier 1985, Gazette du
Palais 1990.1, doctrine, 65 ff, Martin, Larticle 34, alinéa des.
loi du 25 janvier 1985 est-il applicable gage Recueil Dalloz Sireyau
1986, chronique, 325 Olivier, Le des admini-statuts. noveau

judiciaires mandataires-liquidateursstrateurs leurs fonctionset danset
les entreprises difñculte, Gazette du Palais.1985.1, doctrine, 357en s.

Soinne, Problématique de loinouvelle le redressement etsur
liquidation judiciaire, Gazette du Palais 1985.2, doctrine, 400s.

Balz, ReformZur des französischen lnsolvenzrechts,samt ZlP 1983
1153 Klopp, deutscherAus Sicht interessierende Schwerpunktes.

der französischen lnsolvenzrechtsreform, KTS 1988 267 ff,s.
Dominique Schmidt Niggemann, Die Stellung der Gläubiger im
französischen Unternchmenssanierungs-gesetz, RlW 1986 246s.
och Annika Arvidsson, franskNy konkurslagstiñning, SvJT 1988 s.
648 dens. i lnsolvensrättsligt Forum, Uppsala 1990, 70 ff.s.
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Överhuvudtaget domstolen skall besluta konkursdomar. gäller, att om
omöjlig,det visat sig fortsatt drift 36.så är art.snart att

bör, lagen tillhandahåller förenklat förfarande,Tilläggas ävenatt ett
för företagmindre företag, dvs. med mindre 50år änavsettsom

francs.anställda och årsomsättning understigande milj.20en
Eftersom den inledande utredningsperioden i franska förfarandetdet

ha vissa drag med betalningsinställelsekan skallsägas gemensamma en
förfarandetdel utvecklas nedan. avsnitt berörsdenna något I 5.7.9av

därefter det förenklade förfarandet.

5.7.2 Förmånsrättsordningen

Säkerhetsrätter spéciales finns i former i fransksüretés många rätt.
Bland erkänns rad registerpanträtter, där nantissement fondsduannat en

registerpanträttide commerce näringsverksamhet kommer detnärmast
svenska företagshypoteket, inte omfattar varulager.även rätten Enom
säkerhetsrätt kan förenad antingen separationsrätt främstmedvara
återtagandeförbehâll eller särskild förmånsrätt privilêges spéciaux.

med separationsrått inte förmånsrättsordningen.Borgenärer berörs av
förmånsrätternaallmänna privileges kanDe généraux gälla i-

antingen all gåldenårens egendom eller också enbart i den lösa eller fasta
egendomen.

regler, i vilken ordning fordringarna skallDe betalas, finnssom anger
spridda flera håll i lagstiftningen. Rangordningen, kompliceradärsom

svåröverskådlig, torde skisseras följandeoch kunna sätt.
Absolut bästa super-privilege tillkommer arbetstagaresrätt

fordran lön, avseende månader före insolvensförfarandetshögst två
inledande. skall antingen betalas förvaltarenDenna för-så snartav
farandet inletts eller också, inte finnsdet några i boet,om pengar av

dvs. enligt lönegarantin, avsnitt 5.7.11,A.G.S. nedan då inträdersom
i arbetstagarens arbetsgivaren. Reglerna härom finns i in-rätt mot
solvenslagen och i Code du travail.

Fordran, säkras i gåldenärenshandpant egendom, jämställessom av
i viss med nyssnämnda fordran.mån

Fordran uppkommit förfarandet nedanunder avsnitt 5.7.8.4som
nytillkomna fordringar, insolvenslagen 40.art.ang.

förenadFordran, med säkerhetsrätt handpant enl.annan än ovan.
Fordran med allmän förmånsrätt, Code civil 2101 och 2104.art.

hör arbetstagares fordran enligt huvudregelnHit lön, avseende sex
månader före förfarandet, och skattefordringar. Löner har förmånsrätt i

gåldenårens egendom,all medan förmånsrätten för skatter endast gäller
i gäldenärens lösa egendom.

Oprioriterade fordringar.

51 Ripert Charvériat MeilleSe Roblot 980 Calmels 60s.s.
Schmidt Niggemann ff.249s.
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5.7.3 Förutsättningarna för insolvensförfarandet. An-
sökan m.m.

Ansökan kan gäldenären,göras någon borgenär eller åklagar-av av av
myndigheten. Domstolen kan officio beslutaäven förfarandet skallattex
inledas. Gäldenären skyldigär ansökan inomgöra två veckor från detatt

han instållde sina betalningar. Art. 4.att
Förutsättningen för förfarandet är, gäldenären inställt sinaatt

betalningar cessation des paiements, vilket enligt lagtexten art. 3
betyder gäldenären inte kan betala sina förfallna skulderatt med
tillgängliga tillgångar, dvs. med svensk terminologi han illikvid.äratt
Något inte.för prognosbedömning Begreppetutrymme en ges
insolvabilité, förhållandet mellan gäldenärens tillgångar ochsom avser
skulder, har däremot ingenting göra.med betalningsinstållelsen att

Domstolen fastställer i sitt beslut datum för betalningsinstâllelsen.
Beslutet, varigenom förfarandet inledes, registreras i handelsregistret etc.
och kungörs.

5.7.4 Allmänt rättsverkningarna insolvensför-om av
farandet exekutiva åtgärder m.m.

Som fungerar utredningsperioden andningspausantyttsovan som en
under vilken företaget fortsätter driften, inte bestäms, 35.annat art.om
För borgenårerna inte skall kunna ñretagetsatt äventyra överlevnad -
eller likabehandlingsprincipen gäller under denna tid tillfälligtett-
moratorium. Inga fordringar, uppkommit före förfarandet fårsom
betalas, varken gäldenären eller förvaltaren, 33 Ingaart. stav av
sådana fordringar får heller indrivas borgenären och inga säkerhets-av

får utnyttjas,rätter Två undantag47. gäller. Det lönerart. tillena avser
anställda, betalas lönegarantin. andraDet borgenärersom genom avser
med handpant eller retentionsrätt i gäldenärens egendom. Om det skulle

verksamheten, den egendom befinner sig i borgenärensattgymia som
besittning löses kan domstolen tillåta borgenären erhåller be-ut, att

3.54talning, 33art. st

Balz ll59. Se begreppet i övrigt Ripert Roblot 733 736s. ang. s.
fmed hänv., Calmels Charvériat Meille 100 Dienersamts.

124 Gavalda Patin Stoufllct Godé21, 462.s. s. s.

53 Calmels Charvériat Meille 102 med hänv.s.

5 Ripert Roblot 789 838 844 873 Calmels Charvériats.
Meille ff,32 37, Gavalda Patin Stouftlet 23, Godé 463.s. s. s.
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5.7.5 Förvaltarens ställning m.m.

inledningsvisSom antyddes förvaltare.två Denutses numera ene, som
kallas administrateur och i regel administrateurär judiciaire,en
handhar rekonstruktionsfrågan och kan därför företräda företagetssägas
gäldenärens intressen. Den andre, kallas representant dessom
créanciers och år mandataire-judiciaire skall företräda borgenä-en

intressen. Domstolen också juge-commissaire, dvs.utserrernas en en
särskilt förordnad domare, uppgift bl.a. övervaka förfarandet.år attvars

ff.Art. 10
Administratörens uppgift delsär antingen övervaka och biträdaatt

gåldenären vid den fortsatta driften eller också själv driften,övertaatt
dels utreda företagets ekonomiska ochatt sociala situation och upprätta

rekonstruktionsplan eller föreslå företaget försätts i konkurs,atten art.
31, 18 ff.61 I planen kan omfattande förändringarsamt föreskrivas-
rörande företagets ekonomiska struktur, bolagsledning Vidare skallm.m.

hur fordringarna skall betalas. Går planen företagetpå skallanges ut att
fortsätta driften betalas borgenärerna enligt föreslagen avbetalnings-en
plan. denGår företaget skall säljas skall borgenårernaut att erhålla
betalning köpeskillingen, i prioritetsordning. De fordringar härvidur som

blir betalda upphör gälla, vidatt sätt ackord.ettsamma som
Huruvida planen skall eller bestäms domstolen, efter hörandeantas av

gäldenâren, administratören, borgenårsrepresentanten ochav en
för arbetstagarna.representant

5.7.6 Gäldenärens rådighet

Enligt 32 behåller gäldenären företagsledningenart. den rådighet som
inte övertas administratören 31.56enligt Detta innebär,art.av att
gäldenåren i nyssnämnd mening inte automatiskt kopplas bort från
ledningen företaget. Administratörens uppgift kan inskrånkas tillav att
övervaka och bistå gäldenâren. Den rollfördelningennärmare bestäms av
domstolen.

Tilläggas kan, rättshandlingar ligger utanföratt den löpandesom
verksamheten alltid kräver domstolens godkännande.

55 Ripert Roblot 690 766 772 776 828 864s.
Calmels Charvériat Meillc 19 22 31 Gavalda Patins.

Stoufllet 17 Godé 462 Olivier 357 Soinne 402s. s. s. s.

56 Ripert Roblot 694 731 771 831 ff, Diener 125s. s.
Gavalda Patin Stoufflet ff.21s.
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5.7.7 Behandlingen gäldenärens kontraktsförhâllan-av
den

Beträffande avtal gäldenären ingått fortfarandeoch löper kansom som
dennämnas, omständigheten förfarandet inleds inteatt med-att ger

Överenskommelserkontrahenten någon hävningsrätt. innebördav annan
ogiltiga.är Utgångspunkten således allaär avtal fortsätter gälla.att att

Förvaltaren har emellertid bestämmarätt vilka avtal skallatt som
behållas och vilka skall sägas Inträde kan skeäven partiellt,som upp.
dvs. med verkan från det förfarandet 37.57började. Art.att

5.7.8 Borgenärernas ställning

5.7.8.1 Allmänt

I det franska insolvensförfarandet har borgenärernas roll reducerats till
minimum. Som redan skallnämnts deras intressenett tillvaratas denav

förvaltare, till representant des créanciers. Inget borgenärs-utsettssom
sammanträde finns föreskrivet och ingen omröstning sker rörande
administratörens planförslag. Borgenärerna tillfrågas borgenärs-av

genom rekommenderat brev medrepresentanten mottagningsbevis om
de administratörens förslag till avbetalningsplan,accepterar kansom vara
kombinerad föreskriftermed nedsättning fordringsbeloppen. Omom av
borgenären inte inom 30 dagar han ha godkänt förslaget.svarar anses
Protesterar han blir han i stället bunden den avbetalningsplanav som
domstolen fastställer. Planen kan dock i sådant fall inte innebära att
borgenärens fordran 74.5nedsätts. Art. 24,

5.7.8.2 Borgenärer med säkerhetsrått

Då det gäller såkerhetshavarnas roll i saneringsförfarandet det särskiltär
frågortvå måste övervägas. Den första hur löserär, densom man

konflikt uppstår säkerhetsbelastad egendom behövs för densom om
fortsatta driften. Den andra i vilkenär mån säkerställda borgenäreräven

57 Ripert Roblot 845 rr, Calmcls Charvériat Meille 34, 119s. s.
ff, Schmidt Niggcmann 253.s.

58 Ripert Roblot 693, 808 Calmels Charvériat Meille 36s. s.
Gavalda Patin Stoufllet 23 Godé 464, Klopp 283s. s. s.

Schmidt Niggemann ff.247s.



288 SOU 1992113

skall tvingas eftergifter för öka företagetsgöra möjligheter tillatt
rekonstruktion.

Inledningsvis kan erinras det moratorium löper underattom som
utredningsperioden omfattar borgenäreräven med säkerhetsrätt, med
undantag för handpanthavare avsnittovan 5.7.4. Administratören kan

använda egendomen under förfarandet. Säkerhetsbelastadäven egendom
kan också säljas eller bytas Om den säljs skall köpeskillingen tillut. ett
belopp motsvarande borgenärens fordran för borgenärensreserveras
räkning, någon utbetalning kan inte förränske moratoriet upphört.men

administratörensArt 34. Går rekonstruktionsplan företagetut att-
skall drivas vidare, efter utredningsperioden, omfattas säkerställdaäven
borgenärer den däri föreskrivna avbetalningsplanen. Någon ned-av
sättning fordran kan dock inte ske borgenärens vilja.motav

iSom avsnitt 5.7.2 och skall utvecklas vidare i avsnittantytts ovan
5.7.8.4 nedan kan emellertid säkerställda borgenäreräven tvingas stå
tillbaka för borgenärer med fordringar vilka uppkommit under för-
farandet art. 40.

5.7.8.3 med allmän förmånsrättBorgenärer

Det angående säkerställda borgenärer gäller i tillämpligasagtssom ovan
delar också borgenärer med förmånsrätt,allmän med undantag för
arbetstagare, lönefordringar betalas lönegarantin ovanvars genom

Ävenavsnitt 5.7.4. fordringar med allmän förmånsrätt, skatteford-t.ex.
ringar, omfattas således moratoriet och kan tillbaka sådanaträngasav av
fordringar uppkommit under förfarandet. övrigtI emellertidgörssom
inga inskränkningar i de allmänt förmånsberättigade borgenäremas
ställning.

5.7.8.4 med nytillkomnaBorgenärer fordringar. Finan-
sieringen vidaredriftenav

drar viktigLagen skiljelinje fordringarmellan uppkommit föreen som
beslutet rekonstruktionsförfarandet skall inledas och fordringarattom

uppkommit därefter. Eftersom de sistnämnda ha betydelsestorsom anses
företagetsför möjligheter överleva behandlas de särskilt förmånligt.att

Enligt skall fordringar40 uppkommit under förfarandet betalasan. som
förfallodagen, driftenpå fortsätter, och i övrigt dvs. företagetom om

säljs försättseller i konkurs före alla andra fordringar med undantag för
vissa lönefordringar med absolut bästa och i vissa fall fordringarrätt
förenade med handpanträtt. Det sagda innebär, borgenärer med nytill-att

59 Schmidt Niggemann 249. till följandeSc det Ripert Roblots. s.
789 Martin 325 Klopp 286 Schmidt Niggcmanns. s. s.

ff.249
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uppkommitfordringarfordringar, varmed i första handkomna somavses
utredningsperiodenf framförföreträde borgenärer medunder haräven

säkerhet i gäldenärensmed hypotekariskallmän förmånsrätt eller
egendom.

inbördes i Bästafordringarna rangordnas 40 2.nytillkomnaDe start.
Därefterlönegarantin.lönefordringar, inteharrätt ersatts genomsom

fråntredje plats finns lånkostnaderna för ñrfarandet. Påkommer
följd avtal admini-fordringar tillkreditinstitut och uppstått av somsom

regressfordran grundSlutligen följervalt behålla.stratören att av
och övriga fordringar.inom för lönegarantinvissa löner utbetalda ramen

förmånliganaturligtvis varit, denLagstiftarens förhoppning har att
nödvändiga krediter kanbidra tillbehandlingen lån skall kunna attav nya

erhållas under förfarandet.
erhållit har varitfordringarnaprivilegierade ställning deDen som nya

tillkomst ifrågasattes 40omdiskuterad. samband med lagensI art.om
fann emellertid,Conseil constitutionnel såförfattningen.stred attmot

rangordningenbestämmelsen visserligen ändradefallet, eftersominte var
upphävde borgenärernas säker-fordringarna, intemellan de olika men

Ärhetsrättfl skulle innebärapresenterades lagförslag1987 attett som
säkerställda fordringar,efter vissafordringarnade nytillkomna sattes

nationalförsamlingen.fram införlades aldrigförslagetmen

förfarandetförenklade5.7.9 Det

förfarande,förenklatfinns det ocksåinledningsvisSom avsettettangavs
årsomsättning under-anställda ochmindre 50för företag med än en

137-147. förfarande detdetta ärfrancs, Istigande miljoner20 art.
antingen elleradministratör ersätterockså möjligt att utse somen

administratörinte nödvändigt. någondet Ombiträder gäldenären, ärmen
juge-commissaire iinsolvensdomarensärskildeinte träder denutses

från det ñr-uppgift blir inom månaddennes ställe. Hans attatt en
förlängning gång, upprättafarandet inleddes, möjlighet tillmed enen

Versailles,dappel de 6frånkritiserad CourEnligt mycket domen
uppkommitfordringartillämplig påokt. 1988, är 40 ävenart. som

övrigti 40,Laubie 65, 67. Sefastställts,sedan planen anang.s. -
MeilleCharvériatCalmelsRipert Roblot 787 856 s.s.

Laubie 65Stoufflet 17,PatinGavalda35 146 s.s.
251Schmidt Niggemann s.

6 1985.jan.1985 20jan. J.0.du 18Décision N° 84-183 oc

62 lnsolvensrättsligt Forumif och661, 664Arvidsson, SvJT 1988 s.s.
71.

63 MeilleCharvériat 18,CalmelsRipert Roblot 757 834 s.s.
StouffletPatin 20.65 Gavalda s.
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företagetsöver situation. Under tiden fortsätterrapport gäldenären dvs.
företagsledningen driften företaget. Efter detta inledande skedeav av
période dbbservation, kallas période denquête, beslutarsom
domstolen på grundval rekonstruktionsplan skallrapportenav om en
utarbetas eller företaget skall försättas i konkurs. Blir beslutet detom
förra upprättas rekonstruktionsplanen i regel gäldenären själv.av
Tidsfristen fyraär månader, med möjlighet till viss mindre förlängning.
Fristerna förlängdes 1988; dessförinnan de två veckor förvar upp-
rättande och två månader för rekonstruktionsplanen.rapporten Såvittav -

moratoriet regler gälla beträffande detavser m.m. synes samma som
vanliga förfarandet.

5.7. 10 Statistiska uppgifter

År 1989 40 042 gäldenärer föremål för insolvensförfarandefvar
Enligt uppgifter utredningen erhållit överlever tio eftersom procentca
reorganisation. Förfarandet fungerar bäst med avseende företag.stora

5 .7. 11 Lönegaranti

franskaDen lönegarantin, infördes 1973, konstrueradår för-som ettsom
säkringssystem, assurance garantie des salaires, förvaltaspour som

association nationale gestion du regime dassuranceav en despour
des salariés,créances A.G.S. En arbetsgivare skyldigär försäkraatt

sina arbetstagare risken för utebliven lönebetalningmot i händelse attav
arbetsgivaren inleder insolvensförfarande. Reglernaett härom finns i
insolvenslagen 130 och i Code du travailart. ff.L. 143-11-1art.

De fordringar omfattas försäkringen delsär lönefordringarsom av
avseende tiden före förfarandet, dels vissa fordringar uppkommitsom
under detta. Beloppet maximeratär till 13 4 gånger den beräknaderesp.
månadsersättningen enligt arbetslöshetsförsäkringen, Code du travail art.
D. 143-2. Då utbetalning sker inträder A.G.S. i arbetstagarens rått

arbetsgivaren, såväl igentemot superprivilegiet i förmånsrätten försom
nytillkomna fordringar enligt 40 där regressfordranart. återfinns på
fjärde plats i rangordningen, avsnitt 5.7.8.4 och den allmännaovan
förmånsrâtten ovan avsnitt 5.7.2.

Annuaire statistique de France 1990.

Ripert Roblot 883 med hänvisningar, Calmels Charvériats.
Meille ff.61s.
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8 Tyskland

5.8.1 Allmänt det föreslagna insolvensför-tyskaom
farandet. Syftet med förfarandet

Tyskland gäller för närvarandeI alltjämt 1877 konkurslagårs Konkurs-
Årordnung och 1935 ackordslagårs Vergleichsordnung. tillsattes1978

emellertid kommission die Kommission für Insolvenzrecht meden
uppgift reformera den tyska insolvensrâtten. Kommissionen tvåatt avgav

1986.66betänkanden och1985 publiceradeHösten 1988 Bundes-
ministerium der Justiz BMJ Diskussionsentwurf, innehållandeett ett

motiv.förslag till Insolvenzordnung med slutetI 1989 utgavsav en
överarbetad version förslaget Referentenentwurf, där olikaav

beaktats.synpunkter från berörda organisationer Tankenetc synes
ursprungligen ha varit regeringsförslag skulle kunna framläggasatt ett
under följdår 1990 det arbete inom lagstiftningsomrâdetmen, som en av

den tyska återföreningen medfört, blev frågan fördröjd. Ettsom
regeringsförslag framlades först i slutet november för1991, attav

1992.underbehandlas i riksdagen

Bericht Kommission fiirErster der lnsolvenzrecht, herausgegebenvom
Bundesministerium der Justiz, Köln 1985, och Zweiter Bericht der
Kommission für lnsolvenzrecht, herausgegeben Bundeministeriumvom
der Justiz, Köln 1986.

67 Diskussionsentwurf Bundesministerium ustiz, Reformder J Gesetz zur
des Insolvenzrechts, Entwurf einer Insolvenzordnung Elns0 und

Reformvorschriñen,anderer Köln med1988, Band ll, Ergänzungen,
Köln 1989.

Bundesministerium Referentenentwurf,der ustiz, Gesetz ReformJ zur
des lnsolvenzrechts, Köln 1989.

Bundesrat, GesetzentwurfDrucksache 192, der Bundesregierung,
Entwurf einer lnsolvenzordnung InsO, cit. BR-Drucks. 192. Se

Regierungsentwurfäven einer lnsolvenzordnung 21.11.-neuen vom
1991, ZlP 1991 1660 och ZlP-aktuell, ZIP 1992 24 NrA 61s. s.

Grolle kleine lnsolvenzrechtsreform ZIPoder 1992 657samt s.
ff.ff. Allmänmotiveringen finns i 1992 33 Littera-avtryckt KTS s. -

synnerligen omfattande. Såvittkring det tyska reformarbetet ärturen
förslag från här hänvisas tillBMJ 1988 och 1989 kan ex-avser s

empelvis des Insolvenzrechts, heraus-RWS-Forum Neuordnung
Schmidt, Wegegegeben Bruno M. Kübler, Köln 1989, Karstenvon

1990, Baum, Von derlnsolvenzrecht der Untemehmen, Kölnzum
Freiheit Reformgesetzgebers Verfassungskonformedes Behandlung-

publizitätslosen Diskussionsentwurfder Mobiliarsicherheiten im einer
Insolvenzordnung, KTS 1989 553 GravenbrucherKreis, Stellung-s.
nahme Diskussionsentwurf lnsolvenzrechtsreformgesetzes,eineszum
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I syfte förhindra värdeförstörande nedläggelse livsdugligaatt av
företag föreslog insolvensrättskommissionen helt insolvensför-ett nytt
farande, där den klassiska uppdelningen mellan konkurs och ackord
försvunnit. Det enhetliga förfarandet skulle i stället inledas mednya, en
neutral prövningsfas Vorverfahren, varefter Övergång efteren -
domstolens avgörande kunde ske till antingen reorganisations- ellerett-

likvidationsförfarande. BMJzs båda förslag från 1988 och byggerett 1989
givetvis kommissionsförslaget,på vissa förändringar har gjorts.men
Saneringsintressethar fått träda tillbaka för borgenärsintresset, något som
visar sig därigenom domstolens och förvaltarensäven rollatt tonats ner,
medan borgenärernas inflytande ökat. I 1991 års regeringsförslag har
endast enstaka viktiga ändringar gjorts däremot flertal ändringarett av
mindre vikt.

Förfarandet har i de sistnämnda förslagen gjorts flexibelt.ytterst
Någon formell uppdelning mellan reorganisation det tidigare ackordet
och likvidation konkurs förekommer inte, alla åtgärder samladeärutan
inom och förfarande tänktär utgöra neutralett attsamma som en ram,
inom vilken den fördelaktigaste lösningen skall kunna väljas. Instrumen-

insolvensplanen,är där allt regleras. Konkurs, överlåtelsetet av
verksamheten och sanering företaget betraktas jämställda,av som
alternativa åtgärder. Planen skall i regel förvaltaren,upprättas påav
uppdrag borgenärerna, och föreläggas borgenärema för omröstning.av
Förfarandet avslutas, då beslutet planen vunnit laga kraft. Iatt anta
planen kan också föreskrivas, den skall genomföras under över-att
vakning förvaltaren. Som särskilt viktiga nyheter i förhållande tillav -
äldre framhävs vidarerätt bland säkerställda borgenärer skallannat, att
tvingas delta i förfarandet vilket i realiteten främst innebär ävenatt
säkerhetshavare drabbas moratoriet och de allmänna förmåns-attav

avskaffas.rätterna
I de tyska förarbetena understryks det betydande inflytande som

utländska erfarenheter haft för förslagens utformning. Förebilden till det
enhetliga förfarandet har hämtats från Frankrike, insolvensplanen som
universalinstrument och omröstningsreglerna avseende denna från USA,
överlåtelse åtgärd likvärdig med sanering från USA, Frankrikesom en

ZIP 1989 468 Hanau, Harmonisierung Arbeits- unds. von
Insolvenzrecht, ZlP 1989 422 Henckel, Deregulierung ims.
Insolvenzverfahren KTS 1989 Landfermann,477 Massearmuts.
und lnsolvenzrechtsrcform, KTS 1989 763 Serick, Mobili-s.
arsicherheiten im Diskussionsentwurf..., ZlP 1989 409 dens.,s.
Die Mobiliarsichcrhciten im Rcferentcnentwurf..., BB 1990 861s.
Uhlenbruck, Aus- und Abwahl dcs lnsolvenzverwalters Eine-
Schicksalsfrage der lnsolvenzrcchtsrcform, KTS 1989 229s.
Zip-aktuell, ZlP 1990 fNr48 163A och 60A Nr 199, samts. s.
Balz, Aufgabcn und Struktur dcs künñigen einheitlichen lnsolvcnz-
verfahrens. ZlP 1988 273 ff. den tyskaAng. bakgrunden och ln-s.
solvensrättskommissionens forslag Lennander, TfR 1987 547se s.
572 ff, 582 samti lnsolvcnsrättsligt Forum, särskilt1990, 41s.
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in förfarandetEngland; säkerställda borgenärer dras i utmärkeroch att
osv.insolvensrättsreformer,alla moderna

följandeAlla hänvisningar till lagrum i detgörs avser,som om
den föreslagna insolvenslagen, InsO, i den utformning denannat anges,

erhållit i regeringsförslag.1991 års

5.8.2 Förmånsrättsordningen

Enligt gällande regler, vilka inte kommer ändras i samband medattnu
insolvensrättsreformen, kan säkerhetshavare ha till antingenrätten

ellerAussonderung Absonderung i gäldenärens konkurs. Den som
har äganderättsansprâk egendom befinner sig i konkursgäldenä-som

besittning har till Aussonderung, KO § vilketrätt 43, motsvararrens
separationsrätt med svensk terminologi. Till denna kategori hör en
borgenär formen återtagandeförbehåll.åberopar den normalasom av -

andraPanthavare och borgenärer, har anspråk erhållaattsom
egendom, harbetalning viss i stället till Absonderung, KO § 47,rättur

vilket således speciell förmånsrått svenskmed terminologi.motsvarar
Även borgenärer erhållit gäldenärens egendom säkerhetsom som genom
säkerhetsöverlåtelse räknas till denna grupp.

Säkerhetsöverlåtelse kräver enligt intetysk någon besittnings-rätt
säkerhetsöverlåtelseövergång. Såväl återtagandeförbehåll, medsom

talrika varianter, förekommer i mycket utsträckning och brukarstor
belasta delen gäldenärens egendom. direktNågon motsvarig-större av -

företagshypoteket finnshet till det svenska inte, framgått kanmen som
gäldenärens både fast,egendom, lös och i stället bli föremål för
hypotekarisk säkerhetsrätt.

De allmänna förmånsrättema enligt gällande regler huvud-utgörs
sakligen lönefordringar,arbetstagares skattefordringar ochstatens ettav
antal andra fordringar tillkommer kyrkan, skolan, läkare, veterinä-som

apotekare mfl, FörfarandekostnadernaKO § 61 utgörstrer, -
massafordringar.

Enligt uppfattning, ärdeden framkommer i alla lagförslagen,som
allmänna förmânsrättema inte ekonomiskt försvarbara. Härtill kommer

försvårarockså, de föreslås därför,ackordsuppgörelser. Detatt att
samtliga allmänna förmånsrätter avskaffas. behålla några ochAtt
avskaffa andra uteslutet, eftersom urvalet allt kommer tillnäranses

godtyckligt.kritan alltid måste bli
Såvitt avskaffandet förmånrätten lönefordringar framhålls,föravser av

arbetstagarnas intressen i stället tillvaratas lönegarantin.att genom

ReferentenentwurfBR-Drucks. 192 105 särskilt114As. s. s.
117 KTS ff.1992 86s.

BR-Drucks. 192 Referentenentwurf81, 90, 30 62 KTSAs. s.
471992 61s.
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Samtliga brukar anföras till stöd för förmånsrättargument statenssom
för skattefordringar, såsom inte kan välja sina gäldenärer ochatt staten

skattegäldenärenär kredit, underkänns. Tvärtomtvungen böratt ge
helhetseffekten den regleringen knappast bli till nackdel,statensav nya

hänsyn till särskilt de förbättrade saneringsmöjlighetematar ochom man
den ökade konkursutdelningen till borgenärerna i förslagetstort som

sig.samtidigt för med

5.8.3 Förutsättningarna för insolvensförfarandet. An-
sökan m.m.

Ansökan kan gäldenärengöras eller någon borgenär, 15.§ Denav av
allmänna förutsättningen för förfarandet skall inledas betalnings-äratt
oförmåga, dvs. gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder,att § 21
med svensk terminologi illikviditet. Beträffande juridiska personer
gäller också insufficiens öppningsgrund, § 23. Härtill läggssom
emellertid särskild öppningsgrund, hotande betalningsoförmåga,en ny,
§ 22, vilket begrepp innefattarär prognosbedömningett som samma som

ingå i det svenska insolvensrekvisitet.anses
beslutetI förfarandet skall inledas skall domstolenattom ange

tidpunkt för borgenärssammanträden, 35.§ Beslutet skall genast
offentliggöras, § 36.

5.8.4 Allmänt rättsverkningarna insolvensför-om av
farandet exekutiva åtgärder m.m.

Vid behov kan domstolen redan då ansökan gjorts förordna erforder-om
liga interimistiska åtgärder, interimsñrvaltare och åläggat.ex. utse en
gäldenären allmänt förbud förfoga sin egendom,över § 25. Dåett att
förfarandet inleds inträder allmänt utmätningsförbud, § 100. På
förvaltarens begäran kan förbudet omfatta vissa massafordringar,även
§ 101. Säkerställda borgenärers erhålla betalningrätt säkerhetenatt ur
uppskjutes, sätt i avsnittnärmare 5.8.7.2 nedan.som anges

5.8.5 Förvaltarens ställning. Gäldenärens rådighet

förfarandetDå inleds domstolen förvaltare, § borgenärerna31utser en
kan välja förvaltare, § 66, förvaltningenövertarsenare en annan som

egendomen i boet, § 91. Gäldenären själv saknar förfoganderätt överav
egendomen, § 92. Tilläggas kan emellertid, det i syfte förbilligaatt att-
förfarandet föreslås domstolen också skall kunna beslutaatt attom-

72 BR-Drucks. 192 Referentenentwurf90, 106 A 64, Ersters. s.
Bericht 341 KTS 1992 62, 89.s. s.
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skall förvalta under överinseendegäldenären själv egendomen, av en
väsentligen ackordsförvaltare enligtgod motsvararsom en numan,

regler Eigenverwaltung Aufsicht eines SachwaIters,gällande unter
ff.§§ 331

5.8.6 Behandlingen kontraktsförhållan-gäldenärensav
den

Beträffande behandlingen gäldenärens ingångna ömsesidigt Br-av
förvaltaren enligt huvudregelnpliktande avtal kan nämnas, rättatt attges

skall behållas ellervälja kontrakt §§ 117sägas påett upp, seom
i regeringsförslagetenligt gällande regler. En nyhetsätt som nusamma

egendom.skall omfatta avseende lösvalrätten hyresavtalär, ävenatt

ställning5.8.7 Borgenärernas

5.8.7.1 Allmänt

har borgenärerna generellt givitsinledningsvis ökatSåsom angavs
förfarandet. dels borgenärsför-inflytande Deras utgörsöver organ av

Gläubigerversammlung, 85 ff, dels borgenärsutskottetsamlingen §§
ff.GläubigerausschuB, insolvensplanen§§ 78 Borgenårerna antar

inspireratsomröstning enligt regler den amerikanskaefter som av
ff.279motsvarigheten, §§

säkerhetsrätt5.8.7.2 medBorgenärer

säkerställda borgenärer enligt gällande regler har erhållaAtt rätt attnu
förfarandet i övrigt, tillbetalning säkerheten, hänsyn till dvs.utan attur

vidaredrift eller vid försäljningegendomen kan behövas vid en av
huvudorsak till insolvensrâttens Zer-verksamheten, uppges vara en

tyske lagstiftarenschlagungsautomatik. Principen bör därför enligt den
dessa borgenärer tvingas delta i förfarandet. Detta innebär,ävenattvara,

förlora hans deninte borgenären skall sin säkerhet, rättatt att att tamen
uppskjuts.i anspråk inskränks eller

förfarandetEnligt föreslagna berörs borgenärernade reglerna av
ff. hypotekarisk säkerhet dvs.olika §§ 186 Borgenärer medsätt, utan

73 ReferentcnentwurfZIP 1991 1661 BR-Drucks. 192 144s. s. s.
ff.B 109

74 ReferentenentwurfBR-Drucks. 192 79, 86 124 176 As. s.
55 ff.48 B 47 197 KTS 1992 4424 s.
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besittning i gäldenärens lösa egendom drabbas automatisktav rea-
lisationsförbud. I stället erhåller förvaltaren använda ochrätt realiseraatt
egendomen. Den egendom det här fråga dvs. främstär omsättnings-om,
och anläggningstillgångar i verksamheten, regelmässigt sådan,är denatt
behövs vid drift och försäljning gäldenärens rörelse. kompensa-Somav
tion för borgenären förlorar sin realisationsrättoch därför kan drabbasatt

betalningen fördröjs föreslås borgenären berättigad till särskildattav
dröjsmåletränta, överstiger månader, § 194 3.treom

En nyhet i regeringsförslageti förhållande till de tidigare förslagen är,
det automatiska realisationsförbudet inte skall gälla borgenäreratt med

den normala formen återtagandeförbehâll. Däremot förvaltarenkanav
uppskjuta borgenärens rätt återta egendomen under tidatt treen av
månader.

Borgenärer med handpantrâtt berörs i princip inte. Förvaltaren kan
emellertid begära denna undantagsvis skulleatt ut panten, om
erfordras för eine sinnvolle Masseverwertung, für die Fortñihrungetwa
eines Betriebs, für eine GesamtveräuBerung oder für eine Sanierung des

.76Schuldners
Beträffande i fast egendom föreslås inget automatiskt realisations-pant

i stället förvaltaren kan begära tvångsförsäljningstopp, att attmen en
in,ställs boets intresse sådan åtgärd borgenärensövervägerom av en

intresse försäljning.av en
Utöver dessa regler rörande borgenärens realiserarätt denatt

säkerhetsbelastade egendomen föreslås emellertid också, vissaatt
säkerställda borgenärer skall avstå belopp säkerhetens värde,ett av som

kostnadsbidrag. De borgenärer det frågaär delsett borgenärerärom
med hypotekarisk säkerhet i gäldenärens lösa egendom, borgenärerutom
med den normala formen återtagandeförbehåll, dels borgenärer medav
säkerhet i gäldenärens fasta egendom.

Insolvensrättskommissionen föreslog i sitt första betänkande, att
borgenärer med hypotekarisk säkerhet i gäldenärens lösa egendom skulle
avstå 25 % försäljningspriset för egendomen bidrag tillettav som
förfarandet. I de därpå följande förslagen från BMJ nyanserades
reglerna; det föreslås inga inskränkningar i borgenärens till betalningrätt
i och för sig, däremot borgenären skall erlägga kostnads-att ettmen
bidrag, avseende Feststellung, Erhaltung und Verwertung säker-av
heten, % försäljningspriset.10 detta beloppAv skall 5 %om cza av
hänföra sig till utredningskostnaderna och 5 % till realisationskost-
nadema. Hänsyn skall också kunna till de faktiska kostnaderna förtas

Tanken behandla den normala formen åtextagandeförbehållatt av som
säkerhetsrätt förmånsrättmed har nämligen försvunnit i regerings-en

förslaget. Borgenären skall alltså fortfarande ha separationsrätt, varav
följer han drabbas det automatiska realisationsstoppet.att ZIPav
1991 1661, BR-Drucks. 192 87 KTS 1992 57s. s. s.

76 BR-Drucks. 192 Rcferentenentwurfs.87, 54, KTSA 1992 57s. s.
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skall borgenärenegendomenrealisationen. Beträffande underhållet av
kostnaderna.faktiskamed debelastas

med viss skärpning,Regeringsförslaget regler,BMJåterger men ens
196.73 utredningskostnaderna harbelopp hänför sig till195, Det§§ som

bidrag till de%. Höjningen med % tänkthöjts till 6 utgöral år att ett
förfarandet. föreskrivs borgenä-kostnaderna för Dessutomallmänna att

förför kostnaderna mervärdeskatt,visst skall ståsätt omren
skatteplikt. Skälet bakom dennaförsäljningen upphov till sådanger

avskaffandet den allmännareglernaskärpning att avav anges vara,
lönefordringar endast kanför skattefordringar ochförmånsrätten

får vidkännas inskränk-rättfärdigas, borgenärer med säkerhetävenom
inskränkningar börrättigheter, och dessaningar i sina större änatt vara

föreslagit.vad BMJ
formenför med den normala åter-Motiveringen borgenäreratt av

sådan borgenär intefrån regleringentagandeförbehåll undantas är, att en
förbegära säkerhet sinsig till reglernakan störreattgenomanpassa

insolvensrättskommissionensfallet ifordran. till vadI motsats som var
möjligt för den berördeursprungliga förslag skall det således vara

sig för föreslagna kostnads-förhand kompensera detborgenären att
bidraget.

borgenärer med säkerhet i gäldenärensantyddes skallSom ävenovan
nämligen till den delfasta egendom omfattas reglerna, panträttenav

fasta egendomen enligt Dettillbehör till den BGB § 1120.avser
uppgiften utreda vilken egendomframhålls, utgörävenatt att som

kräver insats från förvaltarens sida,tillbehör till den fasta egendomen en
därmed samtidigt bidra till de allmännaborgenären bör betala ochsom

föreslås därför borgenären skall erläggaförfarandekostnaderna. Det att
% tillbehörens värde.schabloniserat kostnadsbidrag motsvarande 6ett av

införs über die Zwangsversteigerung undhärom i DasLagregeln Gesetz
ersättningenden omständighetendie Zwangsverwaltung§ 10 Av attst

för dvs. kort betalasförsäljningspriset tillbehören,skall sagttas ur
försäljningskostnaderna först köpeskillingen förtillsammans med etc ur

behöver innebärafastigheten, följa, bidraget endast någonattsynes
försäljningssummanfall därkännbar inskränkning för borgenären i de

kostnadsbidraget.ochinte räcker för betala både pantfordringarnaatt
deläget bli det bästFinns det flera borgenärer i fastigheten kan att

utdelningen till den eller depanthavarna får full utdelning, medanställda

ReferentenentwurfBericht 60 BErster 18 299, 311 As.s.
ff.210

192 KTS 1992 48, 60 ZIP 1991BR-Drucks. 81, 89 180 s.s.
1661.s.
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kommer i ordningsföljden reduceras följdsom senare attsom en av
utgår.bidraget

5.8.7.3 Borgenärer med nytillkomna fordringar. Finan-
sieringen vidaredriftenav

Förpliktelser förvaltaren, den interimistiskeäven förvaltaren, ådragitsom
boet under förfarandet givetvisutgör massaskulder. Vidare föreslås
emellertid, det för underlätta saneringatt kan föreskrivasatt ien- -
insolvensplanen fordringar till följd lån och leveranseratt kreditav

uppstår, då planen genomförs under övervakning förvaltaren,som av
också skall ha företräde framför övriga Insolvenzgläubiger, om
saneringen skulle misslyckas och likvidation bli nödvändig, §§ 311en
ff.

8.8 Lönegaranti

Rätt till ersättning enligt regler lönegaranti Konkursausfallgeld,om
förkortat Kaug, infördes föreligger1974, för arbetstagare vidsom en
arbetsgivarens betalningsoñrmåga, varmed i första hand hansavses
konkurs, das Arbeitsförderungsgesetz 14la-n. Garantin konstrue-år
rad försäkringssystem, inomett för socialförsäkringen.som ramen
Försäkringen bekostas arbetsgivarna. Ersättning ñrutgårav tre
månaders lön. Arbetstagarens fordran arbetsgivarenpå härvidövertas av
die Bundesanstalt für Arbeit. förslagetOm till Insolvenzordnung antas
kommer reglerna lönegaranti givetvis ändras i vederbörligattom om-
fattning.

Erster Bericht 19, 299, 302 334 Diskussionsentwurf, Band II,s.
21, B 32 BR-Drucks. 192 89 Referentenentwurfs. A 62,s. s.

KTS 1992 61. Dessutom skall faktiska underhållskostnader ochs. -
realisationskostnader betalas.

m BR-Drucks. 192 Referentenentwurf216 B ff.310s. s.

Se Hess Knörig, Das Arbeitsrecht bei Sanierung und Konkurs,
FrankfurtM 1991, 203 RWS-Dokumentation Konkurs-samts.
ausfallgeld, Kaug, herausgegeben Hanau Kübler, Köln 1990,von

innehåller allt tänkbart material formi lagtext, lagförarbeten,som av
litteraturhänvisningar m.m.
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EG5.9

EuropeiskaFrån de Gemenskapernas EGs sida har hittills inte bedrivits
egentligt arbete förenhetliga insolvensrättsligade reglernanågot att

utfördEuropagemenskap och rättsvetenskap, Utredning dese t.ex. av
juridiska fakulteterna uppdrag regeringen, juni 1992, ff.139av s.
Vad diskuterats i stället frågor de internationella verkningarnaärsom om

konkurs i medlemsland. har sålunda sedan längreInom EGettav en en
arbete med utfonnatid pågått konkurskonvention. Ett utkastatt en

presenterades versioner framlades och 1984, varefter1970, 1980nya
arbetet avstannade. Arbetet återupptogs och i april1990 1992 presentera-

konkurskonvention.des internt förslag tillett
förslagets första kapitel vilket lands lag tillämpligI är påanges som

insolvensförfarandet och dess rättsverkningar, beträffande konkurs-t.ex.
insolvensförfarandetsegendomen, konkurs- och massafordringama,

inverkan gäldenärens kontraktsförhållanden och förfarandetspå av-
slutande. Enligt huvudregeln skall lagen i förfarandetdet land där inletts

bestämmelser sekundårinsolvensförfarandengälla. Härutöver ges om
Sammanfattningsvis innehåller förslaget inte bestämmelsernågram.m.

intresse för de frågor Insolvensutredningen behandlar.av som
Beträffande den konkurskonvention antagits Europarådet1990som av

konventionenden Europeiska vissa internationella aspekter påom
konkurser kan hänvisas till SOU 199278.

31 JfrSe ZIP 1992 1197 där förslaget återges. i övrigtt.ex. s.
Utredningen vissa internationella insolvensfrågor SOU 199278,om

37s.
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6 Allmänna överväganden

l Reformbehovet

6.1.1 Allmänt krisföretag och konkurserom

Under den tid vår nuvarande insolvensrättsliga lagstiftning kommitsom
till har antalet konkurser flerdubblats. Medan detta antal uppgick till
3 740 det år ackordslagen 1970847, AckL, förmånsrättslagensom
1970979, FRL och lagen 1970741 statlig lönegaranti vidom
konkurs beslutades, har antalet ökat till 6 det konkurslagen414 år
1987672, KL trädde i kraft, dvs. 1988. Från har1989 konkurs-
frekvensen dramatiskt. Efter det året utgjort 7 714 ökadestegrats att ,den till och10 796 1990 18 424 1991. Utvecklingen under visar1992 en
fortsatt ökning antalet konkurser.av

finnsDet flera orsaker till det starkt stegrade antalet konkurser. Redan
den omständigheten vi under 1980-talet fått markant ökningatt en av
antalet nystartade företag kan förklara del konkursutvecklingen.en av
Med företag utredningen här detsamma i den officiellaavser som
statistiken, dvs. företag finns med i Centrala företags- och arbets-som
stålleregistret MedCFAR. nystartade åsyftas företaget inte funnitsatt
tidigare. Nyföretagandet ökade under åren 1985 från-1990 18 100 nya
företag 1985 till 25 100 de1990. Av 25 företag100 tillkom 1990som

Ökningenhänförde sig %18 130 eller 72 till tjänstesektom. nyföreta-av
gandet förklarar till vida denså stegrade konkursfrekvensen andelensom
nystartade företag igår konkurs redan inom treårsperiod frånsom en

bortåt 50 %.ärstarten stor
I SIND 19857 Konkursutredningen har in-Statensrapporten

dustriverk vidare pekat sådana faktorer brister företagskunnan-isom
det, ändrade konjunkturer och Överetablering inom vissa branscher, inte
minst inom service- och tjänstesektom. kan inte hellerMan bort ifrånse

ekonomisk brottslighet spelat roll, i det vanliga falletatt t.ex. att etten
företag i konkurs sedan tillgångarnasätts på oegentligt förtssätt överett
till jfr uttrycketägare skalbolagskonkurser.annan

En ytterligare omständighet bör uppmärksammas i sammanhangetsom
den statliga lönegarantinsär betydelse. Ijinegarantiutredningen LGU

har i sitt slutbetänkande SOU 198827 Lönegarantin och förmåns-
råttsordningen konstaterat lönegarantin gjort det möjligt föratt en
konkursförvaltare storleken konkursboets tillgångar,att, oavsett av
fortsätta driften konkursgäldenärens rörelse längeså arbetstagarnasav
löner betalas enligt garantin. Lönegarantin har sålunda gjort det
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förmånligt rekonstruera insolvent företag konkurs i ställetatt ett genom
för alternativ,något ackord SOUse 198827 82.annat t.ex.genom s.

sådan utveckling inte iEn står överensstämmelse med motiven bakom
lönegarantisystemet jfr 1970201 61.prop. s.

kraftiga ökningenDen antalet konkurser under början 1990-taletav av
i ha drabbat alla näringsgrenar och landsdelar. Denstort settsynes
procentuella ökningen hänför sig konsultbranschen,tillstörsta massa-,

och grafisk industri, jord- och skogsbruk, Finansverksamhetpappers-
samfärdsel och Antalsmässigt har konsult-utöversamt transport. -

branschen byggnadsindustrin, detaljhandeln, partihandeln och verkstads--
industrin dominerat. Den enda bransch där minskning antaleten av
konkurser under 1991 tekoindustrin. följaktligenägt är Det går interum

urskilja klart, regionalt förnågot konkursutveck-avgränsat mönsteratt
lingen. Reformbehovet området fårpå sålunda generellsägas vara av
karaktär.

konkursEn innebär alltid den ekonomiskaså riskgott attsom som
varit förenad med gåldenärsföretagets verksamhet övervåltras på
borgenärerna eller vissa dem. Detta gäller i särskilt hög grad närav
rörelsen drivits i aktiebolagsform, eftersom aktiebolag upplöstär närett
konkursen avslutas, denna upphör överskott. Men vidävenutanom
andra former för företagande inklusive rörelse drivits enskildsom av en-

medför konkurs för det bestående förlust för sådanamestaperson en-
borgenärer inte har betingat formsig någon säkerhet för sinsom av
fordran, eller ñretagshypotek.panträttt.ex.

följdernaSer på de konkursutvecklingårens detärsenasteman av
framför allt de oprioriterade borgenärerna inte minst innehavare av-
leverantörsfordringar drabbats de konkurserna.mångasom av-
Utredningen har undersökt antal ñretagskonkurser avslutatsett som
under avsnitt1990 se 2.2.2 och bilaga I undersökningen2. var
aktiebolag den vanligaste företagsformen, %,63 och därefter komca
enskild firma, %. Bland branscherna dominerade19 detaljhandeln,ca ca

%, och därefter följde finans- och försäkringsverksamhet,21 drygt
%, partihandel- och varuförmedling,14 drygt %, och byggnadsverk-14

samhet med knappt 13 %. samtliga undersökta företag saknadeAv ca
% anställda och63 några knappt % företagen hade fler3 20änav

anställda. I denna del bör hållas i minnet utvecklingen efterattsenare
riktning1990 gått i allt flera företag i konkurs, varförgåttstörremot att

antalet berörda anställda är avsevärt större.numera
I % de undersökta konkurserna saknades tillgångar33 och ica av ca

35 % uppgick boets tillgångar till högst kr. Iendast100 000 knappt 9 %
konkurserna fanns det tillgångar mkr. I 38 %överstegav som en ca av

konkurserna understeg de skuldernasammanlagda 300 000 kr, i 35 %
uppgick de till mellan och mkr, i %300 000 22 konkursernaen ca av
uppgick skulderna till mellan och 5 mkr och i återstående %5 tilll ca
5-50 mkr. skuldbild sålunda avtecknar sigDen sannolikt alltjämtärsom
rättvisande.

% samtliga skulder iBortåt 44 undersökningen oprioriterade.av var
hade iBorgenärerna % samtliga skulder säkerhet i form31ca av av
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företagshypotek och i % form2,4 i inteckning i fast egendom. Avav
skulderna utgjordes knappt 14 % skatter och allmänna avgifter, förav
vilka förmånsrätt gäller, knappt %6 löner. De undersöktasamt av
konkurserna omfattade framgått många småföretag, varför desom nyss
totala skuldernas fördelning på olika kategorier kan ha påverkats härav.
Med reservation härför och för utvecklingen allt konkursföre-störremot

torde skuldfördelningenäventag representativ för konkursföretag.vara
Konkursutvecklingen har fäst uppmärksamheten vid rad olikaen

problem. Till den del dessa väsentligen tillskriva försämradeär att
konjunkturer låter de sig givetvis inte lösas ändringar i dengenom
insolvensrättsliga lagstiftningen. Man har sedan länge kumiat iaktta ett
samband mellan den samhällsekonomiska utvecklingen i och antaletstort
konkurser se SOU 198324 118 och 445 Vid dåliga konjunkturers.
har antalet konkurser tenderat stiga kraftigt för sedan återgå tillatt att en

normal nivå. Det finns inte heller anledning utgå frånmera annatnu
denän starkt stegrade konkursfrekvensenatt småningom kommer att

avklinga.
Man kan dock inte bortse från antalet konkurser f.n. har nåttatt en

nivå fleraär gånger högre än någonsin har iakttagits hossom som oss
under l900-talet. Enligt Insolvensutredningens mening kan medman -
undantag för avregleringen kreditmarknaden på 1980-talet inteav -
urskilja någon viss bestämd faktor på avgörande harsättettsom
medverkat till konkursutvecklingen. De åtgärder kan vidtas för attsom
vända denna följaktligenmåste bli skilda slag och verka olikapå vis.av

En åtgärder har kommit i blickñltettyp på år sådanaårav som senare
ligger det preventiva planet, dvs. ägnadeär motverkasom att att

konkurssituationer huvudöver Hituppstår. hör förbättrad utbildningt.ex.
Åtgärderför företagare, ökad kunskap riskhantering 0.1. sådantom av

slag har studerats bl.a. den konkursutredning arbete pågick tillav vars
Även1992 kap.se l. ändringar i aktiebolagslagstiftningen kan fâ

effekter preventivt slag. Det gäller ändrade regler aktiekapi-t.ex.av om
talets storlek. Frågor det slaget ankommer aktiebolagskommitténav
Ju 199008, vilken nyligen delbetänkandet SOU 199283avgett
Aktiebolagslagen och EG.

Insolvensutredningen har med hänsyn till sina direktiv inte in påatt
åtgärder preventivt slag. Vad utredningen har undersöka främstärav att

ändringar i den insolvensrättsliga lagstiftningen, dvs.om man genom
bl.a. FRL, AckL och KL, kan främja rekonstruktion krisföretag utanav
konkurs. Man kan visserligen inte konkurs regulator iavvara ettsom
marknadsekonomiskt Konkurs kan emellertidsystem. kostsamvara en
procedur och förenad med nackdelar i form kapitalförstöring ochvara av
förlorade arbetstillfällen. Det ligger därför tillnära hands övervägaatt

alternativt förfarande möjligtett kan träda i funktion, innansom om
företaget har blivit ohjälpligt insolvent, och därmed konkurs.ersätta

Man bör dock inte problemet väsentligen gällande valse som av
insolvensrättslig procedur. Som har berörts i det föregående har
utvecklingen konkursområdet efter hand i dengått riktningen deatt
icke förmånsberättigade borgenärerna betydandegör förluster i händelse
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särskild förmånsrätt,borgenärer medkonkurs. Ocksågäldenärensav
egendom,i gäldenärenskreditgivare med säkerhetoch andrabankert.ex.

beror dock bl.a.Storleken deförluster.fått vidkännashar stora senareav
till kreditens storlek.rimligt förhållandevärde isäkerhetens ståttav om

omständigheter gjort det angelägetallaUtvecklingen har under att
innefattar i alloñrmånsrättsordningennuvarandedenundersöka enom

kategorier borgenärer.riskerna mellan olikafördelninglämplig avav
lönegarantin kommitföregående har den statligai dethar berörtsSom

samband med konkursför rekonstruktion iroll änspela störreatt somen
tagits till diskussionSamtidigt lönegarantisystemetharvarit avsett. upp

beslutat detharutgångspunkter. Statsmaktema våren 1992andrafrån att
sänks frånlönefordringar i konkurs 12garantibeloppet förmaximala x
till kr.allmän försäkring 100 000enligt lagen 1962381basbeloppet om

begränsning ocksåanförts bl.a. sådanhärför harmotiveringenl att en
garantinfelaktig användningmöjligheternaminskabidrar till att avav en

erinratssammanhanget harI det1991922139 22.se attoms.prop.
undersökninginnefattarInsolvensutredningens uppdrag även av omen

utnyttjandetid drivs vidare medunder visskonkursföretag, avsom
i branschen ochandra företagnegativt påverkarlönegarantimedel, om

till osund konkurrens mellansituationer lederlönegarantin i sådana
företagen.

konkursutvecklingen aktualise-Sammanfattningsvis kan konstateras att
har med detellerrad frågor på sätt göraannat attettrat somen

utredningenföljande skalluppbyggnad. I detinsolvensrättsliga systemets
förmånsrättsordningen,frågareformbehovet ibelysanärmare om

krisföretag.rekonstruktionförlönegarantins roll och formerna av

Förmånsrättsordningen6.1.2

insolvensrättsligabetydelse i detFönnånsrättsordningen har central
betonade statsmakterna utgångs-kom tillregelsystemet. När FRL att

i princip skallalla borgenärerlagstiftning börpunkten för denna attvara
ochlikhetsprincipen 1970142 83den s.k. sebehandlas lika, prop. s.

verkligtborde endasthärifrån45. göras1LU 1970890 Avsteg oms.
förenadetraditionellt varitfordringarförelåg. destarka skäl Utöver som

förenade medexempelvis fordringardvs.särskild förmånsrätt,med
pensions-bl.a. löne- ochegendom,gäldenärens ansågsi visspanträtt

allmänböra åtnjutaavgiftsfordringar,skatte- ochfordringar samt
gäldenärens konkurs.i händelseförmånsrätt av

l970-taletskedde pä seminst efter de ändringarinteFRL somger
därförsäkerhetshavama. Detstark ställning äravnitt 3.2.2.1 en

främst gällerförts fram årreformönskemål pânaturligt deatt senaresom
ellerförmånsrättde har allmändvs.övriga borgenärsgrupper, som

Önskemålen förestavatsolika slag och harförmânsrätt.saknar är avav
bild detÖversiktligskall här tecknaskäl. Utredningenolika aven

reformbehovet.aktuella
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Borgenärernas utsikter få betalt i företags konkurs har belystsatt ett
i utredningens undersökning rörande företagskonkurser avslutade under
1990 se avsnitt 2.2.2 och bilaga hälften2 I samtliga konkurseröver av
blir det inte någon utdelning. I de konkurser där utdelning förekommer
tillfaller bara liten del i undersökningen % det6,3 utdelade be-en av
loppet oprioriterade fordringsägare. deras sammanlagda fordringarAv
i alla konkurser får de bara få %några 3,6 i undersök-ut procent
ningen. De får någon utdelning i konkurs framför allt fordringarärsom
med säkerhet i företagshypotek och förmånsberättigade fordringar ñr
skatter och allmänna avgifter i undersökningen 57 % %12ca resp. ca

all utdelning. totala fordranAv för skatter och avgifter i kon-statensav
kurs erhöll enligt uppgift utdelning med sammanlagt 170 mkrstaten
1991.

förhållandetDet oprioriterade borgenärer får ringa eller ingenatt ut-
delning i konkurs i och för sig inteär något problem. Redan undernytt
förarbetena till FRL anförde Lagberedningen förmånsrätten för skatteratt
och avgifter, det s.k. skatteprivilegiet, från oprioriteradede borgenärer-

synpunkt innebar diskriminering inte sakligt grundad senas en som var
SOU 19695 66. statsmakterna denansåg gången skälen föratt etts.
bibehållande förmånsrättdenna hade klart tyngd destörre änav om-
ständigheter åberopats för slopande skatteprivilegiet. Vid denettsom av

ocksåtiden skatterna dominerande skuldpost i konkursema. Somvar en
Ävenframgått tidigare har förhållandena ändrats den efterpå punkten.

FRLs tillkomst har frågan skatteprivilegiets avskaffande varitom
föremål för prövning. Således har riksdagen vid riksmöten undertre
1980-talet behandlat motioner begärtsvari förmånsrätten för skatteratt
och avgifter avskaffasskulle se avsnitt och och 4.1.5.4.1.2 4.1.4

avskaffande skatteprivilegietFrågan har väckts inte baraettom av
motioner i riksdagen. har tagitsDen också i olika skrivelsergenom upp

Svenskatill regeringen från Riksförbund, SHIO-Familjeföre-Företagares
Grossistförbund,Sveriges Sveriges SmåföretagensAckordscentral,tagen,

riksorganisation och Grossistñrbundet Svensk Handel se avsnitt 4.3.4.
berörts tidigare kan den lönegarantin vid konkursSom statliga

medföra företag drivs vidare länge arbetstagarnas löner betalassåatt
enligt garantin. fortsatt driftDen kan alltså betydelse förstor av

Ävenföretaget. garantins maximibelopp minskats, innebärom numera
denna den allmänna förmånsrätt förenad med löne- ochäratt som

praktiken förlorat detpensionsfordringari arbetsgivarens konkurs i mesta
sin betydelse för arbetstagarna. Kopplingen mellan LGL och FRLav

innebär i verkligheten främst vid utkrävande sinatt staten av regress-
fordran i fråga inträder i arbetstagarensutbetalat garantibelopp rättom

konkursgäldenären i konkursen för arbetstagarensoch utdelningmot att
fordringar tillfaller intill detta belopp.staten

förslag vad LGUI sammanhanget bör erinras LGUs attom geom
avsnitt Medbetecknade produktiv lön bästa förmånsrätt se 4.2.3.som

nedproduktiv lön lön för sådant arbete lagtsavsåg LGU som egen-
dom omfattas därigenom typisktföretagshypotek och ärsettsom av som
till för den innehar hänsyn till vadföretagshypotek. Mednytta som som
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erfarenhetsmässigt gäller rörelsedrift under konkurs ansåg LGU detom
lämpligt lönefordran betraktas produktiv den tidpunktatt t.o.m.en som
då arbetstagares uppsägningstid under konkursen löpt två månader.en
Förslaget bedömdes LGU kunna medföra banker och andra kredit-attav
givare skulle finna det förenligt med sina intressen företagattvara mera
med ekonomiska svårigheter rekonstrueras i stället förutan genom
konkurs.

debattenI har också förekommit andra förslag ändring i säkerhets-om
havarnas ställning. Den tanken har sålunda förts fram alla sådanaatt
fordringar till viss säkerhetens värde skallprocenten av anses vara
oprioriterade. Därigenom skulle borgenärema incitament till över-att
vaka gäldenären och sluta kredit de förstårnär det kom-att attnoga ge

bli konkurs se Håstad i Insolvensrättsligt forumatt 22-23t.ex.mer
januari 1990 61.s.

har iblandDet hävdats bör stärka de oprioriterade borgenärer-att man
ställning leverantörer exempelvis råvaror s.k.attnas genom ge av

separationsrätti köparens konkurs. Separationsrätt innebär egendomatt
tillhör gäldenärenän vid utmätning eller konkurst.ex.som annan sepa-

dvs. förbehålls ellerägaren motsvarande denne behöverutan attreras,
vidta särskildnågon åtgärd härför. En vanlig situation är leveran-att en

förbehåller sigtör hosrätt köpare återta levererade i hän-att en varor
delse köparen inte fullgör sina förpliktelser, lagen 1978599se om av-
betalningsköp mellan näringsidkare m.fl. sådantEtt återtagandeförbehåll

i svensk sakrättsligträtt ogiltigt, köparen har för-råttanses attvara om
foga innan han betaltöver sin skuld till säljaren, sådantoavsettvaran om
förfogande skett vid utmätningen eller konkursen se Håstad, Sak-t.ex.

avseenderätt lös egendom, 4 uppl. 1990, 152. Frågan tilläggaatts. om
återtagandeförbehåll sakrättslig verkan, köparen har frinär förfogan-ett

derätt haröver diskuterats i olika sammanhang, bl.a. Kommis-varan, av
sionslagskommittén i betänkandet SOU 198863 Kommission och dylikt
s. 91 ff.

Det har framställtsäven önskemål instiftande helt förmåns-om av nya
Med anledningrätter. motion i frågan har riksdagen vid riksmötetav en

198182 förordat utredningnärmare angående förmånsrätt för författa-en
och andra med författarna jämställda rättsinnehavares tillrättres upp-

lupen royalty. Framställningar ändring i förmånsrättsordningen i dettaom
hänseende har vidare gjorts skrivelser till regeringen från Nordis-genom
ka författarrådet och Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbets-
nämnd KLYS se avsnitt 4.3.4. Vid riksmötet 198889 har riksdagen

behandlatäven fråga förmånsrätt för fordran grunden om av
företagshälsovård.

En ytterligare sida förmånsrättsordningen gäller s.k. efterställdaav
fordringar, förlagslån. l FRL fanns tidigare regel häromt.ex. en avseen-
de vissa offentligrättsliga fordringar böter Sedan dennam.m.. regel
avskaffats 1979, har viss osäkerhet uppkommit hur rättsläget skallom
tolkas såvitt behandlingen efterställda fordringar vid ackord. Detavser av
har hävdats osäkerheten kan verka hindrande möjligheternaatt nåatt

ekonomisk uppgörelse mellan gäldenären och hans borgenärer.en
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företagnaDen genomgången visar tydligt det föreliggeratt ett
reformbehov i fråga förmånsrättsordningen. Detta har bekräftats vidom
Insolvensutredningens hearing den 23-24 april 1992 bilagase 3, där

ocksåröster höjts för utvidga företagshypotekets omfattning tillatt att
gälla kassa-även och banktillgodohavanden inkl. postgiromedel och ñr

förbättra förmånsrätten för revisorsatt arbete. Det står emellertid
samtidigt klart, de olika önskemålen ändring inte låteratt sig utanom
vidare förena med varandra. Utredningen kommer i det följande se
avsnitt 6.2.2 diskutera tänkbara reformvägar medatt utgångspunkt i vad

främjaär ägnat rekonstruktion krisföretag konkurs.attsom utanav

6.1.3 statligaDen lönegarantins roll

Sedan den statliga lönegarantin infördes 1971 har utvecklingen länge gått
i den riktningen iklätt sig allt förstörreatt staten anställdasett ansvar
löner och pensioner vid konkurs. Budgetåret 199192 utbetalades totalt
cirka 4,3 mdkr på grund garantin. Genom beslut 1992 har stats-av
makterna emellertid redan berörts begränsat åtaganden enligtstatenssom
garantin sänkning maximibeloppet.genom av

Lönegarantin är på förmånsrättensätt för löne- ochsamma som
pensionsfordringar betingad sociala skäl. En arbetstagare oftastârav
beroende regelbundet erhålla sin lön. Inom ñr detatt statligaav ramen
trygghetssystemet därför denne vid arbetsgivarensgaranterar staten att
konkurs erhåller ersättning för upplupen utbetald lön under årettmen
före konkursen och för lön under uppsâgningstiden. tillgångarnaOm i
konkursboet inte förslår till betala de garanterade lönerna erhålleratt
alltså arbetstagarna i stället betalning från staten.

förstaEn fråga inställer sig efter 1992 års ändringar i lönegaranti-som
reformen heltår, eller delvis neutraliserarsystemet de problem medom

överutnyttjande garantin har påtalats år. Utredningenav som senare
inte blirså fallet. I 1991922139att s. 22 har chefen föranser prop.

Arbetsmarknadsdepartementet erinrat den för garantinattom ram som
bestämts tidigare gällande maximibelopp i de flesta fall inte berörtsav
och endast %10 arbetstagarna i Stockholms länatt erhöllca av
garantimedel med belopp överstigande 100 000 kr 1991. Sänkningen av
maximibeloppet till 100 kr kommer000 därför sannolikt bara drabbaatt
arbetstagare med höga lönefordringar arbetsgivaren. Det betyder imot
sin får räkna med den tidigare omnämnda inverkantur att påattman
användningen konkursinstitutet medel för rekonstruktionav som av
krisföretag väsentligen kommer bestå.att

När det härefter gäller klarlägga i vad mån utnyttjandetatt av
lönegarantin fört med sig icke önskvärda effekter valet form förav
rekonstruktion uppkommer flera olika spörsmål. Ett grundläggande
sådant i vilkenär utsträckning konkursgåldenärs rörelse får fortsättasen
under konkurs. Menar möjligheten härtill skallattman vara mer
begränsad än minskar i motsvarande mån problemet mednu, man
lönegarantin i sammanhanget. Ett spörsmål slag åramiatav om
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lönegarantin negativt påverkar andra företag i branschutnyttjande av en
mellan företagen.ocheller leder till osund konkurrens Ett tredje

besvarande delvis beror de förstaspörsmål på två ärsvaretavvars- -
ilönegarantin bör utsträckas gälla också andra situationer änattom

under lagreglerat rekonstruktionsförfarande.konkurs, Ut-ettt.ex.
behandlar spörsmåleni nämnd ordning.redningen

Ursprungligen intog konkurslag restriktiv inställning till1921 års en
rörelse. fick fortsättasdrift konkursgäldenärs Denna endast ifortsatt av

nödvändigt för ändamålsenlig utredning boet.det Detden mån var en av
också samtycke ombudsman vidarekrävdes serättensav prop.

reform trädde i kraft den1978792105 den288 Genom 1soms.
kraven. Bl.a. har sysselsättningspolitiska hänsynjanuari mildrades1980

lagstiftarenssig alltmer gällande, vilket inverkat inställning tillgjort
under konkursen kap andra stycketfortsatt drift se 7 8 § KL.numera

visserligen fortfarande boets egendom skall säljasHuvudregeln såär att
lämpligen kan kap gäldenären drivitdet ske 8 1 § KL. Harsnart

förvaltaren dock möjlighet fortsätta driften för boetsrörelse har att
ändamålsenligt. samtycke till-räkning i den mån det Någotär av

i konkurser fordras inte. rörelsen skallsynsmyndigheten Frågan om
eller dock sådan viktigare fråga i 7 kap.fortsättas är en som avses

förvaltaren skall höra tillsynsmyndigheten och särskiltoch där10 § KL
föreligger hinderberörda borgenärer, det inte det. Tidsmässigtmotom

fortsatt drift till från edgångssammanträdet, det inteårbegränsas ett om
skäl fortsätta rörelsen längre.finns särskilda att

mening det tydligt, konkursinstitu-Enligt Insolvensutredningens är att
rekonstruktionssyftekommit användas i i betydligthar störreatttet
statsmakterna. Redan det låga antaletutsträckning antagitsän som av

ackord årligen jämfört med det antaletoffentliga 100-200 stora
utnyttjandet lönegarantinkonkurser visar härpå. Men det högaäven av

i riktning. betyder konkursens roll exekutions-pekar Det att somsamma
fall har i bakgrunden jfr kap.i åtskilliga kommit § KL.form 1 1

från lagstiftaren vidkan emellertid inte bortse såMan att sent som
ankommer förvaltarenKL-reformen har godtagit det i princip attatt

fortsättas eller inte, låt med skyldighetrörelsen skallavgöra, attvaraom
tillsynsmyndighetens mening. 19868790 fbl.a. I s.höra 111prop.

framhållitchefen för Justitiedepartementet bl.a. själva konkurs-har att
rekonstruktion företagförfarandet i sig ofta goda möjligheter till avger

sikt livskraftiga. Vid utredningensråkat obestånd på ärmen somsom
allvarlig kritikhearing har inte framkommit KLs1992 någon mera av

punkt det påpekats det idag finns viss riskregler dennapå även attom en
driftenförvaltaren slentrianmässigt fortsätter därför lönegarantiför attatt

utgår.
eventuella påverkan konkurrensenfrågan lönegarantins påAtt om

i rådande lågkonjunktur naturligt.olika branscher diskuterasinom synes
ökande antalet konkurser har fått till följd konkurrensenstarktDen att

företagsutebliven order kan överlevnad. Omskärps. En äventyra ett ett
fortsätter driften och kanskeförsatt i konkurs ocksåföretag ärsom

kan konkurrerande företag uppfattaanbud och tecknar order,lägger nya
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otillbörlig konkurrensdet konkursföretagets löner betalas medattsom
lönegarantimedel. typsituationerTvå uppkommer vid fortsatt drift som
inte direkt syftar till överlåtelse verksamheten. Antingen fullföljerav
konkursföretaget endast order företecknats konkursen eller ocksåsom
tecknar företaget order efter konkursen. Följande allmännanya syn-
punkter bör härvid framhållas.

konkursföretagetAtt endast fullföljer tidigare tecknade order på
oförändrade villkor kan enligt utredningens mening inte betraktas som
osund konkurrens under förutsättning konkursföretaget inte dumpatatt
sina priser dessförinnan. börDet bedömas önskvärttvärtom attvara
konkursföretaget fullföljer tidigare tecknad order. Såväl borgenäreren

kunder kan inte ha vinna detta.än på lönegarantimedelAttannat attsom
i den angivna situationenutgår strider inte grunderna för dettamot

system.
Något annorlunda ställer sig saken konkursföretaget tecknarnär order

efter konkursutbrottet eller sänker priset förutpå tecknade order.
Visserligen kan det konkursföretaget då konkurrerar påsynas som om
bättre villkor andra företag i branschen,än konkursföretaget drivsom
vidare med lönegarantimedel. Oavsett sådana garantimedel utgår ellerom

kan dock i de allra flesta fall förvänta sig förvaltare iatt ettman en
Ävenkonkursbo med lager kommer sälja lagret. istora att ut varu-

producerande företag med råvarulager kan det inte uteslutasstora att
förvaltaren lönegarantin väljer fortsätta driften föroavsett att att
därigenom förädla lagret och sälja de tillverkade produkterna. I båda
dessa fall får det normalt förvaltaren säljer lagren till priseratt utanses

ligger under marknadspriser förgängse på så öka tillgångs-sättattsom
i hellerboet. Inte i beskrivna situationer kan med fogmassan nu man

hävda, utnyttjande lönegarantin strider grunderna för dettaatt motav
system.

När undersöker vad ligger bakom kritiken vissa för-motman som
faringssätt i samband med lönegarantin i anspråk vid konkurs visaratt tas
det sig de framförda betänkligheterna emellanåt har göraatt att mera
med förhållandenandra garantins betydelse från konkurrenssynpunkt.än

utredningenSom redovisat tidigare avsnitt frånse 3.3.4.2 har flera håll
påpekats garantin kan inverka strävandennegativt efter struktur-att
rationalisering och motverkande överetablering inom vissa branscher.av

problemDe kan ha kommit till härvidlag torde emellertidsom synes
främst ha sin grund i det förhållandet konkursföretagän drivitsannat att
vidare med lönegarantimedel. Vad särskilt gäller taxibranschen har
uppenbarligen avregleringen denna näringsgren medfört ñrut-attav
sättningarna för etablering inom branschen radikalt förändrats. Och
motsvarande påverkas möjligheternasätt till strukturrationalisering inom

restaurangnäringen främst andra faktorer, såsom de speciellat.ex. av
förhållandena i fråga lokaler och arbetskraft. Till detta kommer attom
missförhållanden inom del branscher kan ha befordrats atten av en
effektiv övervakning inte kunnat ske hur beskattningsregler och andraav
statliga bestämmelser för näringsverksamhet iakttagits, något kan hasom



310 SOU 1992113

medfört konkurrenssvårigheter för näringsidkare sökt lojalt rättaattsom
sig efter gällande regler.

Utredningens uppdrag sikte bara fråganpå användningentar om av
lönegarantimedel medför problem i konkurrenshänseende. Det har inte
ankommit utredningenpå undersöka sådana inslag i näringsverksam-att
het etableringsrätt och behovet strukturrationalisering. hellerIntesom av
har utredningen haft i uppgift i övrigt in missbrukpå lönegaran-att av
tin. därförDet är två utnyttja lönegarantinsätt här bör diskuterasatt som

nämligen lämplighetennärmare, garantin används antingenatt ettav som
led i överlåtelse konkursföretag handel med lönegarantinetten av
eller form driftkapital till konkursñretag, vilket deett utan attsom en av
förut berörda typsituationernatvå vid vidaredrift föreligger drivs vidare

affärsmässiga förutsättningar härför eller för överlåtelsetrots att en av
rörelsen inte för handen.är

När påstått det förekommer överutnyttjande lönega-att ettman av
rantin har i regel åsyftat denna i anspråk också ñratt äntas annatman
de sociala ändamål för vilken den avsedd. redogörelsenär Av i avsnitt

framgår3.3.4.2 det finns belägg för sådana påståenden det gällernäratt
överlåtelsesituationer. förekommerDet sålunda garantin utnyttjasatt som

indirekt samhällelig subvention de inblandadeåt företagen. Ettsortsen
exempel det vidär, överlåtelse konkursföretagets rörelse bestämsatt av

de arbetat företagetåt skall under uppsägningstiden arbeta äratt som
köparföretaget, varvid lönerna betalas lönegarantin. Ett exempelannatav

köparföretagetär, personalen frånövertar konkursföretagetatt men
betalar endast del lönen t.ex. 70 % medan frånutgårrestenen av
lönegarantin. bådaI fallen fungerar garantimedlen subvention inteåtsom
bara konkursföretaget också det Övertagande företaget, i ochutan som
för sig kan lönsamt sådant.ettvara

Det användningsätt sådana de exemplifieradeär liggersom nu som
bakom påståenden handel med lönegarantin inte bara i tjänstepro-om
ducerande näringar också i fall,andra inom byggbranschen.utan t.ex.

de åsyftadeI situationerna kan enligt utredningens mening talaman om
det föreligger osund konkurrens mellan företagen i branschen.att en

beror framför alltDet på köparföretagets produktionskostnader kanatt
bli lägre lönegarantimedlen används led i uppgörelsenatt ettgenom som
med konkursföretaget. kan i sinDet köparföretaget konkurrensför-tur ge
delar. Huruvida dessa fördelar uppkommer avsiktligt gynnandeettgenom

köparen inteeller enligt utredningens mening inteär avgörandeav av
betydelse, det i fall avsiktligtäven gynnande framstårom av som mera
tydligt konkurrensen snedvridsän intesättatt ett avsettsannars som

lagstiftaren jfr förslagLGUs avsnitt 4.2.3.av se-
andra de fallDet utredningen dvs. konkursföre-angett, att ettav nyss

använder lönegarantimedel form driftkapitaltag utan attsom en av
affärsmässiga förutsättningar för fortsatt drift eller för överlåtelseen av
rörelsen föreligger, också påverka konkurrensenär inomägnat att
branschen. inteDet minst inom tjänsteproducerandeär näringar ofta
uppenbart redan vid konkursutbrottet, huruvida nämnda förutsättningar
kan föreligga. rörelsenFortsätts detta inte fallet, detär ärantas trots att
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befogat tala konkurrens.osund Konkursföretagets drift bekostasatt om
nämligen med lönegarantimedel, medan konkurrerande företag måste
förlita sig sina vanliga inkomsterpå för kunna fortsätta sin verksam-att
het.

Vilka medel skall användas för motverka sådana förfarandenattsom
diskuterats återkommer utredningen till i avsnitt 6.2.3.som nu
framgårSom avsnitt har3.3.4.2 utredningen fått informationävenav

andra situationer där lönegarantin spelar icke avsedd roll. Sålundaom en
lär det förekomma företag anbud med låga priser frånt.ex. att antar
underentreprenörer, befinner sig i riskzonen, i förlitan på attsom
förvaltaren vid eventuell konkurs för underentreprenören slutfören
arbetet till det avtalade priset med anlitande lönegarantimedel. Ocksåav
till frågor det slaget återkommer utredningen i avsnitt 6.2.3.av

Lönegarantin idag knuten till konkurs.är Redan vid LGLs tillkomst
diskuterades huruvida den borde utsträckas gälla också utanföratt
konkurs, dvs. i ackordsförfarande.närmast olikaI sammanhang harett
påtalats den formella kopplingen till konkurs leder till sämreatt
ñnansieringsmöjligheter vid försök till rekonstruktion i tidigare skedeett
se Håstad i Insolvensrättsligt forum 22-23 januari 1990 62.t.ex. s.

Allmänt det mindre lämpligt rekonstruktionspro-görasett attsynes en
cedur beroende huruvida samhället tillskjuter medel till de anställdasav
löner. det krisdrabbade företagetOm inte på kan uppbringasättannat
medel till lönerna, förefaller normalt utsikterna till rekonstruktion vara

Risken nämligen företagetsmå. konstladär iväg sätts ståndatt atten
tid betala sina löpande kostnader, medan det inte klarar de fastaen av

utgifterna.
följerSom det angående överutnyttjandesagtsav som nyss av

lönegarantin vid konkurs finns det också andra skål försiktig näratt vara
det gäller utsträcka garantins giltighet utanför konkurs. Här böratt
sålunda erinras den efter begränsningsträvan samhällets kostnaderom av
för lönegarantin har kommit till statsmakternas beslutsom synes genom

bl.a. sänkning1992 maximiersâttningen enligt garantin. Det ärom av
vidare svårt undgå lönegarantin skulle komma betraktasatt att att som en
form företagsstöd vid rekonstruktion, garantin sträcks tillävenutav om
andra situationer konkurs. Redan anfördaän det talar med viss styrkanu

innärmare tanken användning lönegarantimot att ettom av som
reguljärt inslag vid rekonstruktion krisföretag konkurs.utanav

Vid utredningens överväganden frågan har visserligen konstateratsav
det knappast möter några tekniska hinder konstrueraatt rent mot att ett

där lönegarantin inte ansluten till arbetsgivarensär konkurssystem, utan
till dennes insolvens. Vid tillkomst detLGLs inte hellersnarare var

någon principiell invändning vidare tillämpningsområdemot ett som
gjorde lagstiftaren valde avgränsningen till konkurs. fälldeDetatt som
utslaget i stället antagandet, det framför allt arbetsgivarensär närattvar
verksamhet måste avvecklas konkurs arbetstagaren kan bligenom som

betalning. Härtill kom bedömde risken för ökningutan att man en av
antalet konkurser inte varande så den borde påverkastor attsom
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ställningstagandet i fråga tillämpningsområdet för lönegarantin seom
1970201 61prop. s.

Även det inte finns tekniskanågra hinder vidgat till-mot ettom
lämpningsområde för lönegarantin, inställer sig rad delfrågoren som

lösas för lönegarantimedelmåste skall kunna betalas underatt ut t.ex. ett
lagreglerat rekonstruktionsförfarande det slag utredningen kommer inav

i det följandepå avsnittse 6.2.4. En första fråga gäller förutsätt-
ningarna för utbetalning. Här anmäler sig behov klargöra,attav om
exempelvis uppsägning arbetstagarna skall krävas för betalning enligtav
garantin. En andra fråga beslutanderätteni frågarör lönegarantime-om
del. Vid reform1992 års har efter enhetlig handläggningsträvatman av
lönegarantifrågor och beträffande konkurser bevakning flyttatutan
beslutanderätten till konkursförvaltaren. Vid rekonstruktions-t.ex. en ny
procedur skulle med motsvarande beslutanderättensynsätt tillges
administratom. En tredje fråga gäller skall garantibe-ta emotvem som
loppet, arbetstagaren eller arbetsgivaren. fjärdeEn fråga denrör
situationen rekonstruktionen lyckats och konkurs undvikits. Skall dåatt
återbetalningsskyldighet föreligga för exempelvis företaget visavi staten
En femte fråga gäller det fallet, dvs. företaget allt gårmotsatta att trots
i konkurs och arbetstagarna dessförinnan uppburit lönegarantimedel.
Skall då löntagarna ha kvar någon till lönegaranti ocksårätt under
konkursen

De uppställda frågorna åskådliggör enligt utredningens mening att en
utvidgning lönegarantin till situationer konkurs inte problem-ärutomav
fri. Man kommer sannolikt inte undgå antal gränsdragnings-att ett
problem med viss risk för ökad ochomgång stegrade kostnader för

Ävenhanteringen. faktorer sådant slag måste in vidvägas ettav
ställningstagande.

Slutligen bör påpekas behovet finansiering under exempelvisatt ettav
lagreglerat rekonstruktionsförfarande möjligt bör lösas med andraom
metoder användningän garantisystem tillkommit socialaettav som av
skäl. Utredningen kommer i det följande behandla bl.a. fråganatt om
bättre förmånsrätt för nytillkomna fordringar under rekonstruktions-en
procedur avsnittse 6.2.2. Till bilden hör också planerna ett system
med nyföretagarlån eventuellt skulle kunna betydelse också vidsom
rekonstruktion företag konkurs se avsnitt 6.2.1.utanav

Utredningen lägger angivna bakgrund inte fram förslagnågotmot nu
utvidgning lönegarantins tillämpningsområde.om av

6.1.4 Rekonstruktion krisföretagav

reformbehovDet framträtt under inteår gäller bara förmåns-som senare
rättsordningen och den statliga lönegarantin. Också formerna för själva
insolvensbehandlingen har kommit i blickfältet. Innan utredningen ingår
härpå finns anledning någotnämna uttrycket rekonstruktion.om

det allmännaI språkbruket talar rekonstruktion företagman om av
därvid nödvändigtvis förutsätta företaget insolvent.utan att äratt
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åsyftas genomgripande förändringVanligen slag i fråganågot av mera
företaget eller dess verksamhet. ledning byts företagetsFöretagets ut,om

juridiska form ändras, företaget skiftar det byter verksamhetsort,ägare,
kapital följande användsdet tillförs I det uttrycket rekonstruk-nytt etc.

mening. Eftersom i förevarandetion i något det sammanhangsnävareen
företag har fullgöra sinabara tal svårt betalningsför-är attom som

syftarpliktelser, uttrycket rekonstruktion sådana ekonomiskapånärmast
det fortsättaåtgärder möjligt rörelsen i eller formgör attsom en annan

jfrkonkurs SOU 198827 Huruvida detta sker98utan s. genom
exempelvis ägartillskott medel, upptagande kredit ellerav av ny

rörelsen betydelse.överlåtelse underordnad Självfalletärav av avses
förändringar har seriöst syfte.bara sådana ettsom

skerrekonstruktion konkurs finns ofta risk förNär attgenom
drar tiden, blir kostsamt förenatförfarandet och tillika med sämreut

ekonomiskt resultat förändringen skett konkurs. Man harän utanom
ackordslagstiftningendärför sedan länge sökt skapa alternativgenom som

medför såväl gäldenärens ekonomiska förhållandenatt attsaneras som
fortsättningsvis kan drivasdennes rörelse under ekonomis-gynnsammare

förutsättningar antingen gäldenärenka själv eller till vilkenav av annan
tillhandahållerirörelsen överlåts. AckL sådant syfte dels vissa regler om

för underlätta underhandsackord,utseende god dels särskildaattav man
regler offentligt ackord.om

förhoppningarLagstiftaren knöt avsevärda till ackord alternativsom
till konkurs vid tillkomsten AckL se 1970136 69 Dessaav prop. s.

dock knappast helt infriats.förhoppningar har Antalet offentliga ackord
början tillhar sedan 1970-talets uppgått omkring årligen.100 1990 var

och årliga antalet godmansförordnandensiffran 1991 171. Det enligt81
237tillkomstAckL har sedan lagens ökat till ansökningarav 263

tillantalet Från de tingsrättema1990. 1991 941. harstörstatresteg
företag,inhämtats ökningen 1991 gäller ärendena i del fall gälltattatt en

bolag i koncern och godmansförordnandenaantal oftastörre attett en
har framhållitsföljs konkurs. Det ökningen böräven att motav ses

konkursutvecklingen. underhandsackordbakgrund Hur mångaav som
förekommer årligen finns ingen säker uppgift nämnda siffrornaDeom.
skall jämföras med antalet konkurser stigit till1991 18 424.som

Även ackordslagstiftningen i delarsådan storavaraom som anses
ändamålsenlig, erfarenheterna från tillämpning visathar dess vissapå
brister. hänger till del med ackord ofta föregåsDetta atten samman av

näringsidkaren inställer sina betalningar. ñnns inga allmännaDetatt
lagregler innebörden och betalningsinstållelse.hos verkanoss om av en

denna tillkännages uttrycklig förklaring från gäldenärensOm genom en
sida, emellertid gäldenären obestånd kap.se 2 8 §presumeras vara

betalningsinställelsenKL. Det också vanligtär ägeratt utanrum en
sådan förklaring. talar då betalningsinställelseiMan tyst motsatsom
till öppen sådan.

offentligaKälla SCB Konkurser och ackord 1990
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Det har påtalats det nuvarande rättstillståndet medför nackdelaratt
med hänsyn bl.a. till de tidsfrister gäller enligt AckL. Dagen försom en
betalningsinställelse sällan medöverensstämmer den tidpunkt då en
insolvent gäldenär begär godmansförordnande enligt AckL. betyderDet

det kan viss ibland inte obetydlig tid mellan betalningsinställelsenatt
godmansförordnande.och Detta olägligt redan därför dagenär förett att

betalningsinställelse i praxis avgörande för vilka fordringaransetts som
omfattas ackord. Efter den dagen det svårt för gäldenärenärett attav

förkredit fortsatt driftnågon företaget, denna kredit ocksåny av om
omfattasskulle blivande ackord.ettav

Skulle andraå sidan tiden för betalningsinställelsen väsentligen
sammanfalla med dagen för godmansñrordnandet, uppkommer det
problemet den i AckL föreskrivna tvåmånadersfristen för förordnan-att

giltighet inte sällandets för kort. Utredningen harär från tingsrätterna
inhämtat uppgifter de 263 ärenden förordnande god enligtom om av man

förekomAckL 1990. uppgifternaAv framgår godmansför-attsom
ordnandet i fallmånga förfallit62 grund tvåmånadersfristenattav
löpt delI ärenden hade21 gäldenären ansökt godmansñr-ut. en om
ordnande eller flera gånger tidigare. Tvåmånadersfristen haren
härigenom förlängts inte tordesätt ha varit avsikten vidett som
AckLzs tillkomst jfr Lagutskottets betänkandeäven 199293LUl.

Tidsaspekten vid ackord har aktualiserats frånäven utgångs-en annan
punkt. Ackordscentralen i Stockholm har i skrivelse till Justitiedepar-en

1987 se avsnitt 4.3.4 framhållit de olika tidsfristertementet att som
gäller vid ackord onödigtvis fördröjer genomförandet offentligtav
ackord. Ackordscentralen föreslår slopar det särskilda edgångs-att man
sammanträdet och gode mannengäldenären tid tre-tio veckorger en av

godmansförordnandetfrån för ansöka hos borgenärssam-rättenatt attom
mantråde skall hållas. Vid detta kan enligt förslaget edgången äga rum.

Det inte endastår tidsaspekten i förhållandet mellan betalningsin-
ställelse och ackord föranlett önskemål reformering AckL.som om en av
Ackordscentralen i Stockholm har i nämnda skrivelse under-ävennyss
strukit vikten skärpa kraven den gode kompetens.attav mannens

bör ha minstDenne kompetens konkursförvaltare. Det ärsamma som en
framhåller Ackordscentralen framför allt kraven gode mannens- -

praktiska erfarenheter ha arbetat med obeståndsfrågor kravenatt samtav
den godepå till sitt förfogande har anpassad kontorsorga-att mannen en

nisation måste hållas Ett ytterligare refonnönskemål enligtärsom uppe.
Ackordscentralen stärka återvinningsinstitutet den godeatt attgenom ge

ställning konkursförvaltaren det gällernär rättenmannen samma attsom
föra återvinningstalan.

sammanhangetI kan dennämnas utredningen företagnaatt av
undersökningen ärendena godmansförordnande 1990 visar attav om
tjänsteman vid någon ackordscentralerna tillutsågs god i 107av man
ärenden. Detta det vanligaste i storstadsområdena. Till godvar man

i övrigtutsågs advokat 122 ärenden, juriskandidatbitrâdande jurist 19
fall eller bolagsjurist fall.1 Någon jurist förordnadesän inte.annan

ärendenI 14 utsågs olika anledningar inte någon godav man.
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Utredningen har sökt bilda sig uppfattning hur ofta nuvarandeen om
ordning leder till krisdrabbat företag kan rekonstrueras kon-att ett utan
kurs. förenatDet medär svårigheter någorlunda rättvisandestora att
uppgifter härom. officiellaDen statistiken inget besked dennager
punkt. Vid utredningens undersökning godemansförordnanden 1990av
ställdes frågan vad blev resultatet gode arbete. Av desom av mannens

fall där249 god resulterade enligt99 vad käntär iutsettsman som
form ackord.någon Detta resultat uppnåddes oftare tjänstemannärav en

vid ackordscentral förordnad till god 51 % i övrigaän fall.var man
Ãrendena ledde i övrigt till ansökan förföll antingen grundatt av
tvåmånadersfristens utgång 62 fall eller på grund gäldenärensav

Återstodenförsättande i konkurs fall.47 ärendena upphörde påav
grund återkallelse eller i något fall avvisning. de fallI ackord komav
till stånd den genomsnittliga tidsåtgången och halv månad fråntrevar en
godemansförordnandet till ärendets avslutande. Beträffande det starkt
stegrade antalet godmansförordnanden under har1991 utredningen inte
haft tillgängliga andra uppgifter de i det föregående.än nämntssom

anförda visarDet enligt utredningens mening på väsentliga brister i
nuvarande regelsystem. fördelar frånDe rekonstruktionssynpunkt som en
uppgörelse konkurs mellan gäldenären och borgenärerna erbjuderutan

idag inte till i önskvärd utsträckning. Detta hänger inte baratas vara
med den statliga lönegarantins roll vid konkurs. Avsaknadensamman av

klara regler vad skall gälla vid betalningsinställelseöppenom som en
ibidrar inte ringa mån. Utvecklingen har här i stället fortgått i praxis
vissa vägledande rättsfall se NJA 1987 105 och 1989t.ex.genom s.

705 AckLs bestämmelserI. godmansförordnande har inte hellers. om
Ökningenfått den betydelse trodde vid lagens tillkomst.som man av

sådana förordnanden 1991 tyder inte ackordsinstitutet sådantatt som
har blivit attraktivt på fler företag förr kommitutan änattmer snarare
till insikt fördelen i i kritiskt skede aktivt undersöka förut-att ettom
sättningarna för undvika konkurs och i stället rekonstruera verksam-att
heten. Liksom i flera andra länder har behovet rekonstruktionsför-ettav
farande alternativ till konkurs därför kommit framstå alltmerattsom som
uppenbart.

En särskild fråga huruvidaär det föreligger något reformbehov på
civilrättens område för det fall i kontraktsför-att parterna etten av
hållande ställer in sina betalningar. Den praxis utvecklats vid öppensom
betalningsinställelse innebär gäldenären förbinder sig inte betalaatt att
några skulder uppkommit före betalningsinställelsen och betalaattsom
alla prestationer kontant därefter tillförs honom. Vidare är detsom
brukligt gåldenären låter alla in- och utbetalningar ske viaatt s.k.ett
administrationskonto, behållning undandras gäldenärens rådighet.vars
Sedan Högsta domstolen HD i nämnda avgöranden slagit fast attnyss
medel influtit vid försäljning företagsintecknad egendom ochsom av som
vid konkursutbrott finns på administrationskonto skall tillfallaett ett
borgenär med säkerhet företagsinteckningi numera företagshypotek har
rättsläget blivit klarare denna punkt jfr dock avsnitt 6.6.1. Det
reformbehov kan ha förelegat beträffande köpavtal har i viss månsom
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tillgodosetts införande bestämmelser bl.a. stoppningsrättgenom av om
hävningoch i 61-63 §§ köplagen l990931, KöpL. Frågan därförär

det föreligger behov ytterligare civilrättsliga regler till skydd förom av
gäldenären eller dennes vid betalningsinställelse.motparter

det gäller avtal fortlöpandeNär prestationer kan gäldenäreni vissaom
situationer betala gamla skulder för inte riskeraäventvungen att attvara

avtalet jfr 56 § hävning vidsägs KöpL successiv leverans.att upp, om
Gäldenären kan härigenom förmås betala skuld uppkommitatt en som

betalningsinställelsenföre och vid ackord skulle ha omfattatsettsom av
ackordet och vid efterföljande konkurs skulle ha varit oprioriterad.en

har således förekommitDet Televerket eller kommunalt elleratt ett gas-
elverk utnyttjat sin monopolställning på så begärt fullsätt att man
betalning för sina fordringar under hot abonnen-avstängaattom annars

Från ackordscentralernas sida har försökt uppnå generellten. man en
lösning problemet överenskommelser med dåvarande Tele-av genom
styrelsen respektive kommunförbunden. Trots ansträngningarna att

till medkomma dilemmat har deträtta på tid förekommitäven attsenare
borgenär med monopolställning tilltvingat sig betalning detta sätt.en

risken vissa borgenärer kan tilltvingaJu större sig full betalning,är att
desto bör risken rekonstruktionsförfarandetstörre spolieras. Detattvara

därför goda grunderkan förutsättningarna för åtadkommaantas att att
rekonstruktion förbättras, utnyttjande borgenärsetten om av en

monopolställning förhindras tvingande bestämmelser jfr i§ 366genom
amerikanska konkurslagen.den regleringEn i detta hänseende kan

ha vidare syfte,också nämligen reglera intesägas bara för-ett att
hållandet mellan gäldenären och den enskilda ocksåmotparten utan att
främja principen lika behandling gäldenärens samtliga borgenärer.om av

kanDet naturligen få aktualitet också i andra jämförbarasagtssom nu
situationer, där gäldenär under rekonstruktionsñrsök beroendeäretten

ingångna avtal inte företagEtt kan sålunda ha hyrtsägs deattav upp.
lokaler där det driver sin rörelse och ligga efter med hyresbetalningen.

kan ha leasat maskinerDet används i verksamheten inte klaratsom men
erlägga leasingavgiftema. Det kan ha anlitat visst serviceñretagatt ettav

för underhåll och reparation anläggning inte förmått betalaav en men
kostnaden härför. Sist inte minst kan företaget ha gjort sig beroendemen

leverans från vissråvaror leverantör inte kunnat betalaav av en men
fakturerade belopp allteftersom de förfallit till betalning.

Även anfördade exemplen visar det draär svårt klaratt attom en
mellan monopolsituationema och andra fall, det tveksamtgräns är om

det kan föreligga lagstiftningsbehov styrka isågas deett av samma
fallen. förraDe situationerna kännetecknas gåldenären inteattsenare av

frigöra sig frånkan avtalet för skaffa sig ersåttningsprestation frånatt en
håll. just dettaDet motiverar särskilt skyddär föramiat ettsom

rekonstruktionsförfarandets fortgång. Utredningen har inte fått tillräckliga
förbelägg skyddssynpunkten skulle behöva tillgodoses i frågaävenatt

exempelvis avtal leverans detråvara svårt ellerärettom om av som
dyrare anskaffa från håll. Man kan vidare inte bortseavsevärt att annat

från allmän regel i skulle frestakunna gäldenär inledaämnetatt atten en
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rekonstruktionsförfarande enbart för skaffa sig bättre för-ett att en
handlingsposition i förhållande till borgenärerna.

skyddsregelEn beträffande monopolsituationerna bör för bliatt
effektiv tvingande. Det kan då följdriktigt vid den översynattvara synas

reglerna i fjärde63 § stycket KöpL säljarens s.k. aktiva stopp-av om
ningsrätt blir nödvändig också regelngöra köparenssom nu om
möjligheter hindra återtagande tvingande.att

hellerInte från borgenärssynpunkt något påtagligtsett synes mera
behov finnas vadutöver tidigare fullständiga nuvarandeatt sagtssom- -
civilrättsliga regler med bestämmelser avpassade till läget vid gäldenä-

betalningsinställelse. Som nämnts KöpLs reglerrens nyss ger om
stoppningsrätt och hävning borgenär under vissa förut-rått atten
sättningar dessa befogenheterutöva vid befarat avtalsbrott från gäldenä-

sida. Införs rekonstruktionsñrfarande, blir det beroendeett nyttrens av
omständigheterna i det enskilda fallet, dessa förutsättningar ärom
uppfyllda. Vad gäller s.k. passiv stoppningsrätt 61 § KöpL kan t.ex.
inte vidare hävdas gäldenärs ansökan inledandeutan att etten om av
sådant förfarande liktydigt medär det finns starka skälatt att anta att
han inte kommer uppfylla väsentlig del sina förpliktelser.att en av
Däremot kan det under förfarandet visa sig gäldenärens ansökan skettatt
enbart i förhalningssyfte eller byggt felaktiga antaganden rörande
möjligheterna till rekonstruktion. Förutsättningar för stoppningsrätt kan
då mestadels föreligga.antas

Befogenheter motsvarande dem enligt 61-63 §§ KöpL tillkommersom
säljare vid befarat avtalsbrott grund köparens betalningssvårig-en av

heter torde i princip finnas också för gäldenärs vid andramotparten
jämförbara avtal, inte lagreglerats se Hellner, Speciell avtalsrätt H,som
1984, och rättsfallen249 NJA 1979 253 och 1986 136. Intes. s. s.
heller beträffande sådana avtal torde därför finnas något utpräglatmera
lagstiftningsbehov från borgenärssynpunkt.sett

Reformbehovet i fråga lagreglering vid rekonstruktion ettom en av
krisdrabbat företag har bekräftats vid utredningens hearing. Där har
också framförts olika önskemål ändring i AckL inte har direktom som

med rekonstruktiongöra krisföretag. Förslagen gäller bl.a.att av
storleken minsta dividend, skriftligt avslutande förfarandet ochav av
beslutsgången för antagande ackord beträffande statliga fordringar.av

Det självfalletär svårt med i tillgängligautgångspunkt uppgifteratt om
hur nuvarande ordning fungerar dra någon slutsats hur mycketom
vanligare det skulle bli krisdrabbade företag rekonstrueras kon-att utan
kurs, regelsystemet reformeras i den riktning har i detantyttsom som
föregående. Enligt utredningens mening det dock tydligtär att, om
gäldenären fömiås itu med sina ekonomiska problem tidigareta än nu
ofta sker, konkurs skulle kunna undvikas i flera fall f.n.än
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6.2 Reformvägar

6.2.1 Inledning

Under de årtiondena har det blivit allt vanligare de in-senaste att se
solvensrättsliga reglerna inte bara för tvångsvis lösa deattsom normer
ekonomiska mellanhavandena mellan insolvent gäldenär och hansen
borgenärer också medel slå vakt vissa andra viktigautan attsom om
samhällsintressen. Ett exempel härpå lämnar den i 7 kap. 8 § andra
stycket KL intagna föreskriften konkursñrvaltarens möjlighet attom
beakta sysselsättningsaspekter. Efter den i paragrafens första stycke
inskrivna huvudregeln förvaltarens skyldighet till borge-att taom vara
närsintresset har sålunda tillagts, denna skyldighet inte hindraratt att
förvaltaren vid awecklingen boet beaktar vad är ägnat attav som
långsiktigt främja sysselsättningen, det kan ske borgenäremasutan attom

förringas. Lagstiftaren har i förarbetenarätt nämnvärt utförligt motiverat
varför konkursförfarandet bör detta bredare perspektiv seses ur prop.
19868790 109 och ff.262s.

Enligt Insolvensutredningens mening det angelägetär detatt mera
samhällsekonomiskt präglade anlades vidsynsätt KLs tillkomstsom nu
tillåts slå igenom fullt det insolvensråttsliga området. Detut är
visserligen så, huvudändamålet med regler det slaget åratt attav
tillgodose borgenärernas intressen vid gäldenärens insolvens. Som
påvisats vid KL-reformen behöver emellertid borgenärsintresset inte stå
i till andra intressen, samhällets önskemål främjamotsats t.ex. att
sysselsättningen. längeSå borgenärernas inte försämras,rått nämnvärt
bör det till fördel lagstiftningen utformadtvärtom är så ocksåatt attvara
andra viktiga samhällsintressen kan tilltas vara.

det föregåendeI har i flera sammanhang betonats vikten detattav
insolvensrättsliga regelsystemet bättre främjar krisdrabbat före-än ettnu

möjligheter till rekonstruktion konkurs. Fördelarna medtags utan att
söka lösa krissituationer det visetpå uppenbara. Konkurstörfarandetär

och inriktatmåste awecklingär på konkursboet. Förfarandetvara av- -
vidare hänsyn intemåste minst till borgenärernas rättssäkerhetav vara

reglerat i rad hänseenden,närmare beträffande gäldenärenst.ex.en
förlust sin rådighet, återvinning till konkursbo, vilka fordringarav som
får gällande, förvaltningensgöras anordnande, prövning tvistigaav
fordringar, utdelning till borgenärerna, förvaltarens slutredovisning samt
konkurskostnader. En konkurs drar lätt tiden och blir ofta kostsam.ut

jämförelse härmedI kan procedur, anknyter till gäldenärensen som
betalningsinställelse, inriktadgöras det krisdrabbadeattmer sanera
företagets ekonomi och därvid undersöka möjligheterna till formnågon

rekonstruktion. Proceduren kan då enklare och snabbaregöras ochav
sannolikt billigare. Skulle detta förfarandeäven inte leda till någon
uppgörelse med borgenärerna, behöver eventuell konkurs inte medföraen

det arbete redan lagts inte blir till någon Det böratt nytta.som ner
i hög grad underlätta hanteringentvärtom efterföljande konkurs.av en
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utländskal rättssystem utredningen har studerat se kap. 5 harsom
genomgående sökt komma till medrätta motsvarande problemman

införa eller föreslå förfarandenatt skall underlättagenom nya som en
sanering i och för sig livsdugliga företag. I Danmark har reglernaav om
betalingsstandsning i konkursloven reviderats 1984 i sådant syfte.
Motsvarande gäller beträffande de regler gjeldsforhandling påom som
1980-talet infördes i Norge. I Finland förbereds lag skuldsaneringen om
för företag. England har regler administration order i 1986genom om
års lnsolvency söktAct skapa förfarande kan ellerett ersätta föregåsom

Österrikekonkurs. I tillkom 1982 insolvensrättsligt förfarande,ett nytt
das Vorverfahren. Motsvarande gäller Frankrike, där enligt ny
lagstiftning insolvensförfarande kan inledasett med utredningsperioden
under normalt månader för skall kunna undersöka möjlig-attsex man
heterna till rekonstruktion företaget och förbereda saneringsplan.av en
I Tyskland har regeringen 1991 lagt fram förslag till lagstiftning påny
omrâdet. Mest bekant alla reformer från år detärav senare reorga-
nisationsförfarande ingår i kap.11 Chapter i11 1978 års ameri-som
kanska konkurslag.

viktigtEtt syfte med reformarbetet i utlandet har varit sökaatt
igång saneringsförfarande, innan gäldenärensett ekonomiska situation är
ohjälplig och konkurs oundviklig. Flera de nytillkomna förfarandena,av
bl.a. det amerikanska reorganisationsförfarandet, syftar vidare till att
underlätta rekonstruktion krav saneringsplan skallattgenom en

Ett dominerandeupprättas. inslag i de utländska reformerna har här-
varitutöver dra in de prioriterade borgenärernaatt i förfarandet. Detta

har skett med olika medel. Vanligen förenas ansökan inledandeen om av
saneringsförfarandet med moratorium innefattande skyddett indriv-mot
ningsåtgårder. Vidare brukar den administrerar förfarandet rättsom ges

disponera även tillgångaröveratt belastadeär med säkerhetsrätt.som
Förslag har i Tyskland framförts borgenärer med hypotekariskattom
säkerhet i gäldenårens lösa egendom skulle frånavstå viss del sinav
säkerhet till förmån för oprioriterade borgenärer. I det tyska regerings-
förslaget 1991 har tanken modifierats så däri regleratt tas attupp om
borgenärer med hypotekarisk säkerhet i lös egendom skall erlägga
kostnadsbidrag till förfarandet med tillhopa %11 försäljningspriset,av

%6 utredningskostnader och 5 % realisationskostnader.varav avser
Samtidigt föreslås borgenäreräven med säkerhetatt i gäldenårens fasta
egendom skall omfattas reglerna till den del panträtten tillbehörav avser
till den fasta egendomen. Sådan borgenär skall erlägga schabloniseratett
kostnadsbidrag motsvarande 6 % tillbehörens värde.av

I del länder har de allmänna förmånsrätterna för löne-en och
skattefordringar avskaffats eller inskränkts Danmark, England och
Österrike eller föreslagits avskaffade Finland och Tyskland. Därvid
har bl.a. hänvisats till dessa förmånsråtter försvåraratt saneringen av
gäldenärens ekonomi, eftersom borgenärer med sådan inte fårrätt någon

intressera sig för vidaredriften.att För underlätta finan-sporre att
sieringen denna har i de länder utredningen närmare undersöktav
borgenärer, gäldenären kredit under förfarandet, tillförsäkratssom ger
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bl.a.i regel i klass med massaborgenärersärskilt förmånlig ställningen
ochi Danmark Norge.

klar uppfattning hur de utländskabilda sigDet svårtår att en om
har slagit i praktiken. har allaförfaranden införts år Deutsom senare

redan den orsaken förkraft bara begränsat antal Detvarit i år. ärett av
blivit resultatet reformerna.tidigt summering vadgöraatt avav somen

kanväxlar från land till land. Några exempel I USAErfarenheterna ges.
11-förfarandet det intei huvudsak nöjd med Chapterär men anserman

förfarandet medbeträffande mindre företag. England harså väl Ipassa
hundra fall årligen, denadministration order tillämpats i ett par men

alltjämt med admini-praktiska betydelsen tillkommer systemetstora
institutet betalingsstandsningstrative receivership. Danmark harI

säkra uppgifter vadtillämpats i 1000-1500 fall årligen, någramen om
fallet finns inte avsnittresultatet blivit i det enskilda 5.1.l1. Detse

tillämpningmotsvarande förfarandet i inte ha kommit i såNorge synes
ofta, vilket delvis förklaras Oslo byret avkrävt gäldenärenatt ett stortav
förskott för ansökan inledande gjeldsforhandling seprövaatt en om av
avsnitt 5.2.9.

Även det sålunda värdera resultatet reformerna isvårtär attom av
reformverksamhetenutlandet, den utländska god ledning detnärger

reforrnvägar kan framkomliga.gäller bestämma vilka Ettatt som anses
sökt främja rekonstruktiongenomgående drag har varit att man av

krisdrabbade företag form förfarande ellernågon ersätterav somgenom
föregår konkurs. central betydelse har härvid varit de förmånsbe-Av

såväl fråganrättigade borgenärernas ställning. gäller vilka borgenä-Det
skall åtnjuta förmånsrätt frågan hur de prioriteradesomrer som

saneringsförfarandetsfordringshavarna skall förhålla sig under gång. I
följande först diskutera förmånsrättsordningensdet utredningen attavser

funktion i sammanhanget. Härefter finns anledning ställning till denta
statliga lönegarantins roll. Sist inte minst utredningenövervägermen
formerna för rekonstruktionsförfarande.ett nytt

bör påpekas det starkt stegrade antalet konkurser i Sverige inteDet att
Ärbehöver uppfattas odelat negativt. det fråga gälde-något ettsom om

närsföretag inte rekonstruera grund bristgår påatt t.ex.som av
tillgångar, konkurs oundviklig för tillgodose borgenärer-metodär atten

avveckla företaget. Finns gåldenårenoch det anledning haranta attna
framför de konkurs visa sigsökt någon borgenär övriga, kan ävengynna

den lämpligaste för återvinning möjligutvägen göraattvara av en
otillbörlig transaktion eller för förhindra ytterligare sådana tran-s-att
aktioner. Och kan misstänka brott borgenärer framstårmott.ex.man

regel oundvikligkonkurs den orsaken.som av
ändring i förmånsrättsord-Genom åtgärder slag, såsomantyttav nyss

i vissningen kan med andra ord inte mån motverkaänetc., annatman
emellertid viktigtökningen antalet konkurser. Det tillär att tarav man

alla hindra onödiga konkurser. Från samhällsekonomiskutvägar attvara
ofta önskvärda i hindrasynpunkt har understrukits det onödig värde-att

förstörelse och rädda arbetstillñllen.att
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Utredningen vill också erinra följande. När i slutet 1970-om man av
talet och början 1980-talet övervägde olika åtgärder för förbättraattav
företagens möjligheter rekonstruera verksamheteni obeståndssitua-att en
tion fanns tanken statligt rådrumsstöd imed bilden. [promemorianett
Ds 19799A Betalningsinställelse och rådrumsstöd föreslogs bl.a.m.m.
dels rättsinstitut, kallat registrerad betalningsinställelse, delsett nytt en

stödform, benämnd rådrumsstöd under två månader efter registreringny
betalningsinställelse. Tanken på sådant stöd har dock inte förverk-ettav

ligats bl.a.se promemorian Ds I 19811 Rådrumsstöd och handläggning
obeståndsärenden m.m.. I utredningens direktiv har ocksåav angetts

särskild förutsättning i utredningsarbetet olika formerattsom en av
samhälleligt stöd till näringsverksamheter inte byggs in i systemet som
sådant.

I avsnitt har6.1.3 utredningen kommit in frågan samhälleligtom
stöd till krisföretag i samband med diskussionen utsträckt till-om
lämpningsområde för den statliga lönegarantin. Utredningen har där
framhållit det rimmar mindre väl med lönegarantins sociala funktionatt

låta den karaktär slags företagsstöd vid rekonstruktionatt ett utanav
konkurs. bl.a. detta skälAv har utredningen awisat tanken utvidgaatt
tillämpningsområdet för lönegarantin till situationer där arbetsgivaren inte

försatt i konkurs.är
Den inställning utredningen har till känna beträffande lönega-gettsom

rantin bör inte uppfattas så, utredningen negativ till varje formäratt av
samhälleligt stöd till krisföretag. Inom Näringsdepartementet har 1992
upprättats promemoria Ds 199220 Nyföretagarlån. Tanken härären

fysisk vill företag inte själv kanatt starta ett nytten person, som men
lösa finansieringen detta, under vissa förutsättningar skall efter beslutav

utvecklingsfonden kunna få nyföretagarlåns.k. högst miljonettav en
kr. Omstruktureringar äldre företag, övertaganden 0.1. skall enligtav
promemorian inte lånegrundande. I sitt remissyttrande övervara
promemorian har utredningen uttalat bl.a. utredningen också finneratt
det lämpligt lägga tonvikten vid ñnansieringshjälp till nyetableringatt

det uppkommamåste gränsfall mellan nyetableringar ochattmen rena
rekonstruktioner företag. Utredningen har förklarat det inte börattav
fimias principielltnågot hinder låta nyföretagarlån till budsståmot att
också i sådana situationer.

6.2.2 Förmånsrättsordningen

Reformönskemålen beträffande förmånsrättsordningen berörts iär som
det föregående flera slag. det följande utredningen förstI tarav upp
frågan ändring regler kan främja rekon-nuvarandeom man genom av
struktion krisföretag konkurs ocheller förbättra de oprioriteradeutanav
borgenärernas ställning. Vad främstdå tilldrar sig intresse ärsom
förmånsråttema för företagshypotek, avgiftsfordringarskatte- och samt
lönefordringar. ytterligare frågaEn gäller behovet stärka skyddetattav
för fordringar tillkommer under rekonstruktionsskede utanettsom
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konkurs nytillkomna fordringar. Till sådana reformönskemål intesom
uppbärs något angivna syften, frågan s.k. efterställdat.ex.av av nyss om
fordringar, återkommer utredningen i avsnitt 6.6.3.

Utredningen har tidigare avsnitt utförligt redovisatse 3.2 vad som
legat bakom statsmaktemas inställning till förmånsrättsordningens
uppbyggnad. Det gäller såväl de ursprungliga motiven vid 1970 års
reform de överväganden gjorts i samband med ändringarsom som senare

Beträffandei FRL. de anförts för och det s.k.argument emotsom
skatteprivilegiet liksomi fråga förhållandet mellan löneprivilegiet ochom
förmånsrättema grund företagshypotekpå och i fast egendompanträttav
hänvisar utredningen i första hand till den tidigare redogörelsen. Vad
saken gäller i belysningär den utveckling ägtnu om man av som rum
sedan tillkomstFRLs bör frågan i vilken ordning fordringshavar-se om

skall betalt vid gäldenärens insolvens på sätt.ett nyttna
Inledningsvis finns det anledning påpeka det knappast äratt en

framkomlig söka lösa åsyftadeväg problem skapa olikaatt attnu genom
betalningsordningar inom och konkurs. Så förhållandena iärutom som
dag reglerar visserligenFRL bara borgenärernas till betalning vidrätt ut-
mätning eller konkurs. Förmånsrättsordningen får emellertid betydelse
vid ackord det viset borgenärer förrnånsrättmed förutsätts fullatt
betalning innan ackord blir aktuellt. gäller fordringarDet medäven all-

förmånsrätt, dvs. framför allt skatte- lönefordringar.män och En ac-
kordsförhandling i allmänhet meningslös se 1970 136anses annars prop.

75 harDet medför införaövervägersagts att atts. som nu om man
formnågon lagreglerat rekonstruktionsförfarande konkurs någotutanav -

utredningen behandlar i avsnitt inte kan6.2.4 begränsa frågansom man-
ändring i förmånsrättsordningen till det skedet. Också i ett nyttom

förfarande måste uppgörelse från vadutgå skulle gälla ien som
förmånshånseende vid konkurs. exempelvis avskaffa förmånsrättenAtt
för skatter och avgifter enbart med sikte vad skall gälla utomsom
konkurs skulle sannolikt få effekt rakt till vadär motsatten som som
åsyftats. Statens skatteindrivning skulle då kunna förskjutas mot
konkursstadieti stället för förenas ökademed ansträngningar lösaatt att
livskraftiga gåldenärsföretags problem konkurs.utan

Med hänsyn till den vikt förmånsrättsordningen har för kreditsystemet
i landet måste naturligen försiktighet iakttas när överväger göraattman

eller förskjutningarnågon några i denna. Det gäller särskilt borgenärer
har säkerhet i fast eller lös egendom. Fastighetskrediten utgjorde vidsom

utgången enligt officiella1991 uppgifter 050 mdkr.över 1 Häravav
gällde cirka 235 affärs-,mdkr jordbruks-, skogs- och industrifastigheter
och återstoden bostadsfastigheter. Belåningen företagshypotekmot
uppgick vid tidpunkt till mdkr.84 Mer avsevärda förändringarsamma

frågai säkerhetshavamas ställning vid gäldenärens insolvens kanom
uppenbarligen påverka kreditgivningen. Vad särskilt gäller krediter mot
säkerhet i företagshypotek har brukat betonas speciellt mindre företagatt
ofta har svårt ställa någon kreditsäkerhet seatt t.ex.annan prop.
198384l28 29.s.
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Även med det sagda i minnet kan utredningen inte detattnu se
oundvikligen finns mellan säkerhetshavarnas anspråk påmotsatsen
betalning och hänsynen till andra borgenärer i insolvenssituation.en
Redan med nuvarande ordning gäller inskränkning i den särskildaen
förmånsrätt tillkommer innehavare företagshypotek. Fordran medsom av
allmän förmånsrätt enligt 10 § FRL, dvs. borgenärs kostnad för

försättandegäldenärens i konkurs, arvode till god enligt AckLman
vid behov ñre företagshypoteksfordran i lös egendomtas utm.m., annan

15 § FRL. kostnader nämligen deDessa stå egentligaän tomträtt anses
konkurskostnadema Och fram till gick1976 motsvarandenära. sätt

lönefordringar före dåvarande fordringar med förmånsrättäven grund
företagsinteckning. Förändringen den beroddepunkten främst påav
införandet lag anställningsskydd medfört1974 års sådanatt av om en

ökning företagens latenta löneskulder företagsinteckningens värdeattav
kreditsäkerhet väsentligen förringats. Samtidigt skyddades löntagar-som

fordringar i konkurs maximibeloppet enligt den statligaattnas genom
lönegarantin höjdes från 5 till basbelopp.12

anförda exemplenDe må tillräckliga för belysa fönnåns-att attvara
rättsordningens uppbyggnad beror avvägning mellan olikaytterst av en
intressen och denna awägning kan utfalla olika vid skilda tidpunkter.att

bör dock framhållas,Det utredningen inte har konstaterat någotgenast att
ändra grunderna förbehov nuvarande förmånsrättsordning. Iattav

utredningens direktiv för övrigt reformbehovet i första handanges avse
förmånsrättsordningende delar berörs rekonstruktions-av som av

frågorna. utredningen anför i detVad följande sin utgångspunkt itar
direktivuttalande.nämnda

finns samband mellan frågan ändring iDet näraett om man genom
främja rekonstruktion krisföretagFRL kan konkurs ochutanav

ickeönskemålet stärka de förmånsberättigade borgenäremas ställning.att
ändring förmånsrättsordningenOm i beträffande exempelvis deen

allmänna förmånsrättema de icke förmånsberättigade fordrings-gagnar
havarna, kan den samtidigt ägnad befordra rekonstruktionatt utanvara
konkurs. Sambandet kan också En ändring främjarett annat.vara som
rekonstruktion, placerad förmånsrätt för fordringar tillkomnavält.ex. en

rekonstruktionsförfarande,under kan eventuellt inverka utfallet förett
placerade borgenärer inkl. de oprioriterade. De anfördasämre

visar betydelsenexemplen anlägger helhetssyn närattav en manman
funktion. fälla utslagetbedömer ändringarnas Vad därvid bör är,som om

dessa verkligen främjar rekonstruktion konkurs.utan
fråga sigEnligt utredningens mening finns först anledning att om man

ställning kan främja rekon-ändring säkerhetshavarnasnågon igenom
till innehavarekonkurs. intresset första handstruktion Här knyts iutan

förslag förtshar fleraföretagshypotek, dvs. i regel banker. I debattenav
viss beskärningfram eller gårsättett annat ut att genom avsom

avsnittnämnda syfte. Iföretagshypotekets starka ställning tillgodose
huvuddelenhar erinrats såväl förslag6.1.2 LGUs 1988 att ge avom om

lönefordringarna bättre förmånsrätti konkurs s.k. produktiv lön änen
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företagshypotek tanken fordran med sådan säkerhet till vissattsom en
skall oprioriterad.procent vara

Gemensamt för de två åsyftade reformförslagen de syftarär, tillatt att
Kreditgivaren ökat incitament följa och ingripa i utvecklingenett attge

hos företag in iär ekonomisk kris.väg Härmedett skapassom en
bättre förutsättningar för till stånd rekonstruktion företagetatt en av

konkurs och indirekt bättre utsikter för de prioriteradeutan borgenâ-
betalt. Bakom LGUs förslag ligger också önskemåletattrerna att

komma till med deträtta överutnyttjande den statliga lönegarantinav
har berörts i det föregående.som

Det råder ingen tvekan och de berörda reformför-att vart ettom av
slagen kan effektivtutgöra medel för förmå kreditgivare medett att
säkerhet töretagshypoteki tidigare stadium nuvarandeänatt ett
regelsystem anledning till ingripa i utvecklingen hos krisföretag.ettger
Följden passivitet från kreditgivarens sida kan bli gälde-attav
närsföretaget blir ohjälpligt insolvent och måste försättas i konkurs.
Borgenären riskerar då utdelningen för hans fordran i konkursen bliratt

den betalningsämre kunnatän påräknas, rekonstruktionsför-ettsom om
sök inletts tidigare och gäldenärsförtaget kommit fötter eller dess
verksamhet kunnat fortsättas i form.ny

Till förmån för reform anslag talar flera skäl. HD harantytten av nu
i rättsfallet NJA 1982 900 det s.k. Minitube-målet slagit fast dåatts.
det gäller bedöma vilken egendom omfattas företagshypo-att ettsom av
tek den avgörande tidpunktenär den då hypoteket gällande,görs dvs. när

konkurs inträffar. När bestämmer värdet på dennat.ex. egendomman
skall enligt domstolens avgörande beakta vad skett underman som
konkursen. Värdet skall bestämmas med hjälp proportioneringsme-av en
tod, varvid beräkningen skall ske med utgångspunkt i de kostnader som
har lagts egendomen före respektive efter konkursutbrottet.ner
Innehavare företagshypotek skall enligt denna metod gottskrivas såav

andel försåljningsvärdet de före konkursenstor motav som svarar
nedlagda kostnademas andel samtliga kostnader. Härigenom kommerav

fördelning ske till andra borgenäreräven innehavareänatten av
företagshypotek den värdestegring ägt under konkursen.av som rum

Den väsentliga innebörden HDs avgörande har desagts attav vara,
produktiva lönerna skall belasta den egendom omfattas före-som av
tagshypotek se SOU 198827 138. Innehavarna sådan säkerhet fårs. av
med andra ord betala dessa löner. En ändring i förmånsrättsordningen av
det slag förordats LGU ligger således i linje med den i rättsfalletsom av
fastlagda fördelningsprincipen.

Man kan också saken från håll. Idag blir resultatet vidett annatse
fortsatt drift konkursföretag oftast det, lönegaran-ett att statenav genom
tin betalar de uppsägningslöner företaget inte klarar erlägga.attsom av

förkovranDen egendom, omfattad företagshypotek, sålundaav av som
sker under konkurs betalas alltså i första hand allmänna medel. Detav
kan starkt ifrågasättas, sådan ordning godtagbar frånär rättvise-om en
synpunkt.
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I sammanhanget finns också skäl framhålla inte bara arbetsin-att att
från konlcursgäldenärens anställda bidrar tillsatsen värdehöjandeen

förbättring underlaget för ñretagshypotek. Också inköp före konkursav
råvaror till varuproducerande företag kan vid rörelsensav m.m.

fortsättande under konkurs bidra till värdestegring innehavareen som av
företagshypotek kan tillgodogöra sig i till de oprioriterademotsats-
leverantörerna.

Vilken utdelning innehavare företagshypotek kan påräkna i gäldenå-av
konkurs beror givetvis sådana faktorer hur omsorgsfullrens av som

kreditprövningen har varit. För banker gäller härvid bestämmelserna om
kreditgivning i kap.2 13 bankrörelselagen§ 1987617. Det finns inga
allmänna rekommendationer angående belåningsgradens höjd, varjeutan
kreditgivare har själv bedöma hur kredit kan komma i frågaatt stor som
i det enskilda fallet med hänsyn till rörelseegendomens beräknade
saluvärde vid eventuell konkurs. Belåningsgraden detnär gälleren
företagshypotek kan växla mellan olika banker, allmänt tordemen
belåning ske bara till viss procentandel det beräknadeupp en av
försäljningsvärdet jfr även 197576l2 26. Som utredningenprop. s.
har belyst i det föregående visar utredningens undersökning antalettav
företagskonkurser 1990 borgenärer med företagshypotek fickatt
utdelning med belopp 46 % det totala fordrings-ett motsvararsom av
beloppet för denna borgenärskategori. Denna kategori åtnjöt den utan
jämñrelse högsta utdelningen sina fordringar. Inom utredningen har
upplysts utdelningen i personalintensiva konkursföretagatt i själva verket

högreär framgårän undersökningen.som av
En ändring i förmånsrättsordningen diskuterat slag viktigärav nu en

förutsättning för i utsträckningstörre skallatt än kunna få tillman nu
stånd rekonstruktion krisföretag konkurs. Vilka effekterutanav en
reform med antydda inriktning skulle få för de oprioriteradenu
borgenärerna inte lättär så på. Mycket beror här huratt svara storaav
skatte- och lönefordringarna i det enskildaär fallet. Allmänt finns detsett
goda skäl reform leder till bättreanta, utfallatt för de oprioritera-etten
de borgenärerna rekonstruktionsvägen tidigareatt prövasgenom ett
stadium.

Mot ändring berört slag har anförts framför allten av nu tre argu-
den kan försvåra för ochsmå medelstorament företag kreditatt mot

säkerhet i företagshypotek, den kan skapa problem beträffande befintliga
krediter sådant slag och den kan medföra negativa effekter förav
sysselsättningen. Argument detta slag framfördes redan i de särskildaav
yttranden fogades till LGUs förslag se avsnitt 4.2.3. En liknandesom
inställning till LGUs förslag kom till vid utredningens hearingsynes

från1992 framför allt bankhåll och fackliga företrädare.
förstVad gäller tänkt lagändrings inverkan på sysselsättningenen

utredningen det är svårt effektermäta sådantatt slag. Manmenar att av
Åbeaktamåste lagändring har två sidor.att sidan kan denen ena

inverka exempelvis på planerad expansion företag inte fulltetten av som
utnyttjat möjlighetenut använda näringsverksamhetenatt be-som

låningsunderlag grund lagändringen inte kan anställa fleramen av
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andra sidan effektenkan borgenärsföretag,ett t.ex.personer. en
underleverantör, den nämligen möjlighet för dettamotsatta, attvara ge

expandera och utnyttja ytterligare arbetskraft eller läget föratt om-
underleverantören varit kritiskt på grund hotande konkursförlusterav -
åtminstone behålla befintlig personal och undvika konkurs.egen
Utredningen därför detta inte har tillräcklig styrka föratt argumentanser

skall frånavstå lagändring i övrigt kan ha positivaatt man en som
effekter.

Något annorlunda förhåller det sig med invändningarde restssom
med tanke konsekvenserna för kreditgivningen. Det bortsesvårtär att
från inskränkning i den erbjudna säkerhetens värde kan åtminstoneatt en

utsträckningi någon påverka företagens möjligheter och vid-att
makthålla kredit säkerhet i företagshypotek. Eventuella negativamot
effekter blir beroende inskränkningens storlek. Hålls denna på nivåav en

inte ändrar säkerhetens värde,avsevärt detär svårt att attsom mera se
följderna för kreditgivningen skulle bli så långtgående. alltsåDet är av
avgörande betydelse vilken inriktning reform får.en

det föregåendeI har utredningen pekat modellertvå harsom
förekommit i den allmänna debatten, nämligen dels förslagLGUs om

s.k. produktiv lön dvs. lön två månaders uppsägningslönatt t.o.m. ges
förmånsrätt före företagshypotek och återstående lönefordringar dvs.
uppsägningslön under fyra månader allmän förmånsrätt på sättsamma

dels den bl.a. i Tyskland framförda tanken borgenär medattsom nu,
hypotekarisk säkerhet i gäldenärens lösa egendom till viss procenten av

Ävensäkerhetens värde skall oprioriterad. alternativaanses vara
lösningar givetvis tänkbara.är Här kan erinras i det tyskaattom
lagstiftningsarbetet har den ursprungliga tanken säkerhetshavarnaatt
skulle från vissavstå del sin säkerhet till förmån för oprioriteradeav
borgenärer modifierats i 1991 års regeringsförslag till säkerhetshavar-att

skall bidrag till förfarandet för utrednings- och realisations-utge ettna
kostnader med % försäljningspriset.ll av

LGUs förslag har i förhållande till andra lösningar vissa fördelar. Det
riktar uppmärksamheten de grundläggande förutsättningarna för att
rekonstruktion konkurs skall realistisk. Typsituationen härutan ärvara

det sig gäldenärsföretagrör med anställda och med tillgångaratt ettom
säkerhet för företagshypotek.utgör För den kreditgivare harattsom som

sådan säkerhet skall förmås delta i förfarande där företagetsatt ett
rörelse drivs vidare konkurs det betydelseär fordringarutan stor attav

s.k. produktiv lön föregår i förmånsrättsordningen. Konkursaltema-
tivet ställer sig då för kreditgivaren.sämre LGUs förslag får sålunda en
dynamisk effekt. Med förslaget ocksåuppnår att statensman regress-

vid utbetalningrätt enligt lönegarantin får starkare ställning.en
Härigenom främjas finansieringen lönegarantisystemet. Enav annan
effekt förslaget detär, motverkar sådan osund konkurrensattav
mellan företag utredningen berört i avsnitt 6.1.3.som

Ett med exempelvis kostnadsbidrag från säkerhetshavama tillsystem
förfarandet får i jämförelse med LGUs förslag främst karaktär av
transferering medel till andra kategorier fordringshavare.av av
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avskaffandeITyskland har särskilt motiverats medsystemet att av
och löneprivilegierna inte låter sig rättfärdigasskatte- säker-utan att

får rättigheterhetshavarna vidkännas inskränkning i sina avsnittse
Även förslag kan förväntas bl.a. oprioriterade5.8.7.2. LGUs gagna

faktiska utfalletborgenärer. Det de olika modellerna kommer ytterstav
präglas visst slumpmässighet beroende sådanamått påettatt av av

omständigheter hur personalintensivt företaget är.som
Vid övervägande de fördelar och nackdelar förenade medärav som
olika modellerna har utredningen för LGUs förslag.de Somstannat

utredningen saken kommer företagshypoteket efter ändringäven enser
förmånsrättsordningen ha sådant kreditvärde deti välutgöratt attett en

Ändringenfungerande säkerhetsrätt. bör ibland kunna komma säker-
förhetshavaren till godo i de risker säkerhetsunderlagetsså måtto att

gäldenärsñretags betalningssvårigheter för sig ivärde med delettsom en
fall kan minskas verksamheten rekonstrueras konkurs.att utangenom
Utredningen kan heller inte underlåta framhålla, någotatt att en mer

kreditgivning till fördel. Härigenom skullerestriktiv kan kunnaäven vara
förebyggas sådana insolvenssituationer frikostiga krediterdär snarare

insolvensfördjupat företags bidragit till avvärja den.änett att
Vad gäller frågan förmånsrätt för s.k. produktiv lön bör knytasom en
huruvida det den enskilda konkursen faktiskt utförts produktivttill i har

fortsatt driftarbete under rörelsen eller skall väljaav om man en
schabloniserad lösning oberoende härav väljer utredningen i princip det
första alternativet. Allt arbete utförts före konkursens början tordesom

Beträffandetypiskt produktivt. arbete utfört därefter skiftar för-sett vara
hållandena i de enskilda konkursema. principiella motiv liggerDe som

ändring i förmånsrättsordningen knappast åberopas,bakom tänkt kanen
heltverksamheten redan kort tid efter konkursutbrottet.avstannatom en
driftenregel bygger normalt får betraktas produktivEn attsom som

uppsägningstid börmånaders därför formuleras så dentvå attt.o.m.
förmånsrätten underförbättrade uppsägningstiden gäller så länge

fortsätter,verksamhet dockgäldenärens längst under tid tvåen av
Med sådan till förhållandenamånader. reglering bör skälig hänsyn tasen

i de olika konkursema. i individualiserandeytterligareAtt stegta ett
riktning och knyta den förmånsrätten till huruvida den enskildeändrade
arbetstagaren utfört både principiellaproduktivt arbete ochär av
praktiska skäl också svårigheter förlösning. skaparsämre Denen
kreditgivare bedöma ändringen i ñrmånsrättsord-räckviddenatt av
ningen.

En ändring förordat slag kräver för sitt förverkligande vissaav nu
specialmotive-Övergångsbestämmelser. Utredningen hänvisar här till

ringen.
ytterligareI sammanhanget vill utredningen erinra deatt ett avom

förslag utredningen kommer nämligen införandeberöra, s.k.attsom av
separationsrätt för leverantörer med återtagandeförbehåll, sannolikt skulle
innebära allvarligare försvagning företagshypotekets ställning änen av
förslaget angående s.k. produktiv lön. Utredningen, återkommer tillsom
det förslaget i det följande påpekar också det frånse avsnitt 6.6.4, att
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flera håll framförts önskemål vidga inteckningsunderlaget vidattom
ñretagshypotek till kassa- och banktillgodohavanden. Också denna fråga
återkommer utredningen till avsnittse 6.6.1.

Med den inställning utredningen har redovisat beträffandesom nu
formen för inskränkning i företagshypotekets ställning blir det inteen
aktuellt föreslå någon motsvarande ändring beträffande krediteratt mot
säkerhet i ipanträtt fast egendom. hellerInte skält.ex. börannatav
någon ändring komma i fråga beträffande förmånsrätten för sådana
fordringar jfr vadäven i avsnittsägs 6.3.3.som

Utredningen tillövergår bedöma de allmänna förmånsrättemasatt
betydelse det gällernär främja rekonstruktion konkurs och stärkaatt utan
de oprioriterade borgenärernas ställning. Härvidlag behandlar ut-
redningen först skatteprivilegiet, sedan löneprivilegiet och slutligen
frågan förmånsrätt för nytillkomna fordringari rekonstruktionsñr-ettom
farande.

När har ställning till skatteprivilegiet bör bibehållasatt taman om
finns till början anledning uppehålla sig vid spörsmåleten om man

ändring beträffande denna ñrmånsrätt kan förbättra degenom en
oprioriterade borgenärernas ställning. Som redan framhållits har
utredningens undersökning rörande företagskonkurser bekräftat vad som
ofta påtalats under år, nämligen borgenärer förmånsrättatt utansenare
genomsnittligen får nöja sig med några i utdelning på sinaprocent
fordringar i konkurs 3,6 deras sammanlagda fordringar i allaprocent av
konkurser enligt undersökningen. finnsDet ingen säker uppgift hurom

förlust dessa fordringsägare årligen grundstor gör konkurs. Underav
de första månaderna 1991 upprättade landets konkursförvaltaretre listor

oprioriteradepå borgenärer i konkurs totalt 18 473 med fordringar
överstigande 485 000 kr, något motsvarade totalt l 430 517 000 krsom
se Svensk Handelstidning Justitia 1920 för Eftersom1991. dennanr
uppgift begränsar sig till kvartal och endaströr fordringar,störreett
finns grund för den förlust de icke förmånsberättigadeatt anta att som
fordringsägarna årligen gör uppgår till åtskilliga miljarder kr.numera
Utredningens undersökning rörande företagskonkurser, vilken avsåg
1990, ytterligare belägg för sådant antagande.ettger

Skulle då slopande skatteprivilegiet förbättra deett oprioriteradeav
borgenärernas ställning Utredningens undersökning visar allatt av
utdelning i de undersökta konkurserna 12,2 gick till skatte- ochprocent
avgiftsfordringar, 5,1 till lönefordringar och 6,3 tillprocent procent
oprioriterade fordringar. Det motsvarade utdelning på skatte- ochen
avgiftsfordringama 22,8 lönefordringamapå 23procent,om procentom
och på oprioriterade fordringar 3,6 förmånsrättenOm förprocent.om
såväl skatter löner avskaffas, skulle utdelningen till de oprioriteradesom
bli 9,5 Avskaffas enbart förmånsrätten för skatter,procent. blir
situationen annorlunda. Man dåmåste beakta dels den utdelning i
konkurs tillkommer löntagare vadutöver utgår enligt densom som
statliga lönegarantin, dels regressfordringar på grund vadstatens av som
utbetalts enligt garantin. Det betyder avskaffandet skatteprivilegietatt av
i del fall får mindre betydelse för icke förmånsberättigade borgenårer.en
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får emellertid hållaMan i minnet företag saknarmånga eller haratt
fåendast anställda. Vid utredningens undersökning saknade 63 % av

företagen anställda och endast 10 % samtliga ñretag hade flera änca av
5 anställda. Det anförda visar förändring beträffande de allmännaatt en
förmånsrättema inkl. löneprivilegiet skulle förbättraavsevärt den
genomsnittliga procentuella utdelningen till fordringsägare f.n.som
saknar förmånsrätt i konkurs, medan ändring enbart beträffandeen
skatteprivilegiet får mindrenågot betydelse.

förbättringEn de oprioriterade borgenärernas ställning tordeav
komma framför allt fordringshavare med krav understigande miljonen
kr till godo. Utredningens undersökning rörande företagskonkurser visar

fordringsbeloppen fördelade sig med 37,8 understigandeatt procent
kr,300 000 14,9 understigande S00 000 kr och 20,1 iprocent procent

intervallet till miljon kr. Man har därför anledning frånutgå attupp en
förändring diskuterat slag kommer bl.a. mindreatten av nu gagna

företag underentreprenörer ellerär underleverantörer. börDet docksom
erinras här endast sigrör med genomsnittstal. I praktikenattom man
kommer förbättrad utdelning till de oprioriterade borgenärema atten
växla från bransch till bransch och från konkurs till konkurs. Samman-

får förbättringen inte obetydlig omfattning.taget anses vara av
Ett avskaffande skatteprivilegiet främjar också rekonstruktion utanav

konkurs. Med nuvarande regler det tydligt oprioriteradeär borgenäreratt
ofta saknar intresse delta i insolvensförfarande inte kanatt ettav som
förväntas dem mycketän blygsamt ekonomiskt utbyte.annat ettge
Förhållandet får synligt uttryck i den regel i KL 9 kap. § andraett 1
meningen bevakningsförfarandeutsäger i konkurs böratt ägasom rum,

fordringar förmånsrätt kan erhålla utdelning i konkursen.utan antasom
Avskaffas skatteprivilegiet ñnns anledning förmoda, intresset från deatt
f.n. icke förmånsberättigade fordringsägarnas sida ökar. Det bör i sin tur
innebära bättre förutsättningar för till stånd insolvensförfarandeatt ett
innan gäldenären ohjälpligt insolvent.är

kanStaten i och för sig redan idag helt eller delvis avstå från sin
förmånsrätt och därigenom i motsvarande mån delta i ackord. Det är
emellertid f.n. ovanligträtt medger ackord beträffandeatt staten
offentligrättsliga fordringar se SOU 198710 och380 199074s.

förändring99 En beträffande förmånsrätten skulle till fördels. vara
det viset utsikterna till ackordsuppgörelser därmed stärks. Tvingasatt

delta i sådana uppgörelser skatteborgenär, kommerstaten att som
sannolikt antalet ackord öka. Staten kommer nämligen dåatt att ett

iintressestörre medverka till ekonomiska uppgörelser mellanatt
gåldenären och borgenärerna.

Det vanligtär sökande i ärendenär konkurs jfratt SOUstaten om
198324 447. En orsak till förstår så många ansökningaratt statens.
kan naturligen många dessa ärenden gäldenäreratt utanvara, av avser
tillgångar eller rörelser där obeståndet definitivt, varförär konkurs är
enda I andra fall kanutvägen. det emellertid uppenbarligen tillvara

staten större utsträckning f.n. falletän medverkarär tillgagn, om som
uppgörelse med krisdrabbade företag konkurs. Ett bortfallutanen av
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riktningen, eftersom då intebör verka i den kanförmånsrätten staten
utdelning i konkurs ha fördel framför defalla tillbaka på att genom en

oprioriterade fordringsägarna jfr SOU 198710 348även s.nu
initiativrätt för beträffandeskatteindrivningen skulleFör även statenen

insolvensförfarande medverka till bortfalletkunna attnyttett av
viss Utredningen återkommer till frågani månförmånsrätten vägs upp.

initiativrâtt avsnitt Införandet rekon-borgenärs i 6.3.2. ett nyttavom
underlätta förstruktionsförfarande skulle för övrigt i sig kunna staten att

eftersom då fickmedverka till regelrätta ackord, tillgång tillman en
bättre idag kan bilda sigprocedur varigenom sätt änettstaten en

uppfattning vilka borgenärer finns och vilka utsikter till rekon-om som
struktion föreligger.som

bortfallskatteindrivning innefattar förmånsrätten inteFör ettstatens av
dramatiska förändringar. praktiken ligger redansig några Ii nu

huvudvikten i indrivningsarbetet åtgärder före konkurs, däribland
förhandling med gäldenären, prövning frågor uppskov och anståndav om

utkrävande s.k. stållföreträdaransvar för bolags företrädare. Härsamt av
hänvisas till den redogörelse lämnats Skatteindrivningsut-kan som av

redningen i dess betänkande SOU Indrivningslag198710 m.m.
ff.91s.

i konkursTotalt uppbar utdelning med 170 mkr 1991. Dennastaten
siffra lägre genomsnittet under tiden 1985 då utdelningen1990,änvar -
uppgick till 250, 152 mkr. Utgår från det197, 234, 218, 171 resp. man

framkommit vid utredningens undersökningprocenttal rörandesom
skattefordringamaföretagskonkurser, skulle utdelningen minska från

till 9,5 både skatteprivilegiet och löneprivilegi-22,8 procent procent, om
förslag förhållandetföll bort. Med utredningens angående mellanet

företagshypotek och produktiv lön kompenseras dock minskningen bl.a.
regressfordringar enligt lönegarantin får bättre ställningatt statens enav

idag vidare avsnittse 6.7.än
totala uppbörden skatter och avgifter beräknas förDen 1988 tillav

det restfördescirka 609 mdkr. beloppet 8,61 mdkrAv 1,41 procent av
totala debiteringen. Erfarenhetsmässigt brukar drygt hälftenden ettav

hinna in före preskription.restföring drivas Det slutliga bortfalletårs
skattefordringar blir därför mindre Under inflötän 1989procent.enav

indrivning cirka mdkr. Samtidigt avkortades cirka2,8 mdkr2,1genom
preskriberades cirka mdkr. nämnda siffrornaoch 1,9 De bör jämföras

med motsvarande tal för och dessa framgår den1990 1991. Av totalaatt
uppbörden skatter och avgifter uppgick till cirka 690 cirka 757av resp.
mdkr. de beloppen restfördes cirka cirka14,0 15,3 mdkrAv 2,0resp.

den totala debiteringen. inflötUnder 1990 cirka och3,1procent av
under cirka mdkr. Samtidigt avkortades cirka1991 3,7 2,7 4,5 ochresp.
preskriberades 2,0 1,9 mdkr.resp.

anförda talar för förmånsrätt för skatterDet ochnärmast statensatt
avgifter har ringa betydelse för till vad totaltstaten, seren om man som

forminflyter i skatteintäkter. Detsamma kan gälla förhållan-sägasav om
mellan vad inflyter utdelning i konkurs ochdet vadsom genom som

in indrivningkommer totalt 0,01 1989.procentgenom
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emellertidMan måste framför allt beakta åtgärderatt staten genom
livskraftiga företaggör överlever konkurs kan göraatt utansom en

samhällsekonomiskvinst den minskning skatteintäktemauppvägersom av
avskaffande skatteprivilegiet isolerat- för med sig. Manett settsom av -

kan här tala dynamisk effekt. det förhållandetRedan för-attom en
farandet sker konkurs betyder slipper det kostnadsansvarutom att staten

konkurs förakan med sig enligt 14 kap. 2 och eftersom3 §§ KL,som
kostnaderna skall bäras gäldenâren. kan förStaten övrigt avgiftsbe-av
lägga förfarandet. Handläggs frågan rekonstruktion konkurs,utanom
innebär det den statliga lönegarantin inte utlöses jfr avsnitt 6.1.3att

rekonstruktionsprocedurenän intetgår och konkurs följer.annat om om
Detta kan i framgångsrika fall betyda minskad belastningavsevärt påen
lönegarantifonden. Härtill kommer de vinster samhället till följdgörsom

livskraftig rörelse kan drivas vidare och sålunda skapaatt ettav en
fortsatt skatteunderlag inte bara det aktuella företaget och dessgenom
anställda också andra företag för sin verksamhet varitutan genom som

eller mindre beroende krisföretaget. förlängningenI kan ocksåmer av
undvikas ökade utgifter för arbetsmarknadsstöd och socialtjänst för

drabbats nedläggelse.personer som av en
Enligt utredningens mening talar redan det anförda för fleraattnu av

de skäl vid FRLs tillkomst anfördes för bibehållande skatte-ettsom av
privilegiet inte längre har den styrka då Statsekonomiskaantogs.som
skäl kan sålunda inte tilläggas avgörande betydelse. Förmånsrätten har

berörts inte heller någon sådan roll vid skatteindrivningen attsom nyss
farhågor för skattemoralen skulle undergrävas kan tillmätas någonatt

vikt i sammanhanget.större
Tar bort förmånsrätten för skatter och avgifter, ökar naturligenman

kravet skatteindrivningens effektivitet.på betyderDet fråganatt om vem
skall borgenärsfilnktion vidutöva indrivningen får aktualitet.statenssom

har behandlatsFrågan Skatteindrivningsutredningen avsnittse 4.2.2,av
föreslagit denna funktion skall ligga hos länsskattemyndighetenattsom

i fråga antagande ackordsförslag och hos kronofogdemyndighetenom av
i fråga eftergift fordran. Beträffande konkursansökanstatensom av
föreslås kronofogdemyndigheten skallenligt lag behörig 16 §att vara
första stycket förslaget till indrivningslag skall första62 §ersättasom
stycket uppbördslagen 19531272, SkatteindrivningsutredningensUBL.
förslag har remissbehandlats. Därvid har här från bl.a. kronofogdehåll
ifrågasatts inte också borgenärsfunktionen vid ackord bör ligga hosom
kronofogdemyndigheten.

Insolvensutredningen det angeläget överväger deattanser vara man
berörda frågorna också i belysning avskaffande skatteprivile-ettnu av av

giet. Flera skäl talar därvid för borgenärsfunktion vidatt statens
indrivningen åtminstone i princip läggs kronofogdemyndigheten.
Härför talar redan önskemålet skattesituationen för krisföretagatt ett om
möjligt bör bedömas i sammanhang enda instans. Man har härett av en
lämnat själva uppbördsstadiet och har ställningvägnarstatens att ta
till vilka tvångsåtgärder kan bli nödvändiga för förmå gäldenärs-attsom
företaget för sig. Kronofogdemyndighetengöra rätt förfogar härvidatt
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redan möjligheten till verkställighetöver enligt utsökningsbalken och har
praktiken oftasti möjlighet ansöka konkurs. Det därföräratt om

följdriktigt led i insolvensförfarande låta också befogenhetatt ett ettsom
ackordsförslag ligga hos denna myndighet. Tanken på ackordantaatt är

för det naturligt inslag i överväganden angående avbe-mesta ett en
talningsplan eller andra med gäldenären. aktualiserasDenarrangemang
först skatterna restförda. blirnär är Det följaktligen både enklare och
effektivare befogenhetenlåta ligga hos kronofogdemyndigheten. Detatt

liggaskulle väl i linje med sådant vid utformningensynsättett att ettav
rekonstruktionsförfarande till underrättelser till borgenärernanytt attse

för del tillställs kronofogdemyndigheten.statens
Utredningen medvetenär frågan skall utövaattom om vem som

borgenärsfunktion också har principiella sidor med hänsyn tillstatens
kronofogdemyndighetens roll exekutiv myndighet i både allmännasom
och enskilda mål. Inte desto mindre utredningen vikt böratt storanser
läggas vid skatteindrivningens effektivitet, särskilt i läge dåett ett
avskaffande fönnånsrätten ökar kravet enkel och snabb hand-av
läggning. Om finner det lämpligt kronofogdemyndighetenattman
företräder i rekonstruktionsförfarande, detär uppenbartstaten ett nytt att
motsvarande fråga borgenärsfunktionen vid ackord bör tilltasom upp
prövning samtidigt. Det finns med hänsyn härtill starka skäl för att se

den ordning härvidlagöver gäller enligt 62 § tredje stycket UBL.som
Utredningen behandlar frågan ytterligare i specialmotiveringen till
förslaget till ändring i den paragrafen.

finns i självaDet verket flera omständigheter talar för attsom upp-
börden och indrivningen skatter och avgifter under de senasteav
årtiondena blivit alltmer effektiv alldeles förekomstenoavsett av
förmånsrätten för dessa fordringar. Staten har det s.k. ställföre-genom
trädaransvaret, 77 UBL, fått§ möjlighet i del fall hållat.ex. attse a en
sig skadeslös personligt betalningsansvar för skatt åläggsattgenom en
juridisk ställföreträdare. Tillämpningen dessa regler harpersons av
belysts bl.a. Skatteindrivningsutredningen i dess betänkande SOUav
198710 Indrivningslag s. 101 och 497. beloppDem.m. som
inflyter denna inte obetydliga.väg är Framför allt kan redanstaten

förekomsten dessa regler i fallmånga utkräva sådantgenom av ansvar
bolagets företrädare någon vid domstol behöverutan attav process

igångsättas. i
Ett vilketsätt på kan säkerställa betalningannat staten numera av

skatter begära betalningssäkringär enligt lagen 1978880attm.m. om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Betalningssäkring ger
förmånsrätt enligt 8 § FRL i den egendom har tagits i anspråk.som
Beträffande tillämpningen denna lag kan uppgifternämnas attav som
lämnats Riksskatteverket rörande indrivningen s.k. skalbolagmotav
under 1987-1990 visar sammanlagt drygt 500 mkr drivits inatt av som
under den perioden cirka 150 mkr säkerställts betalningssäkxing.genom

finnsDet således anledning det totala belopp kommitanta att statensom
till godo den tiden betalningssäkring betydligtär Ocksåstörre.genom
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tillkomsten lagen 1985146 avräkning vid återbetalningav om av
skatter och avgifter bör nämnas i sammanhanget.

Till bilden den starka ställning skattefordringarav som numera
åtnjuter hör också den inskränkning i möjligheten till återvinning skattav
eller avgift till konkursboet infördes 1975 och regleras i kap.4som som
1 § KL. Enligt denna bestämmelse får återvinning inte ske betalningav

skatt eller avgift i § lagen1 19711072 förmånsbe-av som avses om
rättigade skattefordringar fordringen förfallen tillm.m., om var
betalning. De skäl anfördes för införande undantagsbestämmelsensom av

flera slag se 19756 ff.135 Först erinrade chefenvar av förprop. s.
Justitiedepartementet det allmännas ställning skatteborge-utsattaom som

och denär motiv vanligen brukat anföras för skatteprivilegiet. Hansom
påpekade vidare skattskyldig knappast kundeatt tänkas vilja deten gynna
allmänna framför andra borgenärer, så återvinning blev aktuell.att
Dittills hade återvinningsfall avseende betalda skattebelopp varit
utomordentligt sällsynta. Skatteförmånsrättens placering gjorde också den
materiella räckvidden frågan återvinning skattebetalningav om av
jämförelsevis begränsad. Man borde följaktligen till be-attse nya
stämmelser återvinning under inga omständigheter vidgade möjlig-om
heterna återvinna betalda skatteskulder.att Den Lagberedningenav
föreslagna bestämmelsen återvinning betalning skulder seom av av

4 kap. 10 § KL kunde upphov till vissa tillâmpningsproblem.numera ge
En total bedömning spörsmålet ledde enligt departementschefen tillav att
återvinning skatter och därmed jämställda skulder borde helt uteslutasav

uttrycklig bestämmelse. En sådan lösning bedömdesgenom ien endast
obetydlig grad medföra faktisk situation vid konkurs än denen annan

då förelåg skulle medföra praktiska fördelar för myndigheternasom men
konkursförvaltaren.och

Eftersom ställningstagandet till borgenärernas inbördes företräde bör
igöras FRL och grundläggande funktion hos återvinningsreglema kanen

sägas hindra FRL kringgås, böratt avskaffandeatt förmåns-vara ett av
förrätten skatter och avgifter leda till inte heller undantagetatt från

återvinning såvitt betalning sådana fordringar behållsavser av utan
mycket starka skäl härför. Detta föranleder utredningen att mera
ingående granska de skäl anfördes för införandet undantagsbe-som av
stämmelsen 1975.

skälAv redovisats utredningen de motivsom attovan anser som
vanligen brukat anföras för skatteprivilegiet och åberopadesävensom

stöd för undantagsbestämmelsen inte har den styrkasom vidantogssom
FRLs tillkomst. Antagandet skattskyldig knappast kundeatt tänkasen
vilja det allmänna framför andra borgenärer så återvinninggynna blevatt
aktuell kan också ifrågasättas. Här måste beaktas gäldenären kan haatt

alldeles särskilt skäl betalaett skattefordringar framföratt andra skulder,
nämligen undvika straff respektiveatt personligt betalningsansvar för
skulderna enligt främst UBL och mervärdeskattelagen 1968430. I
motiven påpekades också återvinningsfall avseende betaldaatt skattebe-
lopp varit utomordentligt sällsynta. Mot detta påstående kan anföras att
återvinningsfall huvudöver relativtär sällan förekommandetaget och att
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preventiv. skälbetydelse Ettåtervinningsreglernas ärstörsta annat som
skatteförmånsrättensundantagsbeståmmelsenanfördes för attvar

räckvidden frågan återvinningmateriellagjorde denplacering avav om
ändring ibegränsad. Med den FRLjämförelsevisskattebetalning som

betydelse.inte längre någonhar detutredningen överväger argumentetnu
invändningeni dag relevantamening denEnligt utredningens är mest
medföra.återvinningsmöjlighet kan Etttillämpningsproblemde som en

vilkenvisa ond hosuppenbara svårighetenproblem denär att tro staten,
Å andra sidan gäller378.rättsfallet NJA 1974illustreras bl.a. s.genom

transaktioner med juridiskaallaskattetransaktionerinte baradetta utan
Konkurs, Stock-doktrinen Welamson,framhållits i seSompersoner.

kanemellertid betydelsedet77holm 1974, år att statenstoravs.
gäldenärenssärskilt meddelandeondiförsättas tro ett omgenom

bevissvårigheternaåtervinningsmöjlighet skulle därför,obestånd. En trots
betydelse.inte sakna praktiskbeträffande den onda tron,

remissbe-påtalades undertillämpningsproblem, ocksåEtt annat som
återvinning skattebetal-förslagLagberedningenshandlingen avomav

ordinär,skattebetalningsvårigheten bedöma år närningar, är att om en
gälde-före konkurs ellerackumulerade belopp betalas närstraxstora

tid efter vederbörlig uppbörds-förfallna skatter vissbetalarnären en
skäl undanta skatter och avgifterdock knappasttermin. någotDetta är att

eftersom precis svårigheteråtervinningsbestâmmelsema,från samma
ackumuleradekonkurs betalargäldenär föreuppstår stora,straxenom

Utredningentid före betalningen.leverantörsskulder förfallit någonsom
Lagberedningen, med instämmandehänseende hänvisa till vadi dettakan

ordinärangående tolkningen rekvisitetdepartementschefen, uttalat avav
19756197075 150 ochsituationer SOUjust dessa sei prop.s.

bl.a.vanliga löpande betalningardessa uttalanden skallEnligt227. avs.
betalningenkällskatter skyddadeeller innehållna ävenskatt vara om

från andra borgenä-ekonomiska ställninggäldenärensfaktiskt försämrat
Även fullgörs förrän tidbetalningar någonsynpunkt. löpande somrers

gäldenärengodtas ordinära,förfallodagen kan böraefter t.ex. omsom
det inteför i efterhand.sig Däremot ärbrukat successivt göra rätt avsett

tid skallunder längreeller kumuleratsbetalning skuld stått uteatt somav
betalningEnligt Lagberedningen kanordinär.godtaskunna somensom

inte heller,inställa sina betalningargåldenären förklarat sigsedanskett
liknande.frånsett hyra för bostad ochordinär,objektivt sett, anses

rekonstruktionsförfarande seförslag tillMed utredningens ett nytt
skattebetalningar kanvilkakommer fråganavsnitt 6.2.4 somom

Lagberedningenläge. Till deordinära inte ibetraktas något nytt avsom
skerfoga, betalning skattuttalandena vill utredningengjorda att av som

också böruppgjord avbetalningsplankronofogdemyndighetenligt aven
företagsrekonstruktion enligt denordinär. Efter beslutettsom omanses

liksomhärom bör betalning skattutredningen föreslagna lagen av avav -
inte kunna betraktas ordinär.prioriterade skulderandra som-

beträffande återvinningför behålla undantagetEtt argument att av
har avsevärd ekonomiskskattebetalningar skulle kunna dettaattvara,

betydelse i dettaför uppgifter undantagetsbetydelse Någrastaten. om
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hänseende har dock inte stått få. Enligt utredningens meningatt saknas
grund för antagande vid upphävandeett undantagetatt staten skulleett av

mistegå inkomster sådan storlek de bör tillmätas viktatt iom av
sammanhanget.

Med hänsyn till det anförda finner utredningen inte tillräckliga skäl
längre föreligga behålla undantagsbestämmelsen iatt kap.4 §l KL
beträffande skatter och avgifter, för den händelse fönnånsrätten för
dylika fordringar föreslås avskaffad.

När tidigare diskuterat frågan avskaffande skatteprivilegietman om av
har jämfört med förhållandena i Danmark, där sedan längeman man
avskaffat förmånsrätten för skatter 0.d. Enligt vad framkommit medsom
anledning ändringsförslagi Folketinget 1991ett se avsnitt 5.1.2 harav
reformen inte följts någon ökningstörre restförda skatter. För A-av av
skatternas del har restföringen minskat. Vad gäller utdelning tillsnarare

i konkurs finns ingen egentlig statistikstaten visar vilken inverkansom
bortfallet skatteprivilegiet kan ha haft. En stickprovsundersökxiingav
1986 visar utdelningen till oprioriterade borgenäreratt ökat från %10ca
på 1960-talet till genomsnittligen 14 % 1986.

Utvecklingen har i Norgeäven och Finland gått i riktning mot en
reduktion eller upphävande skatteprivilegietett se avsnitt 5.2.2 ochav
5.3.2.

Utöver vad upptagits bör också erinras de förhållandennu om som
sedan länge brukat anföras vidmakthållandet denna förmånsrätt.mot av
Grundläggande ñr fönnånsrättsordningen iakttagandetär likhetsprin-av
cipen. ÄvenSkälen för avvika från denna måsteatt starka.vara om

inte kan välja sina gäldenärer,staten gäller detsamma också för andra
fordringar, skadeståndsfordringar.t.ex. Staten har för övrigtgrupper av

bättre möjligheter till riskutjämning innehavareän idag oprioriteradeav
fordringar. Skatteprivilegiet är tyst förmånsrätt, låten attvara
kronofogdemyndigheternas register över restförda gäldenärer är
offentliga, och kan därför till nackdel för kreditgivningen. Ut-vara
redningen för sin del nämnda förhållandenatt alltjämt skallanser nu

invägas då överväger frågan huruvida skatteprivilegiet skallman
bibehâllas.

Som utredningen anfört tidigare det viktär anläggerattav man en
helhetssyn när bedömer verkningarna de olika ändringarna iman av
förmånsrättsordningen. Avskaffande skatteprivilegiet blir viktigtettav
led i strävandena främja rekonstruktion konkursatt och förbättra deutan
oprioriterade borgenärernas utsikter betalt.att

Sammanfattningsvis utredningen förhållandenaatt ärmenar numera
sådana det inte finns de starka skål föratt skatteprivilegiet antogssom
vid FRLs tillkomst. Att ytterligare och deta göra statligaett steg
fordringarna efterställda i förhållande till i dag oprioriterade krav jfr
bilaga 3 utredningen däremot verklighetsfrämmande. Redananser vara
den betonade likhetsprincipen talar sådan ändring. Här kannyss mot en
för övrigt erinras straffrättsligt grundade fordringaratt statens t.ex.om
böter 1979 rätt oprioriterade fordringar se avsnittgavs samma som
6.6.3.
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Även frågan detbefogat ställamed denna inställning detär att om
förmånsbe-19711072bland de medelsslag i lagenär upptagna omsom

beträffande vilka deträttigade skattefordringar sådana ärfinnsm.m.
Uppspaltning efterförmånsrätt.särskilt motiverat behåller sinatt staten

möjlighet.skattefordringar kunna Enolika slag skulle enav vara
förmånsrätten förbehållaavgränsning skulle härvid kunna attvara

innehållit vid utbetalningexempelvis skattebelopp arbetsgivare avsom
skulleavgränsningför mervärdeskatt. Dennaanställdas löner samt

redovisningsmedel.slags Någonmotiveras med det sigröratt ettom
emellertid inte egentligtefter sådana vinner någotuppspaltning skatteslag

lag jfrförekom vid tillkomsten 1971 årsstöd i vad av prop.som
redovisnings-ff. skatteslag kan betraktas25 De1971142 somsoms.

avsnitt ochaktuella fordringar 3.2.2.4medel % se31utgör manca av
igrund ställföreträdaransvaretmed gäldenâren störrekan räkna att av

betala sådanabeträffande övriga skatteslag benägenutsträckning årän att
liten delMed hänsyn till såföre konkursen.skatter attstrax en av

detta skatteslag saknas det redanskattefordringama utgörs avav
del.behålla förmånsrätten i dennastatsfinansiella skäl anledning att

det således inte framkomligUtredningen bedömer någon väg attvara
innehållit vidför skattebelopp arbetsgivareförmânsrättenbehålla som

riksdagsbehand-löner jfr reservationen vidutbetalning anställdasav
f mervärdeskatt.1LU 197080 48 och1970142,lingen s.seav prop.

heller i god överensstämmelse medstår inte FRLzssådan avgränsningEn
och f19695 41 1970142 108innehåll i övrigt jfr SOU s. prop. s.

beträffande separationsrätt.
sig detkunna tänka tidsmässig avgränsningMöjligen skulle enman

belöpande viss tid före konkursutbrottet,fordringarviset endastatt en
prioriterade. skulleskulle En sådan lösningmånader,t.ex. varasex

för under undersökanågra månaderkunna det möjligtgöra attstaten
ställning och vidta lämpliga indrivningsâtgärder.ekonomiskagäldenärens

blir emellertid godtycklig. svårtVarje avgränsning denna Det ärnaturav
vidmakthållande förmånsrätten begränsadi sådanatt att ett avse

deden styrkautsträckning skulle med fördelarförenat attavvara
sålunda begränsadskullenackdelarna. ekonomisktuppväger Rent en
Utredningenbli betydelselös för allmänna.förmånsrätt deträtt anser

sådant slagmellanlösningföljaktligen inte bör välja utanatt avman en
avskaffa förmånsrätten helt.

stånd-med utredningenshärefter inställer sigVad angår löneprivilegiet
förhåller sigförslagetbeträffande skatteprivilegiet frågan hur detpunkt

Även frågan till delförmånsrätten förtill löner svaret enm.m. om
lön,s.k. produktivvad anfört tidigarelämnats utredningen omgenom

frågan.utredningen utveckla sinskall ytterligare syn
lönegarantin medförtstatligaredan har berörts denSom har att

betydelse försinlöneprivilegiet i förlorat detpraktiken mesta av
beträffandereformefterarbetstagarna. Det gäller 1992 årsäven

vidbetydelseomfattning. får främstlönegarantins Förmånsrätten
vad utbetalatsmed anledning påutkrävande regressrättstatens somavav

grund lönegarantin.av
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Det skulle i och för sig i viss mån de oprioriteradegagna nu
fordringshavarna, löneprivilegietäven beträffande andra lönekrav änom

s.k. produktiv lön avskaffas. Mot detta talar emellertid desom avser att
sociala skäl ursprungligen motiverat förmånsrätten alltjämt kan görasom
sig gällande beträffande sådana fordringar inte täcks lönegaran-som av
tin. Antalet fall då lönefordran inte täcks garantin kommer ien av
fortsättningen bli ñrut.större än Ett avskaffandeatt löneprivilegietav
i berörda del skulle inte heller så betydelse för de idagnu stor
oprioriterade borgenärerna, eftersom de totala lönefordringarnas andel
i utdelningen vid konkurser genomsnittligen liten vidär rätt utredningens
undersökning företagskonkurser 1990 bara 5,1 %. Och någonav
egentlig betydelse för främja rekonstruktion konkurs skulleatt utan en
sådan lösning sannolikt inte heller få.

Däremot kommer med förslaget angående s.k. produktiv lön ñnan-
sieringen lönegarantisystemet kunna stärkasattav att statensgenom

kommer iregressrätt bättre läge. Eftersomett kanregressrätten
betydelse också för stävja missbruk garantin se vidareatt av prop.
199192l39 13 utredningen det finns starka skäl föratts. anser att
behålla förmånsrätten för regressfordringar.statens

Utredningen sig med hänsyn till det anförda inte kunna förordaanser
någon principiell lösning den LGUän valt. betyderDet fordranamian att
med förmånsrätt enligt 12 § FRL vid behov före fordringar medtas ut
förmånsrätt enligt 5 och 8 §§ FRL såvitt löneförmåner underutom avser
längre tid de förstaän två månaderna skälig uppsägningstidav en om
högst månader eller under den kortare tid gäldenärens närings-sex som
verksamhet fortsätter efter konkursutbrottet.

Det finns ytterligare allmän fråga rörande förmånsrättsordningenen
betydelseär när överväger rekonstruktionsför-som ett nyttav man

farande, nämligen hur skall ställa sig till nytillkomna fordringarman
efter betalningsinställelse. I andra jämförbara länder, Danmarken t.ex.
och Norge, har i den konkursrättsliga lagstiftningen i samband med
införandet regleri syfte främja rekonstruktion företagattav nya utanav
konkurs tagits bestämmelser hög prioritet i betalnings-upp som ger
ordningen åt vissa fordringar uppkommit företagnär försöktett attsom
åstadkomma uppgörelse med borgenärerna betalningsinställelseen genom

bl.a.se avsnitt 5.1.2. Bestämmelsernas utformning skiftar något mellan
länderna, är förmånsrätten söktgemensamt attmen man genom
underlätta den fortsatta driften företag fått betalningssvårig-ettav som
heter. En hög prioritet för driftskostnader uppkommer i ettsom
rekonstruktionsskede har till fördel ñräven övrigaansetts vara
borgenärer, eftersom dessa vid uppgörelse konkurs regel fårutanen som

bättre ekonomiskt utbyte. Enligt utredningensett mening finns det
anledning undersöka vi i Sverige börävenatt denpröva angivnaom nu
ändringen i förmånsrättsordningen.

Utöver de särskilda förmånsrätterna och de allmänna förmånsrättema
ñr skatter och löner förmånsrättsordningen idag vissa allmännaupptar
förmånsrätter speciellt slag 10 och 10 Till§§. förstaav mera a en

hör konkursansökningskostnader, begravnings- och bouppteck-grupp
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avlidit före konkursbeslutet,gäldenärenningskostnader, när samt ac-
fordringen belöper tid inom månaderkordskostnader 0.d., sexom
gjordes eller därefter. Hit hör vidare kostnadkonkursansökningeninnan

med samtycke godåtgärd under den tiden vidtagitssärskildför avsom
bästa.uppenbart varit till borgenärernas Förmåns-enligt AckL ochman

fallen begränsad till vida den omfattaralla de nämnda såiärrätten attnu
till omständigheterna skäligt 10 §med hänsyn ärbeloppbara som

härefter revisors- och bokförings-förmånsrätt tillkommerAllmänFRL.
FRL.kostnader 10 §a

förutegentlig motsvarighet till deinnehåller således ingenFRL
för nytillkomnabestämmelserna förmånsrättutländskaberörda om

beträffandeallmän förmånsrättFöreskriften i FRLfordringar. 10 § om
vidtagits med godkännande godför särskild åtgärdkostnad som av
flera förbehåll minskar dessAckL försedd medenligt är somman

åtgärd har i motivenUttrycket kostnad för särskildomfattning. angetts
exempelvis värdering gäldenärens rörelseåtgärdersådana avsomavse

105.bokföring 1970142 Detgranskning hans se äreller prop. s.av
i princip behandlasde uppkommit i konkurskostnaderalltså som om --

konkurskostnader.som
för kris-ñljer betalningsinstållelse dettidsperiod ärDen som en

kritiskt skede i flera hänseenden. Möjligheternadrabbade företaget attett
oftadrift företagets verksamhet osäkra.finansiera fortsatt äraven

behov ochråda hur skall tillgodose råvarorOklarhet kan avom man
Ändringar visa sig erforderligaför rörelsen. kanbehövsannat som

inte minst krävsföretagets ledning och personal. Sistbeträffande men en
skall kunna bedrivas längre sikt. Olikaplanering för hur verksamheten

rekonstruera denna måste prövas.vägar att
nuvarande ordning bl.a. deni det föregående harhar påvisatsSom

anknytning till konkurs kan frestastatliga lönegarantinsnackdelen denatt
grundligabetalningssvårigheter skjuta denmedföretag att upp genom-

företagetekonomiska problem till dess har blivitsinagången attav
emellertid sigsådant uppskov för med allvarligai konkurs. Ettförsatt

både samhället och oprioriterade borgenärer.nackdelar för t.ex.
oftast ofördelaktigtsamhällsekonomisk synpunkt detFrån är att ett

livskraft körs i botten, innan möjligheternaföretag har kvar någonsom
först konkurs-rekonstruktion blir utredda allvar. Görs dettatill

sviker och dessför företagets kunderstadiet, riskenär attstor att
underpris. följd ofta de anställda ellerfår säljas till Entillgångar är attut

leder i sin till ökadeblir med sina arbeten. Dettademvissa turav av
socialtjänst. det sigutgifter för arbetsmarknadsstöd och Rör ettom

konkurs få allvarliga följder ocksåmed anställda, kanföretag många en
påfrestningarmed därav följandeför näringsverksamhet ortenannan

det allmänna.för
flestahar också påtagliga nackdelar för deNuvarande ordning

uppkommit före betalningsinställelsen.med fordringarborgenärer som
givetvis i takt med företagetstill betalning minskarUtsikterna att

förvärras. tidigare den berörda genomgångenobestånd Ju avnyss
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företagets ekonomiska situation kommer till stånd, dess ökarmera
utsikterna för fordringshavare säkerhetsrätt betalt.t.ex. utan att

särställning iEn sammanhanget intar borgenärer fordringarmed som
efter betalningsinställelsen.uppkommer Sådana kan gälla exempelvis

lokalhyralöner, och råvaruinköp. förutsättsDet sådana kostnaderatt som
betalasregel kontant. grundläggandeEtt problem blir därför hur ut-

gifterna skall finansieras. Normalt har gäldenären i det uppkomna läget
utnyttjat tillgängliga säkerheter. En ändring i förmånsrättsordningen som
innebär nytillkomna fordringar prioriteras framför företagshypo-att t.ex.
tek skulle sannolikt öka krisdrabbat företags möjligheter finansieraett att
verksamheten och därmed dess utsikter rekonstruera denatt utan
konkurs. fordringarnaDe får samtidigt bättre garanti för betalningnya en
i händelse rekonstruktionsförsöken inte leder till önskat resultatatt utan
följs konkurs.av

i utlandet sökt kommaNär till med krisdrabbade företagsråttaman
svårigheter den angivna metodenär de vägar ansettsnu en av som vara
framkomlig därmed rubbar säkerhetshavarnas i förrättutan att storman
utsträckning. gäller inteDet bara i Danmark och Norge, där ordningen

Ävenhar tillämpats sedan l980-talet. i andra länder, England,såsom
och Frankrike, harUSA slagit in på denna väg.man

praktiken kanI det förhålla sig så, kreditgivare redanatt samma som
innehar fordran med säkerhet i företagshypotek anmodas atten ge
ytterligare viss kredit i rekonstruktionssyfte. Denna borgenär kommer då

få bästa förmånsrätt bortsett från handpantrått med prioritetatt m.m.
enligt för4§ FRL sådan kredit. Det gäller medlenoavsetten om
används för råvaruinköp, betalning löner Med hänsyn tillt.ex. etc.av
syftet med förmånsrätten bör den gälla före fordranäven på s.k.
produktiv lön.

En ändring i förmånsrättsordningen berört slag måste givetvisav nu
inteså onödiga tillämpningsproblemavgränsas uppstår. Ett viktigtatt

villkor för den förmånsrâtten bör den följer bara medattnya vara, nya
fordringar har tillkommit med samtycke den administratorsom av som

i rekonstruktionsförfarande. Med sådant villkor ochutses ett nytt ett ett-
motsvarande undantag i reglerna återvinning i konkurs beträffandeom

betaltsfordringar med administratoms samtycke bör till-någrasom -
lämpningsproblem inte behöva uppkomma. Lagtekniskt ändringensynes

tillägg till och införande undantags-kunna ske 10 § FRLettgenom av en
fordringarDärigenom kommer nytillkomnaregel i kap. KL.4 auto-

företrädesrätt i förhållande till bl.a. företagshypotek jfrmatiskt att
15 § FRL.

beskrivet slag har den fördelen denEn lösning även att gynnarav nu
Eftersomförmånsberättigade borgenärerna. det starktde icke år ett

ställning får alltså ändringenönskemål stärka dessa borgenärersatt en
dubbel effekt. Självfallet ställer den krav den tidsperiodpå att som
förmånsrätten kan inte blir alltför lång. i lag ställaAtt snävavse upp en
tidsgräns, månader, kan i praktiken visa signågra dock hat.ex.
nackdelar. Enligt utredningens mening får här falla tillbaka påman
reglerna upphörande förfarandet avsnittse 6.3.7.om av
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6.2.3 statligaDen lönegarantins roll

avsnittI 6.1.3 har utredningen framhållit den statliga lönegarantin iatt
hänseendebl.a. har kommit användas så kan talaett att att attman om

föreliggerdet osund konkurrens företagenmellan i bransch. Deten en
falletgäller det garantin utnyttjas indirekt samhälleligatt sortssom en

subvention i samband med överlåtelse konkursföretags rörelseettav
handel med lönegarantin. Förfarandet visserligen inte olagligt,är

striderdet lönegarantins syfte. Det skapar likviditet hosmotmen en
företaget inte skulle ha funnits och det kan köparföre-ettsom annars ge

önskvärda konkurrensfördelar. Utredningen uppehåller sig i dettag
följande främst vid detta slag överutnyttjande lönegarantin.av av

föregåendeI avsnitt har utredningen föreslagit sådan ändring ien
förmånsrättsordningen fordringar på s.k. produktiv lön dvs. i principatt
lönefordringar de förstatvâ månaderna skälig uppsägnings-t.0.m. av en
tid högst månader i konkurs vid behov före bl.a.tas utom sex
företagshypotekshavares fordran. Följs utredningens förslag i denna del,
minskar uppenbarligen för handel med lönegarantin. Enutrymmet
kreditgivare, löper risken förstå del lönekostnaden iatt storsom en av

gäldenärsföretags konkurs, kommer givetvis verka förett att att
företagets drift inte hålls igång längre vad absolutän nödvändigt.ärsom
Det med utredningsförslagetär endast sådana löner belöper depåsom

fyrasista månaderna uppsägningstiden skulle kunnaav som vara av
för sådanaintresse rekonstruktionsavtal utredningen har redovisat isom

avsnitt 3.3.4.2. De problem har sig till känna i konkurrenshän-gettsom
seende i samband med utnyttjande lönegarantin minskar redan medav

till anfördahänsyn det påtagligt i omfattning.
finnsDet ytterligare skäl varför utredningens förslag kanett en

sådan effekt. I avsnitt 6.2.4 kommer utredningen redovisa sittatt
ställningstagande i fråga behovet rekonstruktionsförfarandeett nyttom av

kan föregå eller konkurs. Genomförsersätta det utredningensom som
föreslår i den delen, kommer det i åtskilliga fall ställa sig för-att
delaktigare för såväl gäldenären borgenärema inklusive före-som
tagshypotekshavare genomföra rekonstruktion konkurs. Detatt utanen
betyder i sin lönegarantin i dessa fall inte kommer in i bilden. Jutur att

rekonstruktionerfler detta mindregörs blir kvarvarandesätt,som
problem till följd handel med lönegarantin.av

Även utredningen sålunda problemen med överut-attom anser
nyttjande lönegarantin kommer kraftigt minskas vidatt ettav genom-
förande utredningens förslag, kan inte helt bortse från attav man
förekomsten lönegarantin begränsningen maximibeloppet tilltrotsav av-

kr kan100 000 incitament tillutgöra avtal det slagett av som ex--
emplifierats i det föregående. Utredningen skall därför ytterligare
uppehålla sig vid frågannågot vilka möjligheter det finns motverkaatt

fortsatt överutnyttjande lönegarantin.ett av
LGU diskuterade i sitt betänkande SOU 198827 Lönegarantin och

förmånsrättsordningen se avsnitt 4.2.3 vilka fall användningav av
lönegarantin led i överlâtelseavtal vid konkurs kunde sägassom som vara
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otillbörliga. LGU menade borde frånutgå hur avtalen förhöllatt man
sig till de avräkningsregler i FRL gäller för bl.a. det falletsom att
arbetstagaren inte behöver arbeta konkursboet under uppsägningstiden.
LGU ansåg rekonstruktionsfall skall betraktasatt oacceptabla desom om

istår strid med tanken bakom avräkningsreglerna. Som exempel härpå
arbetstagaren under uppsägningstidenatt utför arbete köparenangavs åt

rörelsen i dennes egenskap arbetsgivare skäligav utanav ny- -
ersättning från denne, uppenbarligen borde ha kunnat förvärvamen
inkomst i den anställningen. LGU såledesansåg de nödvändiganya att
bestämmelserna redan fanns i form avråkningsreglema och det iattav
stället gällde effektivisera tillämpningenatt dessa regler. Det bordeav
enligt LGU lämpligen ske inom för den granskning utförsramen som av
tillsynsmyndigheten i konkurs.

fallDet otillbörlig användning lönegarantin LGU anfördeav av som
överensstämmer rätt mednära det första de exempel handel medav
lönegarantin utredningen i avsnitt 6.1.3. Somangett LGUsom
framhållit det framförär allt när överlåtelseavtal innebärett avsiktligtett
gynnande köparen och konkursborgenärerna lönegarantifondenspåav
bekostnad kan tala oacceptabel transaktion. Detsom gällerman om en
alltså skilja de situationer där lönegarantinsatt ut användning i avtalett
klart strider syftet med avräkningsreglemamot i FRL.

Möjligheterna effektivare tillämpningatt avräkningsreg-genom en av
lerna komma till medrätta överutnyttjandet lönegarantin får sägasav
ha ökat med tillkomsten 1992 års LGL. Konkursförvaltaren har i den-av

lag tilldelats uppgiften fatta besluta i lönegarantifrågorattna i alla kon-
kurser. Han skall också ställning till eventuellta avräkning. I lagen ges
olika regler i syfte tillämpningengöraatt avräkningsreglerna effek-såav
tiv möjligt se 10, 12, 18 och 26 §§ LGL ochsom 199192139prop;

ff.,37 ff.46 och 50 f.. Chefen för Arbetsmarknadsdepartementets. har
i förarbetena till lagen betonat det angelägna i alla formeratt av
missbruk och icke avsedd användning garantin motverkas se nämndaav

50.prop. s.
Det hittills anförts har i första hand tagit sikte på de fallsom då

lönegarantimedel utgått vid fortsatt drift syftar till överlåtelsesom av
konkursföretagets verksamhet. Som utredningen påpekat i avsnitt 6.1.3
kan emellertid tala osund konkurrens i ytterligareman fall,om ett
nämligen då konkursgäldenär använder lönegarantimedel formen som en

driftkapital affärsmässiga förutsättningarutan föratt fortsattav drift eller
överlåtelse rörelsen ñreligger. För tjänsteproducerandeen företagav gör

sig de skäl för konkurrensproblemenatt minskar med utredningens
förslag till ändring i förmånsråttsordningen inte gällande med samma
styrka i överlåtelsefallen. Inte heller avräkningsreglemasom i 1992 års
LGL kan förväntas effekt. Det finns därför skäl inte minstsamma att -med tanke på avvecklingsfallen undersöka vilka andra möjligheter-

står till buds motverka osund konkurrens.attsom
Först finns anledning erinra tillsynsmyndighetens roll i sambandom

med förvaltaren skallatt ställning till viktigare frågorta i konkurs. I
7 kap. 10 § KL tillsynsmyndighetenatt och särskilt berördaanges
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hinderinte föreliggerdetfrågor,viktigareskall höras iborgenärer om
omöjligtdå det kande fallsikteUndantaget närmastdet. tar varamot

kostnader nåbetydandetidsutdräkt elleravsevärdmed attförenateller
samrådsskyl-förvaltarensomfattassigoch föriborgenärviss avsomen
197879l05utländska borgenärer sebeträffandedighet, t.ex. prop.

rörelse ochgäldenärensdriftenvidaredenfrågan274. Att omavoms.
viktigare frågorexempel årpåegendomvärdefull utgörförsäljning av

273.l97879zl05klart se s.prop.
borgenärerinte barahörañrvaltarenförskyldigheten utanNär att

uttalade chefen ñrKLinfördestillsynsmyndighetenockså genom
betydelse i defår särskildskyldighetsådanJustitiedepartementet att en

andra intressentillhänsynförvaltarenförfråga uppkommerfall då att ta
sälja hela113. Att19868790borgenärsintresset seän s.prop.

dellönegarantinföra inöverlåtelseavtaletoch irörelsen en avsom
tillsynsmyndig-kräverfrågaviktigsjälvfallet sådanavtalet är somen

gäller34. Detsamma199l92139jfrhörande ävenhetens s.prop.
tveksamtdetkonkursföretag ärnärdriftfortsattbeslut ettavom

överlåtelseförförutsättningaraffärsmässigafinnshuruvida det aven
detutformademellertid så äriBestämmelsen KL är attrörelsen.

tillsynsmyndig-krävs intebeslutanderätten. Detharförvaltaren attsom
haskall endastMyndighetenåtgärder.förvaltarensgodkännerheten

det börbetydelseblir då vilkensaken. Frågansintillfälle att synge
försäljningavstyrkereventuellttillsynsmyndigheten t.ex. av enatt en

syftet medstriderutnyttjaslönegarantin sättrörelse där motett som
garantin.

slutbetänkande SOUKonkurslagskommitténsremissyttrandeI sitt över
detStockholms länLänsstyrelsenipåpekadekonkurslag att198324 Ny

rörelsedriva sin pågäldenärerförvaltare låterförekommer att samma
avsevärdaförbrukandeundertidigareoseriösa sätt avmen nusom

tillsynsmyndighetendärförföreslogLänsstyrelsenlönegarantimedel. att
Departementschefenförhindra detta.möjlighetlagligskulle attges

visserligen alltjämtdet ärs. 284l9868790framhöll i attprop.
tillsynsmyn-driftfortsattbeslutarförvaltaren attmenomensamsom

betydelse. Hanbör tillmätasnaturligtvisuppfattningdighetens stor
förvaltarenmyndighet avstyrkt måstedennauttalade vidare att om

han beslutarståndpunktför sinskälha starka attuppenbarligen om
förstödtillkomstuttalats vid KLssålundaVaddriften.fortsätta gersom

beaktatillsynsmyndighetenpådet ankommeruppfattningen attatt
myndigheten viddrift.fortsatt Görlönegarantimedel vidanvändningen av

användningenbedömningendenförvaltarenmedsamrådet att av
osundformleder till någonkonkursföretaglönegarantimedel ett avav

driftförut, bör fortsattutredningenmeningi denkonkurrens angett
avstyrkas.såledesrörelsenöverlåtelseocheller av

och ilängre KLbörharUtredningen övervägt ett stegmanom
gäller fortsattsåvittförvaltarenbestämmelseuttryckliginföra attomen

godkännande till-inhämtarörelsen böröverlåtelsedrift och avav
bestämmelsesådanföreslåskälTillräckligasynsmyndigheten. att ennu

sannolikt leda tilldenfall skulleflestafinnas. I dedock intetorde en
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onödig omgång redan därför användningen lönegarantimedel i detatt av
enskilda fallet inte kontroversiell förär och konkursförvalt-ansvaret
ningen skall ligga förvaltaren.på tillsynsmyndigheteniOm fortsättningen
i högre grad hittills beaktarän de synpunkter utredningen har redovisat
i det föregående, finns anledning frågan överutnyttjandeanta att om av
lönegarantin kommer i läge. knappastDet troligtärett nytt att en
förvaltare inte skulle intryck klart redovisat avstyrkande frånta ettav
tillsynsmyndigheten viss överlåtelse.t.ex.av

För ytterligare belysa sin uppfattning i berörda del villatt nu
utredningen följande. När tillsynsmyndighetennämna hörs förvaltarenav

tilltänkt överlåtelse, bör myndigheten granska avtalet särskilt medom en
hänsyn till lönegarantins utnyttjande. Rör det sig avtal det slagettom av

exempliñerats i avsnitt 6.1.3, bör myndigheten klart förgörasom
ñrvaltaren, avtalet kan intet för den händelse avtalet strideratt om

avräkningsreglerna i FRL och talan överprövning förvaltarensmot om av
beslut i lönegarantifrågan väcks se 30§ i 1992 års LGL och prop.
199192l39 får51. Det förvaltare i sådant lägeantas att ett tars. en
starkt intryck avstyrkande yttrande från tillsynsmyndigheten medettav
tanke bl.a. den skadeståndsskyldighetpå enligt 17 kap. KL kansom
utkrävas förvaltaren.av

Med hänsyn till det önskvärda i motverka osund konkurrensatt
användning lönegarantimedel har utredningen ocksåövervägtgenom av

främjadet finns andra metoder detta syfte. Den tanken har väcktsattom
i KLs regler tillsynsmyndighetemas uppgifter föra inatt om en

uttrycklig skyldighet förregel dessa myndigheter övervakaattom
efterlevnaden föreskrifterna lönegaranti. Med hänsyn till detattav om
i kap.7 27 § första meningen KL redan finns låt allmänten vara-
syftande regel skyldighet för tillsynsmyndigheten övervakaatt attom-
förvaltningen bedrivs ändamålsenligt isätt överensstämmelse medett

och andra författningarKL utredningen dock inte lagbe-attanser en
erforderlig.stämmelse i Som redanämnet är LGU inne se SOUvar

f198827 169 kan emellertid bestämmelse berört slag fyllas. en av nu
plats i verkställighetsföreskrift till LGL.en en
I 8 kap. 2 § KL stadgas förvaltaren får fortsätta igångvarandeatt en

rörelse i den detmån ändamålsenligt. fortsättaär rörelsenAtt under
längre tid frånårän edgångssammanträdet förutsätter emellertidett att

finnsdet särskilda skäl för det. Vid den Insolvensutredningenav
anordnade hearingen framfördes tankar begränsa den tid underattom
vilken förvaltaren får fortsätta rörelsen till månader efter edgångs-sex
sammanträdet. Enligt vad utredningen inhämtat från konkursförvaltare är
det dock inte särskilt vanligt driften fortsätts längre tid änatt sex
månader. Lönegarantimedel utgår inte heller under längre tid än sex
månader. Ettårsfristen därñr inte något problem såvittutgörasynes avser
den berörda frågan osund konkurrens.nu om

Med den ståndpunkt utredningen intagit det sålunda intenu synes vara
behövligt med några uttryckliga lagändringar för motverka överut-att
nyttjande lönegarantin i berörda hänseenden.av nu
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förut avsnittutredningen 6.1.3 förekommer det ocksåSom nämnt se
spekulation i lönegarantin, nämligen företag förnärsorts antarannanen

anbud från exempelvislåga underentreprenör, arbete vidvars en
konkurs för förväntaseventuell denne kan bli slutfört med utnyttjande av

lönegarantimedel. Det enligt utredningens mening i detär närmaste
ogörligt lagstiftningsvägen komma åt överutnyttjande det slaget.att av

kommer här in frågor i vad det huvudMan på mån möjligtöver ärom
ingripa företag konkurrerar hålla sinamot ettatt attsom genom

lönekostnader lägre andra företag i branschen jfr konkur-än 41 §även
renslagen och 1981822165 ff.1982729 194 Enligt utred-prop. s.

mening kan vad utredningen anförtningens tillsynsmyndighetens rollom
enligt kap. få betydelse7 lO§ KL också denna punkt. Finnerpå
myndigheten fortsatt drift i entreprenörsföretag, igåttatt ett som
konkurs, uteslutande blir beroende lönegarantimedel föranvändsattav

fullfölja tidigare avgivna, uppenbarligen för låga anbud, böratt
myndigheten avstyrka fortsatt drift.

6.2.4 rekonstruktionsförfarandeEtt nytt

i debatten efterlyst alternativa formerNär för insolvensbehandlingman
brukat framhållashar arbetet rekonstruktionpå krisdrabbadeatt av

rörelser oftast kommer igång för Sålunda har exempelvis Statenssent.
industriverk i sin förut berörda pekat på betydelsen interapport attav
bara företagaren också borgenärerna i tid konkurssåutan attreagerar
undviks 19857 Erfarenheternase SIND 153. från utländska rätts-s.

utredningen har studerat, bl.a. Danmark, England och USA,system som
pekar i riktning. Vad då kommer i blickfältet ärsamma som om man

reglering i lag kan skapa alternativ till konkurs ökarettgenom en som
möjligheterna för krisföretag lösa sina problem innan gäldenärenatt
kommit definitivt på obestånd.

det föregående har utredningenI diskuterat olika tänkbara ändringar
i förmånsrättsordningen kan incitament för dem direktsom ge som
berörs företags betalningssvårigheter tidigare medverkaänett attav nu
till försök rekonstruera krisföretags verksamhet. förslagen,Ettatt ett av
dvs. förmånsrätten för nytillkomna fordringar, kan knappast förverkligas

Äveni lag reglerar själva rekonstruktionsproceduren. övrigautan att man
förslag hänger med sådan lagreglering.nära hurOavsettsamman en man
ställer sig till nämnda förslag, finns det enligt utredningens meningnu

rad skäl talar för införande rekonstruktionsförfarandeett nytten som av
konkurs.utan

har framhållitsSom tidigare avsnittse 6.1.4 vår nuvarandeär
ackordslagstiftning förenad med vissa brister. AckL visserligenger
möjlighet för rörelsedrivande gäldenär efter godmansför-att etten
ordnande visst andrum för reda sin ekonomiska situation.ett att ut

gällandeDen tvåmånadersfristen härför har emellertid föransettsnu vara
kort och kan formellt inte förlängas. Dagen för den faktiskasett- -
betalningsinställelsenoch ansökan godmansförordnande sammanfallerom
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i praktiken sällan. Detta innebär i sig nackdelar. Man har också pekat
kraven denpå gode kompetens idag föratt lågtär ställda. Detmannens

har anförts enligtutgör utredningens mening starka skäl försom nu att
vidareutveckla nuvarande ackordsförfarande i nämnda riktning.nyss

Väljer den antydda kanvägen undgå flera deman nu man av
nackdelar ñrenadeär med det nuvarande rättstillståndet. Enligt 12som
och 19 §§ AckL det dagenär för beslutet inledande förhandlingom av

offentligt ackord vilka borgenäreravgör blir bundnaom som som av
ackordet. Söker däremot knyta till dagen för betalningsinställelse,man an
vinner bättre överensstämmelse med hur i praxis avgjort vilkaman man
fordringar omfattas ackord. I anslutning härtill börett ävensom av
framhållas betalningsinställelsedagen har böraatt avgörandeansetts vara
också för borgenärers kvittningsrâtt och utgöra utgångspunkt för
återvinningsfrister se Ingrid Amesdotter, Om betalningsinställelset.ex.
och ackord, 1982, 429.s.

En de betydelsefullaste uppgifterna vid 1970 reformårs ackords-av av
lagstiftningen ansågs skapa ordning möjliggörattvara atten som
förhandlingar underhandsackord kan föras störasom utan att av
sâraktioner från borgenärerna prop. 1970136 71. Lagstiftarens.
anknöt därför rättsverkningar beträffande sådana sâraktioner till
godmansförordnandet. Om inför rekonstruktionsförfarande,ett nyttman
bör rättsverkningar i fråga utmätning och konkurs lämpligen knytaom

till det förfarandet påbörjas i anslutningatt till betalningsinställelse.an
Rättsverkningama bör vidare utsträckas tilläven säkerställda borgenärer.
Härigenom skulle sannolikt också den behövliga frysning gäldenä-av

ekonomiska situation dennes betalningssvårigheter nödvän-rens som
diggör kunna i ökad mån såväl främja gäldenårens möjligheter att
rekonstruera verksamhet borgenårerna ökat rådrum för sättasom ge att
sig in i gäldenärens ekonomiska ñrhållanden.

liggerDet i sakens gäldenärs önskannatur betalningsanståndatt en om
måste komma till uttryck hänvändelse till myndighet,genom en en om

vill knyta sådana rättsverkningar till betalningsinstâllelsent.ex.man som
varit tal. Ett särskilt skäl härför därigenomär klargörnyss att man

betalningsströmmama efter den tidpunkten. Innebörden förfarandetsav
påbörjande blir gäldenåren upphör betala de skulderatt han hade vidatt
den tidpunkten. Den frysning skalluppnås komma borgenärernasom
till godo på det viset deras ställning inte förändras.att avsevärt För
gäldenärsföretaget detär emellertid mycket svårt undgå betalningatt av
sådana fordringar efter frysningstidpunkten förfaller till betalningsom
periodiskt och livsviktigaär för företagets överlevnad. Det gällersom

Ävenhyra lokaler och löner tillt.ex. anställda. driftskostnaderav av
slag uppkommer måste betalas.annat I avsnitt 6.1.4 har särskiltsom

berörts den situationen gäldenären ingått avtalatt leveransom av
fömödenhet såsom elektricitet och med borgenär intarvatten en som en
monopolställning på området. Med reglering rekonstruktions-en ny av
proceduren kan stadgastörre skapas i fråga ordningen vid betalnings-om
inställelse och motverkas uppkomsten tvister angående vilka ford-av
ringar krissituationen får betalas.trotssom
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kompetensenframförts stärkahar önskemålSom nämnts attomnyss
gäldenären medförordnande skall biståefterdenhos rättens attsom

rekonstruktion företagets verksamhet.utsikterna tillundersöka av
vid fråganvikt bör läggassärskildUtredningen attatt om gemenar

hans arbete skall kunna leda tillbefogenheter förtillräckligadenne att
motsvarande fårgäldenären i månresultat. betyderpositiva Det att
markera betydelseni sin rådighet.inskränkningar Förvidkännas att av
benämningen dennespelar börroll den utseddeden rätten avpersonenav

administrator.från god tilländras man
lagstiftning området årviktigt motiv för denEtt som senare

ställning ökaborgenärernasutomlands har varit stärkaskett attatt genom
danska reformekonomi. Vid 1984 årsinsyn i gäldenärensderas av

motivoch 5.1.3 har dettabetalningstandsning avsnitt 5.1.1institutet se
skulle bygga be-fördet avgörande att utansettst.o.m. manvara

tillhandahål-betalningsinställelse. AckLlegalt regleradståmmelserna om
till insyn under inled-borgenärernasinga egentliga regler rättler om

offentligt ackord harförhandlingningsskedet. först sedanDet är om
skall hållas.borgenärssammanträde Detenligt AckLbeslutats ettsom

beslut.fem veckor efter nämnda Dettidigast ochskall äga tre senastrum
för borgenärsgrupper debetydelse olika såuppenbarligenär attstorav

gäldenårens ekonomi. detfår erforderlig insyn i Ommöjligttidigt som
fullt skall fylla sinlaggäldenärenrådrum utnyges genom ensom

får sådana upplysningartill borgenärernafunktion, detmåste attattses
dispositioner med visst för-gäldenärsföretagets fortsattaomfattarde

undermening talar det ñrutredningenstroende. Enligt att man
rekonstruktionsplan utarbetas. En förbättradförfarandet bör till att ense

reglering,nödvändigt inslag iblirinsyn ett omen ny man
tvåmånadersfristen enligtnuvarandedenexempelvis överväger göraatt

flexibel.AckL mera
behovetligger ocksålinje med det övervägerI attsagts mansom nu

föregår konkurs ochi förfarandefrån det allmännas sidainsyn ett somav
Ärinsolvensbehandling.formen fördenersättaär statenattavsettsom

får automatiskt insyn denenskilda fallet,skatteborgenär i det staten
förfarandetanledning övervakaSkulle inte havägen. attstaten som

vissfinnas för det allmänna haintresse ändåkanborgenär, attett
kan skevad i det skedet. Detkontroll pågåröver t.ex. attgenomsom
och därvid kontrolleraradministratorden skallrätten utser varasom
skäl inte finnas föratillräckligakompetens. Däremotdennes attsynes

ñrfarandet.tillsynsmyndighet i konkurs till detmedöver systemet nya
skäl fördet ñnns godaRedan det anförda visar attatt genom ennu

rekonstruktion livskraftigatillområdet öka utsikternalagreglering på av
anspråk konkursinstitutet.ioch därmed minska behovetföretag taattav

former förlegalisera sådanaför övrigt egenvärdeharDet attett
praxis.utvecklats iinsolvensbehandling harsom

formellt gälla enbart detinskränkas tilllagreglering bör inteEn att
syftebetalningar. bör ha vidareinställer sina Denskede då gäldenåren ett

det möjligtförfarandesikte skapa göroch att ettatt ettta som
rekonstruktion gäldenärensmöjligheterna tilleffektivt undersökasätt av



SOU 1992113 347

näringsverksamhet. Förfarandet bör givetvis syfta tilläven att en
uppgörelse mellan gäldenärennås hans borgenäreroch antingen under

offentligthand eller ackord. Förfarandet bör tidsbegränsatgenom vara
och inte sluta, förrän syftet nåtts eller den medgivna tiden gått ellerut
förfarandet inte längre meningsfullt. Regleringen börär motannars
denna bakgrund lämpligen formen lag företagsrekonstruk-ges av en om
tion.

Med lagreglering slag förhoppningsviskan inämnt vissen av nu man
minska förekomstenmån betalningsinställelser.tysta Dessa har bl.a.av

de nackdelarna de sker offentlig insyn och därmed kontrollatt utan utan-
kompetensen hos den leder ackordsförhandlingen och kan draav som -

tiden resultatet blir bättre från borgenärernas synpunkt.ut utan att sett
Även borgenärernas ställning kan lätt bli prekär. fårMan visserligen

med gäldenärerräkna i fortsättningenäven kan vilja föredra lösaatt att
sina betalningsproblem i tysthet framför offentlighet.dem Medatt ge en
lämpligt avvägd lagreglering bör dock kunna den lagengöra såman nya
attraktiv tillämpning denna i åtskilliga fall föredras framför andraatt av
förfaranden.

Med den inriktning reformen har bör risken förangettsav som nu
missbruk inte avgörandenågot motiv för från lagstiftning.avståattvara
Utredningen vill särskilt peka möjlighetenpå till förbättrad insyn i
gäldenärens ekonomi lagreglering kan borgenärerna, däriblandsom en ge

skatteborgenär. Man givetvismåste observant påstaten attsom vara en
ordning möjlighet för förlängning tidsfristenöppnar fört.ex.ny som av

förfarandet kan inbjuda till näringsidkare söker i onödan förlängaatt en
nådatiden. Erfarenheterna från länder där tidsfristen flexibel,är mer

dock inteDanmark, tyder på detta blivit något allvarligt problemt.ex. att
följd betalningsinställelsentill lagreglerats. sistaI hand måsteattav

givetvis ha möjlighetborgenärema försätta gäldenär i konkursatt en om
rimligtförfarandet inte tjänar något ändamål.

lagreglering själva förfarandetEn vid företagsrekonstruktionav
förändrar inte insolvent företags likviditetsproblem. Såtillvida innebärett
regleringen sig inte direkt fördel jämförtnågon med nuvarande ordning.

har i det föregåendeSom nämnts bör emellertid reform kunna leda tillen
näringsidkare med betalningssvårigheter tidigare sökeränatt nu

åstadkomma lösning krisen. Förenas sådan reglering med vissaen av en
ändringar i fråga förmånsrättsordningen bör lagstiftningen ha utsikterom

motverka olägenheterna nuvarande ordning.att av
Med hänsyn till det anförda utredningen lagregleringattanser en av

betalningsinställelse och vad förenat med den bör komma tillärsom
stånd i form lag företagsrekonstruktion.av en om
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6.3 Huvuddragen i lag företagsrekon-en om

struktion

6.3. 1 Utgångspunkterna

Utredningen har i föregåendedet vad väsentligen bör utmärkaangett som
reform, syftar till det möjligtgöra i större utsträckning änatt attsomen

konkurs rekonstruera näringsverksamhet, gäldenären harnärutannu en
fått betalningssvårigheter. sidorTvå saken har belysts Bevekelse-av
grunderna för igång rekonstruktionsförsöken,sätta innan konkurs åratt
oundviklig, och metoden för målet. det förranå I hänseendet haratt
särskilt diskuterats tänkbara ändringar i förmånsrättsordningen som

i önskad riktning.verkar I det hänseendet har förordats lagattsenare en
företagsrekonstruktion införs. Utredningen kommer i det följande attom

redogöra för sinnärmare på vad sådan lagreglering bör innehålla.syn en
rad frågorEn Vilka gäldenärer bör omfattasmöter. Vilken ekono-

misk situation skall regleringen anknyta till Vem skall kunna initiativta
förfarandettill Vilka bör râttsverkningarna förfarandetattvara av

påbörjas Skall gäldenären behålla sin rådighet Vilka krav skall ställas
den till administrator skallHur borgenärernas intressenutses tassom
varatill Hur länge skall förfarandet fortgå Vad skall gälla denom

formella proceduren och kostnaderna för denna förhållerHur sig
förfarandet till exempelvis förhandling offentligt ackord enligt AckLom

Utredningen medveten del frågornaär griper in iattom en av
varandra. Det svårt ställning till varjeär uppkommande spörsmålatt ta
för sig i föregripanågon mån på spörsmål. Detutan att svaret ett annat

emellertidhar lämpligast behandla frågorna i angivensynts att nyss
ordning. Härför talar inte minst det förhållandet lagreglering medatt en
fördel kan anknyta till den tidsföljd vari frågorna uppkommer under
ñrfarandet. Redan vill dock utredningen peka formell fråganu en av

övergripande natur.mera
uppbyggdAckL ansökan godmansförordnandeår så att utgör ettom

förstadium till förhandling offentligt ackord. Utnyttjar gäldenâren inteom
möjlighetsin ansöka sådan förhandling inom den föreskrivnaatt om

tvåmånadersfristen, förordnandetverkan förfallenär vid utgångenav av
tiden.den Ett rekonstruktionsförfarande bör enligt utredningensnytt

mening vidare flerai hänseenden. Som redan börnämnts denges en ram
tidrymd skall gäldenärenstå till buds längre.göras En avsiktsom
härmed öka möjligheterna till rekonstruktion.är I dessa strävandenatt
bör offentligt ackord ingå flera tänkbara alternativ. För-ettsom av
farandet bör alltså offentligt ackord blir aktuellt eller inteoavsett om

fortsättakunna till dess syftet nåtts eller det särskild anledningav annars
bör bringas till slut. Det betyder förfarandet inte börett att ses som
uteslutande ackordsprocedur ordning för klarläggautan atten som en
möjligheterna företagets verksamhet fortleva i elleratt att en annan

Förfarandetform. kan givetvis sluta med ackord kommer till ståndettatt
och verksamheten fortsätts i land. detMen kan ocksåägaresatt samma
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leda exempelvis till verksamheten överlåtsatt till ägare, övertarny som
betalningsansvaret för den förre ägarens skulder. Ett ytterligare alternativ

konkursär, framståratt enda med hänsynutväg till gäldenärenssom
dåliga ekonomiska situation och förfarandet därför snabbt avslutas.att

En lagteknisk fråga viss betydelse vidareär lag företags-av om en om
rekonstruktion bör förenas med översyn det insolvensrättsligaen av
regelsystemet i dess helhet. Bör exempelvis med den danskaman
konkursloven DKL förebild söka samla alla insolvensrättsligasom
föreskrifter i lag Bör ackords- och konkursinstituten underkastasen en
genomgripande revision för in i tidsenlig ordningatt jfr ävenpassa en
det utredningen tidigare föreslagna institutet skuldsaneringav
Utredningen har inte sin uppgiftsett göra sådan genomlysningattsom en

hela det nuvarande regelsystemet. Utan avvisa tankenav allmänatt en
översyn detta har utredningen begränsatsystem sitt förslagav till de
ändringar nödvändigtär förbundna med det aktuella lagstiftnings-som
uppdraget. I avsnitt 6.3.9 behandlar utredningen ytterligare förhållandet
till andra lagregler detpå insolvensrättsliga området.

6.3.2 Förutsättningar för förfarandet

En första fråga anmäler sig vilkaär gäldenärer bör omfattassom som av
lag. KL skiljer inte mellan olika slag gäldenärer,en ny juridiskat.ex.av

och privatpersoner. Inte heller AckL någonpersoner gör skillnad mellan
gäldenärer näringsidkareär och andra har hamnat isom betal-som
ningssvårigheter. Vid tillkomsten den lagen spörsmåletav synes om
gäldenärskretsen inte ha ägnats någon större uppmärksamhet. Lagstifta-

har frånutgått reglerna har sin egentligaatt betydelse beträffanderen
näringsidkare utformat dem så de kan tillämpas ocksåattmen på
privatpersoner jfr 22 § andra styckett.ex. tredje punkten AckL och

1970136 104.prop. s.
AckLAtt i principär ineutral fråga gäldenärskretsen är naturligtom

med hänsyn till det insolvensrättsligaatt regelsystemet hittills inte skilt
mellan näringsidkare och andra gäldenärer. Utredningen har emellertid
i sitt betänkande SOU 199074 Skuldsaneringslag förordat göratt man

skillnad mellan privatpersoner och näringsidkare i frågaen det i be-om
tänkandet föreslagna skuldsaneringsinstitutet. Beträffande skälen härför
får hänvisas till det betänkandet fi.s. 216 För utredningen framstår det

konsekvent fortsätta den inslagnaatt och förbehållasom vägennu en
lag företagsrekonstruktion för gäldenärer hörom till kategoriensom
näringsidkare. Man skulle då skuldsaneringslag föreslagenom en typav-

insolvensrättsligatvåantas förfaranden i utsträckning skullestor- som
kunna och kompletteraersätta nuvarande regler såväl ackordom som
konkurs. Utredningens förslag beträffande företagsrekonstruktion
förutsätter med andra ord skuldsaneringslagatt genomförs nären senast

lagreglering beträffande näringsidkare träder i kraft.en
Till fömiån för förfara nämndaatt talar flerasätt omständig-nu

heter. Som redan harnämnts AckL sin egentliga betydelse beträffande
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offentligt ackordovanligtnäringsidkare. Det ärgâldenärer är attsom
64.SOU 199074privatpersoner sebeträffandetill ståndkommer s.

godmansför-ansökergäldenärersådanadetvanligare ärNågot att om
underhandsackord. Men ävenuppnåAckL i syfteenligtordnande ettatt

dominera.näringsidkarekategorienhörande tillgäldenärertordehär
särskilt inteförutse,punkt inteberördaändring ärpåNågon att omnu

bakgrunddennagenomförs. Detskuldsanering ärrörandeförslaget mot
rekonstruktionsförfarande skulle någonförväntainte nyttatt ettatt

näringsidkare.beträffandetillämpningpraktisk änannat
området tilllagregleringbegränsaviktigare skäl förEtt än att en ny

reformen. I detsyftet medmed självaförknippatnäringsidkare är
det insolvens-viktenbetonatsflera sammanhangföregående har i attav

krisdrabbat företagsfrämjarregelsystemet bättrerättsliga än ettnu
uppenbart, dennakonkurs. Detrekonstruktion ärtillmöjligheter attutan

skapaönskemåletförenas medlagteknisktsvårligen låter sigtanke att nya
överrnäktigtill medkomma rättañrutsättningar ñr privatpersoner att en

åtgärder behövervilkai frågaHärtill olikheternaskuldbörda. är somom
utredningenskälanfördaalltför Redanvidtas att ettstora. anserav nu

gåldenärertillbör begränsas ärrekonstruktionsfbrfarandenytt som
utredningenerinrarnäringsidkarefråga f.d.näringsidkare. I attomom

skuldsaneringslag SOU 199074till sekategori täcks förslagetdenna av
217s.

juridiskatäcker såvälvidsträckt.näringsidkare DetänBegreppet som
allraomfattar denäring. störstadriver Detfysiska personer som

deninnefattarenmansföretagare. ävenDetlikavälföretagen somsom en
näringsverksamhet.driver formmed anställning någonjämsides aven

årsbokslutupprättandekrav ärinnebärande påBokföringsskyldighet av
stycket bokföringslagenjfr sistaförutsättning, §obligatorisk 1inte någon

1976125.
utredningen harutländskaErfarenheterna från de rättssystem som

sinrekonstruktionsförfarande fårlagreglerattyderstuderat på att ett
har nyligenmedelstora företag. I USAochbetydelse förstörsta stora

reorganisationsförfarandekomplettera detsyftefram förslag ilagts att
mindrekonkurslagen såamerikanska ävenkap. i deningår i ll attsom

förfarande avsnittsådant seanvända sigpraktiken kaniföretag ettav
viktenunderstrykaanledningsvensk del finns det5.5.1. För attav en

viset denutformas detområdet intelagreglering t.ex.att av
utredningenföretag. Somanvändas beträffande småinte kankostnadsskäl

rörandeundersökningutredningenstidigare framgårredovisathar av
anställda10företag medandelen änföretagskonkurser 1990 att varmera

detaljhandeln, denna andelbranscher,5,7 %. I vissaliten t.ex. var
allt företagvisserligen gått störreUtvecklingen harmindre.ännu mot att

kannäringsidkarnadel ävenbetalningssvårigheter,fått stor avmen en
möjligheternasakanställda. En är,haframgent rått attattantas annan

visa sig små,verkligheten kanföretag imycket litetrekonstruera ett vara
saknas.finansiering rörelsenfortsattdärför utsikten tillattt.ex. av

inte föreslåanförda förtill dethar med hänsynUtredningen stannat att
beroendenäringsidkande gäldenärer påinskränkning i kretsennågon av
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verksamhetens storlek eller juridiska form. Det ligger i dagöppen att en
lagreglering likväl kommer sin betydelsestörsta föratt någotny större

företag.
En andra fråga vilkenär ekonomisk situation lagregler-ing bören

anknyta till. Konkurs förutsätter gäldenären insolventäratt se kap.1
2 § KL. Betalningsinställelse innefattar presumtion för obestånd seen

kap.2 8§ KL. Också AckLs nuvarande reglering bygger på att
gäldenären insolvent.är Det räcker beträffande konkurs och ackord
följaktligen inte med gäldenären insufñcient,är dvs.att skuldernasatt
belopp överstiger tillgångamas värde. Inte heller kan reglerna om
konkurs eller ackord vinna tillämpning gâldenären endastär illikvid,om
dvs. inte har omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel svarande

skuldernas belopp.mot
Önskemålet rekonstruktionsfrämjande förfarandeatt ett kommerom

i gång så tidigt möjligt detgör naturligt frågar sigsom att man om
insolvens nödvändigtvis måste förutsättas för lagreglerat sådantatt ett
förfarande skall kunna inledas. Utländska rättssystem lämnar flera
exempel på inte kräver konstateradatt insolvens förman en att ett
rekonstruktionsñrfarande skall påbörjas. Den danska ordningen med
betalingsstandsning överlåter sålunda åt gäldenären bedömaatt om
företagets betalningsoförmåga sådanär det är stånd uppfyllaatt attur
sina förpliktelser. Det franska förfarandet redressement judiciaire
förutsätter illikviditet hos gäldenären. Det amerikanska reorganisations-
förfarandet enligt Chapter 11 kan påbörjas efter ansökan antingenav
gäldenären själv, varvid inga särskilda förutsättningar uppställs, eller
någon borgenär, varvid krävs gäldenären illikvid.äratt

För påbörja konkursförfarandeatt räcker detett enligt KL att
gäldenåren ansöker det och därvid han insolvent.är Hansattom uppger
uppgift skall godtas, det inte finns särskilda skäl inte detgöra seattom

kap.2 7 § KL. Ett ackordsförfarande kan inledas gäldenärattgenom en
obeståndär ansöker förordnande god enligt 5som §om om man

AckL. detI fallet skall ansökningshandlingen innehålla kortfattaden
redogörelse för gäldenärens ekonomi, orsakerna till hans obestånd och
det vilketsätt på han ämnar tillgodose borgenärerna efter ackord. God

skall inte förordnas det saknas skälig anledning ackordman antaom att
kan komma till stånd 2 AckL.§ Härigenom har viss garanti förman en

ackordsförhandlingsinstitutet inteatt missbrukas.
När det gäller rekonstruktionsförfarandeett nytt det tillär börjanen

klart, inte kan nöja sig med baraatt förklaring från gäldenärensman en
sida han vill påbörja sådant förfarande.att Med hänsyn tillett de för
borgenärerna ingripande rättsverkningar bör förenade medsom vara
förfarandet skulle risken överhängande för mindre nogräknadeattvara
gäldenärer utnyttjar möjligheten till betalningsuppskovett iutan att
verkligheten ha någon avsikt överväga rekonstruktion sinatt verksam-av
het eller träffa någon uppgörelse med borgenärema. Det måste medens
andra 0rd finnas garantier för förfarandet verkligen fylleratt sitt
ändamål. Frågan blir då det finns något alternativ till anknyta tillom att
gäldenärens konstaterade insolvens.
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allmännapåpekats frånvaronföregående har flera gångerI det att av
nuvarandeväsentlig brist ibetalningsinställelseregler utgör enom

lagreglering till detanknytaordning. tänkbart alternativEtt är att en ny
inställa sina betalningar. Engäldenären förklarar sigförhållandet att

enligt innefattarbetalningsinställelse KLnackdel härmed är att en
förmedla intrycketinsolvens. undgår sålunda intepresumtion Man attom

företagsrekonstruktionifråga för självakommer ide gäldenäreratt som
emellertidinsolvenskonkursmässiga. Begreppet rättverket ärär
omständigheterunder allaHärtill kommer den lagenvidsträckt. att nya

innefattarrekonstruktionsförfarandetinnehålla reglermåste ettattom
därför tilläggasKonkurspresumtionen bör intekonkurshinder.temporärt

sammanhanget.avgörande betydelse inågon
inte nödvändigt lagensutredningens mening det dockEnligt är att

uttryckligengäldenärentillämpningsområde bestäms krav påett attav
den lagenbetalningarna. iförklarat sig inställa Omhar man nya

företagsrekonstruktion och däri läggermeddefinierar vad som avses
betalningsanstånd,gäldenärendet förfarandebl.a. är ettatt som ger

formell betalningsinställelse frånkunna underlåta krävaskulle attman en
räcka medsida för skall bli tillämplig. Det skullegäldenärens lagenatt

företagsrekonstruktion,gäldenären ansöker hos myndighetatt en om
liktydig med gäldenären till kännasådan ansökan blireftersom att geren

vinner härmedkan fullgöra sina betalningar. Manhan inte attatt
positiv åtgärd betalningsin-förfarandet uppfattas än ensom en mer

förfarandet tydligaretraditionell mening. fördelställelsei En år attannan
insolventa till följdför gäldenärer inteäven äröppnas avmensom

ytterligare fördelfått betalningssvårigheter. Enillikviditet har är att
till dagenfristdag kan anknytasutgångspunkten ñr beräkning av m.m.

ansökningen hosför rätten.
skulleinte gäldenärenhar betyder givetvisVad sagts att varasom nu

och sedan ansökaförst inställa sina betalningarförhindrad att om
emellertid inget vinna påföretagsrekonstruktion. Gäldenären har att att

betalningsin-borgenärkan föranledaså. Han tvärtomgöra att taen
dennekonkursmässig och begäratill intäkt för gäldenärenställelsen äratt

konkursbeslut före beslutkonkurs. Meddelasförsatt i ettett om
tillförfarandet inte längre kommaföretagsrekonstruktion, kan det senare

stånd.
väljer den angivnamedvetenUtredningen är ävenatt nyssom manom

gäldenären dokumenterarbör ställas vissa kravlösningen det attupp
syftet medhan tänkt sigbetalningssvårigheter och klargör hursina att

finns anledningfrågor det slagetskall Tillförfarandet uppnås. attav
återkomma.strax

anförda möjligentill detBeträffande aktiebolag skulle alternativett nu
för bolagets styrelse enligtskyldighetenanknyta tillkunna attvara

i viss situation19751385, ABLkap. aktiebolagslagen2 §13 att en
kontrollbalansräkning. sådanEnsärskild balansräkning s.k.upprätta en

finnsdet skälinträder enligt ABL främstskyldighet när att anta att
registrerade aktiekapitalet.kapital understiger hälften detbolagets eget av

skulle det emellertid innebäratill denna regel,Anknyter i lagen nyman
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nödgades skiljaatt mellan olika slag näringsidkareman beroendeav
den juridiska form de använder för verksamheten, skillnadsom en som
utredningen tagit avstånd från. Det är även tveksamtnyss någraom
praktiska fördelar står vinna med sådanatt uppspaltning. Enen
tillämpning likvidationsreglerna kan vidare medföra tidsutdräkt.av
Härtill kommer det kan förenatatt med svårigheter konstateravara att

skyldighetnär kontrollbalansräkningupprättaatt haren inträtt ifr NJA
1988 620. Det finns därför inte skäl välja sådan lösning.s. att ABLsen
regler personligt betalningsansvar för det fall kontrollbalans-om att
räkning inte upprättas detnär föreskrivetär kommer alltså alltjämt haatt
praktisk betydelse.

Utredningen således i fråga gäldenärensatt ekonomis-menar man om
ka situation kan nöja sig med regel klargör utgångspunktenatten som
för förfarandet i princip är gäldenären till kännaatt han villattger
påbörja rekonstruktion enligt den lagen. En reglering bör sålundanya
bygga på gäldenären initiativetatt till förfarandettar igångsätts.att Det
måste normalt krävas ansökan gäldenären. Ansökan bör lämpligenen av

liksom falletär vid ansökan godmansförordnande enligtnu AckL- om -göras hos tingsrätt. Någon ingående prövning ansökningen börmera av
normalt inte göras. Rätten måste emellertid till förfarandet inteattse
missbrukas. På grundval de handlingar gäldenären in börav rättenger
kunna bilda sig första uppfattning det finns skälig anledningen om anta

syftet med förfarandet kanatt uppnås. Det betyder bl.a. gäldenärenatt
måste till känna hur han verksamheten i fortsättningenge att skallmenar
kunna finansieras och hur han tänker sig borgenärerna skall till-att
godoses. Kan han inte anvisa någon helst sittutväg ekonomiskasom ur
dilemma, detär i allmänhet tecken på detett mindreär meningsfulltatt

låta det förfarandetatt påbörjas.nya
En särskild fråga är förfarandet bör kunna igångsättasom även på

begäran borgenâr. Som framgår redogörelsenav för utländskaen av
förhållanden finns det flera exempel i andra ländersatt rättssys-man

funnit det lämpligt låtatem även borgenäratt eventuellt vissten ett-
antal borgenärer initiativet tillta rekonstruktionsförfarandeatt ett-
inleds. Så fallet i bl.a.är England och USA avsnittse 5.4.4 och 5.5.3.
Det svårtär några avgörande invändningaratt sådan ini-se mot en

Äventiativrätt för svensk del. förfarandet inleds begäranpåom av en
borgenär, krävs uppenbarligen viss medverkan gäldenären för detattav
skall meningsfullt påbörja företagsrekonstruktion. I praktikenatt blirvara

initiativrätt för borgenär därför effekt, gäldenären vägrarutanen attom
medverka. Med detta i minnet bör det emellertid inte finnas något
formellt hinder införa ordning, varigenom borgenärerna tillför-att en
säkras inflytandestörre förfarandetsett över tillämpning, sådantnär ett
ingripande har skäl för sig. Det gäller särskilt i läge där gäldenärensett
betalningssvårigheter framstår uppenbara, grundt.ex. ettsom av
flertal betalningsanmärkningar, där denne i det längsta söker förhalamen

konstruktiv diskussion med borgenärerna. Man kan frågaen tvärtom sig
inte initiativ i tid frånrättett kreditgivare ellerom t.ex. statenen som

skatteborgenår i del fall skulle kunna rädda krisdrabbat företagen ett
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bättreutsikter tillborgenärernaeller åtminstonekonkursfrån ge
gäldenä-avvaktarfallet,skulle bliutdelningekonomisk än manomsom

detutredningenanfördatill dethandlande. Med hänsyn att nyaanserrens
borgenär.också begäraninledaskunnaförfarandet bör av

ställningstagande till vissaslag kräverförordatordningEn ettav nu
skallinitiativrättsigfrågabörjanhar tillManföljdfrågor. att omen

kvaliñceras på någotskalldennaellervarje borgenär rätttillkomma om
vid konkurs.råderdenjämförbar medheltinteSituationen ärsätt. som

insolvens, börgäldenärensenbart pågrundasinstitutetdetMedan som
betalnings-gäldenärenspåbörjas innanförfarandetförut detnämnts nya

tillmed hänsyntanke härpåSåväl meddefinitiv.blivitoförmåga som
mindrebörverksamhetföretagetsrekonstruktionsyfteförfarandets av --

fallet vidfunktionexekutiva äränvid procedurensläggasvikt som
förställasbörbegränsningarför vissatalakan attkonkurs. Detta att upp

företags-påbörjandeleda tillskall kunnabegäranborgenärs aven
rekonstruktion.

detstuderat,harutredningenutländska rättsystem t.ex.l som
begränsningar iförekommer11-förfarandet,Chapteramerikanska

borgenärensstorlekentill bl.a.hänför siginitiativrättborgenärs avsom
uteslutetinteDetinblandade borgenärer. ärantalet attfordran samt man

kostnader ochundvika dei månskulle kunna någonsvensk delförockså
underbyggd begärandåligtkan uppstånackdelarde enavgenom ensom

kanangivet slag. Manbegränsninginförborgenär, avenmanom
godtycklig.eller mindreblirvarjeundgåemellertid inte gränsatt mer
skäl skullefordranmindremedborgenärförRisken utanatt t.ex. enen

hellerföretagsrekonstruktion inteärpåbörjargäldenärenansöka attom
ogrundadevidbör liksomförekommadet skulleden månIså stor.

förskadeståndsansvarsanktiontillräckligkonkursansökningar varaen
sinmotiverarhanvidare krävasbörborgenärAvborgenären. atten

lämpligförslag tilloch lämnargodtagbart sättansökan ett en
missbrukrisken förböranfört slagMed regleradministrator. avav nu

föreslårUtredningenmotverkas.kunnaeffektivtinitiativrättborgenärs
varit tal.i dennabegränsningsådan rättdärför ingen nusom

initiativrätt måsteunderstrykas borgenärsbörsammanhangetI att
påverkaskallinställninggäldenärensregel hurmedocksåförenas en om

tillför bifallfall. böri detta Detigångsättandeförfarandetsfrågan om
han villförklarargäldenärenkrävaslämpligenansökan attborgenärs att

gäldenärenUnderlåterenligt lagen.företagsrekonstruktion attpåbörja
negativ inställning,eller visar hanansökanborgenärenssig överyttra en

bifallas.inteansökningenbör
medinitiativrätteninskränkningar igälla vissavid konkurs börLiksom
be-Innehar hansäkerhetinnehavtill borgenärenshänsyn m.m.av

för borgenärens rätt ärfinns riskkrävas detsådan, börtryggande attatt
säkerhetbetryggandefinnas,hellerbör inteInitiativrättfara.i om

tredjeerbjuds man.av
frånmellan ansökankonkurrensgäller fråganhärefterVad enom

främsthar frågangäldenärensådanborgenärssidan och avsenareen
stycket KL.andrajfr kap. 2 §fristdagen 4beräkningbetydelse för av
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Den nuvarande regeln härom anknyter till ansökan utseende godom av
enligt AckL. Med lagregler-ing i första hand bygger påman en som

ansökan gäldenären det muntligt fristdagenär anknyts till sådanattav en
ansökan. det falletI borgenär begärt företagsrekonstruktionatt atten
skall beslutas beträffande gäldenären och denne därefter själv gör
ansökan härom bör fristdagen knytas till förstaden ansökningen. Det
fallet gäldenären bestrider borgenärens ansökan denna likvälatt men
bifalls med hänsyn till vad förutär knappastnämnts något realistisktsom
alternativ.

Prövningen ansökan från borgenär bör rättssäkerhetsskälav en en av
ske vid förhandling, till vilken delgetts kallelse. Med hänsynparternaen
till de ingripande verkningar förenade med sådanär ansökan börsom en

i övrigt förfarandet utformas efteräven vadmönster gällerav som
beträffande borgenärs konkursansökan.en

utformningenDen förslaget beträffandenärmare förfarandetsav
inledande behandlar utredningen i avsnitt 6.3.8 och specialmotiveringen.

6.3.3 Rättsverkningarna förfarandets inledandeav

Företagsrekonstruktion bör i första hand innefatta frysningen av
gäldenärens ekonomiska situation. Den därför likhetmåste i med vad-

idag praxis vid betalningsinställelseär innefatta betalningsan-ettsom -
stånd moratorium under viss tid beträffande de skulder gäldenärensom
har ådragit sig före förfarandets inledande. Till frågan moratorietsom
längd återkommer utredningen i det följande avsnittse 6.3.7.

Ändamålet med anståndet gäldenären under dennaär tid skall fåatt
tillfälle till rekonstruera verksamheten och förhandla med borgenärs-att
kretsen. ocksåFöretaget skall möjligt drivas vidare under tiden. Förom

detta skall kunna förverkligas måste konkurshindertemporärt gälla.att ett
konkursansökan därför förklarasEn bör vilande, inte särskilda skälom

talar det jfr AckL.9 §mot
En betalningsinställelse också förenas medmåste skydd andraett mot

säraktioner från borgenärernas sida, förfarandetändamålet med skallom
uppfyllas. gäller vidF.n. godmansförordnande enligt AckL någotatt
förbud inte uppställsutmätning väl principiellt förbudettmot motmen

sälja den gode medgivandeegendomenutmätta 10 §att utan mannens
inflyter eller fårAckL. Vad efter försäljning intesättannatsom

heller betalas till utmätningssökanden gode medgivande.ut utan mannens
utmätningsborgenären hade särskild förmånsrätt i egendomen,Om

hinderfortgår dock förfarandet inledningsskedet vadunder utan av
förhandlingbeträffande Sedansålunda gäller utmätning. omsom

offentligt dessförinnan uppkommenackord beslutats, får utmätning för
fordran inte innan ackordsfrågan blivit avgjord det14 §. Omäga rum
ändå sker, utmätningen har förmånsrättverkan. iär Borgenärutan som
viss egendom har dock denna egendom Till derätt utmätt.att nu
återgivna reglerna hör också föreskrift förfarahur skallen om man om
utmätning består, förhandling offentligtnär ackord beslutats.om
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Enligt utredningens mening bör skyddet säraktionermot genom
utmätning stärkas, lag företagsrekonstruktion skall bli effektiv.om en om

får här skiljaMan mellan olika kategorier fordringshavareav
borgenärer1 med särskild förmånsrätt, kreditgivare med före-t.ex.

tagshypotek säkerhet,som
borgenärer med2 allmän förmånsrätt, löneborgenärer,t.ex.
borgenärer3 med fordringar uppkommit under förfarandetsom

nytillkomna fordringar samt
övriga borgenärer.4

tillhörandeBorgenärer kategori bör4 på motsvarande gällersätt som nu
vid godmansförordnande enligt AckL förhindrade underattvara
företagsrekonstruktion skaffa sig betalning för sina fordringar ut-
sökningsvägen. Den nuvarande regleringen bör emellertid skärpas så att

absolut utmätningsförbud uppställs. En sådan skärpning kanett sägas
ligga i linje med motiven till de inskränkningar i till utmätningrätten

företogs redan vid 1970 års reform jfr 1970136 52 70,som prop. s.
och72 93 Kravet undvika störande säraktioner siggöratt

emellertid gällande med styrka vidän större lagreglering meden
huvudsakligt ändamål främja rekonstruktion. Utredningen därföratt anser

regleringen i likhet med vad fallet i de flesta utländskaäratt som-
utredningen har studeraträttssystem bör innehålla undantagslöstettsom -

utmätningsförbud under företagsrekonstruktion beträffande den nu
berörda borgenärsgruppen.

Vad har har sin tillämpning också beträffande borgenärersagtssom nu
tillhörande kategori denna kategori3. För uppkommer dock den

frågansärskilda inte borgenärer, ingår avtal med gäldenärenom som
under förfarandet, bör tillförsäkras prioriterad ställning i händelseen av

försöket rädda den krisdrabbade rörelsen misslyckas och konkursatt att
följer. Utredningen har behandlat den frågan i avsnitt 6.2.2 och där
föreslagit sådana borgenärer allmän förmånsrätt det slagatt ges av som

i 10 § FRL.sägs
Det har förts beträffande borgenärer i kategori 4resonemang som

utredningen böra gälla sådana fordringshavare iäven övrigtanser som
med utredningens förslag bör ha allmän förmånsrätt.

Vad tilldrar sig intresse hur skallstörst ställa sig tillärsom man
borgenärer med särskild förmånsrätt kategori 1. Som har i detnämnts
föregående undantas dessa från förbudet vid godmansförordnandeett
enligt AckL betala vad influtit vid försäljningatt utmättut som av
egendom. Vid reform1970 års förekom ingen diskussionnärmare
härom. Lagberedningen påpekade i sitt betänkande SOU 196841
Utsökningsrätt VII den förhållandei till beredningen tidigareatt ett av

lagutkast, där undantaget föreslagitsupprättat gälla endast utmätning av
egendom vari eller retentionsrätt tillkom borgenären, utvidgatpant-
undantaget till gälla bl.a. innehavare företagsinteckningäven seatt av
betänkandet 72 och 92 I övrigt erinrade beredningen främst atts. om

förslagdess beträffande sist nämnda borgenärskategori kom innefattaatt
skillnad vad gällde enligt konkurslag1921 års numeramoten som

3 kap. 7 och 8 §§ KL. Beredningens uttalanden föranledde ingen erinran
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från lagstiftarens sida vid 1970 års reform jfr 1970136 72 ochprop. s.
93

Det tydligtär försök rekonstrueraatt ett företagsatt verksamhetett
knappast kan lyckas, tillgångar är väsentliga förom rörelsenssom
fortsatta drift undandras gäldenärens disposition borgenärattgenom en
med någon form säkerhetsrätt till egendomen tvångsvisav denna itar
anspråk för betalning föratt sin fordran.ut Om tillverknings-t.ex. ett
företag för sin verksamhet beroendeär lokaler på fastighetav en som
gäldenären kanäger, indrivningsåtgärdseparat kreditgivareen av en somtill säkerhet ñr sin fordran har ipanträtt fastigheten knappast främja
strävanden hitta någon form föratt verksamheten. Och påny motsvaran-
de kansätt rekonstruktionstanken intet, borgenärer medom om
hypotekarisk säkerhet dvs. såkerhetsrätter där gäldenären har kvar-
besittningen till egendomen, såsom vid företagshypotek i kritisktett-skede söker betalning säkerhetsunderlaget, gäldenärenur trots haratt
behov detta för kunna fortsättaatt rörelsen.av

Det anförda innefattar visserligen inganu egentligen omständig-nya
heter jämfört med förhållandena vid AckLs tillkomst. I motiven till den
reformen anfördes syftet med denna bordeatt ackordgöra tillattvara ett

användbart redskap för i kritiskamer situationeratt åstadkomma en
uppgörelse mellan gäldenär och borgenär med minsta möjliga förluster
för företag och anställda se 1970136 70. Som utredningenprop. s.

det talar skäl för vidser lagregleringattsamma områdetman en ny
bör gå längre förett krisdrabbadesteg företagatt verklig chansge en att
överleva. Om inför temporärtett utmätningsförbudman även för
borgenärer med särskild förmånsrätt bör rimligen utsikterna nåatt
framgång med rekonstruktionsförsök öka. I sammanhanget kan inteman
bortse från lagstiftarens ambitioneratt vid 1970 års reform inte har gett
det önskade resultatet. Utvecklingen har under de gångna årtiondena lett
till mycket starkt ökatett antal konkurser. Till del kan detta antasen
bero på vi saknar verkligtatt slagkraftigtett alternativ till konkurs. Vill

söka bryta denna utveckling, är detman naturligt även borgenäreratt
med bästa prioritet dras i förfarandet.

Till saken hör de åtgärderatt området har genomförts ellersom
planeras i utländska rättssystem, utredningen har studerat,som genom-
gående innebär eller mindre långt gående inskränkningarmer i säker-
hetshavarnas möjligheter säkerheten iatt ta anspråk under rekonstruk-ett
tionsförfarande. För utredningen inteär känt sådana åtgärder haratt lett
till besvärande följder för demia borgenärskategori eller för kredit-
givningen till företagare.

Av angivna skäl utredningennu lag företagsrekon-anser att en om
struktion bör förenas med åtminstone principiellt utmätningsförbudett
beträffande fordringar hör till kategori 1 Skulle detsom visa sigovan.

sådan borgenäratt på grunden exempelvis gäldenärens handlandeav
löper risk säkerhetens värdeatt undergår betydande försämring, bören
borgenären kunna hänvåndelse till den tingsrätt där förfarandetgenom är
anhångiggjort begära egendomenatt utmäts. En sådan begäran bör
prövas skyndsamt.
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förmånsrättsärskildmedborgenärerbeträffandeharDet sagts nusom
hand-medfordringshavarefrågaaktualitet iegentligingenhar om

lämpligenbörsådan panträttomfattasEgendompanträtt. avsom
utmätningsförbudet.förordadedetfrånundantas nyss

verkstäl-ochbetalningssäkringliggeranförda ävendetmedlinje attI
förbudtemporärtomfattas motbörhärombeslutet ettlighet avav

hindraskvarstad påocksåbörmeningutredningensEnligtsäraktioner.
inverka pånegativtbeslut kansådanteftersom ävenmotsvarande sätt, ett

rekonstruktionsprocedur.pågåendeen
regelntillställa sigskallhuranledning övervägaFörslaget manger

egendomVissiförmånsrätthar attborgenärförAckL rått14 §i somom
ackord haroffentligtförhandlingsedanävendenna utmätt om

införa temporärtföranförtstidigare ettskäl attDebeslutats. som
gällande närsig ävenföretagsrekonstruktion görunderexekutionshinder

därförUtredningenförhandling.sådanbeslutattingsrätten anserom en
behållas.inte börsärregelnberördadenatt

återtagandeförbe-medborgenärerförseparationsrätts.k.Frågan om
6.6.4.avsnittiutredningenbehandlarhåll

med någonförenasbörföretagsrekonstruktionsärskild fråga ärEn om
åtgärdervidtamöjligheterborgenärernasinskränkning i attytterligare

utländskaIbetalningssvårigheter.hargäldenärsföretagmot ett som
kvittningtalan,väckandeförbudexempelfinns mot avrättssystem

skiljamening börutredningensEnligtperiod.sådanunder manenm.m.
vidtaviljatänkaskanborgenäråtgärderolikamellan typer som enav

varigenomåtgärder,processuellaföraskanTillgäldenären.mot gruppen
Tillbetalningsskyldighet.gäldenärensfastslåönskar enborgenär t.ex.en

fältet. Här ärcivilrättsligadeträttshandlingar påförasfårandra grupp
intresse.sigtilldrarkvittningdet närmast som

exempelvisiförekommeråtgärdernaprocessuelladeförst påSer man
sinindrivasökabarainteför borgenärförbudprincipiellt attEngland ett

gäldenärsföretagtalanväckahuvud mot ettockså överfordran attutan
öppnandetillMedgivandeavsnitt 5.4.9.administration se avunder

domstolen.elleradministratorthelämnasdockkan avprocessen
thell-förfarandetChapteramerikanskadetförbud iMotsvarande

avsnitt 5.5.4.vidsträckt semöjligt änstayautomatic är meraom
ochdanskadehär. IavbrytsÄven förfarandenprocessuellapågående

inskränkningarliknandedock ingaområdet finnsförfarandena pånorska
betalningsinställelse.underhandlingsmöjligheterborgenärernasi en

visavibefogenheterprocessuellai borgenärernasinskränkningarNågra
främmandeocksåtordeAckL. Detenligtinteidaggällergäldenären vara

handlingsmöjligheteri dettaborgenärernasbeskärasvenskt synsättför att
principiåtminstonerådighetenkvarhargäldenärenlängehänseende så -

sighänförñmisidagbegränsningarDeegendom.sinöver som- egentligaNågraKL.§kap. 94konkurssituationen setilluteslutande
Utredningensig till känna.inteharrättslägenuvarande gettnackdelar av

tillförslagettillmed hänsynskältillräckligafinnsdet attinte attanser
diskuteratbegränsningarinföra någraföretagsrekonstruktion avlag om

förfarande.sådantunderslag ett
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fråga civilrättsliga dispositioner kvittningI intar särställning.om en
möjlighet tillBorgenärs kvittning i samband med ackord regleras i 20 §

fick sinAckL, vilken nuvarande lydelse 1975 konkurslagsreform.vid års
Huvudregeln i paragrafens första stycke den hade fordran hosär att som
gäldenären förhandling offentligt ackord beslutadesnär ackords-om
beslutsdagen får använda den till kvittning fordran gäldenärenmot som
då hade honom. Det gäller borgenärens fordran inteävenmot om var
förfallen till betalning. Till huvudregeln fogar sig antal undantag. Detett
krävs för det ñrsta kvittning inte utesluten fordringar-på grundäratt av

beskaffenhet härom Walin-Palmer,se Konkurslagen, 1989, 473nas s.
finnsoch 478. Vidare förbud för borgenär kvitta med fordranett att

han förvärvat överlåtelse från tredje antingen änsom genom man senare
månader ñre ansökningen förordnande god ellertre om av man

dessförinnan och borgenären då hade skälig anledning att anta att
gäldenären insolvent andra stycket. ytterligare undantagEtt gällervar

borgenären under vissa besvärande omständigheter sig inär skuld tillsatt
Överlåtergäldenären tredje stycket. gäldenären efter ackordsbesluts-

dagen fordran borgenärså därigenom förlorar till kvittningrätt skallatt
han borgenären därför femte stycket. kan tilläggas,gottgöra Det att
reglerna kvittning vid ackord får betydelse det visetäven på deattom

vilka borgenärer deltar förhandlingi offentligt ackord.styr som om
Härvidlag gäller § AckL borgenär,se 12 kan täckning föratt som
sin fordran kvittning, inte deltar i förhandlingen.genom

har förut avsnittSom se 6.2.4 har i praxis sedan längenämnts gällt
ackord endast omfattar fordringar uppkommit före dagen föratt som

betalningsinställelse. AckLs nuvarande reglering anknyter däremot till
ackordsbeslutsdagen. Det gäller borgenärsäven kvittningsrätt. Denna
bristande överensstämmelse mellan lag och praxis förenad medär
nackdelar. lagreglering i enlighetOm med utredningens förslagen
kommer följdriktigttill stånd, detär i stället väljer dagen föratt man
ansökan företagsrekonstruktion utgångspunkt för vilka fordringarom som

omfattas ackord och därmed också skärningsdag försom av som
kvittningsrätten. Utredningen förordar regler ide AckL iäratt som nu
fråga och §§ och12 20 skall återfinnas också i revideradsom en
lagstiftning områdetpå ändras i överensstämmelse härmed.

sammanhanget finnsI anledning anmärka, det med lagregle-att en ny
ring vidatill kan inträdaså skillnad nuvarande förhållandenmot atten
den aktuella tidpunkten inte anknyts exempelvis dagen förtill cirkulär-en
skrivelse från gäldenären till borgenärema eller för konkludent hand-en
ling, affärslokalensåsom jfr Ingridstänga Arnesdotter,att a.a., s.

Enligt utredningens176 mening det emellertid skapaär ägnat att
stadga i ordning, den berörda tidpunktenstörre anknyter tillen ny om nu

den omständigheten gäldenären hos offentlig myndighet tillatt en ger
känna sina betalningssvårigheter. Motsvarande bör gälla i fråga om
borgenärs ansökan. knyta rättsverkningar till denAtt dag då gäldenären

faktiskt inställt betalningarna skulle skapa oklarhet betydelsenrent om av
ansökan hos myndighet.görsatt
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rådighet6.3.4 Gäldenärens

nuvarande insolvensrättsliga regelsystemet innefattar inga inskränk-Det
i gäldenärens rådighet sin egendom, han inställerningar be-över om

eller ansökertalningarna god skall enligt AckL.2 §att utsesom en man
Gäldenären har åtminstone formellt kvar sin driva sitträttsett att- -

vidare, avhända tillgångarñretag sig och ingå förbindelser.att att nya
det sig juridisk aktiebolag, behåller bolagetsRör t.ex. ettom en person,

ledning styrelsen och verkställande direktören teckna bolagetsrätten att
firma. först gäldenären försätts i konkursDet ändringär när någonsom

Sedan beslut konkursinträder. meddelats, får gäldenären inte rådaett om
höregendom till konkursboet. får inte hellerHan sigöver åtasom

kan gällandeförbindelser i konkursen kap.göras 3 1 § KL.som
konkursboet handhasFörvaltningen den till förvaltare.utsesav av som

praktiska rättslivet bilden gäldenärensI det ställningär föreav
sedan länge nyanserad. Vid betalningsinstâllelsekonkurs öppenmer

beträffande detta begrepp under gäldenären ofta3. l kontakttarse ovan
med tjänsteman hos de ackordseentralerna förnågon två enkelhetensav
skull förkortat till medverkar vid betalningsinställelse,AC. När AC får
gäldenären för det förbinda sig själva inställandetutövermesta att av-
betalningen redan uppkomna skulder iaktta vissa inskränkningar i sinav -
handlingsfrihet vidare beträffande s.k. administrationsavtalse avsnitt

Inskränkningama3.3.1. bl.a. gäldenärens förfoga sinarätt överattavser
och hans skyldighettillgångar låta alla in- och utbetalningar under denatt

fortsatta driften ske via i ACs upplagt konto, s.k. admini-ett namn
strationskonto. fårAC i övrigt fri ställning i förhållandeäven tillen
gäldenären.

sagda har i tillämpningDet också situationerpå dåstort settnu
vändergäldenâren sig till exempelvis advokat angående tillämnaden en

Ävenbetalningsinställelse. här vanligen administrationsavtalupprättas av
liknande slag.

anförda visar gäldenärensDet ställning vid betalningsinställelseatt
eller underhandsackord oftast i väsentliga hänseendenär denänen annan

Åtminstoneföljer hans formellt oinskränkta râdighet. ACnärsettsom av
kopplats in kommer i verkligheten AC för viktigare inslag iatt svara
gäldenärens verksamhet, kontakter med dennessåsom kreditgivare samt
berörda myndigheter. Vad gäller kreditgivama inte minst kontaktenär

innehavare töretagshypotekmed betydelse. Den praxisstorav av som
utvecklats medhar administrationsavtal skyddar den förmånsrätt som

tillkommer innehavare företagshypotek rättsfallense NJA 1989av
705 ochI II. Detta hänger med förmånsrätt enligt 5 §atts. samman

första stycket andra punkten inte gäller iFRL gäldenärsföretagets kassa-
banktillgodohavanden,och jfr. kap. andra2 § stycket första1 punkten

lagen l984649, FHL ñretagshypotek. särskildaOm anordningarom
fannsinte vidtagna med härpå,tanke skulle vid försäljning före-en av

tagsintecknad egendom det kontanta vederlaget inte vidare kommautan
innehavaren företagshypoteket till godo kunna användas för andrautanav
ändamål gäldenären önskade tillgodose. kanFrågan givetvis kommasom
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i läge, ändring beträffandegörs företagshypoteketsett nytt säker-om
hetsunderlag, avsnitt 6.6.1.se

Den bild gäldenärens situation sålunda avtecknar sig ärav som
följaktligen denän avspeglas i AckL.4 § Det föreskrivsen annan som
där gäldenären skall vid förvaltningen sinatt egendom samråda medav
gode skall övervaka borgenärernas bästa iakttas.attmannen, som
Gäldenären har med andra 0rd oinskränkt rådighet efteräven ett
godmansförordnande enligt AckL. Tanken har varit gäldenärenatt om
missköter sig godmansförordnandet kan återkallas och det inledda
ackordsförfarandet därigenom bringas upphöra jfr 7§ AckL. Iatt
förarbetena till AckL har uttalats inte vilken försummelse helstatt som
bör föranleda, godmansförordnandet återkallas,att allmänattmen
nonchalans eller bristande god vilja från gäldenärens sida kan vara
tillräcklig anledning återkalla godmansförordnandetatt se prop.
1970136 91.s.

Vid tillkomsten AckL diskuterades inte huruvidanärmare lagstift-av
ningen borde innehålla någon uttrycklig begränsning gäldenärensav
rådighet under ackordsförfarande. I remissyttrandeett överett en av
Lagberedningen 1966 upprättad promemoria med utkast till lagny om
ackordsförhandling konkurs och till lag ändring i konkurslagenutan om
hade Föreningen Sveriges kronofogdar föreslagit, uttryckligatt en
bestämmelse skulle gäldenären skalltas sig efteratt rätta godeupp om

råd och anvisningar. Beredningen detansåg, skullemannens att attvara
förgå långt ålägga gäldenären ovillkorligatt skyldighet i dettaen

hänseende se SOU 196841 90. Härvid hänvisade beredningen tills.
möjligheten återkalla godmansförordnandet,att gäldenåren misskötteom
sig. Saken inte ha berörts i det fortsatta lagstiftningsarbetet.synes

När på år utomlands reformerat den insolvensrâttsligaman senare
lagstiftningen har bl.a. frågan gäldenärens rådighet underom ett
förfarande föregår eller konkursersätter kommit i blickñltet. Desom
lösningar valts beror väsentligen vilken anlagts påsom av syn som
frågan det lämpliga i låta gäldenär med betalningssvårigheterattom en
fortsätta driften under period då undersöker möjligheterna tillen man
rekonstruktion företaget ocheller formnågon uppgörelse medav av
borgenärerna. I del länder har funnit det ändamålsenligtmesten man att
låta gäldenären själv fortsätta rörelsen. I andra åter har ansett attman
gäldenären de uppkomna betalningssvårighetema visat bristandegenom
förmåga, varför eller mindre långt gående inskränkningar gjorts imer
hans rådighet. I drag innebär de utredningen undersöktagrova av

följanderättssystemen se vidare kapitel 5.
Syftet med reorganisationsförfarandet enligt Chapter 11 deni

amerikanska konkurslagen konkursär skall kunna undvikas ochatt att
gäldenärens verksamhet i stället skall kunna drivas vidare, efter
ekonomisk rehabilitering. Det därför viktigt verksamheten kanattanses
fortgå ostörd under förfarandet. Utgångspunkten vidaredriftenär, att
under förfarandet skall handhas gäldenären själv. Det inteärav
obligatoriskt någon trustee förvaltare.att Tankenutse är, denatt
hederlige och någotsånär kompetente gäldenären bättreär skickad att
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förhandla med borgenärerna. Detta blir ocksåverksamheten ochsköta
nämnda förutsättningen,inte denbilligare. Föreligger t.ex. omnyss

kanohederligt eller inkompetent, trusteeföretagsledningen uppträtt en
befogenheter.får mycket vidsträcktaförordnas. dåundantagsvis Denne

reorganisationsplan, sköter för-ombesörjerdriften,Han övertar en
med borgenärernahandlingarna etc.

gäldenären behållerländer där principenfinns också andra är,Det att
fungerar antingenösterrikiska Vorverfahren, vilketdetrådighet. Isin

förfarandeförfarande eller inledandesjälvständigt ettett somsomsom
behåller gäldenären i principackordsprocedur eller konkurs,iövergår en

vorläuñgers.k. interimsförvaltarens Ver-förfoganderätt. Densin
vissa rättshandlingar,dock beträffandetillstånd krävswalter t.ex.

verksamheten. Domstol kan vidarehör till den normalaintesådana som
interimsför-föreskrifter, såväl domstolenytterligare ochuppställa som

rättshandlingar.företa vissakan förbjuda gäldenärenvaltaren att
Även behåller rådig-principen gäldenärenDanmark och Norgei är att

den danska konkurslovenbetalningsstandsning iReglernaheten. om
undersökertilsyn god maninnebär det skallDKL att utses ett som

övervakar gäldenärens dis-situation ochekonomiskagäldenärens
bara med stödhandla gâldenärenspositioner. Tilsynet kan vägnar av

Förhållandet mellan tilsynetunderförstådd fullmakt.uttrycklig elleren
det viset gäldenärenuttrycks i 15 Stk. DKL pågäldenären § 1och att

betydelse samtyckedispositioner väsentligfår företainte utan avav
medi överensstämmelsegäld får ske endastBetalningtilsynet. av

för undvikabetalning nödvändigförmånsrättsordningen eller är attom
förutsättning för densamtycke tilsynetbilden hörförlust. Till äratt enav

punktgäld enligt 94gäller för nytillkommen §speciella förmånsrätt som
träffar viktiga avgörandentilsynet allapraktiken detDKL. I2 är somnr.

Även finns påminner de norskaskillnadermed gäldenären.samrådi om
danskagjeldsforhandling hel del deområdetreglerna på omen

till lag skuldsanering förfinska förslagetmotsvarigheterna. detI om
bestämma sin egendomgäldenäreni principhar rättföretag getts att om

utsträckning krävs dockunder förfarandet. Iverksamhetoch stor
rättshand-förordnade utredaren fördomstolsamtycke den att enavav

lån ellerbeträffande upptagandegälla, störreskallling nytt,t.ex. av
företagets tillgångar.överlåtelse av

franska insolvenslagsnjirtingfinns i denannorlundaEtt något system
insolvensförfarandekanEnligt dennatillkom 1980-talet. ettsom

utredningsperiod periodemedjudiciaire inledasredressement en
skall kunnamånader förunder normaltdobservation att mansex

företaget och förberedarekonstruktionmöjligheterna tillundersöka av en
administrateurförvaltare,saneringsplan. tvåDet utses somvarav en

créanciersdesrekonstruktionsfrågan och representanthandhar somen
uppgift tvåfaldig delsförresborgenärsintresset. Den årföreträder att

fortsatta driften ellergäldenären vid denövervaka och biträdaantingen
ekonomiska och socialaföretagetsdriften, dels utredasjälv överta attatt
eller föreslå konkurs.rekonstruktionsplanochsituation upprätta en

Padministrateur.behåller den rådighet inteGäldenären övertas avsom
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bort.automatiskt kopplasföretagsledningen inteinnebärDet att
domstol.Rollfördelningen bestäms närmare av

införtlagstiftarenInsolvency från harengelska 1986den ActI ett nytt
korthet,Förfarandet innebär iadministration.förfarande benämnt att

administrator,skötasunder viss tid skallföretag utsesett somav enen
Administratom fårkopplas i princip bort.Företagsledningendomstol.av

praktiskt fullständighan kanbefogenheterstället utövai så tagetattstora
i företagsled-avlägsnaföretaget. kan bl.a.kontroll Hanöver personer

meddemochningen ersätta nya.
Även följt linjeninsolvensförfarandet harföreslagna tyskai det man

enhetliga reorganisations-rådighet under detinskränka gäldenärensatt
domstolinleds, skalllikvidationsförfarandet. förfarandetNäroch utse en

Gäldenärenegendomen i boet.förvaltningenförvaltare. Denne övertar av
dockföreslås ocksåförfoganderätt egendomen. Detsjälv saknar över att

skall förvaltagäldenären självbeslutaskall kunnadomstolen attom
väsentligengodöverinseeendeunderegendomen, somav en man,

Eigenver-enligt gällande reglerackordsförvaltaremotsvarar nuen
förslagetSachverwalters. tyska harAufsicht eines Detwaltung unter

lagstiftning.tillinte lettännu
dramed svårigheter några säkraförenatsjälvfalletDet är attstora

de utländska Utred-erfarenheterna från rättssystemen.slutsatser av
dock inblick iEngland och USA harstudiebesök i bl.a.ningens gett en

frågani dessa länder detförföreträdarehur rättssystemen ser om
driftenfortsätteri krissituation självgäldenärenlämpliga i att aven

rekonstruktionsmöjlighetema undersöks.medanrörelsen
olikhetema mellan England ochdelvillDet t.ex.en avsom omsynas

den rättstradition har utbildatsförklarasberörda punkterUSA på av som
sedan tid tillämpatEngland har långland.respektive Ii ett systemman

för avtalsrättsligställning borgenärer påmycket stark vägmed somen
egendom företagshypo-charge i gäldenärensfloatingsäkerhet ihar

vid gäldenä-tillförsäkrasinnebär borgenären rätttek. Systemet attatt
borgenärenföretagetbetalningssvårigheter överta genom en avrens

säkerheten.i anspråk Näradministrative receiver i syfteutsedd att ta
procedur kalladmed1980-talet kompletterade detpå systemet en nyman

procedurenutforma dentill handsadministration låg det ävennära att
härtillvissi främsta Iborgenärsinflytandet komså motsatsrummet.att

vid gäldenären skallavgörande viktsedan länge lagti USAhar attman
reorganisationsförfarandeunderrörelsen vidare inte baradrivakunna ett

possessionthe debtori fortsättningen. Begreppet ärocksåutan
ställettillförsäkras iBorgenärerna rättgrundläggande i detta rättssystem.

säkerhetshavareförfarandet,hänseenden påverkai olika t.ex.att om en
sin säkerhet.protection förinte får adequate

konkurs sedan längebörjan framhållassvensk del bör tillFör atten
rådigheten förgäldenär berövasförfarande vilketutgjort det engenom

sammanhang skall kunna dennestvångsvis och iborgenärerna taettatt
principiellsina fordringar. Någonanspråk för betalningitillgångar av

rådighetsinskränkning också utanförinvändning övervägamot att en
härför gäldenärenslänge grunden ärkan dock inte såkonkurs göras,
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bristande betalningsförmåga. Skillnaden mellan illikviditet ocht.ex.
insolvens ofta knutenär till hur tidigt betalningssvårighetema tillges
känna. förfarandetHur i sådan situation organiseras eller benämns bliren
därför inte avgörande.

Rättssystematiskt kan naturligen hävdas det mindreär lämpligtatt att
lagstiftaren tillhandahåller flera förfaranden innebär gäldenärattsom en
med betalningssvårigheter berövas rådigheten. Det kan då bli svårt att
klart skillnaderna mellan de olika procedurerna och hur deange
eventuellt skall kunna avlösa varandra. invändningDenna får dock
bärighet bara det förfarande tänks föregå eller konkursersättaom som
innefattar totalt bortkopplande gäldenären från denett denneav av
bedrivne verksamheten. Nöjer sig med vissa inskränkningar iman
gäldenärens rådighet, något hinder inte finnas från rättssystematisksynes
synpunkt införa förfarande med sådant inslag jämsidesmot att ett medett
konkurs. blirDet i stället närmast lämplighetsfråga hur långt bören man

dennagå på för tillgodoseväg syftet med förfarande.att ett nytt
Som har förutnämnts väcktes redan under förarbetena till AckL

frågan inte uttrycklig bestämmelse borde införas skyldighet förom en om
gäldenären sig efter goderätta råd och anvisningaratt under ettmannens
ackordsförfarande. Det i och förär sig förståeligt lagstiftaren denatt
gången avstod från diskutera frågan närmare. Näratt motsvarandenu
spörsmål uppkommer led i övervägandena angåendeettsom en ny
lagreglering området förhållandenaär annorlunda. De skäl liggersom
bakom tanken på sådan reglering se avsnitt 6.2.4 talar med vissen
styrka för denna bör förenas med inskränkningar i gäldenärensatt rätt att
förfoga sinöver egendom. andra sidan måste hållas i minnet att om

för långtgår på denna det förfarandetväg kan bli mindreman nya
attraktivt och därmed minska gäldenärens intresse medverka.att

Redan idag tillgår betalningsinställelse där AC medverkar vanligenen
gäldenärenså, förbinder sig iaktta vissa förhållningsregleratt att

beträffande dels betalningar leveranser ankommer eller tjänsterav som
utförs fr.o.m. betalningsinställelsedagen, dels leveranser,som egna

växelomsättningar En tänkbar lösning därförär anknyta tillattm.m.
denna praxis och i lag uttryckligen förskriva, gäldenären skall följaatt
gode råd och anvisningar angående förvaltningen gäldenä-mannens av

egendom. Remediet bristande följsamhet blir detsammamotrens som
idag, nämligen frågan förfarandets upphörandeatt tilltasom upp
övervägande.

En lösning antydda slag innebär närmast kodifieringav nu en av
nuvarande praxis. Frågan är kan härvid. I de flestastannaom man
utländska rättssystem deäven gäldenärsvänliga ingår ocksåmera- -
vissa begränsningar i gäldenärens företarätt rättshandlingaratt som
påverkar hans ekonomiska ställning, ingående förpliktelsert.ex. av nya
och överlåtelse fast egendom eller egendom väsentligav annan av
betydelse. En möjlig härväg är gäldenärensgöra företarätt sådanaatt att
rättshandlingar beroende administratorns samtycke.av

Slår in den vägen, måste dock till inte bliratt systemetman ses
alltför Sannolikt får räkna med samtycke kantungrott. att ettman ges av
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administratom inte bara i fråga enstaka rättshandlingar ocksåutanom
beträffande sådana. Också ratihabering bör kunna ske.en grupp av
Ytterst blir samspelet mellan gäldenären och administratom frågaen om
förtroende. Vägrar gäldenären samarbeta med administratomatt i fråga

rörelsens bedrivande, blir sanktionen den administratomom elleratt
borgenär väcker fråga förfarandets upphörande. I sista hand kanom
alltså konkurs bli följden gäldenärens illojalitet.av

Huruvida transaktion i avsaknad samtycke blir civilrättsligten av
bindande i förhållande till tredje är särskild fråga. Om gälde-man en

inäten princip har kvar rådigheten under betalningsinställelse, kan det
knappast komma i fråga frånkänna transaktionenatt giltighet. Ytterst
kommer spörsmålet avgöras vidatt prövning begäranen av en om
återvinning i konkurs jfr avsnitt 5.1.4 beträffande DKL.

Man kan i och för sig tänka sig även långt gående inskränk-mera
ningari gäldenärens rådighet, för motverka illojaltt.ex. beteendeatt från
gäldenärens sida. Förr eller kommer dock till punkt därsenare man en
inskränkningarna kan bli till hinders i bemödandena rekonstrueraatt en
verksamhet eller träffa någon form uppgörelse. Utredningen föreslårav

inte lagfäster ytterligareatt begränsningar i gäldenärensman rådighet.
En särskild fråga administratomär bör tilläggas behörighet föraom att

återvinningstalan vid offentligt ackord. Utredningen behandlar frågan i
avsnitt 6.5.3.

6.3.5 Administratorns uppgifter och kompetens

Det inledningsskede AckL räknar med sin utgångspunkt isom tar en
ansökan från gäldenären utseende god för utredningom ochav en man
förhandling med borgenärerna ackord. Att förhandlingar under-om om
handsackord skall kunna ske under insyn god ochav atten man
godmansförordnandet skall förenat med vissa rättsverkningar förvara att
motverka säraktioner från enskilda borgenärer medan förhandlingarna
pågår nyhet vid 1970 års refonn. Redan dessförinnanvar hadeen det
visserligen varit möjligt för gäldenär till stånd godmansför-atten ett
ordnande för förbereda offentligtatt ackord. Det fannsett emellertid inte
några bestämmelser verkan sådant förordnande ellerettom av om
förfarandet i övrigt i detta skede. Beträffande gode kvalifika-mannens
tioner gällde allmän regel denne borde ha sådan insiktsom att ochen
erfarenhet med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhetsom
fordrades för upprättande tillförlitlig bouppteckning och bedöman-av en
de gäldenärens ställning. Kvalifikationskravet skärptes vidav tillkomsten

AckL på det viset krav ställdesatt påav godeatt regelupp mannen som
borde ha juridisk utbildning. I övrigt uttalades i förarbetena godeatt

givetvis också skulle ha den insikt i ochmannen erfarenhet av
ekonomiska frågor uppdraget kräver. Detta krav ansågs kunnasom
beaktas i den allmänna lämplighetsprövning skulle föregå för-som
ordnandet se 1970136 71prop. s.
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företagsrekon-lagförordatutredningenföregående hardet attI omen
efter ansökanpåbörjasenligt lagenförfarandetinförs ochstruktion avatt

Rättsverk-bortses.härkaninitiativrättfrån borgenärsgäldenären
kraftigtinnefattaskallinledsförfarandesådant ettningarna ettattav

harSamtidigtproceduren.undersäraktionerskyddförstärkt mot
ökad insynfårborgenärernaönskvärda iframhållit detutredningen att en

hänseendenbli i vissaföreslåsrådighetGäldenärensförfarandet.i
till administrator.denförmotsvarandemedbegränsad utsessomansvar

det be-utredningenslagåtgärder nämnt attMed bl.a. menarnuav
möjlig-ökamedverka tillkangäldenärentalningsanstånd attsom ges

verksam-krisdrabbade företagslivskraftigarekonstrueraheterna att men
het.

ochdelvisområdet ställerlagregleringtydligtDet är att nyaen
detadministrator. Utöverskall fungeradenkravökade somsomsom

genomföramöjligtdet knappast ärframhållasbör attberörtshar attnyss
skall prioriteras,fordringarnytillkomnaförslagutredningens att om man

stiftandetillsidaadministratornsfrånsamtyckekrav påinförinte avett
betyder i sininträda. Detskallsådan förmånsrätt attför turgäld attny

ingripabefogenheterstörrelagstiftning bör denne avsevärt attgenyen
samrådföreskriftnuvarandeAckLsbeslutsprocess äni företagets gerom

AckL.§4
januarikraft 1980i denträdde 1konkurslagsrefonn togsVid den som

ikvalifikationerkonkursförvaltarensfrågan storasärskilt omupp
ordinärkalladesspråkbrukmed dåtidadvs. vadkonkurser, som

Chefen för226.jfr156 ff;197879105 ävenkonkurs se s.s.prop.
näringslivet ochiutvecklingenframhöllJustitiedepartementet att

ställas påallmänhet måsteikravgjorti övrigtsamhället att stora en
behövdedet förstatillgodoses. Förbordekravkonkursförvaltare. Fyra

kunskaper,juridiskaallmännaförutomregel besitta,iförvaltareen
redovisningochbokföringkunskaperföretagsekonomiska insikter, om
Förvaltarnaspörsmål.affärsjuridiskavidochkännedomsamt vanaom

verksamheti sin ärblandregel sökasdärförborde sompersonersom
borde iandradetaffärsjuridiska frågor. Förinriktadesärskilt
kontors-utveckladvälförfogarförvaltaren överkrävasallmänhet att en

tredje kravredovisning. Ettochbokföringförorganisation med resurser
förvaltaren påfrågorstraffrättsligainsikter isådana ettgällde att

gäldenären kanundersökauppgiftenlösatillfredsställande kansätt att om
välfalliförvaltare mångaSlutligen måsteför brott.misstänkas varaen

arbetsmarknadspolitiska frågor. Hanocharbetsrättsligamedförtrogen
ochtills vidarefortsättasdriften börtillställningbl.a.har att ta omom

sikt.längrefortbestånd finnsför rörelsensförutsättningar
enligtinnebarkonkurserförvaltare ibeskrivna kravenDe storanu

tillborde koncentrerasförvaltareuppdragendepartementschefen att som
advokaterföreträdesvisbegränsadganska somav personergruppen --

ledandeandra,konkursförvaltning ävenspecialiserat sig t.ex.men
visetuttryck dettill påkom kravenLagtekniskt atthos AC.tjänstemän

skallkonkursförvaltarebestämmelsekonkurslageni atttogs omupp en
åtnjutakräver,uppdrageterfarenhetinsikt ochsärskildadenha som
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borgenärernas förtroende i övrigt lämplig för uppdraget.ävensamt vara
Förslaget i propositionen föranledde ingen från riksdagenserinran sida

LU 19787919 95. Vid tillkomstense har bestämmelsenKLs. av om
kompetenskraven tagits oförändradi sak i kap. i den7 § lagen1upp nya

19868790se 255 och LU 19868732 ff.även 9prop. s. s.
vilken kompetensFrågan skall krävas administrator iom som av en

rekonstruktionsförfarande aktualiserar bl.a. spörsmåletett nytt om man
bör ställa andra krav på administrator exempelvis konkurs-än påen en
förvaltare. Utredningen skall här först lämna några uppgifter om
nuvarande förhållanden, innan utredningen besvarar huvudfrågan.

Vid utredningens undersökning rörande godmansförordnanden enligt
AckL vid landets tingsrätter under 1990 har framkommit följande. Av
totalt 263 ärenden godmansförordnande har till god utsettsom man
advokat i fall,122 tjänsteman vid AC i fall och107 i 20annan person
fall. ärendena komI 14 olika anledningar godnågon aldrigav av man

förordnas. Undersökningen visar i samtliga fall jurist förordnatsatt att en
till god tjänstemanAtt vid förordnasAC vanligast iär storstads-man.
områdena förekommer håll. de falläven I advokat varitannatmen
förordnad god lyckades gäldenären i fallen30 nåprocent ettsom man av
ackord. Når tjänsteman vid förordnad gäldenärenAC lyckades i 51var

fallen ackord.uppnå Gäldenâren gick i konkurs i 18procent ettav
fallde då advokat förordnad och i 12 de fallprocent procentav var av

då tjänsteman vid AC förordnad.var
Utredningens enkät angående utseende konkursförvaltare och godav

enligt AckL till landets tillsynsmyndigheter22 rörde fyraman m.m.
huvudfrågor, nämligen myndigheternas erfarenheter från tillämpningen

nuvarande regler utseende konkursförvaltare, motsvarandeav om av
erfarenheter i fråga kompetensen hos dem fungerar godom som som

enligt AckL, myndigheternas synpunkter vilkapå krav börman som
ställas god i rekonstruktionsförfarande derasett nytt samten man
åsikt i fråga behovet auktorisation den till förvaltareutsesom av av som
eller motsvarande i något berörda insolvensförfaranden. En över-av
vägande del de tillfrågade ha goda erfarenheteransåg sig hurav av
nuvarande regler utseende konkursförvaltare fungerar. Systemetom av
med inom domstolen upprättad lista advokater specialiseratöveren som
sig konkursförvaltningpå jfr SOU 1991106 126 bedömdes is.
allmänhet ändamålsenligt. Ett myndigheter påtalade attvara par
nyrekryteringen förvaltare förenad med vissaär svårigheter, eftersomav
det knappast invändningsfrittär förordna helt oprövade advokateratt ens
i mindre konkurser och det förhandår svårt på konkursavgöraatt om en

enkel beskaffenhet.är Det leder till nyrekryteringen regelattav som
frånsker byråer där redan arbetar med konkursförvaltning. Flertaletman

de myndigheter hade erfarenhet frågai kompetensen hos demav som om
fungerar god enligt AckL erfarenheternaansåg goda.som som man vara

Ett myndigheter menade förfarandet ibland blev kostsamt ochattpar
tidsödande och i slutänden inte ledde till något konkurs.än Frånannat

håll anmärktes flera gode visat sig besitta dåligamän kunskaperett att
i obeståndsjuridik. Dagens konkursförvaltare i fall de skickligastevart-
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och erfarna ansågs lämpade god i rekon-mest ett nyttvara som man-
struktionsförfarande. Från håll påpekades dock den ekonomiskaett att
kompetensen måste utvecklas, förvaltare i skall kunna sigåtaom gemen
den uppgiften. Omkring hälften de tillfrågade ansåg godeattav mannen

jurist,bör medan återstoden kunde tänka sig andra yrkeskate-ävenvara
gorier, revisorer företagsledare.och En klar majoritett.ex. 17

Övrigamyndigheter inteansåg behov fimias auktorisation. före-av
språkade olika auktoriserande instans länsstyrelsen, advokat-organ som
samfundet m.m.. Någon menade det lämpligt med auktorisationatt var

god i förfarande f.n. inte beträffande konkursför-ett nyttav man men
valtare.

framgårSom den tidigare redogörelsen kommer det ställasattav
kravhögre denpå skall fungera administrator i ett nyttsom som

rekonstruktionsförfarande jämfört med vad krävs godsom av en man
enligt AckL. Olikheterna kommer till uttryck flera Redan densätt.
omständigheten det förfarandet uttryckligen åsyftar rekonstruktionatt nya

den verksamhet gäldenären har bedrivit gör vidatt attav som vanan
bedöma de affärsmässiga förutsättningarna för fortsatt drift kommeren

förgrunden.i Härmed dock inteär administratom bör höra tillsagt att
kategorin företagsledare. främstDet affärsjuridiskaär frågor dennesom
skall ställning till. Normalt bör administratom därför ha jurist-ta
kompetens. börDet dock inte uteslutet andraattvara personer ur
yrkeskategorier anlitas, företagsekonomer och revisorer. Man måstet.ex.
emellertid i så fall sörja för behövlig sakkunskap ijuridiska frågor påatt
lämpligt tillhandahålls administratom.sätt Kostnadsaspekten kommer
med andra ord in i bilden. Oftast betyder det till undvikandeatt man av
onödiga kostnader i första hand bör välja jurist till administrator. Deten
torde nämligen för det ställa sig billigare denne anlitarmesta att
erforderlig expertis behov därav visar signär från början väljaän att
exempelvis ekonom administrator vilken sedan nödgas iatten som
uppkommande juridiska spörsmål begära råd från jurist. hellerInteen
alternativet med flera administratörer någon lämplig iutvägsynes vara
normalfallet. Redan svårigheten praktisktpå delasätt deatt ett upp
uppgifter ankommer administratompå talar för bör undvikaattsom man
denna lösning i andra situationer där det framstårän absolutsom
nödvändigt, i fråga koncern med dotterbolag.många Härtillt.ex. om en
kommer den fördyring förfarandet oundvikligen följerav som av en
sådan lösning.

Skillnaden vad idag krävs den till godmot utsessom av som man
enligt AckL gäller inte bara förtrogenheten med affársjuridiska spörsmål.
Det gäller också tillgången till kontorsorganisation med fören resurser
bokföring och redovisning. Visserligen skall normalt gäldenärsföretagets
bokföring fortsättas avbrott under företagsrekonstruktion detutan en av
slag utredningen förordar. kanMan dock inte bortse från fall kanatt
förekomma särskilt det sig företagrör särskildaett stort attom om- -
åtgärder kan behöva vidtas för igenom den befintliga bokföringenatt

klarläggaoch brister i denna. Det i övrigt viktär även admini-attav
kan delegera vissa uppgifter rörande kontrollen företaget.stratom av
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Administratom bör inte ha till uppgift särskilt undersökaatt om
gäldenåren har gjort sig skyldig till brott. Det ligger i sakens natur att
gäldenärer hörande till den kategorin knappast kommer i fråga ñr
företagsrekonstruktion enligt den lagen. Skulle emellertid admini-nya

finna anledningstratom till misstankeatt brott föreligger, bör hanom
överväga ñrhållandetsnarast så allvarligtär det påverkar hansom att

fortsatta befattning med företagsrekonstruktionen. Eventuellt bör
administratom själv initiativ till förfarandetta avbryts ochatt ersätts av
konkurs.

Ett ytterligare krav på administratom är han väl förtrogenäratt med
arbetsrättsliga frågor. Det får betydelse bl.a. hanstor när skall bedöma
ñrutsättningama för fortsätta företagets verksamhet.att

Den kompetens administrator sålunda bör ha överensstämmersom en
i det hela med vad vidstora konkurslagsreformen den januarilsom per
1980 böraansågs gälla i fråga konkursförvaltares kompetens.om en
Utredningen inga avgörande nackdelar i söker upprätthållaser att man
ungefär krav de kategoriernatvå insolvenspraktiker.samma Detav
bör fördel det inte råder någon alltförsnarare att skillnadvara en stor
mellan de kategorierna.två Sannolikt får tingsrätterna beträffande urvalet

lämpade för uppdrag administratorav personer göra övervägandensom
motsvarande dem gjordes då nuvarande krav konkursförvaltarnaspåsom
kompetens ställdes Det betyder det kan lämpligtatt ocksåupp. attvara
beträffande administratörer på lista föra dem kanen upp som vara
lämpade och villiga sådana uppdrag.att ta I fallemot många kommer det
då sigröraatt antecknas lämplig för bådaom samma person som som
uppdragen. Utredningen återkommer till särskild frågastrax en som
gäller urvalet lämpade tjänstgöra administratorattav personer ochsom

har medgöra ACzs speciellaatt ställning isom sammanhanget.
Vissa frågor konkursförvaltarkretsen har varit föremål förom

diskussion vid 199192 års riksmöte. I två motioner L 302 och 303
framhölls dels det viktigtär inte fåtalatt konkursförvaltareatt ett belastas
med orimligt antal och kompliceradeett konkurser,stora dels det äratt
betydelsefullt domstolarna till undvikandeatt monopolsituationav en
rekryterar konkursförvaltare inte bara bland dem vanligtvis arbetarsom
inom domkretsen också bland demutan aktivaär förvaltare isom
närliggande domstolar. Lagutskottet ansåg i linje med vad motionärerna
anfört det viktigtär inte förvaltarnaatt belastas med föratt många
uppdrag. Utskottet erinrade samtidigt KLs krav konkursför-attom
valtaren medfört bara mindre antal specialiseradeatt ett personer
kommer i fråga för uppdraget och det ofrånkomligtär särskildatt att en
bedömning måste ske i det enskilda fallet. Enligt utskottets mening fanns
det inte skäl till antagande förhållandena sådanaär något omedel-att att
bart initiativ från riksdagens sida påkallat i syfte utvidga kretsenattvar

förvaltare se lagutskottets betänkande 199192LU37 23av s.
Utredningen vill för sin del erinra det så till vida finnsattom en

viktig skillnad mellan det rekonstruktionsförfarande utredningennya
förordar och konkurs landets ackordscentraleratt sedan länge specialise-

sig på hantera företagsrat krissituationeratt också i ñrstadiet till
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tillvidtjänsteman AChandstillligger då utseskonkurs. Det nära att
dock hålla i minnettill det. Man måsteföreslåsdenneadministrator när

Tingsrätternastorstäderna.i deendastväsentligenfinnsAC treatt
godutseendevididag skerfår liksomstäderutanför dessa av man-

vidtjänstemanhindrarfinnsdet någotAckL pröva attenligt somom-
emellertid inte behövabörprövningadministrator. DennatillAC utses

avsnitttillkommer seutredningenomfattande. Somalltförbli senare
sig tillhänvänderhangäldenären närutredningen6.3.8 attmenar

framdels läggaföretagsrekonstruktion måsteärendetdomstolen ettom
utvisartillhandahålla uppgifterdelsadministrator,tillförslag som
fråganordning fårMed sådantill förslaget.inställningborgenärernas en

lämpadedomstolenlista hos överupprättande sompersonerav enom
konkursförvaltare. Defrågabetydelse iinte såadministrator stor omsom

riksmöte199192till årsi motionernauppmärksammatsproblem som
rekonstruktionsförfarande.framträdande ihellerinte såblir ett nytt

varför det frångäldenären,betalasskalladministratomKostnaden för av
påverkaekonomiskt intressedirektfinnssida inte någotsamhällets attav

Med hänsyn till detadministrator.fungerarkretsen somsomav personer
denframför allt tillsesbörkonkursinstitutetmedsambandet attnära som

borgenärer-behövliga kompetensendenadministrator harskall samtvara
förtroende.nas

utseendeviddomstolarnautredningenSammanfattningsvis att avanser
stödsförslag, dettavikt vid gäldenärensfästaböradministrator stor om

inställning. Det ärborgenäremaslämnasuppgifter attde omsomav
högre tjänstemanadvokat ellerhandförslaget i förstaförvänta att avser

föreslårgäldenärenfallet,Skulle så intevid AC. t.ex. enomvara
omfattasförslagetbetydelseblir detföretagsekonom, stor avomav

avgörandebördet sig någotFörhåller så,förtroende.borgenärernas
inte i övrigtden föreslagne,förordna rättenhinder inte möta mot att om

finnergäldenärsföretagettillden kännerbakgrund vadmot omav
föreslagits.hos denkompetensenifrågasättaanledning som

auktorisationberöra fråganskall slutligenUtredningen personeravom
finnskonkursförvaltare. Detelleradministratorfungeraskall somsom

befattningfår tilldär ingenexempelutlandeti utsessystem aven
utbildning,särskildformigenom någonha gåttliknande slag attutan av

sådanför införamotivavsnitt 5.4.6. EttEnglandbeträffande att ense
missbrukmedkomma tillvelat rättadå varitordning har att avman

demlämpligheten hoskontrollendärrådandetidigare system somav
Även inte kanbristfällig.måhända varituppdragsådanautför om man

meddetSverige, svårtmissbruk också i ärrisken förfrån attbortse
åtgärdersärskildaomfattningenskulle ha denhävda detbestämdhet attatt

missbruket. Ut-stävjapåkallade förauktorisationform äri attav
fallet. Vidskulleför såfått belägghar inte någraredningen att vara

flertalethar dettillsynsmyndigheterenkät till landetsutredningens stora
auktorisation. Till sakeninförandeuttalat sigmyndigheterna mot avav

för detinföra kostnadersiglåtersådan ordning knappasthör utanatt en
iauktorisationentänka sig ägerkan visserligenManallmänna. att rum

branschorganisa-tillknytsregi,näringslivets ettt.ex. ensomorganav
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tion. Något behov för samhällets räkning regleraatt sådanav typen av
godkännande har emellertid inte heller bragts till utredningens kännedom.
Med hänsyn till det anförda finner utredningen inte tillräckliga skäl
föreligga för förslå någon form auktorisationatt skallav av personer som
tjänstgöra administrator eller konkursförvaltare.som

6.3.6 Borgenäremas ställning

En lagreglering med det innehåll utredningen har i detangettsom
föregående innefattar det moratorium skall gälla undergenom som
betalningsinställelsen ingreppavsevärt i borgenärernasett möjligheter att
skaffa sig betalning för sina fordringar. Det finns därför berättigatett
intresse från borgenärernas sida få insyn i förfarandet och kunnaatt
påverka detta. Det gäller såväl initialskedet det fortsatta förloppet.som
Härvid finns anledningäven överväga under vilka förutsättningar
förfarandet skall upphöra, för den händelse det skulle visa sig det inteatt
leder till något positivt resultat. Denna sista fråga behandlas i avsnitt
6.3.7.

de utländskaI rättssystem utredningen har studerat harsom man
genomgående sökt skapa garantier för borgenärernas intressen bliratt
tillvaratagna under insolvensrättsligt rekonstruktionsförfarande.ett Här
finns till början anledning erinra den reform 1984atten om som
genomfördes i Danmark beträffande institutet betalingsstandsning bl.a.
motiverades med önskemålet stärka borgenärernas ställning.att Det
skedde flerapå Skyldighetensätt. informera borgenärernaatt om
betalingsstandsningen flyttades från gäldenären till tilsynet. Ett borge-
närssammanträde inom veckor från det anmälantre betalings-att om
standsning gjordes blev obligatoriskt. På detta sammanträde skall
förutsättningarna för fortsatt betalningsinställelse kunna belysas, frågan

utseende tilsyn kunna liksomnytt fråganäventasom av upp om
tillsättande särskild borgenärskommitté kreditorudvalg. Enav en
sådan kommitté kan tillföra tilsynet branschkännedom å andrat.ex. men
sidan också kontrollera tilsynet. Den danska lagstiftningen innehåller
också krav vissapå väsentliga dispositioner kräver godkännandeatt av
borgenärerna särskilt borgenärssammanträde.ett

norska institutetDet gjeldsforhandling liknar i flera andra hänseenden
den danska betalingsstandsningen. denPå aktuella punkten finnsnu
emellertid viktig skillnad domstolen i Norgeatt genast utseren genom

gjeldsnemnd för till borgenärernas intressen. Dennaatt taen vara
nämnd, vilken består ordförande i regel advokat ochav en en- -
ytterligare ledamöter, skall ha tillsyn gäldenären och hansövertreen -
verksamhet, igenom hans ekonomiska förhållanden och leda arbetet
med till stånd skulduppgörelse. förekomstenatt Genomen av
gjeldsnemnden blir de enskilda borgenäremas behov ytterligareav
kontrollmöjligheter inte framträdande.så De får del gjeldsnemndensav
redogörelse ñr gäldenärens ekonomiska förhållanden och dess förslag till
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ankommer sedan eller förkastaborgenärernaskulduppgörelse. På att anta
förslaget.

vissa olikheter mellan deberörts tidigare finns detharSom utom-
allteftersom de begränsar gäldenärens rådighetnordiska rättssystemen

England, där administrationrekonstruktionsförfarande. Iunder ett
befogenheterföretagsledningensmedför överflyttning påav enen

information,borgenärerna tilladministrator, skyddas rättgenom en en
borgenärssammanträden för bl.a.till godkännamöjlighet kalla attatt

syftet förfarandetförslag till plan för hur med skalladministratorns
borgenärskommitté väcka talanoch rättuppnås samt attutse genom enen

för den händelse administratom handlat sådomstolenvid att en
skadats. där gäldenâren normaltintressen otillbörligt I USA,borgenärs

11-förfarandet, det obligatorisktunder Chapterbehåller rådigheten är
till oprioriteradeborgenärskommitte för deatt taatt utse varaen

bl.a. driftenKommittén bestämmer skallintressen.borgenärernas om
viktigt inslagförvaltare skall Ett i detfortsätta och utses.om en

gäldenärens upprättande reorganisa-amerikanska förfarandet är av en
skall godkännandet planen. Vadtionsplan. Borgenärerna rösta om av

studerade förekommer jämförba-utredningengäller övriga rättssystemav
borgenärernas möjligheter till insyn i ochvariationer i fråga omra

förfarandet.påverkan av
uppenbart också förutredningens mening det svenskEnligt är att man

borgenärerna insyn ikan vissa reglerdel inte garanterarsomavvara
betalningsinställelsens förlopp. Med hänsyn till de rättsverkningar som

förknippade med förfarandetutredningen böra måsteanser vara
de oprioriterade skyddas detta drarinte minstborgenärerna mot att ut- -

minskning gäldenärens egendom och drar alltförtiden, medför av
utredningens förslagVisserligen skall med höga kravkostnader.höga

administrator. Eftersomtill gäldenärenställas denpå utsessom
behåller rådigheten sin egendom, finns detemellertid i princip över ett

sida bli det klara medintresse från borgenärernas hurberättigat att
den tilltänkta rekonstruktionen skallfortsatta driften organiseras ochden

till.gå
företagsrekonstruktion beslutas ansökan gäldenärenpå börNär aven

underrättas härom. uppgiftsamtliga kända borgenärer Detta är en som
krav kungörande gäller i frågaåvila administratom. Detbör som om

omständigheter. Administratomkonkursbeslut betingas andra börav
med Vid underrättelsennormalt kunna underrätta borgenärerna posten.

information gäldenärens ekonomiska ställningfogas sådanbör om som
bedöma huruvida förfarandetmöjligt för borgenärerna hardetgör att

eljestfram till rekonstruktion eller till uppgörelseutsikter ledaatt enen
viktig information härvidlag upplysningarkonkurs. Exempel ärutan

skulder dennesviktigaste tillgångar ochgäldenärens samt senasteom
förfarandetsGivetvis bör information lämnasbalansräkning. även om

förlopp.
möjligheti borgenärernas insyn bör vidled närvaraNästa att ettvara

från förfarandetsborgenärssammanträde hålls inom viss kortare tidsom
Vidförslagsvis inom veckor. sammanträdet bör avhandlasbörjan, tre
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framför allt frågan förfarandet skall fortgå. Hârutöver bör tillfälleom ges
diskutera administratoratt t.ex. bör denänom annan utses rätten

förordnat. Också behovet sakkunnig, utomståendet.ex. rådgivareav en
i ekonomiska frågor, kan föranleda överväganden där borgenärerna
önskar sin mening till känna.ge

En särskild fråga är bör i lag sörja för ordning varigenomom man en
vissa borgenärer ha denutses närmaste kontaktenatt med administratom
och aktiv insyn i det fortsatta förfarandet. Det danskaen mer systemet
med kreditorudvalgett utgör modell skulle kunna lämpa sigen som

föräven svenska förhållanden. Enligt de upplysningar utredningen fått
det danska det inteär så vanligtsystemet sådanom borgenärs-att en

kommitté den fyllautses, uppgift detnär behövsmen anses en en
branschkunnig hjälp åt tilsynet eller det finns motstridandeperson som
borgenärsintressen. Utredningen det inte minst med tanke denanser

kretsen förmånsberättigadestora borgenärer böraav prövas ävenatt
hos skaffa möjlighet i formell ordningattoss en särskildutse en
borgenärskommitté bestående normalt högst Admini-treav personer.

bör åläggas samrådastratorn med kommitténatt i särskilt viktiga frågor.
Däremot det inte lämpligt tillförsäkra sådanatt kommittésynes en
beslutanderätt på övriga borgenärers vägnar. Det förefaller inte heller i
övrigt praktisk formaliserautväg borgenärerrlasattvara ställnings-en
taganden under själva förfarandet såvitt gäller exempelvis viktiga beslut
rörande den fortsatta driften gäldenärens verksamhet.av

Utredningen har i det föregående behandlat frågan den statligaom
lönegarantins roll i rekonstruktionsförfarandeett aktuellt slag seav nu
avsnitt 6.2.3. Om väljer inte utsträcka garantinsatt tillämpningsom-man
råde utanför konkurs, uppkommer spörsmålet hur löneborgenärernas krav
skall tillgodoses under företagsrekonstruktion. I Danmark har det ansetts
betydelsefullt med regel arbetstagare begärarätten som attger att
gäldenären ställer betryggande säkerhet för lön, förfaller tillsom
betalning efter anmälan betalingsstandsning. I praktiken utnyttjarom

Ävenarbetstagare alltid denna ñrrätt. svensk del kan det synas som om
regel sådant slag skulle betydelse fören av stadga åtvara attav ettge

förfarande. Det torde emellertidnytt förhålla sig så, rekonstruk-att ett
tionsförsök mindreär meningsfullt, inte gäldenären kan uppbringaom
medel detgör möjligt för företaget avlöna de arbetstagaresom att som
behövs för den fortsatta driften. Förfogar inte arbetsgivaren över egna
medel, bör han kunna erhålla kredit hos bank efter beslutt.ex. ett om
företagsrekonstruktion. Banken får då den förmånsrätt för sin fordran

följer med nytillkomna fordringar enligt vadsom utvecklats i avsnittsom
6.2.2. För arbetstagarna fråganär inte så väsentlig, eftersom ett
misslyckat rekonstruktionsförsök med efterföljande konkurs utlöser den
statliga lönegarantin. Med hänsyn till det anförda utredningenanser att
det för svensk del inte finns något behov regel skyldighet ärav en om
arbetsgivaren vid företagsrekonstruktionatt ställa säkerhet för löneborge-
närernas fordringar.
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upphörandeförfarandetsochRekonstruktionsplan6.3.7

utnyttjasförfarandeviktenbetonatsföregående har nyttatt ettdetI av
verksamhetgäldenärensrekonstrueramöjligheternaundersökaför attatt

dessaingen utvägarsigSkulle det visaackord.ståndtill atteller ett av
ändamål.sittlängrebetalningsanståndet intefyllerframkomlig,är
upphöra,givetvis ocksåDet måsteavbrytas.bör dåFörfarandet snarast

tillkommerunderhandsackord verkligenellerrekonstruktion ettnär en
framför allt deemellertiddeträttsskyddssynpunkt ärstånd. Från

påkallarackordsförsökenrekonstruktions- ochmisslyckade upp-som
märksamhet.

rekonstruktionsförfarandevanligtdet[utländska ärrättssystem att ett
admini-ellergäldenärenmed kravförenasaktuellt slag att ennuav

skallförfarandetsyftet medför hursärskild planupprättarstrator en
borgenärernakan ingåregleringenrekonstruktionsplan. I attnåskunna

falletplanen. Såförkasta ärellerskall godkännaslutskedeförfarandetsi
amerikanska Chapter ll-detadministrationengelskadetsåväli som

reorganisa-inriktat påformelltförfarandet. år attDet sett ensenare --
karakteri-fall ocksåi dettadockPlanen kanfastställas.skalltionsplan

till lagförslagetñnskadetackordsavtal. Islagsett omsomseras
upprättande ochvidlagtsviktharför företagskuldsanering stor

gäldenärsföretaget.försaneringsprograms.k.fastställande ettav
reglersvensk del i lagñrocksåanföras föronekligenSkäl kan att ge

tid läggainom vissadministratornellergäldenärenförskyldighet attom
skall rekon-verksamhetgäldenärenshurförslag tillskriftligtfram ett

skulleborgenärernaFörklarasekonomiska situationoch enstrueras upp.
fyller sittförfarandetgaranti förinnefatta vissskyldighet attsådan en

innebärakunnareglerskulle sådanagäldenärenändamål. För pressen
lösning.konstruktivåstadkommaatt en

inte problem-emellertidslagberört ärobligatoriskt inslagEtt av nu
gäldenärenadministratomförskyldighetlagstadgad attfritt. För att en

tillförsäkrasdels dessameningsfull måsteplan skallupprätta varaen
frånhindrasborgenärernadelsplanen,åstadkomma atttid förrimlig att
såledesriskerarMangäldenären.vidta säraktionertidendenunder mot

blirsituationborgenärernasförlängs och utsatt,förfarandet att meratt
från detErfarenheternatiden.drarplanenupprättandet utavom

bådekandettyderll-förfarandetChapteramerikanska att vara
godkänd.och denplanståndtilloch svårttidskrävande att en

frågaiflera år störredragitförfarandet därfinnsExempel utatt om
företag. . till efter-anledningtidsutdräktrisken förbarainteDet är som ger

inslagformaliseratmedföljerkostnadökadedenOckså etttanke. som
plan måstegodkännandeochupprättandekravformi av enav

Även gäldenärenadministratomsakensligger idetbeaktas. attnaturom
ekonomiskaföretagetslösningförslag tillmedskall komma ett av

krav påställerlagstiftarenmerkostnadlättproblem, uppstår uppomen
bedömaskall kunnaför borgenärernaskall innehållaförslagetvad att

kostnaderökadedet. Deförkastaelleroch godkännabärighetdess som
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bli förenadekan med alltför reglerat rekonstruktionsförfarande iett
denna del kan alltså motverka förfarandets användbarhet. Utredningen
har beträffande del utländska bl.a. det amerikanskarättssystem lagten - -attmärke till det där gällande förfarandet i praktiken fått sin egentliga
betydelse för företag.större De och medelstora företagensmå har i stor
utsträckning lämnats lösa sina betalningssvårigheter på andra vägar.att
Tilläggas kan i Danmark och Norge inte lagfäst krav påatt ettman en
särskild plan i reglerna betalingsstandsning gjeldsforhandling.om resp.

Även med beaktande riskerna för tidsutdräkt och ökade kostnaderav
utredningen den grundläggande tanken rekonstruktions-att attanser en

plan under förfarandetupprättas har starka skäl för sig. Det inte baraär
i borgenärernas och gäldenärens intresse plan har funktion attsom en en
fylla. Man måste också beakta har anledning följa huratt staten att
förfarandet utvecklar sig i det enskilda fallet. Kravet planpå kan dåen
verka lämplig kontroll förfarandet fortskrider påatt ettsom en av
ändamålsenligt något till fördel försätt, är domstolens handläggningsom

ärendet. Någon särskild tillsynsmyndighet i konkurssåsom tordeav - -
inte behövas jfr avsnitt 6.3.8, intresseni sammanhanget fårutan statens

övrigti bevakas den företräder skatteborgenär.statengenom som som
Även för denne företrädare blir plan nyttigt instrument förett atten
bevaka ärendet.

Vilken tyngd ligger i invändningen förhalning och fördyringsom om
beror vidare hur ingående lagstiftaren reglerar kravet påav pass en
rekonstruktionsplan. Som utredningen redan framhållit det i länderär där
regleringen gjorts utförlig och förenats med regler godkännande frånom
borgenärernas sida olägenheter kommit till harMan därsom synes.
tvingats fullt och den del ackordsförfarandet,ta steget ut ersatt av som
vi offentligti Sverige benämner ackord och innefattar tvångs-som en
eftergift för borgenärsminoritet, med invecklade bestämmelserrätten om
hur omröstning planen skall till. Om från väljaavstår denattom man
linjen och i princip nöjer sig med krav rekonstruktionsplanett att en
skall tillställasoch borgenärerna,upprättas undgår väsentligen deman
berörda olägenhetema. Plankravet kommer i stället fungeraatt som en
pådrivande faktor under förfarandet.

Någon regleringnärmare i lag planens innehåll torde inteav vara
behövlig. Planen kan allt efter omständigheterna exempelvisut
omorganisation gåldenärens verksamhet i förening förslagmed tillettav
ackordserbjudande alternativt inledande förhandling offentligtav om
ackord.

Mot denna bakgrund har utredningen för begränsastannat att
regleringen i denna del till krav upprättande rekonstruktions-ett av en
plan. Det har naturligt lägga uppgiften administratorn. Detsynts att

denne kommerär ha de bästa förutsättningarnaatt att ettsom
objektivt bedöma vilkasätt utsikter gäldenärsföretaget har fortleva.att

harHan också lättast inom rimlig tid, förslagsvis månader, göraatt tre
sådan bedömning. Självfallet måste han samråda med gâldenären,en men

något krav på denne godkänner planen i alla delar bör inte ställasatt
Planen kan gåäven på företaget awecklasbör och verksam-ut attupp.
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upphöra, eventuellt i förening konkursheten med inleds. Detatt synes
lämpligt iinte sådant fall kräva gäldenärens godkännande föratt t.ex. ett

skall kunna läggas fram förplanen borgenärerna.att
kravet rekonstruktionsplan det framför allt frågorUtöver på är tvåen

behöver lösas beträffande förfarandets upphörande, nämligen hursom
förfarandet skall fortgå och initiativ det skalllänge upphöra.vems

frågan hur regleringen lagtekniskt skall lösas medTill hänsyn till
nuvarande föreskrifter återkommerackord och konkurs utredningenom

avsnitti 6.3.9.
Utredningens undersökning hur ackordsinstitutet fungerar idag visarav

hittills gällandeden tvåmånadersfristeni AckL inte sällan8 § föråratt
utsträckningkort. En denna tid till månader befogad jfrärtreav

betänkandeLagutskottets 199293LUl. Undersökningen belägg förger
fristen inte hellerden alltid tillräcklig. En möjlighet till förlängningäratt

den med ytterligare därförmånader i bör Med tankeöppnas.tre tagetav
vikten förfarandet verkligen används i rekonstruktionssyftepå ochattav

med borgenärernas bästa för bör det krävas särskildaäven skälögonen
för förlängning. sådantEtt skäl kan rekonstruktionsplanen inteattvara,
kunnat färdigställas. Någon slentrianmässig ökning den förstaav
tremånadersfristen bör inte förekomma. tidLängre sammanlagtän ett

förfarandet inte tillåtas fortgå.år bör
det börLiksom krävas beslut tingsrätten för förfarandet skall fåattav

påbörjas bör beslut också krävas för detta skall upphöra.rätten attav
visserligen frågaMan kan sig sådant beslut nödvändigtnågot i allaärom

situationer. Som utredningen framhållit i avsnitt 6.3.1 emellertidser
utredningen företagsrekonstruktion ramförfarande, inomsortssom en

offentligt ackord kan Förfarandetvilket ingå. alltså inte endastärt.ex.
ackordsförfarande i AckLs mening har vidare syftning.ett utan en

förhandlingSkulle offentligt ackord ha inletts, blir besluträttensom
angående ackordet inte automatiskt liktydigt med rekonstruktionsför-att
farandet upphört ifrhar 44 § AckL. Men normalt lär några andra

gäldenärens betalningssvårigheter inte tillutvägar stå buds sigur vare
ackordet fastställs eller ej. inte uteslutaFör möjligheten andraatt av
lösningar har utredningen valt föreslå formellt beslut Brrättenatt ett av

förfarandet skall upphöra. Ett sådant beslut bildar också slutpunktenatt
för de rättsverkningar förenade företagsrekonstruktion.medärsom

förfarandetsInitiativrätt till avslutande bör givetvis tillkomma
gäldenären. hans delFör kan det ske han återkallar sint.ex. attgenom
ansökan eller begär sig i konkurs. han laga förfallOm uteblir frånutan
det föreskrivna borgenärssammanträdet inom veckor från förfarandetstre
början, bör normalt hans bristande medverkan kunna förstås så, att
förfarandet bringas upphöra. Initiativrätt bör vidare tillkommaatt
administratom och borgenär. Liksom i övrigt bör det krävas rättenatt
finner förfarandet sakna rimligt ändamål, dvs. varken längreett
medverka till rekonstruktion eller uppgörelse med borgenärerna. Ju
längre tid gått något resultat i sikte, dess lägre bör kravetärutan attsom
ställas på den bevisning borgenär har förebringa för påståendeatt ettsom

förfarandet utsiktslöst.äratt
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En särskild fråga förfarandetär skall kunna avslutasom ettgenom
direkt ingripande från sida,rättens dvs. någon formelltutan att annan
begärt det. Som regel får det förutsättas exempelvis administratomatt tar
initiativ till förfarandets upphörande, han märkernär gäldenären inteatt
samarbetar lojalt ñretar viktiga dispositionerutan sinöver egendom utan

samråda med administratom.att På motsvarande kan förväntassätt att
borgenär lägger märke till gäldenären umgås medatt äventyrligasom
rekonstruktionsplaner, skulle komma medföra sämre utfall föratt ettsom
borgenärerna omedelbarän konkurs skulle ha gjort, begåren att
förfarandet upphör. Man kan dock inte bortse från situationer kanatt

dåuppstå, tillräckligt snabbt initiativ frånett någon berörda inteparterav
Till kännedomrättens kantas. komma åtal för brottt.ex. att mot

borgenärer väckts gäldenären med omedelbartmot yrkande häktningom
denne. förefallerDet då enklare självrätten initiativav att tilltar

förfarandets upphörande än avvakta reaktion från administratomatt en
eller borgenär. Undantagsvis bör därför möjligt för rätten att utanvara

begäran frågan förfarandets avslutande.taannans upp om

6.3.8 Handläggningen ärenden företagsrekon-av om
struktion

Utredningen har i det föregående frånutgått förfarandet vid företags-att
rekonstruktion skall anknutet till tingsrättema på motsvarande sättvara

idag fallet beträffandeär ackord. När utredningen gjort den bedöm-som
ningen det framförär allt följande omständigheter har beaktats.som

Företagsrekonstruktion innefattar betydande inskränkningar i såväl
Ävengäldenärens dennes borgenärers rättsställning. dessasom om

ärenden räknaär s.k. frivilligatt rättsvård, detär uppenbartsom att
ärendenas karaktär sådanär handläggningen bör ankommaatt domstol
jfr artikeläven i den6 europeiska konventionen de mänskligaom
rättigheterna. Så är också fallet i alla förde utredningen kända,
utländska rättssystem där någon form liknande rekonstruktionsför-av
farande förekommer.

Ett ytterligare skäl välja domstol handläggandeatt myndighet ärsom
denna uppfattasmåsteatt opartisk. Företagsrekonstruktion ställersom

särskilda krav detta,på eftersom här ofta befinner sig i ettman
förstadium till konkurs där olika borgenärsintressen kan brytas mot
varandra. Med utredningens förslag kommer skatteborgenärstaten som

ha särskilt intresse deltaatt iett de förhandlingar föregårattav som en
uppgörelse. Det då viktär den beslutande myndigheten i rekon-attav
struktionsförfarandet inte kan misstänkas för hänsyn till andraatt ta
omständigheter vad framkommerän i det offentliga förfarandet.som

Härutöver bör erinras de allmänna domstolarna haratt mångårigom
erfarenhet handlägga konkurs- och ackordsärendenatt med däriav
förekommande Äventvistiga frågor och frågor edsavlåggelse.om
organisatoriskt tingsrättemaär väl lämpade hantera ärendenatt om
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reformens genomförandefrågorföretagsrekonstruktion. Till om
avsnittutredningen i 6.7.återkommer

utveckling i riktningdetmedveten pågårUtredningen är motatt enom
hörande till den frivilligaärendenhandläggningenförläggaatt av

förvaltningsmyndigheter. Tingsrätternastilleller delvisrättsvården helt
anledning Domstolsut-f.n. medorganisationuppgifter och övervägs av

Domstolarna inför 2000-talet. lbetänkande SOU 1991106redningens
vissa frågor arbets-Domstolsutredningen bl.a.betänkandet tar omupp

förvaltningsmyndigheter. I detdomstolar ochfördelningen mellan
bl.a. konkursärenden ochutredningen insammanhanget kommer

mellanuppgifterna tingsrätter,viss omfördelningföreslår där aven
ackord i konkurs föreslårförvaltare. Vad gällertillsynsmyndigheter och

framtiden skall ankommafrågorna i påutredningendock ävenatt
Utredningen uttalar sig inte1991106 136SOUtingsrättema se s.

tingsrätt enligt AckL.uppgifter ankommerangående de påsom
företagsrekonstruktion därförfarandet vidskeden rättensDe av

inledningen, dvs. ansökanför det förstamedverkan aktualiseras är av
inledande skedet hör ocksåborgenär. Till detellergäldenären av en

exempelvis ansökan, nämligenanslutning tillåtgärder i direkt en
förbestämmande tidpunktenadministrator ochutseende ettavav en

behovdet andra uppkommerborgenärssammanträde. För rättensav
frågor förfarandetssammanträdet, där bl.a.vid detmedverkan om

borgenärskommitté behandlas. det tredjeutseende Förochfortgång av en
beslutdet fortsatta förfarandet krävas rättenunderkan t.ex.av om

Slutligen blirsäkerheten.för säkerhetshavare disponeramedgivande att
avslutande, dåaktuell beträffande förfarandetsmedverkan ävenrättens
kan böra meddelas.ersättning till administratomexempelvisbeslut om

naturligt samtliga deframstår detInsolvensutredningenFör attsom
för handläggs allmän domstol.utredningen redogjortuppgifter nu avsom

de knappast kan läggas på någonuppgifterna sådanaVissa är attav
förenade medmed hänsyn till de rättsverkningarmyndighet ärsomannan
vinnainte heller något medföretagsrekonstruktion. Det att attvarasynes

till offentligtbeslutsfunktionernaflytta någon annat organ.av
tillsynsmyndighetuppdra nuvarandetänkbart alternativEtt attvore

handha ellervissa kronofogdemyndigheter, någonkonkurser, dvs.i att
skedetinledande eller avslutandeuppgifterna. Varken detnågra av

frågor dispens försig emellertid härför. Inte hellerlämpar t.ex.om
domstol. leda detförsåkerhetshavare Attänannatpassar organ

och för sig uppgift inteobligatoriska borgenärssammanträdet iär en som
domstolens medverkan jfr SOU 1991106nödvändigtvis kräver

emellertid uppkomma frågorsammanträdet kanff. Vid128 soms.
eller byta admini-avbryta förfarandetpåankommer rätten, t.ex. att

funktionerna,onödig delaframstår då omgångDet attstrator. som en
flytta ordförande-vinster skulleinte några större görasnär attgenom

tillskapet än rätten.annan
utredningen ärendentill det anförda förordarMed hänsyn att om

företagsrekonstruktion handläggs tingsrätt.av
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förfarandet i ärendena blir offentligt följer den offentlig-Att av
gällerhetsprinicp för de allmänna domstolarnas mål och ärenden.som

undantag gäller idag för och konkursårenden.Något inte ackords-
Utredningen inte heller i fråga företagsrekonstruktionattanser man om

införa sådant. Exempel visserligen intebör något saknas på iatt man
detutlandet vikt förfarandets inledande skede undan-ansett attvara av

offentligheten beträffandedras se Norge avsnitt 5.2.3. Det villt.ex.
förfarandetsemellertid framgång i andra länder åter intesynas som om

huruvidavarit beroende det skett under insyn från allmänheten.av
Eftersom avsikten med svensk lagreglering bl.a. minskaär atten
förekomsten betalningsinställelse,tyst det vidare mindreärav

förespråkaföljdriktigt just sekretess beträffande förfarande.att ett nytt
skulle uppkommaDet omotiverad skillnad konkursärenden,även moten
det förfarandet konkurs. Häremot kan knappast invändasnär ersätternya

lagen syftar tillden rekonstruktion och konkurs till awecklingatt nya av
gåldenärens verksamhet, eftersom deti förra fallet förfarandet kan

i konkurs och i det rekonstruktionövergå kan bli aktuell.senare
Vad har sikte själva offentlighetsprincipens till-sagts tarsom nu

intelåmpning. givetvis självändamålDet sprida publicitet kringär att ett
betalningsinställelse.företags i förstaDet hand angelägenhetär en som

borgenärerna. Förfarandet bör därförangår inrättat så dessa fårattvara
nödig insyn och behövliga möjligheter påverka procedurens fortgång.att

finns inte behov kungöra förfarandetsDäremot inledning såsom årattav
fallet vid konkursbeslut.ett

handläggningVad gäller det uppenbart de åtgärderärrättens att som
skall vidtas ligger främst det formella planet. Förfarandet bör som

förut se avsnitt 6.3.2 kunna inledasnämnts främst på ansökan av
det fallet skallgåldenären. I materiellnågon prövning gäldenärensav

ekonomiska situation normalt inte behövas. Hans hänvändelse till
domstolen liktydi med betalningsinstållelse.är Formellt bör krävasg en

gäldenären sin ansökan fogartill kort redogörelse för sin ekonomiatt en
framoch vad lett till hans betalningssvårigheter jfr 5 § AckL.som

han lämnaVidare bör uppgift utsikten till rekonstruktion och tillen om
uppgörelse med borgenärema. Detta nämligen materialär etten som

borgenärerna bör del inför borgenärssammanträdet. Om dessa såav
tidigt möjligt får klart för sig vad enligt gäldenärens meningsom som
orsakat betalningssvårigheterna, detta i sigär ägnat att gagna en
rekonstruktion tämligen raskt under den tid till budsstår vidsom
företagsrekonstruktion.

Till sin ansökan bör gäldenären foga förslag till administrator.ett
Också denna punktpå står del vinna tidsmässigt. Erfarenheternaatten
från liknande regleringar utomlands talar för det ofta just gåldenä-äratt

förslag till administrator eller följsmotsvarande Deträtten.rens som av
bör i och för sig domstolen obetaget välja bättre lämpadattvara annan,

Detta bör dock bli fallet bara undantagsvis. För underlättaattperson.
bedömning bör nämligenrättens krävas gäldenären i ansökningenatt

lämnar behövliga uppgifter den föreslagna lämplighet förom personens
uppdraget. Dessa uppgifter bör innefatta besked hur borgenärernaett om
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eller åtminstone de dessa ställer sig tillstörsta den föreslagnaav- -
administratom. Härigenom kommer underlag förrätten detatt ett som

det onödigt med ytterligaregör någon prövning den förordademesta av
lämplighet.personens

Även befattningrättens med gäldenärens ansökan sålunda iom
normalfallet inte behöver föranleda någon granskning, kannärmare man

undvara förinte regler det fallet gäldenär utnyttjar den lagenatt en nya
för skaffaenbart sig betalningsuppskov. kanHär i princip tvåatt ett

situationer uppstå. Den gäldenärens ansökanär bristfälligär iattena
formellt hänseende. Han bifogar inte förslagnågot till admini-t.ex.

Avhjälper han inte efter föreläggande denna brist, börstrator. ett
ansökningen avvisas. Den andra situationen gäldenären visserligenär att

föreskrivnalämnar uppgifter dessa klart vid handen, detatt attmen ger
skäl förmodasaknas syftet företagsrekonstruktionmed kan uppnås.att att

Gäldenärens beskrivning sitt läge kanske visar rekon-t.0.m. attav en
struktion utsiktslös.är Rätten bör då ogilla ansökningen.

När gäldenärensrätten ansökan, skall formellt beslutarättenupptar
företagsrekonstruktion vidare administrator och samtidigtsamt utseom

tid för borgenärssammanträdebestämma inför inom vissrätten kortareett
förslagsvistid, veckor.tre

Vad härefter angår ansökan borgenär måste självfallet hand-av en
läggningen gestalta sig något annorlunda. Utredningen vill betona, att
förfarandet normalt måste komma till stånd gäldenärens hand-genom
lande. harSom utvecklats i det föregående avsnittse 6.3.2 kan det
dock förekomma situationer då det skulle till fördel eller fleraattvara en

har möjlighetborgenärer initiativ företagsrekonstruktion.tilltaatt
Formellt krävasmåste borgenären lämnar uppgift sinatt en om

fordran och de omständigheter vilka han grundarpå sin begäran. Vidare
borgenären avkrävasbör förslag till administrator och uppgifterett om

lämplighetdennes för uppdraget. Härmed garantier för för-attges
farandet inte igångsätts på lösa grunder. Samtidigt underlättas rättens
prövning.

Prövningen borgenärs begäran bör ske vid förhandling. Tillav en en
bördenna delges kallelse. Med hänsyn till de ingripandeparterna

rättsverkningar förenade förfarandetär med bör detta i Övrigtävensom
utformas efter mönster vad gäller beträffande borgenärsav som en
konkursansökan.

Bifaller borgenärsrätten ansökan, har den administratoratt utseen
bestämma tid föroch borgenärssammanträdet. ligger iDet sakens natur

vid val administrator bör höra sigrätten för angående gäldenärensatt av
åsikt. denne inte tillfrågatsHar borgenären härom, kan förfrågningenav
lämpligen ske vid den förhandling där borgenärens ansökan prövas.

betonatsSom många gånger skall förfarandet syfta i första hand till att
det möjligt rekonstruera gäldenärens verksamhet.göra denneOmatt

tydligt visar, han inte medverka till formämnar någon rekonstruk-att av
eller uppgörelse,tion saknas möjligheter till åstadkomma positivtatt ett

resultat. Borgenärens begäran bör då lämnas bifall. Kommerutan
huvud integäldenären till den förhandlingen,över dettaärutsatta ett
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belägg för han inte önskar medverka.att Det måste med andra ord
krävas positiv förklaring från denne för förfarandet skall påbörjasen att
på borgenärs önskan.

Frågan vilka kriterier skallrätten följa då den administratorom utser
har behandlats i avsnitt 6.3.5. Det bör inte uteslutet flera änutsevara en
administrator. Frågan måste givetvis bedömas bakgrund bl.a. demot av
kostnader uppstår. En lösning administratomär, anlitarsom attannan en
sakkunnig biträde. Det bör stå administratom fritt avgöra,som att om
han har behov sådant bistånd.av

Rättens medverkan vid det borgenärssammanträde obligatorisktsom
skall ingå i förfarandet främstär leda sammanträdet. Den skallatt bereda
tillstädeskomna borgenärer tillfälle sig, i frågoratt yttra t.ex. om
förfarandet bör fortgå. Skulle omständigheter därvid framkommanya

ändrar förutsättningarna, bör det ankomma påsom rätten att ta upp
frågan förfarandet skall upphöra. En särskild anledning tillom att ta upp
den frågan gâldenârenär uteblir från sammanträdet.om

Vid sammanträdet kan också behandlas andra frågor, utseendet.ex.
borgenärskommitté se avsnitt 6.3.6 och förordnandeav en av ny

administrator.
Nästa led i handläggningrättens blir tidsmässigt sådana delfrågor

under förfarandet där beslut rätten påkallas. Utöverett redan nämndaav
exempel härpå detär väsentligen säkerhetshavamas ställning kansom
aktualisera sådant beslut. Som utredningenett berört förut se avsnitt
6.3.3 bör sådana borgenärer ha möjlighet hos begärarätten dispensatt
från det förbud utmätningmot automatiskt inträder medm.m. som
företagsrekonstruktion. Handläggningen yrkande dispens börettav om
ske i enlighet med vad i allmänhet gäller beträffande förfarandet sesom
i det följande.

På ankommerrätten slutligen pröva frågor i anslutningatt till för-
farandets upphörande jfr avsnitt 6.3.7. Oavsett hur frågan dettasom
upphörande väcks, bör kommunikation ske med berörda intressenter. Det

dock inte erforderligt hela borgenärskollektivet beredsatt tillfällesynes
sig. Det bör både tids-att yttra och kostnadsskäl tillräckligtav attvara

de borgenärer infunnit sig vid det första borgenärssammanträdetsom ges
möjlighet sinsäga mening i saken.att Har särskild borgenärskommittéen

bör denna givetvisutsetts, sig.yttra
Ett formellt beslut förfarandets upphörande bör krävas inte baraom

när företarrätten materiell prövning förutsättningarna fören av
procedurens avslutande också när detta obligatorisktutan skall upphöra

särskild anledning, gäldenären har försattst.ex. i konkurs.av I deom
fallen det framförär allt ordningsskäl talar försenare exaktattsom en

dag slutpunkt. Därmed klargörs i lag angivnaanges som rättsverk-att
ningar företagsrekonstruktionen upphör gälla.av att

Till åliggandenrättens i samband med förfarandets avslutning hör även
begäranpå fastställa ersättningatt åt administratorn. Ersättningen bör

bestämmas med ledning de gäller för konkursförvaltareav normer som
enligt kap.14 4§ andra stycket KL. Ersättning bör bestämmas vid
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skulle iförfarandet övergåupphörande,förfarandets även enom
offentligt ackord.förhandling om

förfarandet skallregleringenhurden lagtekniska frågangällerVad av
förstamöjligheter. Denfinns ärprocessuellain i vårt tresystempassas

och domstolen45 AckLnuvarande regel i §tillanknytaatt enge
tillämpliga delar, integäller irättegångsbalken RBanvisning att omom

falla tillbaka lagenandra pålagen.i den Den ärnågot sägs attannat nya
ärendelagen. Indirektdomstolsärendenhandläggning1946807 avom

ärendelageneftersom §hänvisning till RB, llocksåinnebär det en
finns i AckL. tredjeden Denhänvisning motsvarandeinnehåller somen

i lag ifullständigtreglera förfarandet ämnet.möjligheten är att en ny
diskussionen.avförasomgåendenämnda kansist rättDen utvägen ur

förvaltningsrättsli områdetochprocessrättsligabåde detSträvandena på ga
enhetliga förfarande-möjligtskapa såvittsedan länge gåtthar ut att

förvaltningsmyndigheter. Attdomstolar respektiveförregler ta ettnu
insolvensârendenspeciellriktning beträffandei motsattsteg grupp aven

sârregler krävsbehövligt.och inte heller Desålunda inte lämpligtär som
företagsrekonstruktion.infogas i lagproblemsiglåter störreutan omen

lämplig lösningdetheller ärvill inteDet attnumera enomsynas som
visserligen den modellärendelagen.falla tillbaka på Detta somvar

skuldsaneringslagförslag till sebeträffande sittförordadeutredningen
Domstolsutredningen i sitthar245 Sedan dess199074SOU s.

föreslagitinför 2000-taletDomstolarnabetänkande SOU 1991106 att
förfarandeti lagreglernaupphävs ochärendelagen ersätts omen nyav

domstol domstols-mål i allmänförvaltningsdomstol och i vissamål ii
träda in supplerande ilag skallTanken dennaförfarandelagen. är att

Del1991106befattning med konkurs se SOUdomstolsfråga t.ex.om
Även domstolsutredningen inteoch 356225, 249, 348B oms.

haftharbetänkande, får detAckL i sittbehandlat antas att sammaman
ackord.domstols befattning medinställning beträffandeprincipiella

den fortsatta be-bör i avvaktan påblir då, utredningenFrågan om
domstolsförfarandelagförslag tilldomstolsutredningenshandlingen nyav

frågan hur reglerlagtekniskafrån in dengå påavstå närmareatt om om
processuella Utredningenin ibetalningsinställelse bör vårt system.passas

inteförfarandenviktigt, utgörinte det. Det är ävenatt somanser
vid allmän domstolskallrättskipning i egentlig mening äga rummen som

skäl talar ñr ochpraktiskamöjligt anknyter till FrämstRB. att enom
uppsättning förfarande-domstol inte har tillämpa änatt mer ensamma

Ãrendelagen frånantal undantag RBregler. är närmast ettatt se som
handläggning övrigt.i I mångtanhängiggörande ochgäller ärendessåvitt

Även domstolsför-den föreslagnasupplerande.träder inoch mycket RB
framstårutredningenväsentliga delar RB. Förreplierari påfarandelagen

nackdel låtafördeldärför inte någondet attutan snarare som ensom
enligt den tänktaformelltföretagsrekonstruktion handläggasregler om

domstolsförfarandelagen.
utredningen bör välja itill det anfördaMed hänsyn att mananser

låta reglerKL-reformen, dvs.lösning vidprincip att omsamma som
jfrfyllas RBföretagsrekonstruktion vid behov ut genom prop.
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19868790 424 Vad gäller ackord kan för övrigt anmärkas,s. att
nuvarande ordning på berörda punkt såvitt känt inte upphov tillgett

tillämpningsproblem.några

6.3.9 Förhållandet till lagstiftningannan

Som har berörts förut se avsnitt 6.3.2 innefattar enligt 2 kap. 8 § KL
betalningsinställelse presumtion för insolvens. Med denen en upp-

läggning lagen företagsrekonstruktion utredningen har valtav om som
kan låta regeln i kap.2 8 § KL kvar oförändrad.stå Som redan harman
påpekats får frågan inte så praktisk betydelse, eftersom borgenärstor
under moratoriet i princip förhindradär begära gäldenärens för-att
sättande i konkurs. Man måste också hålla minneti kap.2 8 § KLatt
gäller alla gåldenärer, inte bara näringsidkare. Och i fråga rörelse-om
drivande gäldenärer måste i fortsättningenäven räkna med deattman
kan vilja ställa in sina betalningar välja det lagregleradeutan att
förfarandet. dessa skålAv har utredningen valt inte föreslå någonatt
ändring i den berörda regeln.

Sambandet mellan lag företagsrekonstruktion och de konkurs-en om
rättsliga reglerna påtagligtär iäven andra hänseenden. Vad som
föreskrivs i kap.4 2 § andra stycket KL fristdagen vid ansökanom en

god enligt AckL behöver tidigarenämnts se avsnitt 6.3.2om man som
till vad skall gälla vid rekonstruktionsförfarande.ett nyttanpassas som

Andra ändringar gäller undantagsregeln i kap.4 beträffandel §
återvinning betalning skatter och avgifter avsnittse 6.2.2 ochav av
betydelsen i återvinningshänseende administrator-ns godkännandeav av

skuld under förfarandet se avsnitt. Vissa ytterligare frågoren ny samma
behandlas i avsnitt 6.4.

En lag företagsrekonstruktion kräver AckL upphävs ochattny om
med det förfarandet.ersätts Den största ändringen gäller nuvarandenya

regler godmansförordnande i 1-10 §§ AckL. Föreskrifternaom m.m. om
tvångsackord i 11-38 §§ AckL måste vidare se vidareöver avsnittses
6.5 och in i det regelsystemet. Också de särskilda be-passas nya
stämmelserna processuell karaktär i 39-48 AckL§§ behöverav
revideras. Sammantaget detår genomgripande omarbetning deen av
regler ackord gällt sedan 1971.om som

Med tillkomsten lag företagsrekonstruktion och ettav en om genom-
förande utredningens förslag till skuldsaneringslag för privatpersonerav
se SOU 199074 skulle vi vid sidan KL två lagar reglerarom som
gäldenärens situation vid betalningsoförmåga. Som utredningen har
berört inledningsvis avsnittse 6.3. det anledningl överväga, detger om
insolvensrättsliga regelsystemet bör frånöver övergripandeses en mer
utgångspunkt utredningenän haft möjlighet göra. Utredningenattsom
vill dock betona, den inte några tillämpningsproblem iatt spaltaattser

reglerna i delar,två den gällande näringsidkare och den andraupp ena
privatpersoner. Motsvarande uppdelning har år företagits isenare
flera fall detpå civilrättsliga området.
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denFrågan statliga lönegarantins roll beträffande rekonstruktionom
krisföretag har utredningen behandlat i det föregående avsnittseav

och6.1.3 6.2.3. Som framgått där förordar utredningen inga direkta
ändringar i följdändringLGL. En till de reglerna förmåns-nya om
rättsordningen blir dock nödvändig.

finns också regleriDet andra lagar berörs lag företags-som av en om
rekonstruktion. gäller i författningarDet utredningenstort samma som
behandlat i sitt betänkande Skuldsaneringslag se SOU 199074 35-40s.
och Utredningen47-52. behandlar behovet ändring i dessa iav
specialmotiveringen. bör redanDet här anmärkas utredningen inteatt
funnit behov vidta ändring preskriptionslagennågon i 1981130.attav
Befintliga regler täcka den situationen borgenâr ansökerattsynes en om
företagsrekonstruktion och därvid åberopar sin fordran gäldenärenmot
jfr tredje5 § punkten preskriptionslagen och SOU 199074 258s.

6.4 Vissa frågor angående konkurs

det föregående harI utredningen behandlat frågor förmånsrättsord-om
ningens betydelse för rekonstruktion företag konkurs, den statligautanav
lönegarantins roll i sammanhanget liksom behovet rekonstruk-ett nyttav
tionsförfarande. Utredningens förslag i dessa hänseenden syftar alla bl.a.
till det möjligt rekonstruera krisdrabbat företagsgöra verksam-att att ett
het företaget försätts i konkurs. Förslagen föranleder vissaattutan
följdändringar i KL, främst såvitt gäller reglerna fristdag ochom
återvinning. I utredningens direktiv också vissa andra spörsmåltas upp
angående konkurs vilka kan behandlas oberoende hur ställer sigav man

förslagettill till lag företagsrekonstruktion låt det i detattom m.m., vara
första fallet ändå finns påtagligt samband med dessa förslag.ett
Spörsmålen gäller dels huruvida juridisk skall fortleva efterperson
konkurs, dels huruvida konkursgäldenären skall få överklaga vissarätt att

konkursförvaltarens beslut. det följande undersöker utredningenIav om
det dessa punkter finns skälpå ändring i de konkurs-göra någonatt
rättsliga bestämmelserna.

6.4.1 juridiskSkall få fortleva efter konkursperson

kap. 19 finns reglerI 13 § ABL aktiebolags upplösning efter konkurs.om
konkursen avslutas överskott, bolaget upplöst konkursenOm är närutan

Finnsavslutas. överskott, skall bolagsstämman inom månad från deten
konkursen avslutades besluta bolaget skall träda i likvidation.att att

Fattar inte något sådant beslut, skall förordnastämman rätten om
tvångslikvidation enligt kap. kan ske4 Det anmälan av
registreringsmyndigheten eller ansökan styrelsen, styrelseledamot,av
verkställande direktör, aktieägare, borgenär eller kanrättannan vars vara
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beroende det finns någon kan företrädaatt bolaget. I tillav motsatssom
vad vanligen gäller vid likvidation kan likvidation efter konkurs intesom
avbrytas och bolagets verksamhet återupptas.

Vad närmare besett ligger i uttrycken utan överskott respektivesom
med överskott klargörs inte i lagtexten. För det det förslårmesta
givetvis inte konkursgäldenärens tillgångar till fömöja borgenärema.att
Något överskott finns alltså inte. En konkurs kan emellertid avslutas på
flera olika sätt. Bortsett från konkursbeslut kan upphävas högreatt ett av

kanrätt konkurs sålunda avslutas bl. detpå viset den avskrivsen atta.
därför inga fordringar gällandegörsatt 10 kap. 3 § KL. Efter betalning

konkurskostnader och massaskulder skall då kvarvarande tillgångarav
återställas till gäldenären 10 kap. 4 § KL. Konkursen lämnar alltså
överskott. På motsvarande kan detsätt ñrhålla det sig i två andra
situationer, nämligen konkursen läggs efterned frivillig uppgörelseom
med borgenärerna 12 kap. och1 2 §§ KL eller skrivs efter ackordav
jfr 12 kap. 24 § KL. När konkurs avslutas utdelning tillen genom
borgenärerna lär i praktiken inte bli aktuellt med något överskott.

Också i fråga andra slag juridiska finns reglerom av personer om
möjlighet för den juridiska fortleva efter konkurs. Be-attpersonen
träffande ekonomiska föreningar finns i kap.ll 19 § lagen 1987667

ekonomiska föreningar LEF bestämmelser i sakom stämmersom
överens med vad gäller beträffande aktiebolag. En ekonomisksom
förening försatts i konkurs skall alltså upplösas,som oavsett om
konkursen lämnar överskott eller ej. Och beträffande handelsbolag finns
motsvarande bestämmelseri 2 kap. 44 § lagen 19801102 handels-om
bolag och enkla bolag HBL. Här finns dock den skillnaden att
likvidation efter konkurs lämnar överskott inte nödvändigtvis måstesom
leda till upplösning handelsbolaget. Bolagsmännen kan nämligenav
komma överens fortsätta bolagets verksamhetatt konkursen.om trots

I avsnitt 3.3.5.2 har utredningen belyst hur vanligt det är attpass en
konkurs avslutas några fordringarutan gällandeatt görs respektive

konkursen läggs ned efteratt uppgörelse eller skrivs eftergenom av
ackord. framgårSom vad anförts där dessa fallär mycketav som
ovanliga. Det sigrör bara några enstaka fall bortsettåret, frånom om
den situationen uppgörelse träffas. I den situationenatt har motsenare
slutet 1980-talet antalet fall stigit till drygt 30 år.av per

Det reformbehov kan finnas förevarande punkt gäller alltsåsom nu
inte särskilt många fall i praktiken. Under lopp harårens emellertid i
olika sammanhang förts fram tanken det borde möjligt föratt vara en
juridisk konkurs avslutas med överskott, återupptaattperson, vars
verksamheten. I doktrinen har denna förfäktatsåsikt Nial, vilken förav
övrigt särskild utredningsman lagt fram förslag härom iettsom
betänkandet SOU 195827 Förslag förenklingar itill vissa delar av
aktiebolagslagen s. 200. I betänkandet pekas aktiebolagsatt ett
försättande i konkurs kan förhastad åtgärd, vidtagits påvara en som
grund oriktiga antaganden rörande bolagets ekonomiska ställning ochav
möjligheter. kanDet inträffaäven det under konkurs visar sigatt en
finnas möjligheter till sådan uppgörelse med fordringsägarna atten
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rädda deoch därmedverksamhetfortsätta sinkunnaskullebolaget
inarbetade rörelse.organisation och dessi företagetsliggervärden som

slutbetänkandei dessKonkurslagskommitténberördes ocksåFrågan av
framförde inteKommittén någotkonkurslag 236.s.198324 NySOU

dåvarande olikheter ibakgrundpekadei sakenförslag motutaneget av
aktuella reglerna idelagstiftningenassociationsrättsliga påden att nu

behövakunde över.ABL ses
verksamhet kansinfårefter konkurs inte återupptaaktiebolagAtt ett

rekonstruktion bör finnastill äventillfällestridaförstonei mot attsynas
i avsnitt 6.2.3. Manhäromjfr vadmed konkurssambandi sagtssom

rollkonkursens inteuppfattadettahålla i minnet sättemellertidfår attatt
allt under deframförtillbaka i tiden. Det ärlångt senastesågår

sysselsätt-exempelvis hänsyn tilllett tillutvecklingenårtiondena attsom
konkursbo. Under långavvecklingenvidkunnaningen etttasansetts av

för tillformenbartkonkursbetraktadesdessförinnantid att taensom
förmånligtavvecklades såtill boetochbästaborgenärernas attsevara

länge detförståeligtdärförmöjligt.snabbt Det är ansettoch att mansom
bolagetsskall följaskonkursaktiebolagsföljdriktigt att ett avvara
betyderstigma,harIråkad konkursupplösning. ettsetts somsom

konkursen upphörvilketdödsdom för bolaget, på sättovillkorlig oavsett
1983i SvJT 627.Nialse s.

lägger hinder ialltjämtskäl till ABLalltså historiskafinnsDet att
gälleröverlevnad. När detaktiebolagskonkursdrabbatförvägen ett

lagstiftaren såanmärkasemellertidbörjuridiskaandra sentattpersoner
ändamålsenligtfann detLEF 1987tillkomstenvid att enavsom

behandlashänseende på sättförevarandeñrening iekonomisk samma
medför sådantkonkurshärförSkäletaktiebolag. ettattett var, ensom

lämpligast förregelmässigtdetverksamhet äri föreningensavbrott att
föreningen upphör,och andra intressenterföreningsmedlemmarbåde att

Och1986872 229.överskottlämnar sekonkursenäven s.prop.om
likvidationobligatoriskregleringinnebär HBLzsredan nämnts ettavsom

fallöverskott. kanIavslutasdess konkurshandelsbolag, motsattutanom
fortsätta bolaget.med överskottetöverenskommabolagsmännendock att

avseendeordningenföreslagnautredningenMed den ett nyttav
juridisk skallfråganrekonstruktionsñrfarande kommer personom en

blisannoliktkommerdelvis läge. Detefter konkurs ifortleva attett nytt
ellerackordkonkurs avslutasovanligt änän att annangenomnu enmera

med utredningensmeningenverket ocksåi självauppgörelse. Det år
förhåller sighur dettveksamtsituationer där detjust i ärförslag. Det är

lagöverlevamöjlighetergåldenärsföretagetsmed att omsom en
företaget itidigarein i bilden. Juföretagsrekonstruktion kommer en

betalningsinställelse förenas medtillinitiativkrissituation tar somen
ordningen, destoföreslagna störredenföretagsrekonstruktion enligt nya

eller åtminstoneöverlevnadföretagetsförmöjligheternabör vara
fortsättande.verksamhetens

motsägelse-principielltblir det ocksåmeningutredningensEnligt sett
den andrakonkurs och årekonstruktionsidan främjafullt å utanatt ena

intressetfall förskjuteri vissaordning, varigenomöverväga motmanen
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uppgörelser i konkurs. Det är ägnat skapa oklarhetsnarast att om
lagstiftarens intentioner. Nuvarande regler har den fördelen berördaatt
intressenter vad de har sig efter.rätta De följaktligenvet att gagnar
rättssäkerheten.

vill vidareDet tanken den juridiskasynas som om personens
fortlevnad något ensidigt riktar uppmärksamheten den formella sidan

hur företag fortsätts. Redan idag det möjligtett år för ägarenav ettav
Ägarenaktiebolag gått i konkurs fortsätta verksamheten. kanattsom

sålunda i eller juridiskeget förvärvat.ex.namn genom en annan person
rörelsen konkursboet eller konkursen avslutats med överskottav om- -

bolaget i likvidation. Vilken form skall väljas för fortsättaav attsom
rörelsen främst frågaär företagsekonomisk och skattemässigen av natur.
Vilket alternativ detär ekonomiskt fördelaktiga berormestsom av
omständigheterna.

Det finns med hänsyn till det anförda inte tillräckliga skäl låtaatt ett
aktiebolag i konkursgått leva kvar konkursennär lämnar överskott.som
Med denna inställning utredningen det inte heller finns skälattmenar att

ändringöverväga i LEF eller HBL berörda punkt.nu
Avslutningsvis vill utredningen framhålla, det tidigareatt resone-

innefattar stöd förmanget fråga, nämligenatt ta detupp en annan om
med utredningens förslag i övrigt nödvändigtär behålla alla deatt
nuvarande formerna för avsluta konkurs, ackord.att KLt.ex.en genom
gäller Ävenemellertid alla rättssubjekt, dvs. fysiskaäven personer. om
utredningens förslag till lag skuldsanering för privatpersonerom genom-
förs, kommer KL ha betydelse för enskilda näringsidkare.att Motsvar-
ande gäller exempelvis ideella föreningar. Inte minst med hänsyn till det

anförda utredningen KL bör behållas oförändrad iatt aktuelltnu anser nu
hänseende.

6.4.2 Konkursgäldenärens talerätt i vissa fall

Enligt kap.3 1 § KL får gäldenären, sedan beslut konkurs harett om
meddelats, inte råda över egendom hör till konkursboet. Den rättensom
tillkommer i stället förvaltaren, vilken enligt 7 kap. 8 § KL skall tillta

borgenårernas och bästarätt vidta alla devara samtgemensamma
åtgärder främjar snabb avveckling boet. Gäldenärens förlustsom en av

rådigheten medför han i princip inte kan föra talan angåendeattav
egendom hör till konkursboet. Han kan inte överklagat.ex.som ett
beslut exekutiv försäljning boets egendom.om av

Gäldenâren dock inte heltär inflytande förvaltningen. Enligtutan
kap.7 9 § KL förvaltarenär skyldig begäran lämna upplysningaratt

boet och dess förvaltning till gäldenären. viktigare frågorI skallom
förvaltaren vidare enligt kap7 lO§ KL höra gäldenären, detom
lämpligen kan ske. Som exempel viktigare förvaltningsfrågor kan

frågornämnas driften gäldenärens rörelse, försäljningom av om av
värdefull egendom eller väckande återvinningstalan ellerom av annan
talan angående obetydligt belopp. Om förvaltaren åsidosätterett sin



SOU 1992113388

medförrättshandlingföretar visssamråda innan hanskyldighet att en
Förvaltaren nämligen alltidogiltig.rättshandlingen blir ärintedetta att

emellertid ådra sig skade-kanföreträda konkursboet. Hanbehörig att
entledigad.risken blioch löper dessutomståndsskyldighet att
anmärks i direktiven,har,konkursgäldenärens talerättFrågan somom

anledning198788 medriksdagen vid riksmötetbehandlats av enav
betänkandet 19878812LUärendet avsnitt 4.1.3. Imotion i se

konkursgäldenären iförlagutskotteterinrade någon rätt attattom -
slutredovisningförvaltarensordning klanderän avgenomannan -

finns enligt reglerna iförsäljningsåtgârder inteförvaltarensöverklaga
funniträttsfallet NJA 1987också i 13påpekade HDUtskottetKL. att s.

föra talanbehörigkonkursgäldenär inte heller är att motatt enen
enligttillhörig egendomkonkursboetförsäljning avseendeexekutiv

fråganställning i sak tillbesvärsregler. Utanutsökningsbalkens att ta om
spörsmålet lämpligenutskottetkonkursgäldenärens talerätt ansåg att

förordadeutskottet i övrigtmed deni sambandborde övervägas av
företag i kris.beträffande bl.a. rekonstruktionutredningen av

tillsyns-till landets samtligaförfrågan utredningen riktatVid somen
talerätt har alla 18konkursgäldenärensmyndigheter angående nästan av

skall överklagakonkursgäldenär kunnasigbestämt22 attmotsatt en
härför nämndes bl.a.försäljningsåtgärder. skälkonkursförvaltarens Som

konkursgäldenärentillerkännaföreligger inget behovföljande. Det attav
samrådsskyldighetförvaltarenshänseende. reglertalerätti detta KLzs om

slutredovisningenmöjlighet klandra ärkonkursgäldenärensoch att
risk förfördröjs, föreliggerförsäljningsåtgärdernatillräckliga. Om att

säljs tillomfattande tidsutdräktmindreefter elleregendomen mer
omständig-erhållits. Denförst kunde halägre pris detväsentligt än som

ogiltigt kan ocksåköpet kan bliräkna medköpare måsteheten attatt en
tillsynsmyndigheter påpekadeFleraredan från början.påverka priset

ligger iför sina klagomål. Detsaknar foggäldenärerockså mångaatt
och efter-oordnad bokföringofta medgäldenärsakens attnatur en -

iuppfattning substansenfelaktigi redovisningen harsläpning omen-
klagomålen i missupp-Ofta bottnari konkurs.rörelse gåttden som

avstyrkande myndig-orealistiska föreställningar. Deellerfattningar
för gäldenärensammanfattas i besvärsrättuppfattning kanheternas att en

förfarandet knappastfördyringinnebäraflesta fall skullei de menaven
utfall i konkursen.medföra bättreett

kan finnas skäldetåterstående tillsynsmyndigheterna ansågfyraDe att
myndigheterna uttaladekonkursgäldenären talerätt. Tvåtillerkännaatt av

exekutivfunktion vidfyllai fall kansådan rätt vartattatt enen
försäljning.

vid konkursgrundläggande princip ärUtredningen vill betona att en
principegendom. dennasin Frånberövas rådighetengäldenären överatt

beneficium.från gäldenärensundantag, bortserdag ingafinns i manom
förvaltarensklandrakonkursgäldenären kanomständighetenDen att

medfrån principen. Redanslutredovisning inget egentligtutgör avsteg
själv-konkursgäldenärentillerkännahärtill fråganmåstehänsyn attom

försiktighet.med vissständig klagorätt bedömas
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Man kommer vidare inte ifrån talerätt skulle kunna missbrukas.att en
Även gäldenär inte har något sådant syfte skulle kunna försvåraen som
och fördröja avvecklingen boet motsvarande för borgenâ-utan nyttaav

Gåldenärens intresse egendom ingår i konkursboet inteattrerna. av som
säljs till underpris kan visserligen harmoniera med borgenärskollektivets
önskan förmånlig avveckling boet. Som påpekats i detom en av ovan
nämnda rättsfallet har fysisk personi konkurs självklart intresseetten av

avyttringen konkursboets egendomatt inbringar så mycketav som
möjligt, eftersom de skulder inte blir betalda kvarstår eftersom
konkursen. Gäldenärens intresse därvidlag tillgodoses emellertid genom
förvaltarens allmänna skyldighet verka för förmånlig avvecklingatt en

boet. Därtill kommer vid exekutiv auktion avseende i boet ingåendeav
fast egendom kronofogdemyndigheten enligt kapatt 12 40 § utsöknings-
balken, UB, normalt inte får godta inrop, det är sannoliktett attom

högre köpeskillingavsevärt kan uppnås. förvaltarenOm att ettanser
inrop borde ha godtagits på grund denna bestämmelse, ankommerav
det på honom i borgenäremas och gäldenärensatt intresse överklaga
auktionen. Beträffande lös egendom blir läget likartat se 9 kap. 4 §
UB.

Under förutsättning konkursförvaltaren fullgör sittatt uppdrag påav
bästa och såledessätt till borgenärernastar ochrättvara gemensamma
bästa efter erforderligt samråd vidtar alla desamt åtgärder främjarsom

förmånlig och snabb avveckling boet, föreligger liten risk fören av att
konkursboets egendom säljs till underpris. Detta leder till attresonemang
konkursgåldenårens intresse ñrmånlig avveckling konkursboetav en av
tillgodoses effektiv och ändamålsenlig förvaltning. Somgenom en
utredningen varit inne i sammanhang se avsnittannat 6.3.5 detär

vikt de höga kraven ñrvaltarensstor kompetensatt upprätthålls,av
så förvaltaren verkligen förmår fullgöraatt det svåra uppdrag som
anförtrotts honom. Det bör understrykas viktig egenskap hosatt en
förvaltaren han besitterär sådana affärsjuridiskaatt kunskaper felbe-att
dömningar vid försäljningsfrågor inte behöver förekomma. I samman-
hanget kan tilläggas förvaltarens åtgärder granskasatt tillsynsmyndig-av
heten i konkurs.

Eftersom utredningen inte funnit skål föreslå juridiskatt att en person
skall fortleva efter konkurs jfr föregående avsnitt, det reform-âr
behov kan föreligga beträffande konkursgäldenårens inflytandesom på
förvaltningen för framtidenäven begränsat till främst konkurser rörande
fysiska I praktiken gäller flertalet dessa konkurserpersoner. av personer

inte driver näringsverksamhet. Om utredningens förslag tillsom en
skuldsaneringslag genomförs, kommer antalet konkurser för privat-

minska. Det förekommeratt emellertid fysiskaävenpersoner att personer
Ävendriver näringsverksamhet försätts i konkurs. dessa konkursersom

kan förväntas minska det rekonstruktionsförfarandegenom som
utredningen föreslår. Med den utredningen föreslagna ordningennu av
finns det sålunda anledning de fysiskaanta att merparten av personer

råkat i ekonomisk kris och visar vilja ñrsom göra rätt sigattsom
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framförföretagsrekonstruktionellerskuldsaneringväljakommer att
konkurs.

skäl föreslåutredningen intedet anförda finnertillMed hänsyn att
förvaltarensöverklagaskall tillerkännaskonkursgäldenären rätt att

åtgärder.
för gäldenärenscentral betydelsesamrådsskyldighetFörvaltarens är av

Bedömningenförvaltningen.inflytande påmöjligheter utövaatt av om
Ävenförvaltaren.enligt KL pålämpligt ankommersamråd ut-är om

kan det medtalerätt,gäldenärenfunnit skäl tillerkännainteredningen att
anläggabefogat intressehagäldenären dels kantillhänsyn attettatt av

värdefulldels kan haförvaltningsåtgärd,tilltänktsynpunkter en
förvaltarensförvaltningen, övervägastill vägledning förinformation om

bör skärpas. Förmed gäldenärensamrådaskyldighetnuvarande attatt
handläggningenoch försvårafördröjainte skall kunnagäldenären genom

förvaltarenemellertidutredningensig samrådundandra attatt anser
gäldenären.samråd med Ut-underlåtaförvissthamåste attutrymmeett
alltid samråderförvaltarenunderstryker viktenredningen, attavsom

skälolägenheter, finner inteskedetta kangäldenären attmed när utan
konkurslagen.bestämmelseni kap. 10 §i 7ändringföreslå någon

offentligtfrågaiändringarVissa6.5 om

ackord

utredningen läggerföretagsrekonstruktionlagtillförslagDet somom
nuvarandemycket vårttidigare näraframhållitsberörfram som

ändringardei AckL. Utöverreglerassådant dettaackordsförfarande som
rekonstruktionsför-förslag tillutredningensföranledsdirekt nyttettav

antalönskemålframkommitutredningens arbeteunderhar ettfarande om
ackord. deloffentligt Enalltframförrörandereformerandra av

bilagai 3.och andra åter4.3.4,avsnitt 4.3.3ihar återgettsönskemålen
i AckL.synpunkter bristerpåframförtsunder handharDessutom

angelägnafrågorantalutredningenföljandedetI etttar som synesupp
villkoren förgällerDetsammanhang.förevarandeibehandlaatt

vilka borgenärerdividenden,minstaden s.k.ackordoffentligt som
återvinningstalanbehörig föraackord, äroffentligtdeltar i attvem som

andraedgångssammanträdet. frågaIsärskildadetbehovetoch omav
bestämmandeackordsförfarandet,skriftligt avslutandeönskemål, t.ex. av

ränteberäkningochsäkerhetförmånsberättigad borgenärsvärdet påav
förunderlagtillräckligtsaknautredningensig ettackord,vid anser
tillsig utredningeninskränkerdelardessaställningstagande. I attslutligt

synpunkter.allmännavissaanlägga
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6.5.1 Minsta dividenden vid offentligt ackord

AckL kom tillNär sänktes den minsta dividenden vid ackord från 50 %
till 25 %. Sänkningen skedde förslag Lagberedningen i betänkandetav
SOU 196841 Utsökningsrätt VII. Beredningen framhöll vid deatt man
nordiska överläggningar då ägt konkursrättenspå områdesom rum
prelimininärt hade 25 % minsta dividend ochenats medattom som man
tanke på önskemålet nordisk rättslikhet denna centrala punkt inteom
kunde dividenden högre.sätta Med hänsyn till bl.a. återvinningsmöjlig-
heterna kunde det enligt beredningen fördel ackordsför-attvara en
handling kunde användas även så hög minsta dividendnär 50 %en som
inte kunde bjudas. Vid avvecklingsackord kunde inte heller så exaktman

vad avvecklingen kom föreskriftEn visstveta minimumatt ettge. om
25 % kunde då lämplig, den förenades medt.ex. ävenom attvara om

vad inflöt därutöver skulle till borgenärerna. Vid fastställelse-som
prövningen skulle vidare kontrolleras ackordet inte till skada föratt var
borgenärema. Den angivna minsta dividenden borde inte underskridas

i sällsynta undantagsfall,än såsom gäldenären till följdannat att av
sjukdom eller orsak kommit på obestånd vållande seutan egetav amian
SOU 196841 foch72 94s.

Vid remissbehandlingen Lagberedningens förslag meningarnaav var
delade beträffande reglerna minsta dividenden se 1970136om prop.

54 Justitiekanslern erinrade frågan hade samband medatts. om
skatteprivilegiets avskaffande och det vid sådan reform kundeatt en

i frågasättas minsta dividenden verkligen borde sänkas så kraftigtom
beredningen föreslagit. hovrättEn uttalade sig för skärpningsom en av

regeln och föreslog ackordsprocent understeg 50 inteatt 25en som men
skulle kunna godtas endast den godkänts samtliga kända borgenä-om av

eller särskilda skäl förelåg. 25-procentsgränsen borde interer
Ävenunderskridas med samtligaän kända borgenärers samtycke.annat

Sveriges advokatsamfund negativt till låg minstaså dividendvar en som
25 % och menade nordisk rättslikhet inte fick bli självändamål.att
Handelskamrarna i Göteborg, Borås och Karlstad anlade liknande
synpunkter och hävdade skyddet för borgenärsminoriten med hänsynatt
till förfarandets summariska karaktär inte borde lägresättas vidän 40 %

fordringsbeloppen.av
Iprop. 1970136 s. 72 framhöll chefen för Justitiedepartementet

bl. det allmänna intresset gäldenärens ekonomiskaatt ställningatta. av
tillmätasmåste vikt vid utformningen reglerna minstastorsaneras av om

dividend. Om betydande borgenärsmajoritet ackordär tordeen ense om
i allmänhet skäl föreligga för denna ståndpunkt från både gäldenärens,
borgenärernas och allmän synpunkt utdelningenäven blir låg.om
Konkurs framstår i åtskilliga fall alternativsämre än ackordett ettsom

mindre 50 %.än Departementschefen pekade vidare påsom ger att
frågan hängde med bestämmelserna borgenärsmajoritet.samman om
Beredningens förslag i denna del innebar särskilda krav på kvalificerad
majoritet dividenden understeg 50 %. Risken för missbruk motverka-om
des också reglerna fastställande ackord. Också reglernagenom om av om



SOU 1992113392

dividenden. grund detsänka minsta Påskälåtervinning utgjorde attett av
frågannordisk rättslikhet i anslötmed hänsyn till intressetanförda och av

biträdde ocksåförslag. Handepartementschefen till beredningenssig
synnerliga skäl förelåg.25 %underskridamöjlighetförslaget att omom

undantagsfall.itillgripasfick dock inte änmöjlighetenDen annat rena
ipropositionen framkom inget sakenriksdagsbehandlingenVid nyttav

197065.lLUse
detkommit påminsta dividenden ärfråganNär nyttuppomnu

ackordrekonstruktionsförsökfrämjasärskilt intresset att genom somav
utredningens förslagaktualitet. ocksåhar fått förnyad Menfrågangör att

i vissförmånsrättsordningen förändrar mån utgångs-iändringom
utdelningsprocenten. På detbestämmande den lägstapunkterna för av

i Finlandtill vida lagtshar vidare läget ändrats sånordiska planet som
företag. förslagetsskuldsanering för Ilagfram förslag till en ny om

ingår intesaneringsprogram för gäldenärens.k.bestämmelser ettom
till borge-dividend hänsynenföreskrift minstadirektnågon utanom

slag.skyddsreglertillgodosesnärerna annatgenom av
företagsrekonstruktion ingår reglerförslagutredningens till lagI om

övergripande rekonstruktionsför-ackord led i detoffentligt ettsomom
naturligtuppbyggnad regelsystemetmed dennafarandet. Det är attav

lägsta utdelningsprocent vidgrundläggande krav i lagen påbehålla ett
regel betydelse vidoffentligt ackord. Indirekt får sådan ävenen

företagsrekonstruktion, eftersom det därvidprövningen ansökanav en om
uppgift utsikten tilllämnar bl.a.gäldenärenkrävs att om en upp-en

företagsrekonstruktion får intemed borgenärema. beslutgörelse Ett om
syftet med förfarandetdet saknas skälig anledningmeddelas, anta attom

kan uppnås.
motsägelsefulltanförda det blirTill det bör läggas, öppnaatt ettattnu

rekonstruktionsförfarande för gäldenärsföretag, vilka inte räknar med att
% fordringsbeloppet till borgenärema.erbjuda 25kunna ens av

då företaget ellerskall igång stadium dessFörfarandet sättas ett
fortfarande har chans överleva. Detta talar med vissverksamhet atten

styrka kravet lägsta utdelningsprocent måste behållas ellerför att
skärpas.kanske t.o.m.

avskaffandeförhållandet utredningen föreslårOckså det att av
ändring beträffande nuvarandeskatteprivilegiet talar någongöraattemot
motiv bakom denna reformminsta dividend. viktigtregler Ettom

främja rekonstruktion konkursförmånsråttsordningenrörande är utanatt
utsikter få betalt.stärka de oprioriterade borgenärernas Enoch att mer

förändring fråga kravet minsta dividend skulle stridamarkant i påom
syfte.dettamot

från tyder deuppgifter utredningen inhämtat AC påDe närmast att
brukar innefatta minstaackord följer betalningsinställelse idag ensom
% inte förekomma.dividend i storleken 25 50 %. Mindre 25än synes-

vid utredningens hearing eller har kommit framhellerInte sättannat,
sänkning utdelningsprocenten skullebelägg för generell minstaatt aven

konkurs.påkallad för främja rekonstruktionatt utanvara
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denna bakgrundMot har utredningen för inte föreslå någonstannat att
principiell ändring beträffande minsta dividenden vid offentligt ackord.

undantagsregel vidEn speciella förhållanden har alltjämt fog för sig. De
vid AckLs tillkomst anförda exemplen den regelns innebördpå synes
dock åsyfta enskilda näringsidkarenärmast och lämpar sig mindre väl vid
tillämpningen lag företagsrekonstruktion avpassad ñrävenav en om

företag drivs i form juridisk valetstörre I mellan ackordsom av person.
och konkurs kan i gränsfall valet bero utdelning.några Förprocentsav

något hänsynstörre härtill i fall då ackordettatt utrymme att tage
uppenbarligen föredra frånär alla intressenters synpunkt bör iatt
nuvarande undantagsregel uttrycket synnerliga skäl medersättas
särskilda skäl.

6.5.2 Vilka borgenärer deltar

ackord gällerEtt idag endast de oprioriterade borgenärerna inklusive
oprioriterad del förmånsberättigad borgenärs fordran. Utredningenav

inte ändring börnågon i denna princip. Skäletgöras härföratt äranser
söka i de övervägandennärmast utredningen har redovisatatt som

tidigare beträffande ändringar i förmånsrättsordningen se avsnitt 6.2.2.
Med de ändringar föreslås där och med hänsyn till de ingreppävensom
i säkerhetshavarnas ställning utredningens förslag i övrigt innebärsom
se avsnitt 6.3.3 framstår det inte behövligt ytterligare dra inattsom
de förmånsberättigade borgenärerna i det rekonstruktionsförfarandetnya
för framgång.detta skall vinnaatt

följd utredningenEn vad föreslagit i det föregående är att statenav
alltid deltar i rekonstruktionsförfarande inklusive offentligt ackordett - -

oprioriterad borgenär. Om sin företrädare aktiv iärstatensom genom
utsikternadenna procedur, bör öka till rekonstruktion krisföretag utanav

konkurs. minskningDen nuvarande utdelning i konkursstatensav som
följer skatteprivilegiets upphävande bör då i viss kompenserasmånav

bättre utfall i samband företagsrekonstruktion.medettgenom
Vad gäller borgenärskretsen påpekar utredningen slutligen fråganatt

efterställdade s.k. borgenärernas ställning behandlas i avsnitt 6.6.3.om

6.5.3 Behörigheten föra återvinningstalanatt

Enligt 17 § AckL kan borgenär fordran skulle omfattas ackordvars av
väcka talan återvinning. Talan skall väckas före det borgenärssam-om
manträde där borgenärema ackordsförslaget fårröstar inteom men
slutligt innan ackordsfrågan blivitprövas avgjord. En borgenär villsom
väcka talan måste underrätta gode han inte det, skallGör hansmannen.
talan awisas. Gode däremot inte självständigtbehörig föraär attmannen
återvinningstalan.
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förarbetena till AckL berördes fråganI behörighet föra åter-attom
börvinningstalan tillkomma gode Lagberedningen,även mannen. som

intedenne bör behörighet,ansåg sådan pekade på åter-att attges
fullföljasvinningsprocessen skall först sedan ackordet fastställts, då gode

egentliga uppdrag slutfört, och han inte heller förfogarär attmannens
medel förnågra processkostnaderna. Det därför knappastöver var

möjligt gode självständig talerätt väsentligatt utange mannen en
omläggning se SOU 196841 81. I 1970136systemetav s. prop.
följdes beredningens förslag se 81. Departementschefenprop. s.
erinrade gäldenären vid ackord har kvar rådigheten sinaöverattom

det därförtillgångar och förenat med komplikationeräratt stora att ge
sådangode behörighet. Enligt hans mening det dock viktigtmannen var

gode undersöker förutsättningarna för återvinningatt noggrantmannen
biträder borgernärerna i dessa frågor jfr andraoch 22 § stycket AckL4

104.och prop. s.
avsnitt harl 4.3.4 Ackordscentralen Stockholm föreslagitnämnts att

gode ställning konkursförvaltare detnäratt mannen ges samma som en
gäller föra återvinningstalan. Härigenom skullerätten han enligtatt
Ackordscentralen effektivare möjligheter förlikningarträffa tillatt

ñr fordringsägarkollektivet.fromma
förhåller sig otvivelaktigtDet så de utvidgade återvinningsmöjlig-att

infördesheter med AckL inte resulterat i något antalstörresom
Ãtervinningsreglernasåtervinning.rättegångar funktion ligger dockom

det preventiva planet och ifrämst på möjligheten påverka borgenär,att
tillskansat sig orättfärdig förmån övriga borgenärers bekost-påsom en

nad, träffa överenskommelse transaktionen skall återgå. Detatt atten om
därför i för sig förklarligtoch inte kunnat avläsa resultatetär om man av

reform studium antalet återvinningsprocesser.1970 års Inteettgenom av
mindre medkan visst fog hävdas det skulledesto till fördel föratt vara

fordringsägarkollektivet, i rekonstruktionsförfarandeett nyttom
administratom tillades behörighet föra återvinningstalan. Det äratt
nämligen i praktiken förmåsvårt borgenär sig rollenpåatt att taen som

eftersomkärande, eventuell vinst kan delas med Övriga borgenäreren
omfattas ackordet.avsom

utredningen gäller frågan förslagetFör till lagnärmast om om
företagsrekonstruktion ändrar förutsättningarna den aktuellanu

i väsentligapunkten så hänseenden ändring bör övervägas.att en
Utredningen har finna fallet.svårt så blir Enligt utredningensatt att
förslag behåller gäldenären i princip rådigheten sina tillgångar.över En
återvinningsprocess kommer liksom förut kunna avslutas först efteratt

ackordet fastställtsdet Administratom förfogar inte hellerrätten.att av
medel tillnågra processkostnader. skäl vidDe AckLs tillkomstöver som

anfördes talerätt för gode kommer alltså ha till-mot atten mannen
lämpning beträffande administratom.även

Utredningen medveten reformär det slag utredningenattom en av
förordar beträffande företagsrekonstruktion till vidaså ändrar läget att

fallantalet då återvinning kan komma fråga utanföri konkurssituationen
sannolikt ökar. Avsikten med reformen förskjuta bearbetningenär att av
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krisföretags ekonomiska problem från konkurs till tidigareett ett
Ävenstadium. med detta minneti utredningen skålen förattmenar en

självständig talerätt för administratorn inte starka ändring börsåär att en
ske härvidlag. För borgenärerna viktdet ackordslikvidensär stor attav

reglering lördröjs.slutliga inte har för utredningen iDet olika samman-
hang understrukits det väsentliga för borgenärerna gäldenärs-âr,att att
företagets ekonomiska kris blir löst och uppgörelsen med borgenärer-att

effektueras. Med långt utdragen återvinningsprocess riskerarna en man
borgenärernas intresse för tänkt lösning svalnar och utsikternaatt atten

till rekonstruktion konkurs i motsvarande minskar.månutanen
Med hänsyn till det anförda lägger inte framutredningen förslagnågot

ändring förevarande punkt.påom

6.5.4 Slopande edgångssammanträdetav

Förfarandet vid offentligt ackord idag organiserat beslutså,är att om
inledande förhandling offentligt ackord ackordsförhandlings-av om
beslut inte meddelas, förrän gäldenären har avlagt bouppteckningsed se
25 AckL. särskilt edgångssammanträde26 §§ Ett inför därförrätten är-

efternödvändigt. detta blir det aktuellt bestämmaFörst tid för detatt
sammanträde då skallborgenärerna ackordsförslagetrösta se 29 §.om

skall hållasBorgenärssammanträdet tidigast och fem veckortre senast
ackordsförhandlingsbeslutefter det meddelades.att

framgår avsnitt har AckordscentralenSom 4.3.4 Stockholmav
samordnarföreslagit edgångs- och borgenärssammanträdena ochatt man

gäldenären får avlägga ed vid borgenärssammanträdet. har vidareACatt
borgenärssammantrâdethävdat hållande bör ske på ansökanatt av av

gode mannen gäldenären och tiden därför bör utsträckas till tio veckoratt
möjlighetför gode erforderliguppnå anslutning blandatt attmannenge

borgenärerna.
behovetFrågan och formen edgång gäldenärenför i ettom av av

ackordsförfarande vid inte föremål förAckLs tillkomst någonvar
diskussion i det hänseende Förhållandenatal. har emellertidärvarom nu

under tiden därefterändrats det i frågasättsattgenom numera om man
obligatorisktbör ha krav edgång. konlcursförfarandets delFör harett

förslag slopa den edgången liksomobligatoriska rättensattom -
obligatoriska medverkan vid första borgenärssammanträdet lagts fram-

Domstolsutredningen i dess betänkande SOU 1991106 Domstolarnaav
inför 2000-talet se betänkandet Del ff. Betänkandet remissbe-128A s.

f.n.handlas
Utan ställning till konkursförfarandet börhur anordnas iatt ta

motsvarande hänseende vill utredningen framhålla, fråganatt om
obligatorisk edgång vid offentligt ackord i viss mån avhängigär av
utredningens förslag till företagsrekonstruktion.lag Genomförs detom
förslaget, kommer behovet bekräftaedgång för bouppteckningensattav
riktighet i läge. förfarandet flera garantierDetett nytt motnya ger
missbruk från gäldenärens sida. företagsrekonstruktionHans ansökan om
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skall granskas Hans ekonomiskarätten. situation blir nagelfarenav av
borgenärerna vid det sammanträde följer efter inledandesom av
företagsrekonstruktion. Och administratom har betydligt starkareen
ställning den nuvarandeän gode det gäller kontrollennär övermannen
gäldenärens ekonomiska transaktioner. fråganNär edgång aktualise-om

vid offentligt ackord under det förfarandet finns det därför interas nya
behov f.n. alltid avkräva gäldenären edligattsamma som av en

bekräftelse bouppteckningens riktighet. Utredningen följaktli-av menar
edgången olägenheter kan fakultativ.görasatt utangen

Med denna utgångspunkt kommer frågan det särskilda edgångs-om
sammanträdet i läge. börMan då kunna slopa det sammanträdetett nytt

förläggaoch eventuell edgång till det borgenärssammanträde då man
skall ackordsförslaget. riskrösta En härmed gäldenärenär, attom av

anledningnågon vägrar medverka och borgenärssammanträdet gåratt att
intet. Redan idag gäller emellertid gäldenären vägrarattom attom

avlägga förfallered hans ansökan offentligt ackord se 26 § andraom
stycket AckL. Det krävs synnerliga skäl för förhandling ändå skallatt
komma till stånd se SOU 196841 Behåller103. sådans. man en
undantagsregel för nödfallssituationer, därför flerat.ex. att en av
styrelseledamöter i gäldenärsföretaget håller sig undan, torde någon
olägenhet förlägga edgången till borgenärssammanträdet inteattav
behöva uppkomma. Man vinner i stället förfarandet går snabbare.att

givetvisMan kan diskutera administratom i rekonstruk-ett nyttom
tionsförfarande bör längre tid fem veckorän för klarlägga förut-attges
sättningarna för ackord inför borgenärssammanträdet. Enligt utredningens
mening behövs inte det. Den möjlighet till förlängning tremånaders-av
fristen vid företagsrekonstruktion utredningen föreslår börsom vara
tillräcklig för administratom skall erforderligt rådrum. När ansökanatt

förhandling offentligt ackord i det förfarandetgörs bör medom om nya
andra 0rd undersökningen gäldenärens ekonomiska situation haav
fortskridit långtså de frister skall tillämpas bör be-att som snarare

hänsyn till borgenärernasstämmas intressen till administratornsänav
önskan rådrum. Utredningen föreslår alltså ingen ändring denom av nu
berörda femveckorsfristen.

6.5.5 Andra reformönskemål

Ett reformönskemål har samband med vadnära diskuterats isom som
avsnitt 6.5.4 möjligheten till skriftlig avslutning ackordsför-avser av

Önskemålet,farandet. vilket framförts vid utredningens hearing, går
inärmast på klara fall borde kunna slopa borgenärssamman-ut att man

trädet och låta faststållelseprövningenrätten göra grundval ettav av
borgenärerna godkänt ackordsförslag.

i förDen och sig lovvärda tanken förenklingpå i nämnda hänseende
dock vissastöter problem. förstaEtt sådant gäller hur skallman

skriftlig handläggningavgöra tillräcklig.är Det förär svårtom
domstolen redan vid ackordsförhandlingsbeslutet bedöma huruvidaatt ett



SOU 1992113 397

borgenärssammanträde behövs eller inte. Kravet ñrhandsanslutningpå
%40 kan inte skärpas.gärna Borgenärskretsen kanske inte heller är

helt klarlagd vid denna tidpunkt jfr 27 § AckL. Och edgångsfrågan står
Tid föröppen. borgenärssammanträde måste därför bestämmas.ett Man

skulle emellertid kunna tänka sig införa den ordningenatt att samman-
trädet ställs in, det visar sig kravet nödvändigpå borgenärsmajori-attom

uppfylltär borgenärsmajoritetentet undertecknad handlinggenom en av
avseende ackord. En sådan ordning blir dockett svår förena medatt

fastställelseprövning,rättens vilken förutsätter bl.a. rätten ställningatt tar
till eventuella anmärkningar någon eller några fordringar liksommot till
eventuella ändringsönskemål från gäldenärens sida. Kravet på ett
borgenärssammanträde skapar även viss stabilitet i fråga för-en om
farandet i övrigt vid omröstning ackordsförslaget. Utredningen finnerom
därför inte lämpligt slå in på den väg diskuterats.att som nu

i lagAtt bestämmelsernärmare värdering förmånsberättigadge om av
borgenärs säkerhet med tanke på borgenärens ställning vid offentligt
ackord kan i och för sig åtgärd ägnad underlättaattsynas vara en
handläggningen ackordsfrågor. Det dock tveksamtär lagstiftnings-av om
behovet är så dennapå punkt. På administratom liksomstort pånu-
gode vilar skyldighet i bouppteckningen gäldenä-attmannen en uppta-

tillgångar till noggrant uppskattade värden jfr första23 § stycketrens
AckL. Frågan värdet på säkerhet får främst betydelse med tankeom en
på deltar i förhandling offentligt ackord och med hänsyn tillvem som om
ackordets verkan. bådaI hänseendena kan det förväntas säker-att
hetshavaren aktiv förär klarlägga i vad hanmån berörsatt ackordet.av
Uppstår det tvist mellan säkerhetshavaren och övriga borgenärer ien
detta hänseende, blir det fråga får avgöras jfrrättenen som av prop.
1970 136 75. Utredningen föreslår ingen ändring i nuvarande ordnings.
på förevarande punkt.

Vad slutligen ränteberäkningangår vid ackord gäller idag enligt 23 §
andra stycket AckL förenklingsskäl borgenärspåränta fordranattav- -
inte skall beräknas längre tillän dagen för ansökan förordnandeom av
god förarbetenaI har betonats regeln inte berövar borgenärenattman.
hans materiella tillrätt för tidenränta efter nämnda tidpunkt se SOU
196841 och102 1970136 har108. Det tillagts ävens. prop. atts. om
ackord kommer till stånd gäller den avtalade eller i lag bestämda räntan,
fastän borgenärens fordran i fråga räntebelopp upplöper intillom som
den dag då kapitalbeloppet nedsätts fastställt ackord, minskasgenom
motsvarande sätt.

Enligt vad upplysts inom utredningen kan frånvaron reglersom av om
ränteberäkning i praktiken vålla problem vid ackordsförhandlingar. Att
i lag reglernärmare för olika tänkbara typsituationer dockär förenatge
med avsevärda svårigheter. Sådana regler skulle för övrigt på ett
olyckligt kunna låsa handlingsutrymmetsätt för de agerande. Reglerna
skulle vidare bryta för nuvarande reglering vad bouppteck-ramen av en
ning skall innehålla. En reglering skulle dessutom föra med sig kravett

motsvarande granskning ränteberäkningen vid konkurs seen av
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därför böroch Utredningen avstå12 §§ KL.5 kap. 11 attmenar man
ränteberäkningen vid offentligt ackord.lagregleringfrån någon av

förmánsrättsord-frågor angående6.6 Vissa

ningen, m.m.

förmånsrättsordningen utredningenändringar avseendedeUtöver som
förts fram förslaghar i olika sammanhangbehandlat i det föregåendehar

indirekt den i angivnareformer direkt eller FRLytterligare rörsomom
fråga från flerabetalningsordningen vid utmätning och konkurs. En som

hearing gäller undantaget i 2 kap.vid utredningens 1 §håll togs upp
banktillgodohavandenpunkten för kassa- ochstycket första FHLandra

företagshypotekets omfattning behandlarfråga angåendeDennam.m.
berörs antal speciellai avsnitt avsnitt 6.6.2utredningen 6.6.1. I ett

förmånsrättsordningen, nämligen avseendeönskemål ändring iom
för arbete jfr § FRL, författaresersättning revisors 10fordran på a

Härefter behandlas fråganavgifter till företagshälsovården.royalty och
och slutligen fråganefterställda fordringar avsnitt 6.6.3s.k. omom

återtagandeförbehåll avsnittseparationsrätt vid försäljning med 6.6.4.

omfatta kassa- och banktill-företagshypotek6.6.1 Bör

m.m.godohavanden

omfattafrågan företagshypotek börtill diskuteradesFHL komNär om
utredningenutförligtbanktillgodohavandenoch rättkassa- avm.m.

slutbetänkande SOU 198176 Före-angående företagsinteckningi dess
diskussion vad förekomBeträffande såväl dennatagshypotek. som som

nekande,då frågan besvaradesfortsatta lagstiftningsarbetet,i det
tidigare redogörelseni första hand till den seutredningenhänvisar

fått aktualitet finns detfrågan haravsnitt 3.2.2.1. Genom att ny
ställningstagandeundersöka skälen bakom statsmakternasanledning om

bårkraft eller ändring böralltjämt hartillkomsten FHLvid om enav
till stånd.komma

stärka den säkerhetsrätt före-syfte medviktigt FHLEtt att somvar
avstod från följa detlagstiftaren den gångentagshypotek Attutgör. att

utvidga inteckningsunderlagetframlagda utredningsförslaget attom
stred reformens ändamål.därför inte förslaget Detberodde på motatt

reformens samband med pågående övervägandenstället främsti omvar
mellan olika borgenärsgrupperförmånsrättsliga förhållandetframtidadet

överväganden borde inte ñregripas.åberopades. Resultatet dessaavsom
utredningen redovisat sinföregående avsnitt 6.2.2 hardet seI syn
får bäst rekonstruk-förmånsrättsordningen bör ändrashurpå att gagna

oprioriterade borgenärer-krisföretag konkurs och stärka detion utanav
syften bara delvisställning. sig självt dessaDet säger att samman-nas
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faller med önskemålet öka företagshypotekets kreditvärde.attom
Utredningen åsyftar då frekvent användning insolvens-att etten mer av
rättsligt förfarande föregår eller konkursersätter företagsrekon-som
struktion bör till fördel också för kreditgivare med företagshypotekvara

säkerhet, medan utfallet utredningens förslag i enskilda fall kansom av
bli för kreditgivarensämre i konkurssituationer. Det är emellertid svårt

exakt förslagetsväga för- och nackdelariatt berörda hänseende.mera nu
Utredningen förslaget sådant inte detatt nödvändigtgör medanser som

utvidgning företagshypotekets omfattning till kassa- och banktill-en av
godohavanden m.m.

När utredningen angående företagsinteckning föreslog före-att
tagshypotek skulle omfatta också likvida medel berodde det bl.a.m.m.

denpå ville förebygga del praktiskaatt problem vid den tidenen som
hade visat sig främst vid betalningsinställelse och hade göra medattsom
inteckningsborgenärens obenägenhet godta rörelsetillgångar,att att som
omfattades borgenärens säkerhet, omvandlades till likvida medel, variav
borgenären inte hade någon säkerhet. Det kunde också tillñllig-vara
heter, såsom tidpunkten för betalning fordran, tillätsav styraen som
kreditsäkerhetsläget. Näringsidkaren kunde dessutom själv, attgenom
kräva eller inte kräva betalt, inflytandeöva vilkaöver borgenärer som
skulle de frånersättas kommersiell synpunkt likvärdiga tillgångarnaur

och för denna erlagd betalning.varan
harSom redovisats i avsnitt 3.3.1.3 har de påtalade olägenheterna av

undantaget för kassa- och bankmedel till del undanröjtsstorm.m genom
den praxis utvecklat sig på år. Bl.a. har AC olikasom senare genom
åtgärder sökt förebygga företagsinteckningshavamasatt ställning
försvagas efter betalningsinställelse. Sålunda tillämpas på grunden av
avtal med gäldenâren regelmässigt ordning innebär medelatten som som
inflyter under fortsatt drift gäldenärens rörelse insättsav ett av
vederbörande disponeratAC administrationskonto, behållning ärvars
undandragen gäldenärens rådighet. Den fönnånsrätt följer medsom
företagsinteckning företagshypotek har i flera fall gälla i medelansetts
innestående sådant konto se NJA 1987 105ett och 1989 705s. s.
jfr NJA 1991 550.s.

Utredningens förslag till lagstiftning rekonstruktions-ett nyttom
förfarande företagsrekonstruktion anknyter till den praxis sålundasom
har utvecklat sig. Därmed har viktigt motiv för upphävaett undan-att

för kassa- och bankmedeltaget i FHL fallit bort. Vad gällerm.m.
värdepapper aktier, obligationer och liknande erinrades redansom i

1983842128 s. 44 kreditsäkerhetsvärdet hosattprop. sådanaom
värdehandlingar lätt kan utnyttjas handlingarna blir ñremål förattgenom
pantsättning enligt reglerna handpanträtt.om

Enligt utredningens mening alltså reformbehovetär inte längre så
framträdande på den berörda punkten. Härtill kommer ändringnu att en
beträffande kassa- och banktillgodohavanden inte problemfri.ärm.m.
Vad gäller återvinning kan sådant.ex. utvidgning säkerhets-en av
underlaget för företagshypotek leda till det vadatt mesta av som
återvinns tillfaller säkerhetshavaren. Och liknandepå kan komplika-sätt
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gäldenärsföretagskrisdrabbatsammanhang däri andrauppståtioner ett
UB.anspråk jfr kap. 13 §skall i 8medellikvida tas

ändringminst till påoch intedet anfördatillMed hänsyn att ennu
oprioriterade borgenärerskulle bl.a.punktförevarande överut anser

första punkten FHLandra stycketi kap. §undantaget 2 1utredningen att
upphävas.börinte

företagshypotekbeträffande fråganställningstagandeUtredningens om
andrainnebär intebanktillgodohavandenochomfatta kassa-bör attm.m.

5direktiv dir. 198852utredningensuteslutna. Irefonnvägar är s.
i vadbetalningsinstållelse bör klargörareglernabl.a.anfördes att om

betalningsinställelsen iefternyanskaffatstillgångarmån ensom
säkerhetegendomi den utgörkonkurs skall ingåefterföljande somanses

105.företagshypotek jfr 1987NJAmed säkerhet ifordringarför s.
möjlighet pågode görapraxis begränsarNuvarande ettatt uttagmannens

krav påbetalningsinställelseadministrationskonto under ett attgenomen
dessa inte iintressen såinteckningshavarnasskall iakttadenne att

försöketväsentlig förlustkonkurs åsamkas någonhändelse genomav
jfrekonomiska svårighetergäldenärsföretagetsmedtillkomma rättaatt

begränsning, intedenna är705 I.rättsfallet NJA 1989 Av soms.
haravvägningar godeberor de görabeloppsfixerad attutan mannenav

råderviss osäkerhet hur långtsituation, följerföreliggandevarjei att om
sträcker sig.medlen kontotförfoga påbefogenhet övergode attmannens

samråder meddennemotverkasdockkanOsäkerheten attgenom
innebär vissbegränsningen ocksåinteckningshavama. Värre är att

enskilda fallet. lomfattning i detangående säkerhetensosäkerhet
betänklighetermeddet förenatvidare anförtshar ärdoktrinen storaatt

före konkursen kanackordsutredningenhypotekshavare underatt en
i både gäldenärensfå förmånsrättställningstärka sin trans-attgenom

ackordsutredningenunderförvärvasoch deaktionsmedel nya varor som
betalningsin-förevarkenff. deti 250 SåHåstad SVJT 1988 ärse s.

konkursbeslut.eller efterställelsen ett
vissdet råderolägenhet med nuvarande år,En attsystemannan

företagshypotek skallföruppfyllasvilka krav måsteoklarhet attsomom
105rättsfalletadministrationskonto. NJA 1987medel Iomfatta på ett s.

för den såldabetalningensammanfattningsvis bl.a.anförde HD att
och hyresrätten till gäldenärenslager, inventarieregendomen dvs.

iinstruktioner sådanskedde i enlighet med goderörelselokal mannens
ställdes tillrådighetinte kom under gäldenärensordning medlen utanatt

Medlen förblevinteckningshavarens intresse.dispositionigode mannens
administrationskontotrådighet och stod kvar pågäldenärensundandragna

intecknings-Under dessa förhållanden ansåg HDkonkursutbrottet.till att
efter betalningen köpeskil-bestod detförmånsrätt ävenhavarens att av

tillgodohavandet kontotoch gällde i sådan delhade skettlingen av
rättsfallet 705inbetalade beloppet. l NJA 1989detsvarade mot s.som

rådighetsfrågandessförinnan gälltsin bedömningavslutade HDI som --
angivna förhållanden dvs.gäldenärsföretaget vidframhållamed attatt

hade förbehållits godemedel administrationskontoträtten utatt taatt
medlen kontot,från rådighetensådant avskurits övermannen på sätt



SOU 1992113 401

den häremot svarande redovisningsfordringenatt ingick i den före-
tagsintecknade egendomen i den mån medlen motsvarade vederlag för
fordringar före betalningen omfattades inteckningama. Densom av
omständigheten även andra medel influtit på kontotatt kunde inte
föranleda någon bedömning. Det hade inte framkommitannan änannat

de överföringar eller andraatt från kontot gjorts stått iuttag över-som
ensstämmelse med avtalets syfte i målet fråga avtal mellanettvar om

bank företagsinteckningshavare, gode och gäldenärsföre-en som mannen
innebärande banken skulle bibehållastaget vid förmånsrättatt sin på

grund innehavet inteckningar medel inflöt vidav attav t.ex.genom som
försäljning intecknad egendom skulle insättas administrations-av ett
konto. Den förmånsrätt yrkades företagsinteckningshavaresom av en
annan bankenän omfattade enligt HD till följd det anförda denav
ifrågavarande redovisningsfordringen.

I doktrinen Lindskogse i JT 1991-92 440 har påtalats deatts.
nämnda avgörandena uttryck uppfattningen gäldenären underattger
vissa förutsättningar med sakrättslig verkan kan åstadkomma en
utvidgning förlagsegendomen och denna utvidgning gälleratt deav
likvider uppsamlade på särskilt konto, vilka härrör från ñrlagsegen-ett
dom. Det har ifrågasatts inte sådan hypoteksutvidgning i självaom en
verket formär pantsättning och inteen av resonemangetom om
surrogation i samband med administrationskonto missvisande.år En
hypoteksutvidgning i mening gäldenären åstadkommerattav en
utvidgning vad faller under hypoteket inte möjlig.är Vadav som som
sker har det hävdats i ställetär gäldenären särskildatt genom- en-
rättshandling upplåter säkerhetsrâtt i egendom till förmån för sådana
inteckningsborgenärers fordringar för vilka företagshypoteksbrev har

Säkerhetsrâtten blir skyddadpantsatts. gäldenärens borgenärermot
rådighetsavskärande i inteckningshavarensett intresse. Dengenom

diskuterade företeelsen bör med detta sätt saken betecknasatt se som
kompensationspantsâttni .ng

Det anförda visar rättsläget inte alldelesär klart. Det kanatt således
råda viss osäkerhet angående företagshypotekets omfattning i det enskilda
fallet, vilket i sig kan skäl för lagstiftaren söka undanröjaett attvara
oklarheten. Behovet sådant tillrättaläggande dock ha minskatettav synes
något rättspraxis, rättsfallet NJA 1991 550. It.ex.genom senare se s.
det fallet hade efter aktiebolags betalningsinstållelse medel inflötett som
vid försäljning företagsintecknad egendom tillförts i bolagetsettav namn

särskilt bankkonto.öppnat bolagetsI konkurs uppkom bl.a. fråga om
inteckningshavaren hade förmånsrätt i medel kontot. Frågan be-
svarades nekande HD, också uttalade kontot hade kunnatattav som
förses med sådana effektiva uttagsbegränsningar situationen blevatt
jämförbar med vad gällde i de tidigare avgörandena. Vad isom som
detta hänseende hade redovisats i målet emellertid otillräckligt för attvar
gäldenären skulle kunna sådant avskuren från rådighetensättanses

medlenöver på kontot dessa skulle kunna betraktas substitut föratt som
egendom omfattades förmånsrâtt.som av
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Även redovisade kan detutgångspunkter defrån andra görasän ovan
lagstiftningen rörande före-förtydligande ibehovgällande att ett av

rättspraxishar framhållits denföreligger. Dettagshypotek att som
inte lagtillämpning äldre lag och 1984 årshar gälltutbildats omav

tolkning kap.inte uteslutas 2företagshypotek, varför det kan att en av
hypoteks-lagen skulle kunna åti den§1 att attutrymme anse engenya

god enligtgäldenärens fordran hosförmånsrätt iharhavare en man
ft.1989-90 632 MotHåstadi SvJT 1988 250 och JTAckL se s.s.

strider grundtankenframför allt dentolkning talarsådan att moten
bankmedel inte skall ingå i hypoteks-ochregeln, kontanterbakom att

konto avseddaeftersom medlen gode ärpåunderlaget, attmannens
rekonstruktionsförsökbankmedel undergäldenärensanvändas ettsom

för placeradefri kvarinte skulle bli någon sektor sämredetoch annars
föreslagitsalternativ har Håstad närSomborgenärer. attett enav -

intecknings-i konkursackordsförhandling misslyckas och övergår -
förordnandetbetalningsinställelsen och denfryses vidunderlaget av
gode skullestället för konkursdagen. Dengode i mannenmannnen

verksamhetenför den löpandeanvända likvida medelsedan kunna utan
medel påverkas.till återstående likvidainteckningshavamas råttatt

försattkan begära gåldenärenskyddas deInteckningshavarna attgenom
varulager köps efterförmånsrättskulle intekonkurs. Dei nytt som

linjemedel. Praktiskt dennabetalningsinställelsen för likvida vore
godebouppteckningeftersomgenomförbar, upprättas mannen peraven

betalningsinställelsen.fördagen
invändningsfiitt.för sig inte Möjlig-förslaget i ochalternativaDet är

företags-förslag till lagenligt utredningensför administratorheten omen
banktillgodohavanden blirkassa- ochdisponerarekonstruktion överatt

vidfryser inteckningsunderlagetväsentligen densamma oavsett om man
Inteckningshavarnasföretagsrekonstruktion.för beslutettidpunkten om

enligt utredningens förslag de kommer intevidareställning blir en annan
gäldenären försatt i konkurs underprincipiell fåha någon rått attatt

Betydelsenförsta stycket första punkten.kap.förfarandet 2 20 §se
fråntasemellertid diskuteras. Eftersom borgenärerna rättenkanhärav att

bevaka sinaangelägnai konkurs, kan de blisöka gäldenären attmera
konkursinitia-avskurna frånrekonstruktion. Och heltunderintressen en

konkursansökanskallborgenärens i fara,de inte;tiv är rättär en
bouppteckning vid tiden förkrav upprättandebeviljas. Något på enav

lagförslagetiföretagsrekonstruktion har inte heller ställtsbeslutet uppom
f.n.liksom falletvisserligenkap. och 14 §§. Man kan ärjfr 2 1 --

eftertill ståndbouppteckning kommersig rättförvänta snartatt enen
sker kan detformellt krav såbetalningsinställelse. Utan attett
osäkerhetfall kan uppståhelt uteslutas det i vissaemellertid inte att om

sagda kommeromfattning. Till detinteckningsunderlagets ävenatt man
modell sannolikt inte kanenligt Håstadsalternativ lösningmed en

administrationskonto.administrationsavtal ochmedundvara ett system
förslaget blirdet alternativavinsten med lagregel enligtviktigasteDen en

blir tydligare.rättsliga innebördendärför den systemetatt av
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Vid övervägande det anförda har utredningen kommit fram tillav att
de invändningar kan riktas den Håstad förespråkademotsom av
lösningen inte så vägandeär de bör tillmätas någontungt avgörandeatt
betydelse. Lösningen skulle undanröja de olägenheter påtalatssom ovan

medföra de nackdelar upphävande undantagetutan att i 2 kap.ettsom av
1 § andra stycket första punkten skulleFHL innebära. Genom sin
klargörande verkan skulle sådan rättsregel också medföra etten
incitament för borgenärer med säkerhet företagshypoteki medverkaatt
till rekonstruktionsförsök enligt förslaget till lagen företagsrekon-om
struktion. Den osäkerhet angående företagshypotekets omfattning som
kan föreligga i det enskilda fallet skulle vidare minskas. Lagstiftningsbe-
hovet framstår tydligare vid beaktandeän den betydelsefulla rollav som

borgenär med säkerhet företagshypoteki kommer spela under detatten
utredningen föreslagna rekonstruktionsförfarandet. Utredningenav

föreslår därför borgenär har företagshypotek till säkerhet föratt en som
sin fordran, konkurs följt inom viss tid från det förfarandeatt ettom
enligt lagen företagsrekonstruktion avslutades, har till betalningrättom

egendom omfattades hypoteket vid tidpunkten ñr beslutetur som av om
företagsrekonstruktion eller egendom i sådanträtt egendomsur som
ställe. Förslaget medför behov ändring i 2 kap. och 51 §§ FHL.av

6.6.2 förFörmånsrätt revisors arbete, m.m.

I samband med KL-reformen gjordes1987 den ändringen i FRL att
allmän förmånsrätt infördes för vissa revisors- och bokföringskostnader

Ändringen,se avsnitt 3.2.2.3. vilken skedde införandetgenom av en
paragraf, motiverades10 främst med de ökade krav ställsny a som
depå revisorerna i företag och med de risker för arvodesford-externa ett

ringar detta ñr med sig. Vid utredningens hearing i april 1992som
framfördes från bl.a. revisorshåll önskemål förbättring ñrmåns-om av

Utredningen harrätten. därefter under hand fått del uppgifterav om
behovet ytterligare skydd för revisorernas arvodesfordringar frånav
Föreningen Auktoriserade Revisorer uppgifternaFAR. Av framgår bl.a.

enligt vinternFAR 199192 företagen undersökning deatt en av av
sammanlagda förlusterna för FAR-ledamötemas byråer på grund av
klientkonkurser under verksamhetsår uppgått till cirka 80 mkr.senaste

framhållitsDet har vidare ökade krav ställs revisorerna näratt numera
det gäller arbetet i klientföretag befaras befinna sig iett som en
obestånds- eller ekonomisk krissituation. Från FARs sida harannan
framförts förslag till olika tänkbara åtgärder för stärka skyddet föratt
revisorernas fordringar, däribland uppflyttning denna fordringska-en av
tegori till 10 § FRL.

Utredningen hänsynmed till uppgifterde framkommitanser som
rörande de ökade förlustriskerna för revisorer under de ochårensenaste
till de ökade kraven revisorerna förstärkning förmånsrättenatt en av
för de aktuella fordringarna bör ske. Utredningen föreslår fordranatt en
med sådan förmånsrätt i 15 § FRL företräde framför fordran medges
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särskild förmånsrätt enligt 5 eller på motsvarande fordran8 § sätt som en
enligtförmånsrättmed 10

ligger i sakens de reformändamål ligger bakomDet natur att ut-som
förslag i detta betänkande inte låter sig förenaredningens väl med en

allmänna ñrmånsrâtter beträffandeutökning antalet s.k. nytillkomnaav
jfr dock avsnitt önskemålfordringar 6.2.2. De inrättandeom av nya

beträffande bl.a. författares royalty och avgifter till företagshälso-sådana
förts framhar i olika sammanhang avsnitt ochvården se 4.1.1som

uppenbarligen utredningens4.1.5 strider strävandenmot att genom
stärkagenerella åtgärder de idag oprioriterade borgenärernas ställning.

ståndpunkt härvidlag ligger för övrigt i linje medUtredningens den
inställning till förekomsten allmänna förmånsrätterrestriktiva inteav som
till vid tillkomsten FRL 1970102 fkom se 101bara synes av prop. s.

präglat reformarbetetockså under tid har området i deutan senare
utredningen har studerat.utländska Genomförsrättssystem som

utredningens framlagda förslag, kommer det indirekt också sådananu
tillspeciella borgenärsgrupper godo i form ökadnämntssom nyss av

utdelning i konkurs. Utredningen finner denna bakgrund inte skälmot
inrättande allmänna förmånsrätter för författares royaltyföreslå av nya

liknande fordringar det upphovsrättsliga området eller föreller på
till ñretagshälsovården.avgifter

rörande utmätningsfrihet för begravnings- ochförslag bouppteck-Det
framförts i till utredningen överlämnad skrivelseningskostnader som en

avsnitt inte direkt gälla förmånsrättsordningen4.3.4 UBsse utansynes
beneñcieregler jfr 5 kap. UB. Utredningen lägger inte fram3 § något
ändringsförslag i denna del.

6.6.3 Efterställda fordringar

fordringarefterställda fordringar i allmänhet enligt avtalMed avses som
till betalning först efter gäldenärensgrund har övrigaeller på rättannan

till den juli fanns i § FRL regel häromFram 1979 19borgenärer. 1 en
gällde enbart vissa straffrättsligt grundade fordringar böter,vilken viten

upphävdes fick fordringarnaNär regeln de angivnam.m.. råttsamma
oprioriterade fordringari allmänhet. har därmed överlämnats tillDetsom

efterstållda fordringar,rättstillämpningen hur förlags-avgöraatt t.ex.
skall behandlas vid ackord. refererat avgörande frånbevis, Något HD

gällande sådana fordringars ställning vid gäldenärens insolvens torde
jfrdock inte fimias NJA 1876 30.s.

efterställdaomständigheten frågan de fordringarnasDen att om
reglerad betyder inte regeln iställning inte i lag 18 § FRLär att attom

fordringar har inbördes lika skulle utesluta förekomstenoprioriterade rätt
kan gällande först sedan övriga fordringarkrav hargörassomav

tillgodosetts. avsnitt har utredningen redogjort för rättslägetI 3.2.3
beträffande såväl detta spörsmål frågan konkurrens mellan fleraomsom

fordringar frågan hur sådana krav skallefterställda och behandlas vid
packord. i

mi;
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Det har emellertid inom utredningen framhållits, avsaknadenatt av
lagreglering efterställda fordringar i praktiken fört med sigom viss
tvekan hur de skall behandlas vid ackord. Bl.a. har pekatsom på att -utöver 18 § FRL även regeln i 11 § andra stycket AckL att- ettom
ackord skall alla likaberättigade borgenärer lika ochge rätt minst
tjugofem fordringarnas beloppprocent förmedlar intrycketav ävenatt
efterställda fordringar därvid skulle inbegripna. Det harvara sagts att
formuleringen lagreglerna kan verka hindrande på uppgörelserav där

efterställdaäven fordringar skall delta.
Utredningen finner det befogat med visst förtydligandeett rättslägetav

på denna punkt. Det är vikt oklarhetstor hur efterställnings-attav om
villkor skall tolkas inte lägger hinder i förvägen rekonstruktion.en
Rättsläget bör därför klargöras bestämmelseri lag. Utredningengenom
föreslår därför förtydligande i 18ett § FRL överensstämmer medsom
gällande Vidarerätt. föreslår utredningen vissa bestämmelseri lagen om
företagsrekonstruktion och KL i syfte klargöra vilken ställningatt
efterställda fordringar har vid ackord. Att därutöver reglera frågor om
olika slag efterställda fordringar finner utredningen liksomav Lagbe--redningen på sin tid böra överlämnas till avgörande efter omständig--
heterna i det enskilda fallet.

6.6.4 Separationsrätt vid försäljning med återtagande-
förbehåll

Enligt gällande återtagandeförbehällrätt är ägarförbehåll i köpavtalett
i princip sakrättsligt giltigt tills fulltär betald se avsnitt 3.2.1.varan
Säljaren kan alltså vid köparens insolvens kräva skallatt varorna
frånskiljas köparens övriga egendom och återställas till säljaren. Denne
har med andra ord separationsrätt till godset innebärande han haratt
företräde till detta före köparens övriga borgenärer. Som viktigtett
undantag gäller dock, någon sådan inte tillkommeratt rätt säljaren, när
köparens förbehållet hafttrots rätt förfoga över före betalningatt varan

infoga den i egendom,att förbruka den ellergenom sälja denannan att
vidare.

Kommissionslagskommittén har i sitt slutbetänkande SOU 198863
Kommission och dylikt pekat på i många branscheratt inom handelnman
använder kommissionsformen i stället för återförsäljning och att ett
viktigt skäl härför är, huvudmannen härigenom villatt skydda sig mot en
återförsäljares insolvens och i stället tillförsäkra sig säkerhetsrätten mot
kommissionären. Vid kommission har nämligen huvudmannen kvar sin
äganderätt till godset fram till dess det säljs. Det betyder huvud-att att

har separationsrätt till godset. Han har därigenommannen betydligten
bättre kreditsäkerhet denän säljer till återförsäljare medsom en ett
sådant återtagandeförbehåll inte sakrättsligtär giltigt.som

I det nämnda betänkandet föreslår Kommissionslagskommittén inte
någon principiell förändring beträffande förutsättningarna för separations-
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Kommittén57 ff.198863SOUñrsäljningskommission sevidrätt s.
får vidareförsäljas föregodsåtertagandeförbehåll ividare att somanser

diskuterarogiltiga ochsakrättsligtframtiden böriocksåbetalning vara
ff,198863 78ståndpunkt SOUsedennamotiven föringående s.

återfinnsövervägandenkommitténsförredogörelseff.särskilt 91 Ens.
avsnitt 4.2.4.i

remissbehandlas,vilket har198863,SOUi betänkandetFörslagen
beträffande fråganRemissutfalletJustitiedepartementet.f.n. inombereds

blandat.återtagandeñrbehållsakrättsliga giltighetenden varavom
slutsats,instämde i kommitténslagkreditgivarhållfrån överMedan man

leverantörsorganisationer.bl.a.frånuppfattningförfäktades motsatt
detSvensk HandelGrossistförbundetframhöllBland dessa attex.

behandlade fallenkommitténdeägarförbehåll itraditionella skälet, att av
återtagande-gällerstreck dethållerinte närallvarligt menade,inte är

sigförbehållitendast säljareninnebärförbehållsådantförbehåll. Ett att
Förbundetför sig.inteköparen gör rätttillbakarätten att ta omvaran,

kreditsäkrings-det endaåtertagandeförbehåll ofta ärvidarepekade på att
företagshypotekbuds. Innehavaretillleverantörernamedel står avsom

kredit-negativa följder förföroch riskenolikaskydda sig sättkan
Visserligenintesäkerhet såföretagshypotek ärmedgivningen stor.som

giltighet intesakrättsligaåtertagandeförbehållensbeträffandereformär en
reform verkarsådanmenadeförbundetproblemfri, att pro-enmen

denfördelarna överväger.ochduktionsfrämjande att av
uppdragInsolvensutredningensiför sig inteingår i och attDet
återtagande-sakrâttsliga giltighetendenfråganöverväganärmare avom

anläggerutredningenföljdriktigtemellertidharförbehåll. Det attsynts
samband meddenna hareftersom närafrågan,synpunkter påvissa

utredningenutgångspunkt villdennai övrigt. Frånförslagutredningens
följande.anföra

förenatsutredningen föreslår harrekonstruktionsförfarandeDet som
tvångsvis imöjligheteri borgenärernasinskränkningarvissa att tamed

förfarandetfordringar, längesina såñregendomgäldenärensanspråk
försättamöjligheternabaragäller inteInskränkningarna attpågår.

hans egendom. Deutmätning ieller begärai konkursgäldenären avser
gällandehandräckningsvägen göraborgenårernas rätt ettockså attt.ex.

i borgenäremasbegränsningarnatillSkäletåtertaganderätt.förbehåll om
exempelvisutnyttjaoinskränkt rätthandlingsfrihet ettär, attatt en

rekonstruktions-påbörjatskulle kunnaåtertagandeförbehåll äventyra ett
försök.

också leverantörerinnebär,berörda delförslag iUtredningens attnu
rekonstruk-in iåtertagandeförbehåll drassig medsäkerställthar ettsom

enligt sistagäller 12 §vadTill skillnadtionsförfarandet. mot som nu
insolvensproceduren. Enutanförprincipinte ide alltsåAckL stårstycket

önskemål harväl med demindrenaturligtvislösning rimmarsådan som
sakrättsligaåtertagandeförbehållensförstärkningrörandeframförts av

skälnödvändigtdetlikafulltharUtredningen att-giltighet. ansett av som
inskränkning i borgenärens rätt göraförorda attnämnts ennyss -

företagsrekonstruktion.gällande underförbehållet
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denna bakgrundMot utredningen frågan återtagandeför-attanser om
behållens sakrättsliga giltighet kommer i delvis läge. Utredningenett nytt
erinrar i dess förslag beträffande förmånsrättsordningenatt ingårom
flera ändringar syftar till stärka de oprioriterade borgenärernasattsom
ställning avsnittse 6.2.2. Det gäller till början förslageten om
avskaffande skatteprivilegiet. Vidare kan förslaget starkareav om en
förmånsrätt för fordringar uppkommer under företagsrekonstruktionsom
verka i riktning. Indirekt bör också utredningens förslagsamma
beträffande framflyttande i betalningsordningen fordringar på s.k.av
produktiv lön till för deäven icke förmånsberättigadevara gagn
borgenärerna.

En fördel med utredningens förslag beträffande förmånsrättsordningen
dessa harär, generell giltighet. I till medatt förstärktmotsats ett system

sakrättslig giltighet återtagandeförbehåll blir det alltså inte tillfällig-av
heter vilka borgenäreravgör vid gåldenärens insolvens.som som gynnas
Det behöver inte heller uppkomma utredningssvårigheter angående vilken
egendom omfattas förbehåll. Man undgår därigenomettsom av t.ex.
sådana värderingsproblem förenadeär med anspråk på grundattsom av

förbehåll gällande igörs större mängd godsett delvis utnyttjatsen som
vid fortsatt drift gäldenärsñretaget.av

bör vidareDet anmärkas, utredningens förslag innefattaratt vissen
försämring ñretagshypotekets ställning vid konkurs. Enligtav ut-
redningens mening det angelägetär förebygga risker för dennaatt att
säkerhetsrätt försvagas. Som har påpekats Kommissionslagskommitténav
innebär med utökad sakrättslig giltighetett system återtagandeförbe-av
håll sådan risk.en

Med hänsyn till det anförda föreslår utredningen inte någon separa-
tionsrätt vid försäljning med återtagandeförbehåll, köparennär trots
förbehållet har förfogarätt föreöver betalning infogaatt attvaran genom
den i egendom, förbruka den eller sälja den vidare.annan

6.7 Reformens genomförande

6.7.1 Kostnadsmässiga konsekvenser

Utredningens förslag till förfarande, kallat företagsrekonstruktion,ett nytt
och till ändringar i förmånsrättsordningen syftar till minska antaletatt
företagskonkurser. Det härvid krisföretagär livsdugliga ellerärsom vars
verksamhet helt eller delvis kan fortsättas i formnågon isom
blickfältet. Visserligen rekonstrueras del sådana företag idagen genom
konkurs. Det sker ofta med ianspråktagande den statliga lönegarantin.av
Vidare kommer rekonstruktionen vanligen till stånd så sent att stora
förluster för borgenärerna inte kan undvikas. Till detta kommer att

kostnader för konkursförfarandet blir avsevärda bl.a.statens detgenom
arbete läggs ned tillsynsmyndigheteni konkurs.som av
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motverkas olägenheterna nuvarandeMed utredningens förslag av
igång tidigare, dvs. förerekonstruktionsåtgårderordning. Kommer

lönegarantin inte användas led i rekonstruktion.konkurs, kan ett ensom
förutsättningarna för rekonstruera krisföretagsaffärsmässigaDe att ett

och osund konkurrensverksamhet bör emellertid bli bättre mellan
i branschen kunna undvikas lönegarantin inteföretagen attgenom

in i bilden. Också utfallet för borgenärema uppgörelse börkommer av en
företaget avvaktat denbli tidpunkt dåtypiskt änsett gynnsammare om

för förfarandetblivit ohjälpligt insolvent. kostnader minskardet Statens
tillsynsmyndighet inte inkopplad.någonockså ärattgenom

med utredningens förslag inskränker sig inte tillVinsterna de
rekonstruktion.omedelbara resultaten lyckad Liksom närav en en

företags verksamhet ireorganisation sammanhangägerett annatav rum
åtgärden affirsförhållandetkan borgenärerna tillnytta attav genom

gäldenärsföretaget efterträdare fortsätta.eller dess kan Rekonstruktionen
det möjligt för företag, vilka varitkan också andra beroendegöra av

förgåldenärsföretaget sin verksamhet, fortsätta denna självaatt utan att
betalningssvårigheter. Särskilt gäller detta underleverantörerhamna i och

underentreprenörer. I berörda hänseenden bör rekonstruktion enligtennu
utredningens modell medföra ekonomisk för berördastörre nytta

motsvarande åtgärd företas först gäldenärsföre-intressenter än närom
försatts i konkurs.taget

åstadkomma de fördelar med detFör rekonstruktionsför-att nya
utredningen föreslårfarandet utredningen bl.a. tvåangettsom nu

ändringar i FRL dels s.k. produktiva löner dvs. löner tvåatt t.o.m.
månaders uppsägningslön efter konkursutbrott skall ha förmånsrätt före
fordringar förenade med säkerhet i företagshypotek, dels förmåns-att

för skatter och allmänna avgifter skatteprivilegiet avskaffas.rätten Den
förra ändringen kan förväntas medföra kreditgivare tidigare ochatt -
sannolikt oftare idag sig i försök rekonstrueraäven än att ettengagerar-
gäldenärsföretag kommit i betalningssvårigheter. Densom senare

får visserligen inte effektändringen så det viset, den bidrarpåstor men
stärka de oprioriterade borgenärernas ställning.till Därmed kan ävenatt
borgenärskategori fördenna ökat intresse rekonstruktionett att en av

gäldenärsföretagets verksamhet kommer till stånd.
Vad upphävandet skatteprivilegiet besett får för ekonomis-närmareav
konsekvenser för i följande.ka skall belysas det Inledningsvis kanstaten

för fordran förkonstateras totala skatter och allmänna avgifteratt statens
ficki konkurs 1991 utdelning med sammanlagt mkr.170 Hurstaten

blir förutfallet med utredningens beror givetvis radstaten system av en
Ävenfaktorer. del dessa osäkraolika småningomär t.ex.om en av -

minskad konkursfrekvens till följd konjunkturuppgâng och eventuellav
nettovinst vid uppgörelse enligt det jämförd medsystemet etten nya
ackord enligt nuvarande ordning finns det enligt utredningens mening-
anledning minskningen utdelning i konkurs välänanta att statensav mer

de vinster i övrigt i olika hänseenden.uppvägs görstatenav
bör påpekas det förfarandet inte kan beräknasFörst medföraatt nya

utgifter för domstolar tillsynsmyndigheter.några och Kostnaden förnya
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företagsrekonstruktion kommer gäldenärsföretaget självt för.ståatt
Liksom f.n. fallet vidär ackord bör ansökningsavgift Det-tas ut.en

gäller kungörandeavgift. Eftersom antalet konkursersamma kan
förväntas minska företagsrekonstruktionatt används, kommergenom
domstolarnas kostnader för konkurs minska. Dettaatt motvâgs av
domstolarnas befattning med företagsrekonstruktion. Också tillsynsmyn-
digheternas uppgifter minskas, konkursemanär Man får emellertidavtar.
räkna med kommer aktivt bevakaatt sinastaten fordringaratt vid
företagsrekonstruktion sin ñretrådare enligt förslaget kronofog-genom
demyndigheten. besparingDen uppkommer för tillsynsmyndighetensom
motvägs aktivare bevakningsfunktion.av en

Sannolikt kommer utredningens samlade förslag medföra möjlighetatt
till ñrbättrad utdelning för oprioriterade borgenärer. Det kommer även

till del i dess egenskapstaten skatteborgenär. Men också medav
oförändrad utdelning till de oprioriterade borgenärerna %23,6- -kommer utdelning med bortåtstaten 27 mkr,att utgår frånom man
1991 års siffror. Statens förlust på grund förmånsrätten för skatterattav
och avgifter avskaffas begränsas redan grund härav cirka 140 mkr

fordran densammaärstatens 1991.om som
Varje företag kan rekonstrueras enligt den modellen i ställetsom nya

för i konkurs torde generelltatt medföra samhällsekonomisksett en
vinst. Nedbringas antalet företagskonkurser, minskar typiskt ocksåsett
de förluster skatteborgenär.görstaten Statens utdelning i konkurssom
för skatter och allmänna avgifter uppgår enligt utredningens under-
sökning ñretagskonkurser visserligen till i genomsnitt knapptav 23 %

det fordrade beloppet. Eftersom företagsrekonstruktion förmodligenav
i de allra flesta fall blir aktuell för företag med fler än endast några
anställda, bör emellertid inte den genomsnittliga utdelningsprocenten för
samtliga undersökta företagskonkurser läggas till grund för beräkning av
de nettoeffekter lag företagsrekonstruktion kan få i detta avseende.en om
Av betydelsestörre i dettaär sammanhang i stället den genomsnittliga ut-
delningsprocenten för skatter och avgifter i konkursföretag med fler än
tio anställda, vilken uppgick till bortåt %.46 Resultatet för delstatens
kan således variera hel del beroende hur den ekonomiskaen av
uppgörelse utarbetas inomut för det förfarandet.ser som Iramen nya
det något längre perspektivet inte förlora på utredningensstatensynes
förslag. På sätt övriga borgenärer har tjäna påsamma som att att ett
livsdugligt företag möjlighet efter rekonstruktion levaatt vidare,ges
torde några ytterligare ekonomiska förluster för inte uppkomma.staten
Genom företagets fortlevnad detär rimligt räkna medatt iatt staten
själva verket gör vinst i jämförelse med företaget skulle försättasen om
i konkurs.

Det inte heltär lätt uppskatta hur många företagatt kan blisom
föremål för företagsrekonstruktion. Antalet företag med fler än tio

Källa lnsolvensutredningens undersökning företagskonkurser,av se
bilaga 2
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4063.uppgick tillförsattes i konkurs l Avunderanställda 1991som
och företag 51 100fler anställda 132hade 55 100företag ändessa -

företags-siffror ochfrån dessaanställda. Om utgår attantarman
antaletmindre företag, kanvanligt i frågainte blirrekonstruktion så om

cirkatill 500företagsrekonstruktion beräknas komma uppgåfall attav
det finska förslaget till lagsiffra kan jämföras medunder år. Dennaett

statsbudgeten för harberäkningen 1993företagssanering. Vid manavom
tänkas 300 mål år;domstolarna kan 200frånutgått att per en-

den finskaosäker till sina grunder sedock bedömsuppskattning rättsom
59.propositionen s.

deträddasverksamheter kommer kunnadelAtt att genom nyaen
områden. Hit hör kost-besparingseffekter skildainnebär påförfarandet

exempelvis arbetslös-arbetsmarknadsstödhar med göra,nader attsom
former, beredskapsarbetenomskolningskostnader i olikahetsersättning,

under företags-anställda kommerföretag med 20o.d. Om t.ex. ett
vidareverksamheten kan leva ioch denna innebärrekonstruktion att en

tio anställning, fårkan beredasvarvid de anställdaform,eller avannan
Arbetslöshetsersättning dag-ekonomiska konsekvenser.detta stora

genomsnitt krmed i 478anställd utgick under augusti 1992penning per
dagardagj. för dei genomsnitt 77utgick dagpenning under1991per

räknar medutnyttjade försäkringen. Omarbetslösa attmansompersoner
arbete, skulle habereds fortsattde tio anställdadagpenning för som

vilkaarbetslöshetskassorna,innebär dettaunder dessa 77 dagarutgått att
besparing med drygtmed statsbidrag,huvudsakligen finansieras gör en

företagdet sig 100såvitt enbart detta företag. Rörkr368 000 omavser
vidsåledes knappt 37 mkr ochanställda blir besparingenlika mångamed

företaget iHärtill skall beaktasföljaktligen 185 mkr.företag500 att
Även de anställdasmöjlighet betala skatter.fortsättningen har att

lön de har dag-skatter blir högre de harinbetalning än närnärav
penning.

besparingseffekternämnda och andraanmärkas,börDet att nu
betalningsinställelseinträda också vid sådangivetvis kan t.ex. som

rekonstruktion. utredningenidag och leder till Somförekommer ensom
dockavsnitt kanutvecklat i det föregående bl.a. 6.2.4sehar man

bättretillämpning det förfarandet skaparmedräkna att av nyaen

Tabell 8Statistiska meddelanden SM 9201,Källa SCB

4 Jfr Konkursutredningen, 13SIND 19857, s.1

5 statistik rörande arbetslöshetskassor-Källa Arbetsmarknadsstyrelsens
förgenomsnittlig dagpenning respektiveUtbetalt nettobelopp ochna.

dagpenningoch genomsnittligarbetslöshetskassa

6 statistik rörande arbetslöshetskassor-Källa Arbetsmarknadsstyrelsens
Översiktstabell Antal ersättningsdagar jämfördTabell 10, 1991na,
Antal ersättningstagare 1991med Tabell
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förutsättningar för rekonstruktion nuvarande ordningän och konkursatt
undviks i flera fall än nu.

arbetslöshetsersättningInnan i anspråk kommer uppsagda arbets-tas
i åtnjutande lönegaranti, företaget igår konkurs. Garantintagare av om

gäller i princip för förfallen betald lön för uppsägningslön.samtmen
Betänker uppsägningstidema varierar mellan och månaderattman en sex
kan det lämpligt räkna med genomsnittlig uppsägningstidattvara en om
två månader. Lägger därtill den månadslönen föreatt senasteman
konkursen vanligen inte har utbetalats konkursföretaget, det rimligtärav

räkna med lönegaranti skulle ha utbetalats för i genomsnittatt att tre
månader för de tio anställda i det beskrivna företagetsom ovan genom
företagsrekonstruktionen kan beredas arbete. Den genomsnittliga
utbetalningen frånanställd lönegarantifonden under det andra halvåretper

månad7.1991 kr8 494 Utgår från detta belopp vidvar per man
beräkningen vad skulle ha utbetalats i lönegaranti samtligaav som om
anställda vid företaget hade kan inbesparingen lönegaranti-sagts upp, av
medel uppskattas till drygt 254 kr.000 För företag100 nämndaav
storlek blir inbesparingen alltså drygt 25 mkr och för 500 företag 125
mkr. Här bör dock beaktas de genomsnittliga utbetalningarnaatt per
anställd torde ha i viss mån minskat sedan 1992 infördesårs LGL den

juli dål 1992, den maximala ersättning kan tillutgå anställd be-som en
gränsades till kr.100 000

företagAntalet under andra halvåret gick i konkurs1991 ochsom som
hade anställda och därför berördes lönegaranti 0048.uppgick till 9av
Antalet anställda erhöll lönegarantiersättning under periodsom samma

3199.uppgick till 33 Det genomsnittliga antalet anställda konkurs-per
företag således tilluppgår 3,7. Anledningen till detta antal anställdaatt
inte i exemplenanvänts utredningenär den bedömningengörattovan att
det inte ofta blir aktuelltså med rekonstruktion företag med endast fåav
anställda.

Varje företag med betalningsproblem inte kan räddas frånsom
konkurs innebär belastning inte enbart för och borgenärernaägarnaen -
löneborgenärerna inbegripna också för samhället i Harutan stort.-
företaget antal anställda ankommer det via länsarbets-ett staten att
nämnderna undersöka möjligheterna till arbeten för de anställda.nya
Misslyckas med detta, återstår arbetslösheten med kostnader förman
samhället i form den beskrivna arbetslöshetsersättningen. Saknasav ovan
arbetslöshetsförsäkring eller den arbetslöse blir utförsäkrad åliggerom

7 Källa Kammarkollegiet, statistik för perioden 1991-07-01 12-31-
utbetaldaöver belopp och antalet anställda

8 KällazKammarkollegiet, statistik för perioden 1991-07-01 12-31 över-
Summa företag

9 Källa Kammarkollegiet, statistik för perioden 1991-07-01 12-31-
över Summa anställda
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arbetslöses försörjning.socialhjälp sörja för den Idet kommunens att
konkurser kan detta leda till viss belastningmed påtider många en

socialbudget.kommuns
förmånsrättlåta del lönekostnaderna bättreFörslaget att enen av

kommer öka återbetal-fordringar med säkerhet i företagshypotekän att
utbetald lönegaranti konkurs. Under budgetåren 198384iningen av -

kostnaderna.lönegarantifondens intäkter Därefter198990 större änvar
ha legat mdkrhar kostnaderna varit intäkterna. Från 3än överstörre att
kapital till198990 och 199090 sjönk fondens drygt 500budgetåren eget

medel från lönegarantifonden199192. Utbetalningenmkr budgetåret av
199192budgetåret 199091 mdkr och drygt mdkr.under 1,8 4,3var ca

Återbe-uppgick intäkterna till drygt mdkr respektiveSamtidigt 1,8 år.
från konkurs uppgick under de båda budgetåren till 52talning resp.

mkr.114,9
förslag intjänadUtredningens i denna del utbetaldgår ut att men

lön under den tid driften vid företaget fortsätter, dock längstlön samt
föremånader, skall med förmånsrätt fordringar medunder två utgå

företagshypotek. konsekvens härav lönegarantifondensäkerhet i En är att
detfår bättre idag för del utbetalas iregressrätt än en av somen

från fonden.ersättning
för fondenuppskattning vad detta innebär bör beaktasOm görsen av

konkurser.saknas i tredjedel samtliga sådanatillgångar Iatt ca en av
utesluten. uppgiftkonkurser återbetalning således Denna skallnågonär

sammanställas med företagshypotekshavama erhåller utdelningvidare att
fordringar.% i förhållande till deras sammanlagda Ofta harmed 46

den innestående månadslönen inte betalts och inte hellersenaste ut se-
mesterersättning. under vilken konkursboet fortsätterOm den tid verk-

uppskattas till exempelvis dagar, har räknasamheten 14 medatt attman
återbetalning till lönegarantifonden ske för 1,5 månadslönkommer iatt

rörande företag med anställda. Antalet underkonkurser personer som
erhöll lönegaranti uppgick till och under199091 47 007 199192 till

973. krden månatliga utbetalningen beräknas till77 Om 8 494

lo LönegarantifondensKälla Kammarkollegiet, Fondbyrån, intäkter och
kostnader, budgetåren 198283 199192, Lönegarantifondens eget- Återbetalningarkapital 198283 199192 och frånbudgetåren konkur--
ser

H företagskonkurser,lnsolvensutredningens undersökningKälla av se
bilaga 2

12 undersökning företagskonkurser,Källa Insolvensutredningens av se
Mau

[3 fotnotKälla 7se nr

14 Källa fotnot 3se nr

v,



SOU 1992113 413

hade återbetalningen enligt utredningens förslag kommit under deatt
båda åren tilluppgå knappt 200 drygt 330 mkr. Det rör sig alltsåresp.
här ökning återbetalningen från konkurs medom en 400av drygtresp.
300 %.

Det naturligtvisär mycket vanskligt göra sådana här beräkningar.att
På sikt bör antalet konkurser minska. Antalet berörda anställda likaså.
Å andra sidan detär sannolikt den genomsnittliga tidenatt förmera
fortsatt drift överstiger 14 dagar. Utredningen har i avsnitt räknat6.2.2
med schablontid två månader. Beaktar deen olikaom omständig-man
heter kan inverka på resultatet, bör kunnasom räkna medman att
vinsten för lönegarantifonden enligt förslaget inte kommer understigaatt

nämnda beräkning överstigautan den.nyss snarare

6.7.2 Ikraftträdande m.m.

Utredningens förslag lag företagsrekonstruktionom sikteen om tar
gäldenärer driver näringsverksamhet. Den innefattarsom också ett
förslag AckL avskaffas. Reglernaatt offentligtom ackord inarbetasom
i den lagen i övrigt försvinner de reglernya ackordmen idagom som
kan tillämpas också såvitt privatpersoner. Utredningens tidigareavser
förslag till skuldsaneringslag bör denna bakgrundmot genomföras senast
samtidigt med lagen företagsrekonstruktion för regelsystemetom skallatt
bli fullständigt.

Med hänsyn till de förberedelser behövs inför genomförandetsom av
lag företagsrekonstruktion och förändringaren i förmånsrättsord-om

ningen inklusive utarbetandet behövliga verkställighetsföreskrifterav- -utredningen ikraftträdandetatt reformanser inte kan ske tidigareav en
än 1994.
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7 Specialmotivering

7. l Förslaget till lag företagsrekonstruktionom

I det föregående har utredningen förordat rekonstruktionsför-att ett nytt
farande införs i svensk lag för gäldenärer driver näringsverksamhetsom
och har kommit i betalningssvårigheter se avsnitt 6.2.4. Eftersomsom
förfarandet skall ha vidare syftning ackordän och möjligt skallen om

konkurs,ersätta har det den allmänna benämningengetts företags-
rekonstruktion.

Huvuddragen i lagregleringen har behandlats i avsnitt 6.3. Där anges
vad bör gälla beträffande förutsättningarna för förfarandet,som
rättsverkningarna förfarandets inledande, gäldenärens rådighet,av
administratorns uppgifter och kompetens, borgenärernas ställning,
förfarandets upphörande och handläggningen ärenden företags-av omÄvenrekonstruktion. förhållandet till lagstiftning, dvs. bl.a. KLannan
och AckL, har redovisats där.

De bestämmelser utredningen har funnit nödvändiga i lagsom en om
företagsrekonstruktion har tagits i fyra kapitel, kap.l med Inledandeupp
bestämmelser, 2 kap. med Allmänna bestämmelser företagsrekon-om
struktion, 3 kap. med Särskilda bestämmelser ofentligt ackord ochom
4 kap. med Bestämmelser handläggningen bestämmelsernaAttom m. m.
har fördelats på detta berorsätt nämnts förut se avsnitt 6.3.1 påsom

det rekonstruktionsförfarandetatt är ramförfarande,nya ett i sigsom
innesluter möjligheten till ekonomisk uppgörelse mellan gåldenärenen
och hans borgenärer. Förfarandet är alltså inte AckLs regleringsom
uteslutande inriktat undersökning sådan uppgörelseen av om en -underhandsackord eller offentligt ackord kan nås. Den vidare syft--
ningen med företagsrekonstruktion det hargör, befogatatt iansetts att

inledande kapitel huvuddragenett i det förfarandet. detI därpåange nya
följande kapitlet klargörs kan initiativ till företagsrekonstruk-tavem som
tion, kan till administratorutses liksom dennesvem som uppgifter,
vilken ställning gäldenären har, hur förfarandet påverkar borgenärernas
ställning och hur det upphör. Reglerna offentligt ackord motsvararom
i mycket AckLs föreskrifter härom innehåller också delmen en
avvikelser se avsnitt 6.5. Det avslutande kapitlet innehåller bestämmel-

handläggningen ärenden företagsrekonstruktion,ser om kostnaderav om
för förfarandet, verkställighet beslut, överklagande rättens beslut,av av
skadestånd och straff Bestämmelserna har delvis motsvarighet im.m. 39-
48 §§ AckL.
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1 kap. Inledande bestämmelser

§1

Paragrafen sammanfattar vad väsentligen kännetecknar företags-som
rekonstruktion jfr kap. § KL beträffande vad utmärker konkurs1 l som

AckL beträffandeoch § vad i dag förstås medl ackord. lsom
paragrafen företagsrekonstruktion enligt denna lag innebärsägs att att en
gäldenär driver näringsverksamhet, efter betalningsinställelse ochsom
under medverkan utsedd administrator, söker rekonstrue-rättenav en av

verksamheten konkurs träffaoch ekonomisk uppgörelse medutanra en
sina borgenärer. finnsDet alltså led i beskrivningen företags-sex av
rekonstruktion

förfarandet gäller näringsidkare,
.

det förutsätter betalningsinställelse,
.

kräverdet medverkan särskild administrator,av en.
det förutsätter gäldenären söker rekonstruera sin verksamhet,att.
det syftar till ekonomisk uppgörelse med borgenärerna ochen.
rekonstruktionen skall ske konkurs.utan.

innehållet i framgår finns§ det viktiga principiellaAv l skillnaderatt
mellan företagsrekonstruktion och konkurs. Medan konkurs är en exe-
kutionsform, företagsrekonstruktion förfarandeär varigenom det skallett
klargöras i vad gäldenärensmån verksamhet kan fortleva. Konkurs är
inriktad borgenârernas möjlighetpå tvångsvis få betalt för sinaatt
fordringar, gäldenärens företag kan fortleva eller inte.oavsett om
Företagsrekonstruktion syftar i stället till gäldenären chansatt attge en
innan konkurs oundviklig undersöka möjligheten till fortsattär verksam-

ihet eller form.en annan
Det bör påpekas samtliga de leden i beskrivningen företags-att sex av

rekonstruktion föreligga förmåste förfarandet enligt lagen skallatt
påbörjas. alltså sigDet måste gäldenär driverröra närings-om en som
verksamhet; har gäldenären upphört med denna blir lagen inte tillämplig.
Vidare förfarandetmåste ske under medverkan utseddrättenav en av
administrator. Det räcker inte med i privat regi anlitad konsult.en
Förfarandet måste också innefatta från gäldenärens sidasträvan atten
rekonstruera verksamheten. ambition, bristerSaknas denna det i ett
viktigt hänseende i ändamålet med proceduren. Och söker gäldenären
inte komma fram till uppgörelse med borgenärerna, förfelas ocksåen
syftet företagsrekonstruktion.med

Beträffande företagsrekonstruktion bör framhållas dentermen att
inte inskränkaavsedd förfarandetsär tillämpning till fall där detatt av
gäldenären bedrivna företaget kan fortsättas i juridiska form ellersamma

gäldenären själv. har i avsnittSom 6.1.4 syftar utredningennämntsav
med uttrycket rekonstruktion sådana ekonomiska åtgärdernärmast

möjligtdet fortsätta rörelsen igör eller formatt utansom en annan
konkurs. Huruvida det sker exempelvis ägartillskott medel,genom av
upptagande kredit eller överlåtelse rörelsen underordnadärav ny av av
betydelse.
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Utredningen har valt uttrycket gäldenär driver näringsverksam-som
het i stället för näringsidkare för markera det har påpekatsatt som

nämligen det sig fysiskmåste eller juridiskröraattnyss, om en person
verkligen formnågon näringsverksamhet.utövar Den förutsom av som

gjort så i aktiebolag avvecklat sin rörelse överlåtelset.ex. ett men genom
denna och därvid behållit aktier alltså inte innågra går under 1av

kan iHan stället efter omständigheterna komma föri fråga skuldsanering
enligt utredningens förslag i betänkandet OcksåSOU 199074. ett
aktiebolag, formellt rörelsedrivandei aktiebolagsregistret,som anges som
kan falla utanför lagen företagsrekonstruktion, nämligen detom om
föreligger något sådant förhållande medför bolaget har måstattsom
försättas i likvidation. Bolaget har exempelvis saknat till registret anmäld
behörig styrelse eller har inte flerapå år in årsredovisning.sänt

bortser frånOm den berörda inskränkningen i fråga vilkaman nu om
rättssubjekt faller under den lagen dennagäller allasom nya personer

kan benämnas näringsidkare. liksomDenna bör falletärtermsom -
enligt bl.a. förarbetena till marknadsföringslagen 19751418, se prop.
197057 och90 19757634 fattas126 i vidsträckt menings. prop. s. -
och omfatta och yrkesmässigt driver verksamhet ekono-var en som av
misk Samma tolkning näringsidkarbegreppet återfinns iävenart. av
förarbetena till lagen 1984292 avtalsvillkor mellan näringsidkareom

19838492 15se Ett undantag gjorts förhar bl.a. statligaprop. s.
kommunalaoch idkar näring, 6organ som se

det anförda följer fysiskAv arbetstagareäratt person, som men som
viss näringsverksamhetutövar deltid, princippå också i faller under

lagens tillämpningsområde. En sådan kan nämligen inte påkallaperson
skuldsanering enligt utredningens förslag till skuldsaneringslag, hanom
har hamnat i betalningssvårigheter SOUse 199074 272. Huruvidas.
företagsrekonstruktion blir aktuell i fallet beror naturligtvis omständig-av
heterna, främst rörelsens storlek och gäldenärens utsikter attav
finansiera verksamheten i fortsättningen. Som utredningen har framhållit
tidigare avsnitt 6.3.2 kommer lag företagsrekonstruktionse en om
sannolikt sin betydelse för företag.någotstörsta störreatt

näringsidkare bokföringsskyldig,Normalt förstaär l § stycketen se
finns beträffandebokföringslagen 1976125. De undantag t.ex.som

uthyrningsrörelse torde sakna betydelse i förevarandemindre samman-
enligt sistainte uteslutas företag §hang. kan lDäremot ävenatt som

årsbokslutbefriade från skyldighetstycket bokföringslagen upprättaär att
understigernormalt 20den årliga bruttoomsättningssummandvs. när x

komma igångför kr skulle kunna någonbasbeloppet 1992 674 000
företagsrekonstruktion.fråga för

företagsrekon-andra i vad ingår i beskrivningenDet ledet avsom
betalningar.inställtstruktion gäller näringsidkaren sinakravet att

förståinte så,Som har utvecklats i avsnitt 6.3.2 detta kravär attatt
betalningarna.näringsidkaren uttryckligen ha förklarat sig inställamåste

iDetta kan visserligen fallet, presumtionsregel 2 §vara men genom en
andra stycket blir medansökan företagsrekonstruktion liktydig enen om
betalningsinställelse. Rättsverkningarna enligt lagen inträder inte heller
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sådan ansökan bifalls. därför förvänta,förrän Det är att atten en
vill erhålla det skydd borgenärernaföretagare lagenmotsom som

tillhandahåller från formellt ställa in sina betalningaravstår föreatt
ansökningen. reglerar inte andra situationerLagen gäldenärenän när
vänder sig till med ansökan företagsrekonstruktion.rätten Haren om
näringsidkaren inställt betalningarna dessñrinnan, har han alltså då inget
skydd i lagen säraktioner från borgenäremas sida, konkurs-mot t.ex. en
ansökan. Inte heller kan han under tiden fram till ansökanen om
företagsrekonstruktion hindra borgenär honom tillkomman-utövaratt en

kvittningsrätt jfr kap.de 2 21 §.
Eftersom lagen inte reglerar betalningsinställelse inte följsen som av
ansökan företagsrekonstruktion, kommer betydelsen sådanomen av en

betalningsinställelse liksom tidigare i rättstillämpningen.prövasatt
ändring har inte gjorts bestämmelseniNågon i kap.2 8 § KL attom en

uttrycklig betalningsinstållelse innefattar presumtion för insolvens.en
lagen innehåller inte direkt kravDen något gäldenären skallattnya

insolvent. föreliggerHär alltså skillnad AckL,motvara en som
förutsätter ansökan förordnande god baragörsatt en om av man av en
gäldenär obestånd.är på I den allmänna motiveringen har ut-som
redningen påpekat avsnitt fördelse 6.3.2 med den lagtekniskaatt en
lösning valts förfarandet tydligareär för gäldenäreröppnas ävenattsom

inte insolventa till följd illikviditetär har fått betalnings-som men av
svårigheter. i självaDetta verket viktigår nyhet i lagen. tidigareJuen
gäldenärer i den beskrivna situationen ansöker företagsrekonstruk-om

desto utsikternation, de skall lyckasstörre är reda sina finanseratt upp
och undgå konkurs.

företagsrekonstruktion kräver medverkanAtt administrator ärav en
i och för sig inte någon principiell nyhet jämfört med vad gällersom
beträffande god enligt AckL. Det ligger i administratomattman nya
tillagts betydligt befogenheterstörre godeän se avsnitt 6.3.4mannen
och under kap. 152 och Vidare ställs16 §§. krav admini-större

kompetens se avsnitt 6.3.5 och kap.2 13 §.stratorns
redan har framhållitsSom medverkan administrator obligato-är av en

finnsrisk. Det alltså ingen möjlighet enligt lagen dispensera från dettaatt
syftekrav i bringa ned kostnaderna för företagsrekonstruktion jfratt

avsnitt 5.3.1] beträffande förenkladedet förfarandet i det finska förslaget
till lag skuldsanering för företag.om

Förfarandet förutsätter rekonstruktionssyfie från gäldenärens sida.ett
kan självfallet främstDet komma till uttryck gäldenärenattgenom ger

in ansökan företagsrekonstruktion till Men deträtten. även ären om om
borgenär initiativ till förfarandet påbörjas se 2 §, krävstar attsomen

det gåldenären visar positiv vilja till medverka i förfarandet.att atten
iDetta kommer lagen till i bestämmelsen i 2 kap. förstall §synes

stycket, där det ansökan borgenärensägs inte får bifallas,att en av om
inte gäldenären förklarar han vill påbörja företagsrekonstruktion. Iatt
fråga motiven till utredningen har ställt detta krav hänvisasattom upp
till avsnitt 6.3.2.
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förfarandet också syftar till gåldenären söker träffa ekono-Att att en
misk uppgörelse med borgenärerna givet. Så till vidaär överensstämmer
förfarandet med AckL. bör dockDet påpekas företagsrekonstruktionatt
inte nödvändigtvis förutsätter förfarandet avslutas ackordatt ettgenom
i teknisk mening, dvs. främst borgenärerna ned sinasätterattgenom
fordringar och bestämmer hur betalningen skall till. Förfarandet kan

syftaockså till överenskommelsenå med borgenäremaatt atten om
gäldenärens rörelse fortsätts eller Företag, övertarett annat nyttav som
tillgångar och skulder från gäldenåren sådana villkorpå borgenärer-som

kan godta.na
Ett grundläggande villkor vid företagsrekonstruktion gåldenårensär att

uppgörelse borgenärernamed sker konkurs. I och medutan att en
ansökan företagsrekonstruktion har beviljats kan konkursansökanom en
från borgenär normalt inte beviljas kap. förstase 2 20 § stycketen
första punkten. Det betyder gåldenären har den i lagen angivna tidenatt

sig söka rekonstruera verksamheten och komma medöverensatt
borgenärerna. Visar det sig under denna tid förutsättningarna föratt
företagsrekonstruktion inte längre för handen, kan frågaär väckas attom
förfarandet upphör kap.se 2 23 §. Gâldenären kan också själv begära
sig i konkurs. upphör förfarandetDå efter beslut rätten.genast av

Förhållandena kan givetvis ändras efter det resultatlös företags-att en
rekonstruktion har upphört och gäldenären har försatts i konkurs.
Ingenting hinder konkursförvaltaren då inom KLs verka föratt ram en
rekonstruktion rörelsen. Tanken bakom den lagen emellertidärav nya

motverka den hittillsvarande utvecklingen rekonstruktionsför-att mot att
söken förläggs till konkursstadiet. Förverkligas denna tanke, bör det
uppenbarligen efter den lagens ikraftträdande inte bli vanligtså mednya
rekonstruktionsförsök under konkursförfarandet.

2§

paragrafens första stycke klargörsI företagsrekonstruktion inledsatt
förstaansökan hos meningen.rätten Det alltså inte tillräckligtär att en

gäldenär anmäler hos harhan inställt betalningama.rätten Han måsteatt
uttryckligen ansöka företagsrekonstruktion. kan inteHan heller vändaom
sig till myndighet domstolen, kronofogdemyndig-någon än t.ex.annan

domstol behörigheten. Det bara ansökanår är att tasom upp en om
företagsrekonstruktion. Vilken domstol i det enskilda fallet årsom
behörig framgår 2 kap. 2av

också ansökan kan antingenFörsta stycket görasatt avanger en
andra meningen. allmänna motivengäldenären eller borgenär Deen

reglernabeträffande initiativråtten återfinns i avsnitt 6.3.2. De närmare
Reglergäldenärens ansökan intagna i kap. 1-4 §§.2är om enom

borgenärs ansökan finns i kap. 5-112 §§.
I andra stycket ingår den förut berörda regeln ansökanattom en av

gâldenären förklaring denne ställer in sinaär att attanse som en
betalningar första meningen. Med hänsyn till kap. alltså2 8 § KL är
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den in ansökan ñretagsrekonstruktion attsom ger en om anse som
insolvent. huruvidaFrågan denna presumtion kan motbevisas är närmast
teoretisk, eftersom bifall till gâldenärens ansökan företags-ett om
rekonstruktion hindrar borgenårs konkursansökan gäldenärenatt moten
bifalls. Till regeln i första meningen har fogats bestämmelseen som
klargör sådantäven medgivande borgenärs ansökanatt ett sägsav en som

kap. förstai 2 § stycket11 räkna betalningsinställelse.är att som en

3§

sgcketFörsta företagsrekonstruktion förenadär med rättsverk-attanger
innebärningar inskränkningar i borgenärernas rätt tvångsvisattsom ta

anspråki gäldenärens egendom för betalning sina fordringar samtav
gällande påföljd avtalsbrott frångöra gåldenärens sida. De rättsverk-av

ningar åsyftas förstai stycket deår reglerade iär 2 kap. 17, 18som som
och 20 §§. förstaI hand förbuden konkurs och exekutivamotavses
åtgärder. Som har utvecklats i avsnitt 6.3.3 föreslås däremot inte något
förbud väcka talan gäldenären. Inskränkningarna i borgenä-mot att mot

ställning i civilrättsligt hänseende gäller dels de s.k. monopol-rernas
situationema kap.2 17 §, dels fall s.k. aktiv stoppningsrätt kap.2av

fråga§. I borgenärs18 kvittningsrätt hänvisas till kap.2 21 och§om
kap. § andra stycket,3 1 7 § och 13
Andra sgcket råttsverkxiingamautsäger inträder den dag dåatt en

ansökan företagsrekonstruktion bifalls. Detta innebär de i kap.2attom
och17, 18 20 §§ uppställda inskrånkningama i borgenärernas möjlig-

heter driva in sina fordringar inte vidare bliratt gällandeutanm.m.
dag ansökan från gäldenåren kommer in till domstolen.samma som en

skall bli falletFör så måste gäldenâren uppfylla de kravatt som anges
i kap. § vad2 1 på ansökan skall innehålla. Gör han det, inträderen
rättsverkningarna fortså fattat sitt bifallanderätten beslut jfr 4 kap.

§. I fall dröjer8 det tills han kompletterat sin ansökanmotsatt såt.ex.
den kan bifallas. Det har har motsvarande tillämpningatt sagtssom nu
det borgenärnär år ansöker företagsrekonstruktion.en som om

Tredje sgcket rättsverkningarnanär förfaller. Detta sker dåanger
meddelar beslut förfarandetsrätten upphörande jfr kap.2 24 §. Iom

fallvilka förfarandet upphör framgår 2 kap. 22 och 23 §§. Det börav
erinras enbart den omständigheten gåldenären blir försattatt iattom
konkurs inte räcker för rättsverkningama enligt lagen skall förfalla.att

skallRätten i den situationenäven förklara förfarandet upphör. Detatt
förutsättasfår det är domstol handlägger fråganatt samma som om

företagsrekonstruktion och frågan konkurs, varför beslutetom om
upphörande företagsrekonstruktionen bör fattas samtidigt medav att
gäldenären försätts i konkurs. Vad har förhållandetsagtssom nu om
mellan konkurs och upphörande företagsrekonstruktion får ävenav
aktualitet i det fallet fastställerrätten offentligt ackord.att ett

Det obetagetär i sitträtten beslut förfarandets upphörandeatt om
förordna, rättsverkningama enligt lagen alltjämt skall gälla. Dennaatt
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möjlighet bör dock begagnas endast finnsdet starka skäl härför. Enom
tänkbar situation gäldenärenär, höra sig uteblir från detatt utan att av
sammanträde i 2 kap. ñrsta4 § stycketsägs tredje punkten, dvs.som
det första borgenärssammanträdet vid företagsrekonstruktion. Om-
ständigheterna kan här sådana sannolikaäven skäl förattvara attom
gäldenären har laga förfall för sin inte föreligger det likväl inteutevaro
kan uteslutas sådant förfall för handen.är Det ankommer visserligenatt

enligtpå kap. förstarätten 2 23 § stycket andra punkten förordnaatt om
förfarandets upphörande i sådant fall, sedan gäldenären har berettsett
tillfälle sig. Om det vid förordnanderättens alltjämt saknasatt yttra något
uttalande från gäldenären utsikterna till rekonstruktion dennesmen av
verksamhet framstår goda, kan det undantagsvis finnas skälsom att
avvakta beslutets lagakraftvinnande, innan rättsverkningama upphör.

4§

Det ligger i sakens vid företagsrekonstruktion särskilt skallnatur att
undersökas, den verksamhet gäldenären bedriver helt eller delvisom som
kan fortsättas. harDet emellertid lämpligt i lagtextensynts att ut-
tryckligen detta syfte, eftersom den lagen härigenom i viss månange nya
skiljer sig från AckL. En bestämmelse rekonstruktionssyftet harom
därför tagits in första sgcke i paragrafen.ettsom

I andra stycket gäldenären, uppgörelse inte kanatt skeanges om en
under hand, får ansöka förhandling offentligt ackord. Vidareom om

bestämmelserna i 3 kap. tillämpas i fråga offentligtatt ackord.anges om

5§

Paragrafens första sgcke innehåller krav upprättande rekon-ett av en
struktionsplan. Beträffande motiven härför hänvisas till avsnitt 6.3.7.

Innehållet i planen regleras inte i den lagen. Där endastsägsnya att
planen skall hur syftet med förfarandet skall Eftersomuppnås. dettaange
i ñrsta hand syftar till rekonstruktion gäldenärens verksamhet, är detav
metoderna härför skall framgå. I det föregående harsom ettsom
exempel gäldenärensnämnts verksamhet omorganiseras i föreningatt
med förslag läggs fram till ackordserbjudande alternativtatt ett om
inledande förhandling offentligt ackord. För utredningen har detav om
inte meningsfullt utforma detaljerade förslag tillsynts olikaatt typer av
lösningar ekonomisk kris. Omständigheterna i det enskilda falletav en

fällamåste utslaget. Självfallet kan planen i sista hand ut att
gäldenärens företag försätts i konkurs, utsikternanär till ackordsupp-en
görelse bedöms minimala. Se vidare under 2 kap. 12 § andrasom
stycket.

Mot bakgrund det anförts det framförär allt frågortvåav som nu som
påkallar uppmärksamhet, nämligen har för planansvaret attvem som en

ochupprättas dennanär skall föreligga. Ansvaret bör tidigaresom
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uttryckligenadministratom. Detta i kap.framhållits ligga hos 2anges
behandlas också den närliggande fråganandra stycket. Där12 § om

administratorn och gäldenären rörande planenssamspelet mellan
upprättande.

färdigställandebestämd tidpunkt för planens inte i lagen.Någon anges
får gällerhuvudregel för hur länge förfarandet pågå emellertidSom

stycket i förevarande paragraf tid högstenligt andra månader.treaven
alltså inom denna tid planen normalt skall Någotupprättas.Det är som

föreligger redan vid det första borgenärssammanträdetpå denkrav att
uppställs inte. också diskutabelt, vinnaDet något står påär att attom

ekonomiska problemtvinga fram lösning företagets inomsöka såen av
veckor från beslutetkort tid det här gäller företags-tresom ompass

Skulle detta enskilt fall visa sigrekonstruktion. i möjligt,ett vara
dock avsevärda fördelar för såväl borgenärernainnebär det som

gäldenären.
förfarandets längd har behandlats i avsnittOckså spörsmålet 6.3.7.om

i andra stycket förevarandetremånaderstid stipulerasDen som av
paragraf regleringensjälva huvudregeln. Den spörsmåletnärmareär av
återfinns i kap.2 22

6§

såtillvidaParagrafen AckL till har fogats48 § 6 §utom attmotsvarar en
punkt.femteny

motsvarande bestämmelse,Utredningen har funnit AckLs bl.a.som
och kreditaktiebolag från lagens tillämpnings-undantar bankaktiebolag

behov Undantagsbestämmelseni AckL harområde, i översyn.vara av en
tid bl.a. Riberdahl,varit föremål för debatt se Curtockså senare

kreditvärdighet från rättsliga aspekter, SvJT 1992 209Kommunernas s.
utredningens uppdragMed till omfattningen och denft. hänsyn av

fullfölja uppdraget till utredningens för-begränsade tid ståttatt som
frånutredningen emellertid lägga fram förslagfogande har måst avstå att

gäldenär för verksamhetändringtill på sätt ånannat att stat,vars
kommunalförbund, församling eller kyrkliglandstingskommun,kommun,

undantagits bestämmelsen i femte punkten.samfällighet genomsvarar,

7§

särskilda reglernaParagrafen innehåller erinran de konkurs.en om om
befogat, företagsrekonstruktion förutsättereftersomharDetta synts

framhållits förut innefattarbetalningsinställelse och denna harsom en
insolvens kap. 8 § KL. Förhållandet mellan denpresumtion för se 2

avsnitthar behandlats i 6.3.9.lagen och KLnya
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företagsrekonstruktionAllmänna bestämmelser2 kap. om

inledningsvis innehåller kap. bestämmelserhar 2Som angetts om
företagsrekonstruktion, administratoms funktion, gäldenä-inledande av

ställning förfarandets upphörande.och borgenärernas Det börsamtrens
företagsrekonstruktion utredningenerinras att ettom av ses som

offentligtramförfarande ackord. Härigenom skiljer sigt.ex.rymmersom
från enligt AckL.lagenden systemetnya

avsnitt. Under rubriken Ansökan galdenärenKapitlet har finnsavsex
ñretagsrekonstruktiondå det gäldenären ansökerregler är 1som om -

Därefter följer bestämmelser det borgenär4 §§. när är stårom en som
harför ansökningen 5 §§. Det lämpligt hålla isär de11 be-synts att-

samband med företags-stämmelser har borgenär ansökerattsom en om
från gäldenärs ansökan. normalarekonstruktion Det torde detatten vara

in ansökan. finns då inget behovgäldenären Detär attensom ger av
förhandling för prövning ansökningen. När borgenärhålla tarav en

däremot utförligare reglering sin plats.initiativet, på Dessa reglerär en
utformats efter KLs motsvarande bestämmelser.har mönster av

och dennes uppgifter finnsUnder rubriken Administratom allmänna
till administratorkan och vad ankommerregler utsesom vem som som

det följande under rubriken Gäldenärensdenne 12 14 §§. Ipå anges-
har iaktta förfarandetställning vad gäldenären under 15 18 §§ ochatt -

rubriken ställning vad gäller förunder Borgenâremas borgenärernasom
Kapitlet avslutas med bestämmelser förfarandets19 21 §§. rörsom-

upphörande 22 24 §§.-

Ansökan gäldenärenav

§1

paragrafens första stycke ansökan företagsrekon-I attanges en om
struktion skriftlig. Ansökningshandlingen skallmåste egenhän-vara vara

sökanden ellerdigt undertecknad sökandens ombud jfr kap.2 1 §av
första stycket KL.

klargör skallAndra stycket vad ansökan innehålla. Enligt förstaen
sökanden lämna uppgifter företagetspunkten har ekonomiskaatt om
och vad har lett fram till betalningssvårigheterna.förhållanden Detsom

kortfattad redogörelse, intekrävs bara bouppteckning jfr ävenen en
första punkten. Men det kan lämpligt ansökningen14§ attvara

bokslut,kompletteras med eventuell kontrollbalansräkning o.d.senaste
skall gäldenärenI ansökningen dessutom hur han tänkt sig attange

verksamheten andra punkten. betyderrekonstruera Det bl.a. hanatt
besked hur han borgenärerna skall tillgodosesmåste ett attge om menar

dettajfr kap. 6 Redan stadium bör gäldenären också3 §. på något
i fortsättningen finansieras.hur verksamheten skallsätt ange

gäldenärenansökningen skall förslag till administratorI ochettge
samtidigt lämna behövliga uppgifter den föreslagneom personens
lämplighet för uppdraget tredje punkten. Vem kan tillutsessom
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administrator i 13 dennärmare Av paragrafen följer attanges
gäldenären habör tagit kontakt med sina viktigaste borgenärer om vem

bör administrator, innan gäldenären ansökan enligtgör lsom vara en
Någon ingående prövning ansökningen bör tingsrätten normaltmera av

inte behöva avsnittse 6.3.1 och 6.3.8.göra Med hjälp de uppgifterav
lämnas bör det möjligt för åtminstone fårätten sådan bildattsom vara en

gäldenärsföretagets ekonomiska situation det möjligtär bedömaatt attav
det meningsfyllt låta förfarandetär påbörjas. vidareSe under 3 §attom

beträffande avvisande ansökan och under beträffande4 § ogillandeav av
denna.

2§

Paragrafens första stycke innehåller regler forum vid företags-om
rekonstruktion och i saköverensstämmer med kap.2 1 § KL. Ansökan

företagsrekonstruktion skall alltså vid tingsrättenigöras den därort,om
gäldenären bör inför domstol i tvistemål angår betalnings-svara som
skyldighet i allmänhet. Forum vid företagsrekonstruktion, i likhet med
konkursforum, bestäms således normalt för fysisk folk-person av
bokföringsorten och för juridisk dödsboän den därort,annan person av
styrelsen har sitt säte.

Det har i fråga den generella hänvisningen i KL tillsatts RBsom
forumregler i mål betalningsskyldighet alltid ändamålsenlig.är Denom
kan medföra konkursansökan måste ochatt i fallprövas äventasen upp

i kap.10 3 och jfr4 §§ RB Walin-Palmér, Konkurslagen,som avses
25 Till skillnad från konkursansökningar siggör emellertid intressets.
dessa alternativa fora inte lika starkt gällande vid företagsrekonstruk-av

tion. Ipraktiken torde det bara forumreglema i 10 kap. §1 RBvara som
får tillämpningnågon för detta rättsinstitut.

tillämplighetLagens inte knuten tillär gäldenärens nationalitet jfr 6 §
Ävenförslaget till skuldsaneringslag och SOU 199074 271. etts.

utlandsägt företag med hemvist i Sverige kan alltså ansökangöra enligt
kap.2 1
Gäldenären skall enligt andra stycket och styrka de omständig-ange

heter betingar behörighet,rättens de inte kända.är Bestämmel-som om
utformadâr med 6§ andra stycket AckL och kap.2 § andralsen

stycket KL förebild. Bevis behörigheträttens behövs alltså inte,som om
det notorisktär gäldenären har sitt hemvist inom tingsrättensattom

domsaga. Som regel kan emellertid gäldenären inte förlita sig på faktaatt
betingar behörigheträttens skall kända. De handlingar kansom vara som

styrka behörigheten torde i fråga fysisk folkbok-om person vara
föringsbevis och i fråga juridisk registreringsbevis. Av 3 §om person
framgår brist i förevarande hänseende kan leda tillatt ansökningenatten
inte tas upp.

kanDet naturligtvis inträffa, ansökan vid tingsrättgörs inteatt en som
behörig enligt vad föreskrivsär förstai stycket. Tingsrätten skall isom

sådant fall enligt tredje stycket sända ansökningshandlingarna igenast
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ärendet till den tingsrätt enligt vad handlingarna visar behörig.är Ensom
förutsättning för ansökan skall kunna översändasatt är, detatten
verkligen framgår handlingarna vilken tingsrätt behörig.är Denav som
tingsrätt till vilken ansökningen kommit in behöver inte göra några
särskilda efterforskningar. Men kan konstatera vilken tingsrättom man

Ärbehörig skallär ansökningen skickas till denna. ansökningensom
bristfällig, får det ankomma på den behöriga tingsrätten vid behovatt ge
föreläggande komplettering. I den mån komplettering behövs redanom
för konstatera behörighetsfrâgan måste dock föreläggandetatt utfärdas av
den tingsrätt till vilken ansökningen kommit in. Gäldenären skall
underrättas, handlingarnanär sänds till tingsrätt.annan

Eftersom ansökans ingivande enligt kap.1 2 § andra stycket innebär
förklaring betalningsinställelse det betydelsefullt,är vilken dagen om

ansökan inkommen. Denna dag har också betydelse såsom fristdaganses
för återvinning enligt 4 kap. 2 § andra stycket KL. Med denna ordning
undviks bl.a. misstag beträffande forum leder tillatt ett åter-att en
vinningsfrist försitts.

3§

Paragrafens första stycke innehåller vissa regler avvisning ansökanom av
företagsrekonstruktion. Reglerna gäller de situationerna det inteom att

ansökningen framgår vilken tingsrätt behörigär eller den inteav attsom
uppfyller de krav i l Gäldenären har inte sänt medt.ex.som anges
någon redogörelse för sin ekonomi eller något förslag till administrator.
Sökanden kan vidare ha försummat lämna någon uppgift deatt om

Äromständigheter behörig.gör rätten ansökningen bristfällig, skallsom
gäldenären enligt andra sggcket föreläggas komplettera den. Före-att
läggandet skall innehålla upplysning ansökningen kan kommaatten om

avvisas bristen inte avhjälps.att om
Framgår det redan från början ansökningen huvudöver inte kanatt tas

därför gäldenären försattär i konkurst.ex. jfr kap.att l bör1 §,upp,
ansökningen omedelbart avvisas. Någon uttrycklig regel härom har inte

nödvändig.ansetts
Avvisningsbeslut får överklagas i vanlig ordning se 4 kap. 2 §.

4§

Paragrafens första stycke innehåller anvisning för rätten dåatten man
funnit gäldenärens ansökan skall beslutaatt företags-upptas genast om
rekonstruktion. Detta hänger med det enligt kap.1 3 § andraattsamman
stycket den dag dåär ansökan företagsrekonstruktion bifallsen om som
de flesta rättsverkningar inträder förbundnaär med förfarandet. Detsom

viktigtär arbetet med rekonstruktionen kommeratt igång så snart som
möjligt. administratorEn skall därför i samband medutses rättenatt
beslutar företagsrekonstruktion. För skynda detta arbeteattom
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för borgenärssam-också tidpunktsamband därmedibestämmer rätten ett
inom veckor.normalt hållas Un-vilket måsteinförmanträde rätten, tre

längre, nämligen detsammanträdettiden för sättas ärdantagsvis får om
fallet frågavisa sig ikannödvändigt. Dettaoundgängligen omvara en

vid behand-företagsrekonstruktion, elleransökerkoncern,större som om
längre tid för admini-det kanansökan därborgenärslingen taav en

skall sändas enligtmaterial 14färdigställa det utattstratom som
skall beslutaförsärskilt villkorstycket rättenAndra attett omanger

anledning syftetsaknas skäligföretagsrekonstruktion. får inteDet anta att
har kommit till för hindraRegelnförfarandet kan uppnås.med att

gäldenären formellt kraven enligtUppfyller §förfarandet. 1missbruk av
skyldighetawisas, kvarstår ändåalltså inte rättensansökanoch kan att

meningsfullt. kan det gäldenärenförfarandet Lägettill är attatt varase
förslag till ekonomisk uppgörelse.helt orealistisktexempelvis ettanger

emellertid lågt beviskravogillas. Detdå rättAnsökan bör är ettgenast
ansökan, skallgrund för avslågäldenären. Saknasställts på att ensom

företagsrekonstruktion.beslutarätten om
administrator kanfleratredje sgcket änI utses,att omenanges

avsnitt 6.3.5.jfr vad härom iföreliggersärskilda skäl sägssom

borgenärAnsökan av en

förredovisat skälen beredahar utredningenavsnitt 6.3.2 ävenI att
företagsrekonstruktion.till ståndmöjlighetborgenärerna att en

ansökerbli vanligt borgenärdet inte torde såEftersom att en om
utredningen valt under särskild rubrikföretagsrekonstruktion, har att en

från borgenär.gäller enbart ansökanbestämmelsersamla de en ensom

5§

första stycket.stycke §Paragrafens första lmotsvarar
naturliga skäl inte möjlighet gälde-harborgenärEn samma somav

gäldenärsföretagets ekonomi ellerupplysning vadlämnanären att om
företagets betalningssvårigheter. Vad krävsfram tillhar lett som avsom

sgcket. skall lämnastället följande andra Borgenäreniborgenären är
första punkten. Utredningen föreslår intesin fordranuppgift omen

Ävenfordran.storleken borgenärensbegränsning såvittnågon avavser
principborgenär i initiativrätt. Ansökansåledesliten fordran engeren

förfallen fordran. hänsynicke Medborgenär medkan ävengöras av en
första stycket krävsansökan enligt §vid borgenärs 11till det attatt en

företagsrekonstruktion, saknas det skälvilli påbörjagäldenären är attattg
med eller förfallnatill borgenärerinitiativrätten störrebegränsa

fordringar.
innehålla de omständigheter vilkaansökan skall vidare påBorgenärens

Härmed detbegäran andra punkten.grundar sinhan avses som
gäldenärsföretagets betalningssvårigheter.tillkännerborgenären om

borgenärens förhär tidigt skede del grundredan i såGenom ettatt av
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företagsrekonstruktionansökan bör det bli möjligt för gäldenärenom att
antingen lägga missförstånd till eller insikträtta hur borgenärernaom

hans företagspå betalningsmöjligheter.ser
Borgenärens ansökan skall på sätt ansökan frånsamma som en

gäldenären innehålla förslag till administrator och behövliga uppgifterett
den föreslagne lämplighet jfr vad under 13 § sägsom personens som om

administrators lämplighet.en
De omständigheter borgenär åberopar till stöd för sin ansökan kanen

hänföra sig till årsredovisning tagit del misslyckadet.ex. man av,
utmätningsförsök eller betalningsanmärkningar. Tredje stycket ger
föreskrifter borgenär skall bifoga sådana handlingaratt hanom en som
vill åberopa.

6§

Grunderna för paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.2. Den motsvarar
kap.2 10 § KL. Borgenären hindras i paragrafens första stycke första

punkten från ansöka då han har betryggande eller därmedatt pant
jämförlig säkerhet i egendom tillhör gäldenären. Detta gäller docksom
inte det finns särskilda skäl hans i fara.rätt är Bestämmelsenanta attom
i första punkten innebär säkerheten skall bereda full täckningatt för
fordringen och dessutom skyddad återvinning. Bestämmelsenmotvara
bör tillämplig borgenärenäven har godtagit säkerheten förstvara om
efter det han gjort ansökan företagsrekonstruktionatt innanom men
ansökningen prövas.

Säkerhet erbjuds tredje hinder förutgör ansökansom av man om
företagsrekonstruktion säkerheten betryggandeär andra punkten.om
Någon motsvarighet till 2 kap. 10 § första stycket andra punkten KL för
det fallet säkerhet redan har ställts tredje har däremotatt inteav man
tagits i förevarande lag.upp

Paragrafens andra stycke överensstämmer med kap.2 10§ andra
stycket KL.

§7

paragrafenI hänvisning tillgörs 2 och 3 i fråga§§ behörig tingsrättom
och avvisning borgenärs ansökan.av

8 §

Paragrafen regler förhandling för prövning borgenärsupptar om av en
ansökan. Skälen härför har redovisats i avsnitt 6.3.2.

Paragrafens första stycke förhandlingskall hållas inom tvåattanger en
veckor från det ansökningen kom in till detta interätten. Ar möjligt,att
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fyradock högst med veckor. Ett skäl härför kanöverskridas,får tiden
delge gäldenären ansökningen.svårigheter attvara

tredje styckena regler kallelser tillggg ochI närmareges om
kap. tredje stycketReglerna 2 16 § ochförhandlingen. 17 §motsvarar

behövligt med särskilda regler rörandehar inteKL. Det synts surrogat-
kungörelsedelgivning.eller

9§

vissa formella hinderparagrafens första stycke bifallaI mot attanges en
företagsrekonstruktion. kan inte uteslutasansökan Detborgenärs attom

ansökangrund borgenärs kommer till bättre insiktgäldenären av en
han därför självsina betalningsproblem och in ansökan.ger enom

ansökan före sådan förhandling iBifalls sådan 8nämnsenen som
anledning hålla förhandlingen. Borgenärens ansökan förfallersaknas att

före förhandlingenförsta punkten. Om gäldenären skulle bestrida
saknas också förutsättningar få till stånd företags-ansökningen att en

skriftligt bestridande komma in frånrekonstruktion. Skulle gäldenärenett
således borgenärs ansökan andra punkten.förfaller Detsamma gälleren

ñre förhandlingengäldenären försätts i konkurs tredje punkten.om
rätten fall i förstaEnligt andra stycket skall stycket ställasom avses

förhandlingen och underrättain parterna.

l0§

rättsverkningar följerParagrafen de eller någonparternasomanger om
uteblir från förhandling enligt Borgenärens aktivitet kan intedem 8av

sig till in ansökan företagsrekonstruktioninskränka hanatt utange en om
till förhandlingen. Skulle han utebli frånockså komma denna, skallmåste

enligt första stycket avskrivas. Skulle gäldenären dessförinnanärendet
själv ha in ansökan grund den ansökningen, skall ärendetgett en av
emellertid fullföljas.

förfarandets beroende gäldenärens samarbets-vadAv sagts avsom om
från förhandlingenvillighet följer dennes medförutevaroatt att

förfalleransökan andra stycket.borgenärens

1l§

Utredningen i sina allmänna överväganden flera betonathar gånger att
förfarande syfta till det möjligt rekonstrueramåste göraett nytt att att

gäldenärens verksamhet. Gäldenärens inställning och medverkan äregen
därför rekonstruktionsförfarandebetydelse. igångAtt sättastörsta ettav

vilja torde innebära det saknas väsentlig förutsättningdennes attmot en
konstruktiv lösning företagets betalningsproblem.för nå I dennaatt en av

paragrafs första har detta kommit till uttryckstycke på så sätt att en
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frånansökan borgenär inte får bifallas, inte gäldenären förklararen om
han vill påbörja företagsrekonstruktion.att
Skulle tingsrätten vid förhandlingen finna det finns skäl bifallaatt att

borgenärens ansökan, tillämpas enligt andra stycket 4 § beträffande de
åtgärder ankommer på rätten.som

Administratom och dennes uppgifter

12 §

I denna paragraf vissa allmänna föreskrifter vad ankommerges om som
på administratorn. I första stycket han skall undersökaattanges
utsikterna till rekonstruktion verksamheten. Beträffande begreppeten av
rekonstruktion hänvisas till vad under avsnitt 6.1.4. I lagtextensagtssom
har uttryckligen administratorn skall verka försagts att borgenärernasatt
bästa iakttas jfr 4§ AckL. Det betyder han skall till helaatt se
borgenärskollektivet, inte bara de fordringsägarna.största

Efter ha undersökt gäldenärens ekonomiskaatt ställning skall han
upprätta rekonstruktionsplan, vilket framgår andraen stycket.av
Huvudpunkterna i sådan plan bör följande. Först bör admini-en vara

kartlägga och bakgrundenstratom till företagets ekonomiskaange
svårigheter. Härefter bör han göra analys och bedömningen en av
orsakerna till problemen. I planen bör sedan beskrivas vilka åtgärder som
måste vidtas för skall komma tillatt med företagetsrätta problem.man
I samband därmed bör i planen med tidsplan för rekonstruktionenstas en
genomförande. Beträffande utredningens allmänna syftetpå medsyn
planen och försättet dess upprättande får i övrigt hänvisas till avsnitt
6.3.7.

Det bör erinras planen, dennär in tillatt blirrätten, allmänom ges
handling. Eftersom utredningen inte föreslår någon sekretess för
företagsrekonstruktion, kan det finnas anledning för administratom att
iaktta viss återhållsamhet beträffande planens utförlighet jfr avsnitt
6.3.8.

Enligt tredje stycket kan administratorn anlita hjälp sakkunnig.av en
Ibland torde det fråga ekonom, med tanke på de olikavara om en men
slags företag kan bli aktuella rekonstruera bör det ankommaattsom
administratom vilkenavgöraatt han i det enskilda falletperson som
behöver hjälp jfr avsnittäventa 6.3.5.av

13§

Paragrafen innehåller bestämmelser administratom. Första stycketom
beskriver vilken kompetens den skall besitta kan tillperson utsessom
administrator. I avsnittet 6.3.5 har ingående diskuterats skallvem som
kunna förordnas till administrator. Normalt bör denne ha juristkompe-

det bör intetens, utseslutet också kan förordnasmen att tillvara annan
administrator, exempelvis företagsekonomer och revisorer. Väsentligt är
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uppfyller kravet hanadministratorntilltänkteockså dennaturligtvis attatt
förtroende.ha borgenärernasskall

särskilda regler jäv fördet behövsUtredningen har övervägt omom
stycket Förhållandenatredje KL.jfr kap. § äradministrator 7 1en

företagsrekonstruktionMedanvid konkurs.inte desammadock som
verksamhettill gäldenärensmöjligheternaundersökatillsyftar attatt
konkursför-exekutionsform. Kravet påkonkursfortleva,skall är en

administratomgällande. skallstarkareopartiskhet sig Attvaltarens gör
kan också påkallahar redan Deförtroende nämnts.borgenärernasha

borge-sig oförmögen iakttaskulle visaentledigande, hanhans attom
opartisktbästa sätt.närernas ett

den hari detta sammanhangsärskild fråga ärEn utsettsom som som
konkurs bör jävigefterföljandeeventuelltvidadministrator anses somen

kostnadsbesparande i sådanakan gångerförvaltare. Det många attvara
företaget och dekänner tillförvaltare. Denneadministratom tillfall utse

därför utredatorde många gångerförhållandena i detta ochekonomiska
inblandadicke tidigareeffektivarekonkursboet på sätt änett om en

för sin del enbartUtredningenförvaltare.skall till attutses anserperson
administrator intefungerati frågaomständighetenden att sompersonen

förvaltare i efter-honom tillförhinder ilägga vägenbör att utse en
19888931 ll.jfrföljande konkurs s.prop.

förebild i och AckL denefter KL ärsgcketandraI att somanges
administrator. nyhet i förhållandefår Endomstol inteanställd vid vara

kronofogdemyndighetanställd viddenlagar ärtill dessa ävenär att som
administrator.bli förordnadfrån möjlighetenundantagenär att som

administrator.entledigandeinnehåller reglersgcketTredje av enom

14§

åliggandenadministratornsbestämmelse närparagrafenI omges en
inom veckaskall dåbeslutats. Hanföretagsrekonstruktion har en

företagsrekonstruktionensamtliga kända borgenärerunderrätta attom
skall sålundamaterial.visst Detillställa borgenärernapåbörjats och
skulder förstahuvudsakliga tillgångar ochgäldenärenskännedom om

samlad bild gäldenärensnågorlundafåför på såpunkten sättatt aven
korta tid administratomMed till densituation. hänsynekonomiska som

uppgifter har det lämpligtdessasammanställasighar på synts attatt
tidpunkt till de huvudsakligavid dennauppgiftsskyldighetenbegränsa

Även redovisningshandlingarförekommandeoch skulderna.tillgångarna
punkten. underlätta borgenä-andra Förunderrättelsenskall bifogas att

framgåribland lämpligt såsomdessa kan detförståelse att,varaavrernas
redovisningshandlingarna.upplysningarbestämmelsen, vissa omgeav

uppfattningadministratomstadium skalldettaRedan på avge en om
förfarandetoch ändamålet medbetalningssvårigheternatillorsakerna

vidareutveckla i denadministratompunkten. hartredje Detta attsenare
förfarandet kanrekonstruktionsplanen. Menomnämnda§under 12

tidigt skede detta får kunskapredan ipåskyndas borgenärerna ett avom



1992113SOU 431

vad ligger bakom gåldenårens betalningssvårigheter ochom hursom
administratorn tänkt sig gå till förvåga framatt nå till rekon-att en
struktion. Slutligen skall underråttelsen innehålla uppgiften om
tidpunkten för det sammanträde isägs 4 förde§ punkten. Somsom
följer det nämnda åvilar ingen underrättelsepliktav rätten inu de
hänseenden i 14 På domstolen ankommer i dettasom skedeanges
endast till administratorn underrrättasatt att beslutet företags-se om om
rekonstruktion och vad har samband därmed se 4 §.som

Gäldenärens ställning

skälAv utvecklats närmare i avsnitt 6.3.4 innebär beslutsom ett om
företagsrekonstruktion inte någon formell inskränkning i gäldenärens
rådighet. Gäldenären har således under förfarandet i och för sig
möjlighet förfoga sinöver egendom.att Avtal gäldenåren ingårsom
under förfarandet följaktligenär civilrättsligt bindande, även om
administratorn inte samtyckt därtill. En sak är reglernaattannan om
återvinning kan medföra transaktionerna återgår.att Av 15 och 16 §§
följer emellertid gäldenâren har upplysningspliktatt och lydnads-en en
plikt skyldighet inhämtasamt administratornsatt samtyckeen till alla

Ävenåtgärder betydelse. gäldenårens skyldigheterav inte ärom
sanktionerade hindrar gäldenärens underlåtenhet samarbeta medatt
administratorn förfarandet fortsätter.att Både administratorn och
borgenär har möjlighet enligt 23 § ansöka förfarandetsatt upphöran-om
de. Följden gäldenârs illojala beteende kan alltså bliav gäldenärenen att
försätts i konkurs. I sammanhanget kan också erinras denattom
framskjutna förmånsrätt förenadär med nytillkomna fordringarsom se
10§ första stycket fjärde punkten FRL förutsätter fordringenatt
uppkommit med administratorns samtycke. Gäldenären har med tanke
härpå all anledning samarbeta med administratom.att

15§

l paragrafens första stycke gäldenären skyldigäratt lämnaanges att
administratorn alla sådana upplysningar sina ekonomiska förhållandenom

betydelseär för företagsrekonstruktion. Härav följersom av bl.a. att
gäldenären skyldigär låta administratornatt tillgång till företagets
bokföring. Några tvångsmedel för bereda administratornatt sådan
tillgång har inte behövliga vid företagsrekonstruktionsynts jfr lmp.7 12
och 14 §§ KL.

Av andra stycket följer gäldenären har lydnadspliktatt gentemoten
administratorn. Gäldenären skyldigär följa administratornsatt råd och
anvisningar angående förvaltningen gäldenärens egendom. Be-av
stämmelsen innebär krisdrabbatt.ex. aktiebolagsatt ett styrelse och
bolagsstämma inte kan sigsätta över anvisning administratornen av att
gäldenären bör lägga olönsam del verksamheten. Följerner en av
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förfarandetuppkommer fråga böranvisningen,intebolagets omorgan
fortsätta.

16§

företagäldenären inte fårvilka åtgärderParagrafen utansomanger
betalningsinställelsesamtycke. denadministratorns För garanteraatt som

företagsrekonstruktion får gäldenärenskall ske vidkap. §enligt 11 en
betala skuld uppkommit föreadministratorns samtyckeinte utan som

förföretagsrekonstruktion eller ställa säkerhet sådan skuldbeslutet om
medgivande får han inte heller ingåpunkten. Utan sådant någonförsta

överlåta eller upplåtaandra punkten ellerförpliktelse pantsätta,ny
fast egendom, affärslokaler eller egendomtillrått annan avannan

verksamhet tredje punkten.betydelse för gäldenärensväsentlig
kodifiering den praxis utformatsParagrafen innebär närmast av somen

jfr avsnittbetalningsinställelse under medverkan AC, 3.3.1.2 ochvid av
6.3.4.

punkterna i paragrafen kan följande.Beträffande de olika nämnas
första hand betalning skuld. Ordalagen läggeripunktenFörsta avavser

gåldenären fullgör leverans enligtförhinder iinte vägen att av varor
Gäldenären kan dock enligtföre betalningsinställelsen.träffatsavtal som

skyldighet underrättaåtagit sigadministratorn haavtal med atten
punkten täcker allabeträffande leveranser. Andraadministratom även

order ocksåinte bara tecknandeförpliktelser, d.v.sslags utanav nya
förpliktelse för gâldenären.i övrigt innefattaringående avtal enav som

faller dispositioner väsentlig betydelse förtredje punktenUnder av
ochverksamhet jfr 15 Stk. DKL avsnitt 5.1.6.gäldenärens § 1

inköp eller försäljningar avviker från denExempel utgör större som
verksamheten.normala

administratorns samtycke i princip varje transaktionKravet avser
under beskrivningen ifaller in 16 Ett där gäldenärensystemsom

behåller rådigheten ändå skyldig inhämtaformellt samtyckeär attmen
utomstående till alla viktigare affärstransaktioner riskerarfrån en person

fårnaturligtvis bli och tidskrävande. Det emellertidtungrottatt antas att
från fall fall.samtycke kommer till Situationerpå kankravet att anpassas

där det praktiskt och lämpligt administratom i förvägförekomma är att
samtycke till vissa transaktioner. Också ratihabering börlämnar typer av

blir det fråga förtroende mellan gäldenärenske. Ytterst ochkunna en om
administratom vilar den grunden administratom kan ansökapå attsom

skall upphöra uppträder illojalt.förfarandet gäldenärenatt omom

17§

syfte gäldenären fortsattParagrafens leveransär att garantera av
elektricitet, bränsle, och andra jämförbara förnödenheter ärvatten som

för fortsatt drift gäldenärens verksamhet beträffandenödvändiga seav
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motsvarande föreskrift i § 366 i the United States Bancruptcy Codeen
under avsnitt 5.5.7. Utredningen har det nödvändigtansett attvara
förhindra leverantör sådan fömödenhetatt spolierar helaen av en
rekonstruktionsförfarandet utnyttja sin monopolställningatt ochgenom
därigenom framtvinga betalning för leveranser skett före beslutetsom om
företagsrekonstruktion. l paragrafens första sgcke stadgas därför att
borgenären inte får häva avtalet eller avbryta leverans grund av
gäldenärens underlåtenhet betala tidigare leverans, under förut-att en
sättning gäldenären med administratoms samtyckeatt ställer säkerhet för

leverans.nästa
Bestämmelsen sikte bara på sådana förnödenhetertar nämntssom

Det således frågaär prestationer typiskt nödvändigaärnyss. settom som
för fortsatt drift och där leverantören i fall i praktiken harvart en
monopolställning. Däremot inte andra leveranser i det enskildaavses som
fallet kommit avgörande betydelse, leveransatt speciellt.ex.en av en
råvara. Som utvecklats inärmare de allmänna övervägandena se avsnitt
6.3.4 har utredningen övervägt heltäckande regleringen mera av
förhållandet mellan gäldenären och dennes funnit detmotparter attmen
i fall inte utifrån syftet underlättavart rekonstruktion gäldenärensatt av
verksamhet föreligger behov någon sådan reglering. De konflikterav

kan uppkomma i fråga andra kontraktsförhållanden får därförsom om
i framtidenäven lösas förhandlingar mellan varvidparterna,genom

gäldenären naturligtvis har samråda med administratom. Någonatt
analog tillämpning 17 § alltsåär inte avsedd.av

I andra stycket bestämmelsen i första stycket tvingande.att äranges
Det bör anmärkas bestämmelsen endast sikte på sådanaatt tar av-
talsvillkor i första stycket. Andra avtalsvillkor påverkas intesom avses

regleringen i denna paragraf.av

18§

Paragrafen reglerar förhållandena säljarenär levererat tillen en vara
gäldenären efter det beslut företagsrekonstruktion meddeladesatt om av

materiellträtten. I hänseende första stycket vad enligtmotsvarar som
63 § fjärde stycket KöpL för närvarande gäller vid förfarande enligt
AckL. Utredningen har valt placera regeln i förslaget till lagenatt om
företagsrekonstruktion, eftersom den har samband med förslagets övriga
reglering borgenärernas ställning under förfarandet.om

likhetI med 17 § har bestämmelsen gjorts tvingande andra sggcket.

Borgenärernas ställning

19 §

Paragrafens första stycke innehåller bestämmelse enligt vilkenen
borgenärerna vid det sammanträde skall hållas inom veckor fråntresom
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tillfälle uttala sigskall beredasföretagsrekonstruktionbeslutet att omom
sidamissbruk från gäldenärensförhindrafortgå.bör Förförfarandet att

möjlighet. Enhar dennaborgenärernabetydelsedetär attstorav
gäldenärenuppgifterriktigheten isiguttalakanborgenär t.ex. somom

upplysningar kanvärdefullalämnaansökan elleri sinlämnat somannars
utnyttja för-sökerdär gäldenärensituationuppdagatillbidra att en

syfte.farandet i icke avsett
skallborgenärskommittésgcket stadgasandraI utsesatt om enen

Någotfår ingå högstkommitténbegär det. Iborgenär tre personer.
situationerförekommakan nämligeninte Detantal harminsta angetts.

situationsådanendast Enborgenärskommittén bestårdär av en person.
borgenärborgenärskollektivet består barainträffatänkas närkan av en

med ellerantal borgenärer småochfordringarmed mycket ett stortstora
dock kommittén bestå tvånormalfallet tordefordringar. Imycket små av

utredningensenligtpåpekasförtjänarDeteller att statenatttre personer.
borgenäroprioriteradframträdande rollspelaförslag kommer att somen

borgenärskommitté skullerekonstruktionsförfarande. Envid t.ex.ett
kreditgivare,för gäldenärensföreträdare störstabeståkunna enav en

för gäldenärensföreträdare någonñrföreträdare staten samt aven
förflutna räkenskapsåretunder detgäldenärenOmleverantörer. senast

får kommitténarbetstagare, igenomsnitt minst 25sysselsattii landethär
för de anställda.företrädareingådessutom en

väsentligaskyldighet ireglerar administratornsTredje sgcket att
exempel väsentligaborgenärskommittén. påsamråda med Somfrågor

verksamhetensförändringar ikan sådana rörfrågor nämnas som
finan-verksamhetsinriktningenpersonalstyrkan,omfattning, samt

Undantagetfår hinder detta.Samråd underlåtassieringen. möter motom
tidsbrist ellersamråd otänkbart grundsituationer därsikte ärtar av

samråd. sådanttidpunkt omöjliggör Ifattas vidbeslut måstenär somen
möjligt informeradet administratom såfall ankommer att snart som

vidtagna åtgärder.borgenärskommittén om

20§

sâraktionerskyddar gäldenärenParagrafen innehåller regler motsom
gällerföretagsrekonstruktion. Reglernasida underborgenärernasfrån

förhandlingandra styckethänvisning i kap. § närgrund 3 l även omav
AckL.Paragrafen 13 och 14 §§ackord inleds.offentligt motsvarar

inskränkningarstycket i fem punkter deFörsta ansettsupptar som
anspråk gäldenärenstvångsvis ipåkallade i borgenärernas rätt taatt

Inskränkningarna gällerbetalning sina fordringar.egendom för av
motsvarandebetalningssäkring, handräckning ellerkonkurs, utmätning,

verkställighet kvarstad.samt
företagsrekon-i avsnitt måsteutvecklats 6.3.3skäl närmareAv som

viss tidmoratorium underinnefatta betalningsanståndstruktionen ett
förfarandetshar ådragit sig förebeträffande de skulder gäldenärensom

Ändamålet skall tillfälleanståndet gäldenärenmedinledande. är attatt
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rekonstruera verksamheten och förhandla med borgenärskretsen.
också möjligtFöretaget skall drivas vidare under tiden. För dettaattom

skall kunna förverkligas måste konkurshinder gälla förstatemporärtett
punkten. En konkursansökan skall därför begäranpå administratomav
förklaras vilande inte särskilda skäl talar det. Bestämmelsenmotom
innefattar längre gående konkurshinder och9 13 §§ AckL.änett

första fjärdeI 23 § stycket punkten förfarandet skallattanges
upphöra, gåldenären försätts i konkurs.om

Enligt andra punkten gäller principiellt utmätningsförbud. Förbudetett
långtgående det finns i AckL.är än AckLs bestämmelsermer som

förhindrar försäljningendast egendom ochutmätt inte fordrings-av avser
förmånsrättmed i viss egendom.ägare Regleringen i AckL innehåller

också vissa andra skillnader i förhållande till det föreslagna ut-nu
mätningsförfarandet.

utmätningsförbudetFrån endast handpantrâttshavare undantagna.är
Andra panthavare innehavare företagshypotek kan hos rättensamt av
begära medgivande till utmätning. Medgivande får lämnas endast detom
finns risk för säkerhetens värde minskas till följdavsevärtatt av
gäldenärens handlande. förtjänarDet påpekas sådant ärendeatt att ett

handläggasmåste skyndsamt hos tingsrätten.
I tredje punkten stadgas generellt beslut betalningssäkring inteatt om

får meddelas och verkställighet sådant beslut inte får ske. AckLsatt av
motsvarighet till denna bestämmelse andra14 § stycket AckL gäller
endast sedan förhandling offentligt ackord har beslutats.om

Enligt förde punkten får inte heller handräckning enligt lagen om
avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. eller återtagande genom
verkställighet dom ske. Någon motsvarande regel finns inte i AckL.av

punktenFemte innehåller förbud beslut kvarstad ochett mot om
verkställighet sådant beslut. Detta också nyhet jämförtär medav en
AckL.

Sista sgcket förbjuder andra föräven åtgärder verkställighet enligt
kap.16 utsökningsbalken. Härmed i första hand avhysning. Omavses

gäldenären bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler skulle hyresvärden
kunna omintetgöra rekonstruktion begära avhysningattannars en genom

grund gäldenärens eftersläpning med hyresbetalningar.av

21§

Paragrafen reglerar borgenärernas till kvittning under förfarandet.rätt
första-fjärde styckena AckL, därBestämmelsen 20 § undermotsvarar

vissa förutsättningar kvittning förbjuds under den tid förhandlingsom om
offentligt Jfr vidare stycket,ackord kap. andra 7 §pågår. 3 1 § och
13

Enligt utredningens uppfattning nödvändiggörtalar skål,samma som
de säraktioner i 20 § förhindras, för kvittning skallävenatt attsom avses

begränsas under rekonstruktionsförfarandet. Den tidpunkt då kvittnings-
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ñrbudet inträder har jämfört med vad gäller enligt AckL flyttatssom
för företagsrekonstruktion.tillbaka till tiden ansökan om

Paragrafen innebär normalt ingen inskränkning i borgenärs rätt atten
fordran han hade gåldenärenkvitta vid ansökanmotsom en om

företagsrekonstruktion fordran gäldenären då hademot moten som
Vad hindras däremot kvittning fordringarhonom. ärsom av som en

eller gäldenären erhåller efter denborgenär tidpunkten. borgenä-För
del betyder det de inte kan kvitta fordringarnyat.ex. att motrernas

gamla skulder gäldenären har. De kan i stället få den framskjutnasom
följer första fjärdeförmånsrätt 10 § stycket punkten förslaget tillsom av

ändring i gäldenärens delFRL. För innebär 21 § på motsvarande sätt att
inte får kvitta motfordringarhan nya sig gamla borgenärs-mot vare

fordringar eller sådana.nya
Huvudregeln i första stycket begränsas antal undantag i deettgenom

Bljande styckena. Således har borgenär inte kvitta fordranrått atten en
han förvärvat från tredje inom månader före ansökantresom man om

företagsrekonstruktion, fordran gäldenären hade borge-mot moten som
vid tidpunkten för förvärvet. borgenären vidOm förvärvet ford-näten av

hade skälig anledning gäldenärenringen obestånd,på ägeranta att var
inte kvitta förvärvethan skedde tidigarerätt även änatt om som nu

Pâ gäller enligt tredje stycket borgenär,sätt harsagts. attsamma en som
sig tilli skuld gäldenären under sådana omständigheter det ärsatt att att

jämställa med betalning med sedvanliga betalningsmedel,än inteannat
kvitta, i denfår mån sådan betalning hade kunnat bli föremål för

återvinning enligt 3 kap. eller KL.

Förfarandets upphörande

§22

paragrafens första stycke förfarandetI upphör efter beslutattanges av
Tingsrätten alltså skyldigtingsrätten. fatta formelltär beslut näratt ett

förfarandet upphör. Skälen för detta företagsrekonstruktionâr äratt ett
ramförfarande bl.a. kan innefatta förhandlingslags offentligtsom en om

ackord. Följaktligen innebär beslut inledande förhandlingrättens om av
offentligt ackord inte rekonstruktionsförfarandet har upphört.attom

Andra gäldenårens ekonomiskavägar svårigheter kanske inteärut ur
uteslutna. Vidare bildar beslut upphörande företagsrekonstruk-ett om av

också slutpunkten för detion rättsverkningar sådan förenadärsom en
med se 24 § och kap. tredje1 3 § stycket.

iSom de allmänna övervägandena avsnittse 6.3.7 harangetts
utredningens undersökning hur ackordsinstitutet fungerar i dag visatav

den gällande tvåmånadersfristeni 8 § AckL inte sällan för kort.äratt nu
Utredningen har därför funnit det befogat utsträcka den tid underatt

förfarandetvilken normalt får pågå till månader. Se Lagutskot-äventre
betänkande 199293LU1.tets

Eftersom månaderi vissa falläven kan visa sig för kort tidtre vara en
enligt andrakan stycket begäranrätten på gäldenären förlängaav
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tidsfristen med månader i särskilda skäl föreligger.tre taget Det ärom
vikt tingsrätten inte slentrianmässigtstor förlängeratt tiden. Särskildaav

skäl torde regelmässigt föreligga uppgörelse med borgenärerna,om en
under hand eller offentligt ackord, förefaller inomgenom att vara
räckhåll. Vid bedömningen särskilda skäl föreligger bör denav om
rekonstruktionsplan skall upprättas administratorn eftersom samrådav
med gäldenären kunna till god ledning. Om rekonstruktionsplanvara en
inte har kommit till stånd inom den normala tremånadersfristen, kan det
ibland utgöra särskilt skäl för förlängning,ett nämligen admini-om

upplyser arbetet med planenstratom pågåratt och kan bidra till att en
rekonstruktion verkligen blir av.

Fristen får inte förlängas under längre tid tillän sammanlagt år.ett
förhandlingOm offentligt ackord pågår kan ettårsfristen dockom över-

skridas. Det förtjänar understrykas överskridandeatt att ett ettårs-av
fristen inte kan komma i fråga i något fall.annat

I tredje stycket stadgas innanrätten den beslutaratt förlängningom
skall bereda administratom, de borgenärer infunnit sig till det förstasom
borgenärssammanträdet i förekommande fall borgenärskommittén,samt
tillfälle sig. Denna kommunikationatt yttra väsentligär för undanröjaatt
risken för förfarande utsiktslöstatt ett är fortsätter till skada försom
borgenärerna.

23§

I paragrafens första stycke i vilka fall förfarandet skall upphöraanges
oberoende tidsfristen har löpt eller inte.av utom

Förfarandet skall självklart upphöra syftet med detta har uppnåttsom
första punkten. Syftet kan, i motiven till kap.1angetts §1som uppnås

flerapå olika Ettsätt. vanligt fall torde bli, uppgörelse träffatsatt en
under hand med borgenärema och gäldenärens verksamhetatt kan
fortsätta i eller form. Det får ankomma gäldenärenen ellerannan
administratorn anmäla till rättenatt när syftet uppnåtts.

Eftersom förfarandet förutsätter gäldenärens medverkan, skall
förfarandet också upphöra gäldenären återkallar sin ansökan ellerom

laga förfall uteblir frånutan det första borgenärssammanträdet andra
punkten. Vad laga förfallär får avgöras med ledning kap.som 32av
8 § RB.

Vidare skall förfarandet upphöra administratom eller borgenärom en
begär det och finnerrätten förfarandet sakna rimligt ändamål tredjeett
punkten. Ett skäl till sådan begäran kan det under för-en attvara
farandets fortskridande visar sig verksamheten inteatt går rekonstrue-att

på grund den ekonomiskat.ex. krisenatt djuparera, är vadav än som
först Ett skäl kanantogs. gäldenärenannat vägrat följaattvara att
administratorns råd och anvisningar eller sådant sättettannars agerar

rekonstruktion omöjliggörs.att Det sist nämnda skälet har behandlats
under 15 och l6 §§.
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i konkursförsättsgäldenärenupphöraskall vidareFörfarandet om
med heltförenatkonkurs ärbeslutEftersompunkten.förde ett om

det inteföretagsrekonstruktion, ärbesluträttsverkningar änandra ett om
normalfallet tordesamtidigt. Iförfaranden pågårdessalämpligt att

ärendet företags-tingsrätthandläggaskonkursärendet omsomsammaav
beslutOmi kap. 2 §.forumregeln 2jfr ettrekonstruktion om

inte detdettapåverkarhögreupphävs rättkonkursiförsättande av
till följd detupphörtharföretagsrekonstruktionenförhållandet avatt

borgenärellergåldenärenVillkonkursbeslutet. attöverklagade en
ansökahanfortsätta måsteskallföretagsrekonstruktionen ettnytt om

förfarande.sådant
upphöraskall kunnaförfarandet ettfrågasärskild ärEn genomom

har iUtredningenpunkten.femtesidafråningripande rättensdirekt
avsnittjfr 6.3.7.falletbörför såöverväganden attsina stannat vara

admini-stadiumtidigare ännämligen påUndantagsvis kan rätten ett
omständighet görnågonkännedomfåoch borgenärerna somomstratom

Åtal kanborgenärerför brottfortsätta.inte bör t.ex.förfarandet motatt
häktning.omedelbar Detyrkandemedgäldenärenväcktsha mot om

förfarandetstillinitiativsjälvenklare rättendåförefaller taratt upp-
borgenär.elleradministratomfrånreaktionavvaktahörande än att enen

gäldenären försättsfalli än närrättenstycketsista annatI attanges
borgenäradministratom,gåldenären,skall beredakonkursi somen

borgenärskommittéeventuellborgenärssammanträdetillinfunnit sig samt
förfarandetsbeslutmeddelarsig, innan rättentillfälle att yttra om

upphörande.

24§

förfalleroch 20 §§enligt 17, 18rättsverkningamaparagrafen attI anges
inteupphörande,förfarandetsbeslutmeddelar annaträttennär omom

tredje stycket.under kap. 3 §1vidare härombeslutet. Seiförordnas

offentligt ackordbestämmelserSärskildakap.3 om

sakligaviktigasteDenuvarande AckL.i§§11-38Kapitlet motsvarar
i förslagetharnuvarande godeföljande. Denändringarna är mannen

medordningensjälvaVidare haradministrator. ettersatts enav
företags-beslutövergripandegodmansförordnande ettersatts omav

slopats ochedgångssammanträdet harsärskildarekonstruktion. Det
efterställdabehandlingenangåendemeddelatsregleruttryckliga av

vidtagits.redaktionella ändringarharfordringar. Dessutom
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förhandlingAnsökan egentligt ackordom om

§1

första sgcketI ansökan förhandling offentligt ackordattanges en om om
skall gäldenären hos den tingsrättgöras där ärendet företags-av om
rekonstruktion anhängigt. Förhandlingär offentligt ackord såledesärom
enligt förslaget inget självständigt förfarande del företags-utan en av en
rekonstruktion. Det dock inget hindrarär gäldenär direktattsom en som
vill till stånd offentligt ackord samtidigt ansöker företags-ett om

förhandlingrekonstruktion och offentligt ackord. I sådan situationom en
torde det normalt tillräckligt med borgenärssammanträde.sett ettvara

i motiven tillSom 2 kap. 4 § kan den omständigheten fråganangetts att
offentligt ackord skall behandlas redan vid det första borgenärssam-om

manträdet skål bestämma tidpunktenutgöra för borgenärssammanträ-att
det inom veckor frånän beslutet företagsrekonstruktion.tresenare om

andra frågaI sgcket i offentligt ackord gälleratt utöveranges om
bestämmelserna i kap.3 bestämmelsernaäven i kap.2 12, 13 och 15-

§§ i tillämpliga delar.24 Detta innebär bl.a. gäldenären även underatt
ackordsförfarandet skyldig följaär administratorns råd ochatt an-
visningar inskränkningarna i borgenärernas alltjämtrått gäller.samt att
Vidare får bestämmelsen i kap.2 21 § borgenärernas rätt tillom
kvittning betydelse för borgenärskretsen vid offentligt ackord.

Det bör anmärkas enligt kap.3 gäller särskilda tidsfrister ñratt
prövning ackordsförslaget och uttryckliga begränsningar gäldenå-av av

detta.återta Bestämmelsenirätt kap.2 23 § första stycket andraattrens
punkten, enligt vilken förfarandet skall upphöra gäldenären återkallarom
sin ansökan företagsrekonstruktion, därför inte tillämpligär närom
förhandling offentligt ackord har inletts.om

2§

Paragrafens första stycke 22 § AckL. Endast redaktionellamotsvarar
ändringar har i huvudsak företagits. I andra punkten har vidare tiden för
upprättande bouppteckning ändrats i överensstämmelse med kap.1 5 §av
andra stycket. fjärde punktenI har ordet obestånd bytts ut mot
betalningssvårigheter jfr under kap.1 §.1

paragrafensI andra stycke balansräkning inte behöverattanges en
bifogas den tidigare har tillställts och borgenärerna.rätten Dettaom
sammanhänger med bestämmelsen 2 kap. enligt14 vilken admini-

skall bifoga gäldenärens balansräkning till denstratorn under-senaste
rättelse företagsrekonstruktion skall sändas till alla kändaom som
borgenärer. Som framgår motiven till nämnda paragraf bör admini-av

tillställa de handlingaräven rätten i paragrafen.stratorn som avses
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3 §

AckL och har endast ändrats redaktionellt jfrParagrafen 23 §motsvarar
avsnitt 6.5.5.även

4§

Paragrafen, ändrats redaktionellt, AckL. Enligt24 § 24 §motsvararsom
förordnatsförfaller omedelbart verkan godAckL attav man om

avvisas. Eftersom syftet med förfarande enligt lagenansökningen ett om
företagsrekonstruktion mycket väl kan uppnås, ansökanäven om en om

offentligt innehåller förslagetförhandling ackord avvisas, inte någonom
jfr till kap.motsvarande bestämmelse motiven 3 § och 2 kap.l 22 §.

5§

iFörfarandet vid offentligt ackord dag organiserat så beslutär att om
offentligt ackord ackordsförhandlingsbeslutetinledande meddelasav

gäldenären vid särskiltförst efter det edgångssammanträde införatt ett
bouppteckningsed. utvecklatsavlagt Som i de allmännanärmarerätten

övervägandena, avsnitt 6.5.4, har utredningen inte funnit skäl attse
särskilda edgångssammanträdet.bibehålla det I förevarande paragraf

därför skall meddelastadgas ackordsñrhandlingsbeslut,rättenatt genast
ansökningen Samtidigt skall bestämma tid förrättenupptas. ettom

borgenärssammanträde, kalla gäldenären, borgenärerna och admini-
till sammanträdet kungöra ackordsförhandlingsbeslutet.samtstratom

Beträffande tid för borgenärssammanträdet,hållande eventuellav
gåldenären finns beståmmelseriedgång 17 och 18 §§.av m.m.

ofantligt ackordVillkor för

6 §

Paragrafen andra-fjärde styckena§ AckL.11motsvarar
utredningens allmänna överväganden, avsnitt 6.5.1, har utförligtI

skälen förredovisats behålla AckLs regler minsta dividenden vidatt om
ackord.offentligt Som i samband härmed utredningenpoängterats anser

undantagsregel vid förhållanden fortfarandespeciella har fog föratt en
vid AckLsDe tillkomst anförda exemplen den regelnssig. på innebörd

förefaller emellertid åsyfta enskilda näringsidkare ochnärmast lämpar sig
vidmindre väl tillämpningen lag företagsrekonstruktionav en om

föravpassad företag drivs i form juridiskäven större som av person.
mellan konkurs och i undantagsfallValet ackord kan bero någraav

enstaka utdelning. skapaFör något förstörreprocents att utrymme att
dettaackord uppenbarligen föredra frånvälja när alla intressentersär att
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synpunkt har i nuvarande undantagsregel uttrycket synnerliga skäl
med särskilda skäl.ersatts

Beträffande s.k. efterställda borgenärers ställning hänvisas till vad som
under och7 12 §§.sägs

övrigt har endast redaktionellaI ändringar vidtagits.

vid ofentliBorgenärer ackordgt

§7

Paragrafen AckL.12 § Bortsett från tillägg i förstamotsvarar stycketett
beträffande s.k. efterställda fordringar har bara redaktionella ändringar
företagits.

första stycketAv andra meningen framgår borgenärskretsen delvisatt
bestäms reglerna borgenärernas till kvittning.rått skälAvav om som

i motiven till kap.2 21 § har utredningen placeratangetts kvittnings-
reglerna bland de allmänna bestämmelserna. Genom hänvisningen i

kap.3 1 § andra stycket gäller bestämmelsen vid offentligtäven ackord
och får därigenom betydelse för borgenärskretsen enligtsamma som
AckL.

Till första stycket har fogats tredje mening avseende borgenäreren
med s.k. efterställda fordringar. Enligt bestämmelsen deltar sådana
borgenärer inte i förhandling offentligt ackord inte övrigaom om
borgenärer ingår i borgenärskretsen vid ackord medger detta. Syftetsom
med bestämmelsen underlättaär rekonstruktion offentligtatt genom
ackord. Rättslägeti dag torde innebära offentligt ackord endast kanatt ett
genomföras samtliga borgenärer med efterställda fordringar eftergerom
dessa. syfteI underlätta rekonstruktion föreslår utredningenatt dessaatt
borgenärer inte skall delta i ackordsförhandlingen, inte samtligaom
övriga borgenärer deltar i förhandlingen medger detta. En sådansom
situation kan tänkas borgenär inär samband med rekonstruktionen en

medgått på hans fordran vid den rekonstruktionen efterställdesatt till
förmån för övriga borgenârer. Om gäldenâren ånyo hamnar i be-
talningssvårigheter kan övriga borgenärer tänkas tillåta den borgenäratt

efterställde sin fordran vid den första rekonstruktionen får deltagasom
i ackordsförhandlingen. Om så sker skall borgenären fortsättningsvis
behandlas på övrigasätt oprioriterade borgenärer.samma som

I normalfallet torde dock förslaget innebära borgenärer medatt
efterställda fordringar ställs utanför ackordsförfarandet. Detta synes

väl syftetstämma medöverens bakom med efterställdasystemet
fordringar. Själva avsikten är borgenär med efterställdatt en en
fordran vid gäldenärens betalningssvårigheter skall ha tillrätt betalning
först sedan övriga borgenärer tillgodosetts fullt Om de efterstålldaut.
fordringarna skulle finnas kvar efter offentligt ackord skulle detta inteett
bara innebära dessa borgenärer, helt i strid med syftet medatt efter-
ställda fordringar, skulle komma i bättre läge övrigaän opriodteradeett
borgenärer. Det skulle dessutom kunna spoliera rekonstruktionen genom

gäldenären, efter förfarandetdet upphört, krävdes fullatt på betalningatt
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utredningen i 12 §fordringar. föreslårför dessa grund häravPå en
bindande för dessablir ävenbestämmelse ackordetinnebär attsom

borgenärer.

ackordBorgenärsrrtajoritet vid offentligt

8 §

ändrats redaktionellt.AckL, har endastParagrafen, 15 §motsvararsom

Återvinning ackordvid ofantligt

§§9-11

har endast ändrats redaktio-AckL ochParagraferna 16-18motsvarar
nellt.

ackordofenrliVerkan gtav

§12

AckL.19§ I andra stycket ingår be-Paragrafen motsvarar en ny
efterstållda fordringar. övrigtl har redaktionellastämmelse s.k.om

vidtagits.ändringar
stycket innebärandra borgenärer med s.k. efter-Bestämmelsen i att

bundnablir ackordet de inte deltar ifordringarställda trots attav
Bestämmelsen har behandlats i motiven tillackordsförhandlingen. 8

13§

femte§ stycket AckL och har ändrats endastParagrafen motsvarar
redaktionellt.

har placerats blandMedan första-fjärde i förslaget20 § AckLstyckena
stycket angåendeallmänna bestämmelserna femtede har 20 §i kap.2

överlåterackordsförhandlingsbeslutetverkan gâldenären efteratt enav
tillsin kvittningförlorarfordran så råttborgenär därigenomatt en

det systematiskt hörbehållits i kapitlet eftersomackord,offentligtom
hemma där.

l4§

ändrats redaktionellt.Paragrafen har endastochAckL21 §motsvarar
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anmälda fordringar vid ofantligt ackordSenare m. m.

§§1615 och

Paragrafema, 27 och 28 §§ AckL, har endast ändratsmotsvararsom
redaktionellt.

Borgenärssarmnanträde vid offentligt ackord

§17

Paragrafen första-tredje29 § styckena följdAckL. Tillmotsvarar attav
det särskilda borgenärssammanträdet slopats har bestämmelsen i 29 §
fjärde stycket AckL, i vilket stadgas vid sammanträdet skall lämnasatt
underrättelse de tillägg eller ändringar vidgjorts edgångs-om som
sammanträdet gäldenären inte avlagt anledningened, härtillsamt att, om

blivit överflödig.skall Förslaget innehåller däremot be-uppges, en
stämmelse enligt vilken gäldenären alltid skall infinna sig personligen till
förhandlingen edgång har begärts enligt inte18 såvida gäldenärenom

införredan har avlagt ed någon tingsrätt.annan

18§

Paragrafen, innehåller de regler fakultativär gäller edgångsom ny, som
gäldenären avsnitt 6.5.4.seav

paragrafens förstaI stycke gäldenären begäranpåattanges av en
skallborgenär avlägga bouppteckningsed vid borgenärssammanträdet.

således enligt förslagetEdgången fakultativ.är Beträffande omfattningen
eden förslaget med gällande jfröverensstämmer regler, 25 första§av

stycket AckL.
Enligt andra stycket kan den borgenär har påkallat edgångs-som

befriasammanträdet ellernågon några ställföreträdare för juridisken
från skyldigheten avlägga ed. Det får förutsättas denatt attperson

borgenär har påkallat edgång samråder med administratorn isom en
fråga. Bestämmelsensådan har utformats efter kap.6mönster 3 §av

andra stycket KL.
Tredje stycket 25 andra§ stycket AckL.motsvarar
Fjärde stycket 26 § andra stycket AckL såvittmotsvarar utom avser

verkan gäldenären edgång. skäl ivägrar Av avsnittatt angettsav som
6.5.4 bör rekonstruktionsförfarandet inte upphöra automatiskt när ett
ackordsförhandlingsbeslut förfaller.

19-22 §§

Paragraferna 30-33 AckL och har ändrats redaktio-endastmotsvarar
nellt.
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Fastställelse ofentligt ackordav

23-25 §§

Paragraferna 34-36 §§. Endast redaktionella ändringar harmotsvarar
företagits.

offentligt ackordTillsyn över

§26

Paragrafen 37§ AckL. Vissa redaktionella ändringar harmotsvarar
företagits.

Färverkande ofantligt ackordav

§27

Paragrafen, 38 § AckL, har endast ändrats redaktionellt.motsvararsom

Bestämmelser4 kap. handläggningenom m.m.

Handläggningen ärenden företagsrekonstruktionav om

1§

skäl utvecklats i utredningensnärmare allmännaAv övervägandensom
avsnitt 6.3.8 har utredningen funnitse ärenden företags-att om

rekonstruktion bör handläggas allmän domstol. förfarandetAttav
betecknas ärende vid tingsrätten innebär inte ärendelagen blirett attsom
tillämplig. framgårSom följande paragraf är rättegångsbalkens reglerav

handläggningen tvistemål tillämpliga.avom

2§

likhet med vad förI närvarande gäller enligt 45 § första stycketsom
föreslåsAckL i fråga handläggningen ärenden företags-om av om

rekonstruktion rättegångsbalkens regler handläggningen tvistemålom av
i tillämpliga delar,gälla inte något i dennasägs lag förstaannatom

stycket. Härutöver föreslås, i likhet med vad enligt 16 kap. 2 §som
stycket KLförsta gäller vid handläggning konkursärenden, attav

rättegångsbalkens bestämmelser huvudförhandling i tvistemål skallom
tillämpliga handläggningen sker vid sammanträde inför rätten,vara om
inte sakens beskaffenhet motiverar därifrån jfravstegom prop.

19868790 401s.
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Enligt andra stycket skall ackordsförhandling äga såen snartrum som
möjligt. Vidare utsägs administratoms, gäldenärens elleratt borgenärsen

från förhandlingen inte hindrarutevaro ackordsfrågan prövas.att
sistaI stycket rättens avgörande sker beslut.attanges genom

3§

Paragrafen 45 § andra stycket AckL.motsvarar

4 §

Paragrafen 39 § AckL.motsvarar

Kostnader för förfarandet

5 §

I paragrafen, saknar motsvarighet i AckL, kostnadernasom förattanges
förfarandet skall betalas gäldenären. Paragrafen överensstämmerav med
vad i fråga ackordsförfarande i dagett gälla enligtsom AckL.om anses

6§

Första stycket 40 § första stycket AckL.motsvarar
Andra stycket saknar motsvarighet i AckL. Bestämmelsen innebär att

arvodet till administratom skall bestämmas enligt kriterier,samma som
enligt kap.14 4 § andra stycket KL gäller vid prövning arvode tillav
konkursförvaltare.

7§

I paragrafens första stycke stadgas i likhet med vad gäller i dagsom-
beträffande ackordsförfarandet bestämmelsernaatt ersättning tillom-
administratom äger motsvarande tillämpning beträffande arvode och
kostnadsersåttning till tillsynsman.en

I andra stycket stadgas ersättning till sakkunnigtatt biträdeett harsom
anlitats med stöd 2 kap. 12 § bestäms administratom. Remedietav av

administrator missbrukarmot rätten anlita hjälpen sakkunnigsom att av
och därigenom orsakar onödiga kostnader fråganär admini-att om

entledigande aktualiseras.stratorns Som framgår 2 kap. 13 § tredjeav
stycket kan sådan fråga på begäran förutomtas administratomen upp av,
själv, borgenär eller gäldenären.en
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beslutVerkställighet av

§8

AckL och innebärhuvudsak §i 42första styckeParagrafens motsvarar
verkställighet omedelbart.iföretagsrekonstruktion gårbeslutettatt om

handläggningen, inteunderbeslutandra rättengällerDetsamma omav
andra sgcket, beslutframgårvilketundantagEtt är,förordnas.annat av

tillkostnadsersättningarvode ellerhandläggningenunder ensom avser
verkställighet förstbeslut iSådana gåreller tillsynsman.administrator en

kraft.vunnit lagadesedan

Överklagande besluträttensav

§9

förfarandet viktigtunderbeslutbeträffandeinnefattarParagrafen ett
beslut under rättegång.överklagandevad gällerfrånundantag avomsom

AckL.41 §Den motsvarar

Skadestånd

§10

iansökan från borgenärogrundadinnebärParagrafen, att enensom
gäldenären, harskadeståndsskyldighetmedförakanfall motvissa

i deutvecklatsKL. Som närmarekap. 3 §17efter mönsterutformats av
utredningenhar övervägtavsnitt 6.3.2övervägandena seallmänna om

skadeståndsansvarfunnitinitiativrätt bör begränsasbotgenärs att ettmen
konkurs, börgäller vidvadmedi enlighetborgenärerna,för varasom

företagsrekonstruk-ansökningarogrundadetillräcklig sanktion mot omen
tion.

enligt lagenförfarandetutredningen valt öppnaEftersom att om
insolventa,för gäldenärerföretagsrekonstruktion inte bara är utansom

grundinsolventa påintegäldenärerför äräven avmen somsom
tillavsnitt och motiven6.3.2betalningssvårigheter sefåttillilcviditet har

skäligskall ha saknatborgenärenkravhar KLs§,kap. 11 att
obestånd med kravetgäldenären påanledning ersatts attattatt anta var

gäldenären inteanledningskäligskall ha saknatborgenären att anta att
förföll till betalning.deallteftersomsina skulderbetalakunde

Stra m.m.

§§12och11

AckL.46 och 47Paragraferna motsvarar
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Övergångsbestämmelserna

Utredningen har föreslagit lagen företagsrekonstruktion skallatt trädaom
i kraft den januari1 1994, då AckL skall upphöra gälla. Eftersom detatt
föreslagna förfarandet förenatär med bl.a. inskränkningarstörre i
borgenärernas har deträtt nödvändigt äldre bestämmelseransetts att
fortfarande får gälla, god har förordnats enligt AckL föreom man
ikraftträdandet den lagen. Förslaget förutsätter förslaget tillav attnya
skuldsaneringslag träder i kraft vid tidpunkt lagensenast samma som om
företagsrekonstruktion. Denna innebär nämligen fysiskaatt personer som
inte driver näringsverksamhet betas möjligheten ansöka offentligtatt om
ackord.

7.2 och 7.3 Förslaget till lag ändring iom

äktenskapsbalken föräldra-resp.
balken

kap.Av 6 10 § äktenskapsbalken och 7 kap. 9 föräldrabalken§ framgår
den treåriga preskriptionstid gäller föratt underhållsbidrag till barnsom

och make i vissa fall kan förlängas. Enligt andra stycket i respektive
paragraf kan förlängning ske utmätnings- eller konkursñrfarandeom

vidpågår treårstidens utgång. Enligt tredje stycket i respektive paragraf
likställs med utmätning och konkurs ansökan förordnandeatt godom av

enligt AckL har gjorts inom tid. I detta fall får underhålls-man samma
bidraget krävas inom månader från det verkanut tre godmansför-att av
ordnandet förföll eller, förhandlingnär offentligt ackord har följt,om
ackordsfrågan avgjordes. Kommer ackord till stånd, får fordringen
krävas inom månader från det ackordetut tre skulle ha fullgjorts.att
Reglerna förlängning preskriptionstiden i ackordsfallet till vilkaom av

knutna ocksåär bestämmelse verkan utmätning sker elleratten om av
konkursansökan inomgörs tremånaderstiden motiveras särregleringenav
vid ackord möjligheterna till utmätning begäranpå enskildaav av
borgenärer se 19787912 407 och 425. Liksom vid konkursprop. s.
och utmätning skall således den underhållsberättigades fordran inte kunna
preskriberas medan ackordsförfarande syftar tillett betalningsom av
fordringen pågår.

De skäl anförts för förlängning preskriptionstidensom ien av
ackordsfallet har styrka beträffande förhållandena när ansökansamma om
företagsrekonstruktion gjorts frågan företagsrekonstruktion harresp. om
avgjorts. följdändringEn bör därför i degöras aktuella paragraferna jfr
SOU 199074 259 och 327.s.
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ändring i köplagentill lagFörslaget7.4 om

1990931

funnit§ har utredningenavsnitt under 2 kap. 18i 7.1redovisats attSom
har överlämnats tillsäljarens återtaganderätt närregel en varaomen

företagsrekonstruktion meddeladesbeslutdeteftergäldenären att avom
företagsrekonstruktion. Den nuvarandein i lagenbörrätten tas om

återtaganderättsäljarensi KöpLbestämmelsen av en vara somom
ansökt förordnandeefter det köparenköparentillöverlämnats att avom

gälla.därför upphöraAckL föreslåsenligtgod attman

ändring itill lag lagenFörslaget7.5 om

handel med lösören,l8455O 1 soms. om

kvarblivai säljarens vårdlåterköparen

Ändringarna följdsaklig förändring. Deegentliginnebär ingen är en av
företagsrekonstruktion.lagenförslagetenligt ersättsAckLatt omav

ändring itill lagenFörslaget lag7.6 om

försäkringsavtall92777 om

Ändringarna, föreslås upphöra gälla ochföljd AckLär att attavsom en
innebär förändring iföretagsrekonstruktion, ingenlagenersättas omav

sak.

ändring i förmåns-till lagFörslaget7.7 om

1970979rättslagen

fordringarutredningen föreslagit nytillkomnaharavsnitt 6.2.2 attI
erhålla förmånsrätt med iföretagsrekonstruktion skallunder stort sett

förordat förmånsrätten förutredningenVidare harprioritet.bästa att
sig föravskaffas. Utredningen har också uttalatavgifterochskatter en

produktivför s.k. lön.framskjuten förmånsrätt Dennamedordning
såvitt löneförmånerlönefordringarordning innebär utomatt avser

skälig uppsägnings-första två månadernatid delängre änunder av en
tid gäldenärensunder den kortaremånader ellertid somom sex

fordringarföre med förmåns-fortsätter skallnäringsverksamhet tas ut
85 och §§ FRL.enligträtt

utredningens nämnda förslag till uttryck påLagtekniskt kommer nu
tillägg beträffande nytillkomnagjortslO§ harIföljande sätt. ett

företagsrekonstruktion. Med hänsyn till 15 kommer§fordringar under
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dessa fordringar ha förmånsrätt framföratt bl.a. företagshypotek.
Eftersom utredningens förslag även går på delut att löneford-en av
ringarna skall ha förmånsrätt före företagshypoteket, har det synts
lämpligt med uppdelning lönefordringama påen tvåav paragrafer
under avsnittet Allmänna förmånsrätter. Den del skall äga högstasom
prioritet förs in i 12 § och får företräde framför bl.a. företagshypotek

Övrigain också i 15att tas lönefordringargenom förs till 13
Denna lösning har föranlett utredningen placera denatt nuvarande
förmånsrätten enligt 13 § fordringar på framtida pension till vissa
äldre arbetstagare i övergångsbestämmelse. Den haren därigenom
kommit i förmånsrättshänseendeatt gälla närmast efter fordringar med
förmånsrätt enligt 13 i§ dess lydelse.nya

Vidare har utredningen utvecklats i avsnitt 6.6.2 förordatsom en
förstärkning förmånsrätten för revisors arbete enligtav 10 Dennaa
förmånsrätt har oförändrad överförts till 11 blivit ledig i ochsom
med förmånsrätten föratt skatter och avgifter avskaffas. Genom att
härefter i 15 § låta 11 ingå§ bland de paragrafer skall fåsom
förmånsrätt före fordran har förmånsrätt enligt 5 eller 8som § får
förmånsrätten för revisors arbete starkare ställning än idagen ärsom
fallet.

De ändringar i övrigt vidtagits i FRL är föranleddasom AckLattav
föreslås upphävd och lagenersatt företagsrekonstruktion.av om

l0§

Med hänsyn till paragrafen fåttatt vidare omfång harett det synts
lämpligt göra paragrafenatt något överskådlig. Den har därför imer
det är paragrafens första stycke delatssom innu i fyra punkter.

Första punkten i första stycket första ledetmotsvarar i nuvarande
bestämmelse.

I andra punkten, andra ochmotsvarar tredje ledetsom i nuvarande
bestämmelse, har förmånsrätten för arvode och kostnadsersättning till
god och tillsynsman enligt AckLman med arvodeersatts och kost-
nadsersättning till administrator och tillsynsmanen förordnatssom
enligt den föreslagna Ävenlagen företagsrekonstruktion. iom övrigt
har denna punkt till den lagen.anpassats nya

Tredje punkten den del andra ledetmotsvarar i nuvarande be-av
stämmelse gäller arvode och kostnadsersättning till boutrednings-som
man.

Nytillkomna fordringar, dvs. fordringar uppkommer undersom
företagsrekonstruktionen, har nämnts medgetts allmänsom nyss
förmånsrätt fjärde punkten. I avsnitt 6.2.2 har ingående diskuterats
vilka fordringar kan bli aktuella. För avgränsa de fordringarsom att

skall komma i åtnjutande denna förmånsrättsom har i lagtextenav
fordringenangetts måsteatt ha uppkommit med administratorns
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till lagförslaget16 §2 kap.underframställningenJfrsamtycke. om
företagsrekonstruktion.

bestämmelse.nuvarandeledet isistastycketAndra motsvarar

12§

till s.k.begränsatsför lönfönnånsrättenstycke harförstaparagrafensI
Övriga på pensionfordranliksomlönpåfordringarproduktiv lön. en

enligt 13förmånsrättmedges12nuvarande §enligt
arbets-medförmånsrättallmänföljer12nuvarande §Enligt en

på grundersättningellerlönsådanpåfordran avannantagares
år innanbetalning tidigare änförfallit till ettinteanställningen som

under skäligersättningellerpå lönochgjordeskonkursansökningen
avseendeni olikapreciserasVidaremånader.högstuppsägningstid, sex

förmånsrättmedförenadelönefordringar ärför dedenna yttre somram
föranleds intepreciseringari dessaändringNågonparagrafen.enligt

förslagutredningenskräverförslag. Däremotutredningens enav
skalllönefordringardefördeninskränkning yttre varasomramenav
produktivsådana ärtillförmånsrättmed attförenade anse somsom

lön.
avsnittdefinition iutredningensenligtlönproduktivMed avses

beslutettill tiden förehänför siglönsådanfordran på6.2.2 omsomen
uppsägningstid. Dennaarbetstagarensdelvissliksomkonkurs av

uppsägnings-till tvåmaximeradlönen ärproduktivadendel avsenare
näringsverk-gäldenärensberoendevarierakanmånader omavmen

verksamheteninte.tiden eller Läggsdenhelaunderfortsättersamhet
produktiva lönendenkommerkonkursbeslutet, attmedsambandned i

konkurs-tiden förehänför sig tilllönpåfordranomfatta enbart som
exempelvisunderfortsätterdäremotverksamheten treOmbeslutet.

två förstaunder deuppsägningslöneralladärefter, ärmånader
produktiva löner.hänföra tillmånaderna att

gällerkonkurs,före beslutetbörjat löpauppsägningstidenHar om
deltillhänför sigfordranbegränsningen sådan avsenaresom

underuppsägningsmånadernatvåförstadeuppsägningstiden än
företvå månaderredan löptuppsägningkonkursen. Om t.ex.en

så långuppsägningstiden ävenärräknaskonkursbeslutet om --
förutsattproduktiv lönfyraoch attuppsägningsmånad tre som

tiden.under helafortsätternäringsverksamhetgäldenärens
betydelse vadavgörandeblir detförslagutredningensMed somav

Väljerfortsätter.verksamhetgäldenärensmedförståsskall att
fortsätta underverksamhetenhelalåtakonkursförvaltaren attt.ex.

tillhöraför den tidenuppsägningslönema attkommerdagar,fjorton
avdelningar ochtvåföretagetBestårproduktiva löner.kategorin av

fortsättaavdelningenned denläggaförvaltarenväljer att menena
situationen. Allaförändras inteavdelningen,andrai denverksamheten

nedlagdai denarbetadedemtillalltsåuppsägningslöner, även som
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avdelningen, skall hänföras till produktiva löner. Har förvaltaren valt
avbryta verksamheten låta någraatt arbetstagare gå kvar imen

företaget för ned maskineratt skallmontera eller föravyttrassom att
städa lokalerna, är det förvaltarens beslut lägga ned denatt egentliga
verksamheten avgör uppsägningslönema inteatt skall hänföras tillsom
produktiva löner.

Med hänsyn till den betydelse förslaget tillmäts för-som genom
valtarens ställningstagande till gäldenärens verksamhet skallom
fortsätta, det viktigtär förvaltaren dokumenteraratt detta beslut. Han
undviker därigenom framtida diskussioner vilka lönefordringarom som
skall hänföras till den eller andra kategorin fönnånsrätt.ena

De uppsägningslöner skall tillhöra kategorin produktiva lönersom
kommer bestämmelsen i 15 § erhålla utdelning före bl.a.attgenom
fordringar med säkerhet i företagshypotek och fordringar erhållitsom
förmånsrätt på grund utmätning.av

Paragrafens andra stycke nuvarande tredjemotsvarar stycket.

13§

Paragrafen innehåller regler förmånsrätt för vissa löne- ochom
pensionsfordringar.

förmånsrättDen enligt nuvarande lydelse paragrafen följersom av
med fordran på framtida pension gäller uteslutande arbetstagare,en en

föddär 1907 eller tidigare, eller dennes efterlevande. Enligtsom ut-
redningens bedömning torde det inte finnas något större behovnumera

denna förmånsrätt. Det har därför tillräckligtav synts vara om
förmånsrätten i övergångsbestämmelse.tas upp en

Med hänsyn till innehållet i den ändrade 12 har första§ stycket
omfatta fordran på skäligangetts uppsägningslön högsten om sex

månader enligt 12 § första stycket inte skall räknassom som pro-
duktiv. Det betyder den paragrafens löne-att och ersättningsbegrepp
kommer ligga till grund för förmånsrättensatt omfattning även enligt
förevarande paragraf. Likaså gäller de preciseringar förmånsrättensav
omfattning återfinns i 12 första§ stycket.som

Bestämmelsen i andra stycket nuvarande l2§motsvarar andra
stycket.

gäldenärenOm är näringsidkare eller juridisk utan attperson vara
näringsidkare, enligtäger särskild hänvisning i 12 §
andra stycket motsvarande tillämpning. Den begränsning förmåns-av
rätten på grund denna hänvisning kan komma i fråga försom av en
arbetstagare eller dennes efterlevande innebär ingen förändring i
förhållande till gällande rätt.
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§15

förmånsrättsärskild harhuvudregelNuvarande 15 § attsomanger
Undantaget från huvudregelnförmånsrätt.företräde framför allmän

enligt 10förmånsrättmed allmän §så, fordranuttrycks därefter att
före fordringar med särskildskallbehövs,detdock, tas utom

Vadegendom tomträtt.i lös än5 eller 8 §förmånsrätt enligt annan
ifinns särskilda förmånsrätterdetskall, närdetta sättpåtas utsom

paragrafens sista meningnuvarandeenligt denegendomsgrupper,olika
erhållitsköpeskillingförhållande till denifördelas på somgrupperna

varjeför grupp.
mellan särskilda ochförhållandetbeträffandeUtredningens förslag

förmånsrätt iallmän störreinnebärförmånsrätterallmänna att
särskild förmånsrätt. Utöverframföromfattning får företrädeän nu

föreslår utredningen således10enligt §med förmånsrättfordringar att
föreoch 12 §§ skallenligt 11med förmånsrätt utfordringar tas

eller 8 det behövs.enligt 5förmånsrättmedfordringar om

18§

Ändringen 6.6.3.behandlats i avsnitt Se ävenstycket harförstai
till lagoch 12 förslaget3 kap. 7 §§specialmotiveringen till om

företagsrekonstruktion.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

1Punkt

beredning träda i kraftsedvanligföreslagna kan efterändringarnaDe
den 1994.januari1tidigast

2Punk

påkonkurs beslutatsfordringarna iförmånsrätt förfrågal en somom
föreslåsföre ikraftträdandet,gjortsgrund ansökan attav somen

fortfarande skall gälla.förmånsrättsordningnuvarande

3Punk

övergångsperiod tillfälleKrcditgivare rimligtvis undermåste attgesen
till dendessa med hänsynoch omprövalöpande krediteröverse

i enskildaHärvid kan det kanskeförmånsrättsordningen.förändrade
fårhan inte Ut-till kreditgivarenbli nackdel förfal. reagera.om

anslutning till vad föreslog iLGUdärför iföreslår näraredningen -
förmänsrättsordningenLönegarantin och198827betänkandet SOU -

1994 för detförmånsrättsordning skall gälla undernuvarandedels att
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fall näringsidkaresatt egendom vid den föreslagna ändringensen
ikraftträdande, den januari1 1994, omfattas töretagshypotek, delsav

kreditgivarens möjlighetatt såga uteståendeatt krediter vidgasupp
under den tid den gamla förmånsrättsordningen fortfarande skall gälla.

Skulle den föreslagna ändringen i förmånsrättsordningen, denom
tillämpades den l januari 1994, ha medfört företagshypoteksatt ett
säkerhetsvärde väsentligt nedgått och ställer gäldenären inominte en
månad efter anmodan ytterligare säkerhet borgenären skäligen kansom
åtnöjas med, föreslår utredningen denne så länge denatt äldre
förmånsrättsordningen fortfarande gäller får säga den fordran, ñrupp
vilken företagshypoteket upplåtits till betalning, inom månadersex

längre uppsägningstidtrots kanatt ha avtalats eller uppsägning inte får
ske. Avgörande för den vidgade möjligheten till uppsägning år alltså
den bedömning kan göras utifrån förhållandena den 1 januarisom
1994. Kreditsäkerheten får härvid bedömas bl.a. utifrån antalet
anställda och deras uppskattade lönekrav i händelse konkurs.av
Därutöver måste emellertid bedömas kreditgivaren verkligenom
behöver utnyttja den vidgade möjligheten såga krediten.att Hanupp
kanske innehar kompletterande säkerheter tillsammans medsom
företagshypoteket utgör betryggande säkerhet. Vidare måste givetvis
beaktas kreditbedömningen enligtatt banklagstiftningen i första hand
skall inriktas på låntagarens förmåga fullgöra låneförbindelsen,att inte
på värdet de säkerheter han kan erbjuda jfrav 2 kap.som 13 §
bankrörelselagen 1987617.

I det fall borgenären före den 1 januari 1995 väckt talan om
betalning och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för före-
tagsinteckning föreslås nuvarande lydelseatt FRL skall gällaav
fortfarande för tiden efter den januari1 1995 till dess två månader från
det talan avgjortsatt dom eller beslut vunnit laga kraft.genom som

Punkt 4

Utredningen föreslår den förmånsrättatt följer med fordran påsom en
framtida pension enligt nuvarande lydelse 13 i§ fortsättningen skallav

i förevarandetas punkt övergångsbestämmelserna.upp av

7.8 Förslaget till lag ändring i lagenom

1984649 företagshypotekom

skälAv redovisats i utredningens allmännasom överväganden under
avsnitt 6.6.1 föreslår utredningen borgenär haratt företagshypo-en som
tek till säkerhet för sin fordran, konkurs följt inom tidviss frånom det

förfarande enligt lagenatt företagsrekonstruktionett avslutades, skallom
ha tillrätt betalning egendom omfattades hypoteketur vidsom av
tidpunkten ñr beslutet företagsrekonstruktion, eller egendomom ur som
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kodiñeringutgör närmastställe. Förslagetegendomssådan avi enträtt
medverkanunderbetalningsinställelsevidutvecklatspraxis avden som

praxis.dennainnebördenrättsligadenförtydligandeAC avettsamt av
före-beträffanderåderdagioklarhetdenmotverkarFörslaget som

administra-s.k.inneståendemedelsäkerhet itagshypotekshavares
meddelatsföretagshypotekeffektytterligare ärEntiorskonton. att som
i egendomsäkerhetmedförinteföretagsrekonstruktionbeslutetBra om

anskaffandet skerinteföretagsrekonstruktionen omunderanskaffassom
betalning,tillhar rättföretagshypotekshavarenvilkamedelmed ur

syfte utgörabetalningsinställelsensmed attväl överensstämmervilket en
situation.ekonomiskagäldenärensfrysning av

i medelsäkerhetñretagshypotekshavarensangåendeOklarheten
Förföljande orsaker.haradministrationskonton atts.k.inncstående på

rekonstruktionsförsök måsteunderminskaskallvärde inte ettsäkerhetens
denbestå,konkurs ävenefterföljandevidbetalningtill omrätten en

rekonstruk-undererläggsköpeskillingensäljs ochegendomenintecknade
bestämmelsenemellertidstriderordningsådan motEntiorsförfarandet.

ochkassa-vilkenenligtpunkten,förstastycketandra§kap. 1i 2
ändringföretagshypotek. Huromfattasintebankmedel enavm.m.

Utredningen harförhand givet.inte påutformas ärlagxekniskt bör
5 i vilketkap. §stycke till 2andraföreslåvaltemellertid ett nyttatt

falli detbetalningtillrättsäkerhetshavarensåterfinnshuwdregeln om
till lagförslagetenligtñretagsrekonstruktionföregåttskonkursatt aven

säkerhetshavarenförföreslagna rättenñretagsrekonstruktion. Denom
inteckningsunderlagetegendomsådanbetalning ersatterhålla somatt ur

andraundantagsbestämmelseni kap. §2 lfrånväsentligtutgår avstegett
regeldennadärförföreslårUtredningen attpunkten.förstastycket

paragraf.nämndatillstycketredjeiuttrycktill nyttkommer ett
vidtagits.ändringarredaktionellavissaharDessutom

2lcap.1§

harborgenärinnebärstyckettredjei det attBestämmelsen somennya
träderegendombetalningtillföretagshypotek har rättisäkerhet somur

föregårföretagsrekonstruktionunderställesikerhetsunderlagets somi en
undantagsbestämmelseni andrahindergällerrättkonkurs. Denna utan av

borgenärexempel kan nämnas attpunkten. Somförsta somstycket en
varulagerförsäljningvidföretagshypotek ettsäkerhet avhar genom

såldaför denköpeskillingenbetaltförslaget rättägerenligt att ur
administrations-s.k.inflyterköpeskillingen ettegendomen oavsett om

konto iellerkontodisponeratsjälv ettgäldenärenkoito, ett av
vilkade medelviktemellertid attDet äradministratorns uravnamn.

Eftersomsärskiljas.betalning kantillharföretagshypotekshavaren rätt
tordekontotdisponerar övergäldenärenfallför detgäller även attdelta

normalfallet börIkvarstå.administrationskontons.k.behovet av
särskiljandeunderlättanämligenkontonsådanaanvändandet avav

betalning.tillhar rättföretagshypotekshavarenvilkakassamedel ur
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Skulle den egendom träder i säkerhetsunderlagets ställe utgörasom
säkerhet för borgenärsäven fordran bestäms borgenärernasamian
inbördes FRL.rätt av

2 5§kap.

Paragrafens första stycke första meningen i detmotsvarar nuvarande
första stycket.

Bestämmelsen i det andra stycket innebär frysningstid-attnya
punkten för bestämmande säkerhetsunderlaget flyttas till dagen förav
beslutet företagsrekonstruktion, konkurs följtnär på ansökanom som
gjorts inom veckor från det beslut meddelades företags-tre att om
rekonstruktionens upphörande. Dagen för beslutet ñretagsrekonstruk-om
tion kommer troligen oftast sammanfalla med dagen ñr betalningsin-att
ställelsen.

förtjänarDet anmärkas bestämmelsen alltid gäller iatt sådanaatt
situationer i lagtexten. Företagshypotekshavaren kan alltså intesom avses
välja låta konkursdagen frysningstidpunkt,utgöraatt detta skulleom
visa sig förmånligare i det enskilda fallet.vara

Administratorns åliggande enligt 2 kap. förslaget14 § till lag om
företagsrekonstruktion förteckningupprätta över gäldenårensatt en
huvudsakliga tillgångar och skulder får omfatta så utförliganses en
redovisning säkerhetsunderlaget för företagshypotek tillämpningenattav

den regeln inte skall vålla några praktiska svårigheter vidav nya en
efterföljande konkurs. Under rekonstruktionsñrfarandet har admini-

naturligtvis för ñrändringar i gäldenärensstratom egendoms-attansvar
bokförs tillfredsställande I de fallsätt. ñretagsrekon-ett närmassa

struktionen innefattar förhandling offentligt ackord skall admini-en om
enligt kap. första3 2 § stycket andra punkten förslagetstratom till lag

företagsrekonstruktion dessutom upprätta bouppteckning.om en
tredjeI stycket, nuvarande första stycket andra fjärdemotsvararsom -

meningarna, har endast gjorts redaktionella ändringar.

7.9 Förslaget till lag ändring i konkurs-om

lagen 1987672

4kap. 1§

Ändringen innebär undantaget från återvimiingsreglerna för betalningatt
skatter och avgifter upphör gälla. Skälen härför har utförligtattav

redovisats i utredningens allmänna motivering, avsnitt 6.2.2, ochse
hänger med förmänsrätten för nämnda fordringar föreslåsattsamman
avskaffad.

andra punktenI föreslås undantagsregel, vilken sikte påtaren ny
rättshandlingar under företagsrekonstruktion enligt lagensom en om
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såvidaadministratoms samtycke,företagits medförztagsrekonstruktion
överskridit sin befogenhet.haruppenbarligenadministratomint

ändringen iföreslagna 10 § FRLföljd denUniantagsregeln är omaven
Beträffande skålen för denfordringar.för nytillkomnafömånsrätt nya

överväganden, avsnitttill utredningens allmännahänvisasñrnånsrätten
till FRL.specialmotiveringen, avsnitt 7.6, 10 §och6.2.2,

4Iap.2§

Änlringen föreslåsföljd AckL lagenandra stycketi är att ersattav aven
lagreglering i första hand byggerföretagsrekonstruktion. Med en somom

naturligt fristdagen anknyts tillgäldenären detansökan ärpå att enav
begärt företagsrekonstruk-fallet borgenäransökan. I detsåcan attatt en
och denne därefter självbeträffande gäldenärenbeslutas görskalltion

förstafristdagen knytas till den ansökningen.börhäromanökan
företagsrekonstruktion enligt förslaget förfarande,ärEfersom ett som

tillämplighet gjortsackord, har regelns beroendeoffentligtinnefattar av
viss tid efter det beslut förfarandetsattkonkursansökan sker inom att om

meddelades.upphörande

§11lzkap.

Ändringen sak borgenärer med s.k. efterställda fordringarinnebär i att
ackordsfråga, inte övriga borgenäreromröstning ideltar iint omen en

omröstningenborgenärskretsen vid medger detta.ingår i Be-son
med vad enligt kap. § första stycket3 7stänmelsen överensstämmer som

företagsrekonstruktion skall gälla vid ackordsför-till lagförslaget om
förBeträffande skälen förslaget hänvisas tillenligt den lagen.handling

paragrafbeträffande nämnda under avsnittspccialmotiveringen 7.1.
vidtagits.redaktionella ändringar harVissa

§2112kap.

fogats andra sgcke innebär borgenä-paragrafen harTil ett nytt attsom
fordringar blir bundna ackords.k. efterstållda demed ett trots attavren

inte harförsta stycket KL delta ienigt kap. § rätt12 ll omröst-att
övrigaackordsfrågan, inte borgenärer medger detta.iningen om

med kap. stycket förslaget3 12 § andraBstämmelsen överensstämmer
Beträffandeföretagsrekonstruktion. skålen för förslagetlagtil om
nämnda paragraftill specialmotiveringen till 3 kap.hänvisas 7 §samt

under avsnitt 7.1.lagsanma
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7.10 Förslaget till lag ändring i lönegaranti-om

lagen 1992497

Ändringarna följd deär föreslagna ändringarna i förmånsrättsla-en av
vilka behandlats utförligt i avsnitt 7.6 under specialmotiveringengen, till

och12 §§13 FRL punkten 4 övergångsbeståmmelsernasamt till nämnda
Ändringarnalag. medför inga sakliga förändringar beträffande till-

lämpningen lönegarantilagen.av

7.11 Förslaget till lag ändring i brotts-om

balken

brottsbalkensAv regler brott borgenärer blir såväl kap.mot 11om l §
första stycket oredlighet borgenärer bestämmelsernamotom isom

kap.11 3 och 4 §§ vårdslöshet borgenärer ochmot mannamånom mot
borgenärer tillämpliga såvitt förhållandena vid företagsrekon-avser
struktion. Eftersom gäldenären vid företagsrekonstruktion skall lämna
upplysningar skall ligga till grund för förfarandet iävensom andra
sammanhang vid offentligtän ackord jfr 2 kap. ochl 15 §§ förslaget till
lag företagsrekonstruktion, bör kap.11 § andra1 stycket ochom 3 §
andra stycket ändras så de blir tillämpliga förfarandetpåatt i dess helhet.

börDet påpekas edgång enligt förslagetatt fakultativär och kan
förekomma endast i samband med förhandling offentligt ackord seom
specialmotiveringen till kap.3 18 §. I den aktuella föreskriften inu
brottsbalken jämställs emellertid såvitt gäller gäldenärens möjlighet att-

oriktigarätta uppgifter med beedigande uppgiften eljest läggsatt till-
grund för förfarandet. Vid företagsrekonstruktion kommer gäldenärens
uppgifter i ansökningshandlingen läggas till grund för förfarandetatt
redan i samband med rätten prövar beslutatt företagsrekon-om om
struktion skall meddelas eller inte. Gäldenärens uppgifter till admini-

kommer ligga till grund ñr detstratorn fortsatta förfarandet.att

7.12 Förslaget till lag ändring i utsöknings-om

registerlagen 1986617

Med hänsyn till det skydd säraktioner från borgenärernasmot sida som
enligt förslaget till lag företagsrekonstruktion bör inträda närom en
ansökan företagsrekonstruktion bifalls, detår nödvändigt beslutetom att

företagsrekonstruktion registreras i utsökningsregistret. Endastom på det
kansättet motverka exekutiva åtgärder felaktigtatt vidtasman under

förfarandet. Det sagda bör föranleda ändringar i 7 och ll §§
utsökningsregisterlagen 1986617.
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i uppbörds-ändringtill lagFörslaget7.13 om

1953272lagen

övervägandena avsnittallmänna sei deutvecklats närmareSkilAv som
kronofogdemyndighetenlämpligtfunnit detutredningenhar att6.2.2

rekonstruktionsñrfarandet. Eftersomdet föreslagnaiföreträder staten
rekonstruktionsñr-delenligt förslagetackord utgöroffentligt aven

borgenärsfunktion utövaslämpligtdetfarandet, är statensatt av samma
föreslår därför borgenårs-Utredningenackord.vidmyndighet att

kronofog-skattemyndigheten tillfrånflyttasvid ackordfunktionen
vidare bestämmelsernaUtredningen förutsätterdenyndigheten. att om

ackord och1965852förordningenföreträdare enligt omstatens
denna utgångspunkt.frånvissa skatterrörande överavskrivning ses

ändring i lagentill lagFörslaget7.14 om
skatte-preskription1982188 avom

fordringar m.m.

5 1982 188enligt lagengäller §skattefordringarfrågaI omm.m.om
preskriptions-framskjutetskattefordringarpreskription ettm.m.av
innan den förenligt AckL förordnasgodhändelseför deninttåde man

likhet med vadfemårstiden gått Igällandeo.d.skattefordringar ut.
särskilda preskriptionsreglema ibeträffande deföreslagitsson

till lagföranleder förslagetföräldrabalkenochäktenskapsbalken om
i 1982 års lag.följdåndringföretagsrekonstruktion ävenen

i aktiebolags-ändringtill lagFörslaget.157 om

19751385lagen

för registrering skallinnehåller reglerAktiebolagslagen rättenattom
ackord inleds förförhandling offentligtuppgifter delssända omom en

förhandling avslutas påsådan sätt ändelsaktiebolag, när annatett en
beslut inledahar upphävtdels högre rättkonkurs, när ett attgenom
Eftersom dessaför aktiebolag.offentligt ackordförhandling ettom

torde detkreditupplysningviktiguppgifter får storvara avvara enanses
eventuellanuvarande borgenärerför såväl bolagetsbetydelse som

aktiebolagsregistret. Medregistrerasuppgifternaframtida borgenârer att
förslaget tillföretagsrekonstruktion enligt lagbesluttillhänsyn att ett om

gäldenärens åtgärdföregåttsföretagsrekonstruktion skall ha av enom
in sina betalningar,denne ställerförklaringir attatt som enanseson

föranleda redankreditupplysningarintresseborgenärernas att ettbör av
registrerasi aktiebolagsregistret. Vidareföretagsrekonstruktionbeslut om
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förfarandets upphörande bli föremål för registrering.beslutbör om
aktiebolagslagen föreslåsi kap. 20§ ändrade i enlighetReglerna 13

härmed.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunniga Bengta Ljungav

Jag instämmer i de huvudsakliga övervägandena angående införande av
institut företagsrekonstruktion.ett nytt Däremot jagmotsätter mig av-skäl utvecklasnärmare nedan detta institut kopplassom att samman-

med företagshypotekets förmånsrättslägeatt i förhållande till lönerna
försämras ändring 12 och 15 förmånsrättslagen.§§ Samman-genom av
fattningsvis torde förändringen inte, såsom utredningen medföraantar,

bankernas i rekonstruktionsförsökatt ökar. Däremot innebärengagemang
varje försämring företagshypotekets förmånsrätt dess belånings-av att
värde urholkas med minskade kreditmöjligheter följd för ett stortsom
antal företag. Härigenom försämras förutsättningarna för startande,
bibehållande och utveckling näringsverksamhet.av

De skäl utredningen åberopar för till fördel ñr institutetsom att
företagsrekonstruktion försämra företagshypotekets ñnnånsrättsläge är
inte denhållbara. Sålunda framhålls bl.a. föreslagna ändringenatt skulle

effektivtutgöra medel för förmåett bankerna medatt säkerhet i
företagshypotek på tidigare stadiumatt, ett än nuvarande regelsystem ger
anledning till, ingripa i utvecklingen hos krisföretag i stället förett att
passivt avvakta utgången rekonstruktionsförsökett andraav genom
intressenter. Detta felaktigär bild bankerna inställning tillen av
kredittagares obestånd. Oberoende säkerhetsinnehav spelar bankernaav

betydande roll vid rekonstruktioner. Bankerna iär högstaen grad
intresserade kredittagarna skall kumia fortsättaatt sin verksamhetav och
bibehålla affirskontaktema med banken. Det alltsåär illusion att troen

genomförandet förslaget skulleatt innebära bankernapåav en press att
i ännu högre grad tidigareän deltaga i rekonstruktionsförsök.

Den nuvarande fönnånsrättsordningen beträffande företagshypotek i
förhållande till löner tillkom år 1975. Statsmakterna hade då funnit det
angeläget främja de små och medelstora företagensatt näringsverksamhet

förstärkning företagshypotekets säkerhetsvärde. Dengenom årav 1967
genomförda företagsinteckningsreformen hade befunnits otillräcklig.
1975 års reform möjliggjordes lönerna täcktes denatt år 1970genom av
införda statliga lönegarantin beträffande lönefordringar i konkurs. Att nu
väsentligt återgå till den före 1975 års reform gällande ordningen skulle
innebära olycklig återgång till de otillfredsställande förhållandenen som
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kreditvärdeföretagshypoteketsnedgraderinginnebärdå.gällde Det aven
kreditmöjligheter.företagensförsämringåtföljandemed av

besvärandedealltså återuppkommergenomförs,förslagetOm
motverka, nämligenvillelagändring1975 attårsförhållanden som

tillhandahållasvårigheterfårföretagmedelstora attochmindre stora en
formsäkerhet iOftabankkredit. ärförsäkerhetacceptabel aven

i förhyrdaverksamhetmedföretagendaföretagshypotek den ettsom
näringsfastighetharföretagetocksåMenkanlokaler prestera. egenom

fastighetens säker-eftersomsäkerhet,företagshypoteketbehövs som
kreditmöjlig-minskadebetydelse. Genomunderordnadhetsvärde är av
medgeleverantörerna störreförmåtvingasföretagen attkan attheter

ocksåsin tillleder ikredittider. Dettalängre attoch turkrediter
situation försämras.leverantörernas

förbättringförslaget inte någonsåledesuppfattning innebärminEnligt
i ställetföretaget,rekonstruktionförförutsättningarna utanavav

för sin rörelse. Enkreditererhållaföretagförmöjligheterförsämrade att
därigenomföretagande ochmenligt påinverkarförsämring ytterstsom

sysselsättningen.effekter pånegativafår
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Särskilt yttrande Frank Waltersonexpertenav

Utredningens arbete med frågor företagsrekonstruktion har resulteratom
i väl genomarbetat förslag jag på de flestaett punkter ställer migsom
helt bakom. Det enligt minär mening angeläget förslaget beredsatt
vidare onödigt dröjsmål.utan

På punkt har jag emellertid uppfattning än utredningen.en en annan
Det gäller förmånsrätt för skatte- ochstatens avgiftsfordringar. Ut-
redningen bedömningengör de skäl i tidigareatt sammanhangsom
anförts för sådan förmånsrätt inte längre har styrka och deten attsamma
inte finns skäl behålla förmånsrâtten.att

Enligt min mening finns det goda skäl för förmånsrätt för deen nu
aktuella slagen fordringar. Till börja med gäller det förhållandetattav att

det betalning skattebelopp inteatt mot ett någon individuellav svarar
motprestation från det allmännas sida medför särskilt behovett av
åtgärder för upprätthålla betalningsviljan i frågaatt dessa fordringar.om
Det förhållandet allmänt torde uppfattasatt staten någotsom anonymt,

rättssubjekt ansikte,utan bidrar ocksåett till detta.
Vidare gäller skatte- och avgiftsfordringar uppkommeratt attgenom
viss verksamhet bedrivs och kan ställautan någraatt sådanaen staten

villkor kunnat bli aktuella vid kreditprövning. Detta ofta anfördasom en
skäl för förmånsrätt har enligt min mening inte på något förloratsätten
sin giltighet. Visserligen kan invändas det också finns andra borge-att
närer står i sådant förhållande till gäldenärenett deras möjlig-som att
heter göra prövning och ställa villkoratt för kreditgivningenen ärupp
begränsade. För skatte- och avgiftsborgenärstaten saknas docksom
dessa möjligheter helt.

heller jagInte emellertid förmånsrätten för skatteratt ochanser
avgifter med nödvändighet behöver ha den omfattning den har i dag.som

börMan i stället överväga begränsadavsevärt fönnånsrätt,en mera som
endast sikte depå områden där behovettar särskilda åtgärder förav att
säkerställa skatte- och avgiftsuppbörden är påtaglig. Ut-mestsom
redningen alternativanämner avgränsningarett skulle kunnapar som
komma i fråga, nämligen dels avgränsning till vissa medelsslag, delsen

begränsning i fråga den tid under vilken förmånsrätten gäller.en om
Skall förmånsrätten begränsas till gälla vissa medelsslag liggeratt det

till handsnärmast utredningen också inneatt, låtaär på, den omfattasom
medel beträffande vilka gäldenären fungerar uppbördsman för detsom
allmänna i sin verksamhet medlenatt någon förta utgenom av attannan

redovisa och betala in dem till Skattemyndigheten. De medelsslagsenare
det gäller alltså i första handär anställdas skatter omfattassom av
bestämmelserna skatteavdrag för preliminär A-skatt, mervärdes-om samt
skatt. I fråga anställdas skatt bör förmånsrätten, förom stannarom man
detta alternativ, omfatta skattäven inte innehållits hadesom men som
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hänsyn främst tilllön. Medutbetalningenvidinnehållasbort av
också avgifter uppbärsindrivning böruppbörd ochvidförfarandet som

socialavgifter från arbetsgivareuppbörd1984668lagenenligt avom
formellt hänseende i frågadet iñrmånsrâtten,omfattas trots att omav

anställdeoch inte denarbetsgivaren ärarbetsgivaravgifter är som
andra sidan för fråntalarLiknande skäl åavgiftsskyldig. att man

såvitt gäller sådan skattkvarstående skattundantar ävenförmånsrätten
betalningsskyldighet för i egenskaphar ålagtsgäldenären avsom

utbetalningenbort innehålla vidinnehållit elleroch hanarbetsgivare som
lön.av

faller efterdet den bortbegränsad sättetförmånsrätt ärEn attsom
förhållandetdet någoni kompenseranågon måntid kan sägasviss att

fordringens uppkomst. I inledandeñreinte kankreditprövning göras ett
villkor förkronofogdemyndigheten,indrivningen kanskede ettsomav

exempelvis kräva gäldenären ställerverksamheten fortsätta,låta attatt
säkerhetslagen.enligtsäkerhet

avvisat tanken på dettaför sin del på sättharUtredningen en
avgränsning dennahänvisning till varjemedförmånsrättbegränsad att av

del kan jag bara konstatera dettagodtycklig.bli Förmåste attnatur egen
avgränsningar består igäller andraproblem ävenär tt som ensom

knappast iåtervinning i konkurs, och sigförfristernatidsfrist, t.ex.
förmånsrätten.denna metod avgränsaskälnågotutgår attmot

ytterligaresammanhanget påskäl i det härintefinnerJag att
helleroch intebegränsad förmånsrättutformningen att tanuav en

välja.diskuterade bör Denvilken de vägarnatillställning manav
min mening allt vinna påenligtberedningen har attfortsatta att

vid remissbehandlingenordentligt belystablirfrågorhitlörande av
förslag.utredningens

huvudsyftetbedömningenjagAvslutningsvis vill jag görsäga attatt
följermed lösning någonförslagutredningens uppnås ävenmed somen

diskuterade linjerna.;le nuav
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Summary Bilaga l

Main points of the of the Insolvency Com-report
mission

The Commissions comprises the following mainreport points.

businessA reorganization procedure proposed alternativenew as an
liquidation in certainto The candidates businesses incases. are

difñculties that considered viable whose activities beare or can
continued, in whole in in form. Under thepart, businessor some
reorganization procedure debtor who engaged in business will,a
following suspension of and with the assistancepayments of an
administrator appointed by the reorganizecourt, hisattempt to
activities and make economic settlement with his creditors withoutan
going into liquidation.

proposed, in connection with business failures, that so-called
productive labour salaries, and thecosts which theamountwages
employer liable the employee for the periodto of noticepay as-long the business continues its activities, for maximum periodas ofa

months should take priority charges.two tloating Theover purpose
of this the reorganization of businessesto promote alternativeas an

liquidation. Debts incurred withto the of the administratorconsent
during reorganization prior failure of the business shouldtoa process
also take priority floating charges.over

proposed that the preferential of and shouldstatus betaxes rates
abolished. One important of this improve thetopurpose measure

of ordinary creditors suppliers, subcontractorsstatus etc..

clariñcationA proposed regards the crystallisation of floatingas a
charge. clariñcationA also proposed in the legislation relating to
subordinated debts.

In Swedish företagshypotek. This security device similar theto
floating charge. According Swedish law, however, thereto no
possibility appoint administrative receiver.to an
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salaryofroleof the guaranteesquestion governmenttheregardsAs
hasthatof businessoperationcontinuedwith theconnectionin a

competition, theof theeffecttheparticular guaranteeinfailed, on
ofcertainindications thattherethatconsidersCommission usesare

concerningproposalThecompetition.unfairrisegivethe toguarantee
ofabuseeliminateshould helplabourproductive toso-called coststhe

supervisoryrelevanttheproposed thatalsothe guarantee.
thethatactive guarantee nottakeshould toauthority steps ensure

abused.

proposalstheBackground to

thereview ofbriefcontainsCommissionstheof report2Chapter a
interalso given,StatisticsSweden.enterprise inprivateforsituation are

substantial increasebeenthere haswhichinfailures,businessalia, aon
CommissionThe17 378.1991number intotalthein wasrecent years

liquidations inof compulsaryinvestigationspecialinitiateditselfhas a
andand BlekingeKronobergVästmanland,Västerbotten,ofcountiesthe
andBohusochGöteborgStockholm,counties,metropolitanthe three
thelightthrowinvestigationthisofThe toMalmöhus. onwaspurpose

alsofail, andcompanies thatinliabilitiesandregardssituation assetsas
ofcategoriesof the variousclaimsofproportion thewhatfind outto

investigationthisdistribution. Aby the reportcreditors met onare
CommissionstheBilaga 2Appendix report.2in toincluded

materialobtainedhas alsoCommissioninquiries thespecialFollowing
appoint-relating theSwedenindistrict tothe mattersallfrom courts on

alldata fromwellComposition Act,under theof astrustees asment
liquidationinauthoritiessupervisoryservices actingenforcement as
businessesthedebtors inof theattitudestheregardingproceedings

theirofsalestrusteestheconcemed assets.to
withhearingarrangedCommissiontheof 1992springtheln a
wellbusinessotherandinstitutionscreditof sectors,representatives as

bilagaAppendix 33organizationsauthorities andrelevanttheofas
report.theto

forexisting frameworkthediscussesCommissionthe3ChapterIn
of theincludesThisinsolvency.ofwithdealing summaryacases

chaptercomposition. Theandbankruptcyrelatingprovisions tostatutory
ofsuspensionregardingproceduretheremarksincludesalso onsome

Swedish law. Thereinprovided for separatewhich not apayments,
theincludingordinary debts,andpreferentialofthesection systemon

debts.subordinatedofquestion
salaryof therolethedevotedsection governmenttoA separate

incompetitioneffectsand itsfailuresfollowing business onguarantee
competition theeffectsguaranteestheexaminingInvarious onsectors.

andvariousrepresentatives ofconsultedhas sectorsCommission
also hadhasCommissionThe agreementstoorganizations. access
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concerning transfers of companies that have been into liquidation input
which the salary has playedguarantee part.a

Several suggestions have been forward for reforms in thisput area.
Chapter outlines the views of4 various Members of Parliament dealsand
with the final of the Salary Guarantee Committee SOUreport 198827,
77e Salary andGuarantee the System of Preferential and Ordinary Debt,
the of the Commission Enforced Collection of Taxesreport SOUon
198710, The Enforced Collection of Debts and Taxes Act, and the

of the National Industrial Board, Report Bankruptciesreport SINDon
19857.

The situation in other countries the subject of detailed inaccounta
Chapter 5. regards the otherAs Nordic countries, particular hasattention
been paid the Danish rules suspension ofto theandpaymentson
corresponding Norwegian rules. As regards Finland, the focus of interest
has been the reform in this proposed in bill during thegovernmentarea a

of 1992. There also of the Administrationautumn Orderaccountan
inProcedure the UK, Chapter 11 reorganization in the USA, and the

in force in Austria and France and thesystems proposed insystem
Germany. regards countriesAs other than Denmark and Norway the

have been written by of the Commissionsaccounts experts,one
Professor Gertrud Lennander, who Justice of the Supremenow a
Court.

The Insolvency Commission has also made study visits Denmark,to
Norway, the UK and the USA. On these visits the Commission themet
Norwegian Insolvency CommitteeAct and representatives of relevant
ministries and legislative bodies, universities, well lawyerscourts, as as
and accountants.

Detailed review of the main points

Reorganization of businesses

77e proposed procedure
The Reorganization of Business which inAct, accordance with the
Commissions proposal would replace the Composition Act, would be
applicable all economic The wouldAct increase theto Operators.
possibility of reorganizing economic activity without torecourse
liquidation when the has difñcultydebtor in paying his debts. The basic
features of this procedure follows.are as

forpetition reorganization ofA the business be made either bymay
the debtor by creditor and filed districtat court. not,or a a
however, possible force the debtor reorganize the business againstto to
his will. Following business reorganization order the will appointcourta

administrator investigate the debtor°s financial situation alsoandtoan
safeguard the interests of the creditors. The administrator have themust

qualifications in bankruptcy. creditorsAtrustee committeesame as a
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consult importantadministratorappointed, which thealso be to onmay
matters.

activities will generally be carriedthe debtorsthisDuring onprocess
forretains control, butprinciple, the debtorusual Inin the way.

administrator will be required.ofdecisions the theimportant consent
of the debtorsuspensioninvolvestheSince not,payments, mustprocess

debts relating theof administrator,thethewithout toconsent pay any
furnish Securities forreorganization orderthe businessperiod prior to or

the administratofshe entitled, withoutdebts. Norsuch consent, to
transfer assign otherobligations pledge,tocontract anyornew orany

premises other thatbusinessrealrights propertyproperty,to or
activities.essential the debtorsto

reorganization also involves generalfor businessorderA court a
execution of debts arising priorenforced collection andprohibition toon

including debts associatedprinciple all debts,This applies indate.that to
and exemptionsPersonal Securities however,securities.with exemptare,

granted creditors withof distraint also beprohibitionthefrom tocan
Reorganization of businessbusinessliensother assets.mortgages aonor

for liquidationliquidation. petitionslegal impediment Anyalso toa
will be deferred.during the reorganizationsubmitted process

specifyingreorganization plan theadministrator drawThe to up a
the businesss problems. Thebe taken resolvethataction must to

achieve informal settlement withshould endeavouradministrator to an
involve changes in thecreditors and the debtor. Thisthe manage-may
concessions creditors.well various by theof the businessment as as

the debtor apply theimpossible reach such settlement, toto maya
composition.compulsoryforcourt asame

declara-reorganization be regardedpetition for businessA to as a
Thisbusiness suspending thedebtor thatby thetion payments.

followingthe debtor allows reorganizationwhere to commenceevencase
ofeffect by creditor. Mere suspensionpetition that paymentsto aa

however, sufficientpetition for reorganizationwithout not, to ensurea
provided the proposeddebtor the protection Act.the

specify intendsitself how hethe petition the debtorIn tomust
things, specifybusinesss activities. other hereorganize the Among must

thisclaims Even early thecreditors bethehow at stageto met.are
the future financing of hismake proposals regardsshould alsodebtor as

of suitable admini-petition also include theactivities. The must name a
strator.

willof this the makeabuse procedureT0 courtprevent a summary
insufficient thatexamination of the petition. there tocause assume

achieved, the debtors petition willof the procedure bethe purpose can
from the that thereobvious thegranted.be court outsettonot

activities, the petition will beof reorganizing the debtorsprospectno
of protection against liquidationwill be questiondismissed and there no

under theproceedingsother Act.or
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Prohibitions, such the prohibition of distraint, will become effectiveas
the date when petition for reorganization grantedon and willa expire
the date of decision terminate thecourt procedure.toon a

meetingA of creditors will be held within three weeks. At this
meeting the creditors will have the opportunity their opinionsto express

whether the procedure should continue. They also giveon relevantmay
information abuse of theto procedure by theprevent debtor.

The procedure remain in force for period of three months,may buta
this period be extended If negotiationstomay compulsoryone year. on a
composition have been initiated by that date the procedure may,
however, be extended for long completeas to suchas necessary
negotiations.

To the possibility ofprevent supplier of electxicity, fuel,a water or
other supplies that for continued operation of the debtorsare necessary
activities undermining the entire reorganization by takingprocess
advantage of his monopoly position, special rule has been included ina
the draft of the Act. Such creditor will be permittednota suspendto
deliveries due the debtorsto of previous deliveries,non-payment
provided that the debtor, with the of the administrator, furnishesconsent

security for the delivery.nexta
To facilitate reorganization often crucial furnish freshto capital

for the debt0rs activities. To this end the proposal will enable the debtor
with the of the administrator raiseconsent loans, whichto will- new-

then take priority claims secured by floating charges.over

Reasons for the proposal
The Commission draws attention the fact that the numberto of business
failures has reached level that several times higher thannow a at any
time during this Section 6.1.1.century While number of preventivea

could be taken reduce this number,to themeasures Commissions terms
of reference do extend examinationnot ofto suchan measures.

be noted that the rising trend in the number of businessmay failures
has raised number of questions relating ina another theone toway or
framework of the legislation insolvency. The Commission has beenon
instructed primarily investigate whetherto changes in the insolvency laws
might be effective of promoting reorganization ofan businessesmeans
in difficulties without liquidation. Ofto liquidationrecourse course,

be dispensed withcannot regulatory in basedas a systemmeasure a on
market economics. however, be costly procedure andcan, entaila
adverse effects such capital destruction and the loss of jobs.as
therefore worthwhile considering alternatives liquidation whichto could
be implemented before debtor has definitely become insolvent.a

There also several other factors suggesting theare need for analternative insolvency procedure. The existing Composition hasAct not
proved be such effective instrumentto for the reorganizationan of
companies assumed when adopted in 1970. Theas was number ofwas
compulsory compositions has totalled about 100 in 1991 thisper year



1992113SOU4701Bilaga

ofeffectstheprovisionsdetailedThere171.figure onto noarerose
ofsuppliersoccasion,Onbusiness.byofsuspension payments a
inbusinesssuspended deliverynecessities have tootherandelectricity a

suggestedalso beenhasof enforcingdifficulties payment.meansas a
currentlyofqualiñcationsraise theneed trusteestherethat toa

theundersituationfinancialdebtorsinvestigate theappointed to
Composition Act.

adoptedproblemssimilarsolutionsthat thepointedshould be toout
reformsimplementation ofinvolved thealwayshavecountriesotherin

differentunderwhichprocedure,reorganizationwhichin goesnewa
Thefeature.importantbeencountries, hasdifferentin annames

5.Chapterinproceduresof thesenumberwithdealsCommission a

duringincurreddebtsandsalaryforPriority payments
reorganization

proposalsofSummary
ofpreferentialensuring the statusCommission systemThe proposes a

beforetimefor thethisUnderand systemsalary payments. wageswage
thereafter for theand salaryliquidationof the paymentsbeginningthe

thewherelessof notice,periodsix-monthof fairmonthsfirst ortwo a
prioritytakewouldtime,for shortercontinueactivitiesdebtors overa

debtsproposed thatalsofloating charges.secured byclaims new
salaryprioritytakeshouldreorganization payments.duringincurred over

proposalstheforReasons
forhas beeninfailuresbusinessregards recenttrendThe yearsas

debtorsof thetheinsubstantial lossessuffer eventcreditorsordinary to
example banks andforpriority,highestwith thecreditorsEvenfailure.

sufferedhavedebtorsthesecured bycredit property,ofother grantors
otherdepends,lossesof thesesizetheHowever,losses. amongheavy

proportionreasonableinsecurityof thevaluethewhetherthings, on
questionraises thethereforetrendThisgranted.creditof thesizetheto

debtordinaryandpreferentialofthewhether ensures asystempresent
ofcategoriesvariousthebetweenrisksof thedistributionsuitable

creditors.
whetherexamineconsideredCommission has toThe anynecessary

reorganizationfacilitatemightsecurity-holdersof thein thechange status
thehereof interestfocusmainTheliquidation.alternative ontoanas

debatebanks. Thenormally,whichcharges,floatingofholders means,
achievedesignedproposals, allseveralrise togivenhasthis tomatteron

byfloating chargesofweakening theend bydesired statusstrongthe
theproposal bythe6.1.2Sectionmade inReference tovarious means.

takeshouldsalarythatin 1988Commission paymentsGuaranteeSalary
ofcertainthatthe ideaandcharges percentagefloatingpriority to aover
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the claims of holders of such Securities should rank equally with those
of ordinary creditors.

The of both these reform proposals give lenderstopurpose greater
incentive monitor developments in business that heading forto a a
financial crisis and intervene where This would improve thenecessary.

of successfully reorganizing business instead of puttingprospects intoa
liquidation and, indirectly, increase ordinary creditors chances of being
paid.

There doubt that each of the reform proposals mentioned aboveno
might be effective of inducing of credit secured bygrantorsan means
floating charges intervene in the development of businessto ina
difficulties earlier than called for under theat stage rules.an present

such lenders remain passive, this result in the debtor businessmay
becoming irretrievably insolvent and subsequently being intoput
liquidation. thatIn the creditor would risk of the dividend forcase run a
his claim being lower than the he would have receivedpayment
following earlier reorganize the debtorsattempt at stage toan an
business, thus enabling achieve viability again continueto itsor
activities in form.a new

There several in favour of reform these lines.argumentsare a on
consistent with the decision of the Supreme Court in the NJAcase

1982 900 the Minitube case that and salaries should be paidp. wages
for of the which floating charge relates. In otherout assets to words,a
the holders of such securities these labour Thismust costs.pay argues
in favour of change in the of preferential and ordinarysystem debta
such that advocated by the Salary Guarantee Commission.as

There also another this issue. At continuedaspect to present,
operation of insolvent business usually involves by thepaymentan state,
under the salary of the redundancy that the businessguarantee, pay
unable provide. The enhancement of the securingto floatingassets a
charge that results from liquidation thus paid for mainly of publicout
funds. well be questioned whether such be regardedsystemmay a can

fair.as
When business liquidated today ordinary debts, for examplea

salaries, only forpaid of the debtors theseout assetsare notare
needed for preferential claims, inter alia floating charges. The Commis-
sions examination of number of business failures in 1990 shows thata
creditors holding floating charges paid the equivalent of 46were centper
of the total of their claims, In labour-intensive companiesamount the
dividend in fact larger. This of creditors receive by far thecategory
largest dividend.

In other words, change in the of preferential and ordinarysysterna
debt such that indicated above essential allow reorganization oftoas
companies in difñculties be tried frequently alternativeto more toas an
liquidation. is, however, simple predict the effects of suchmatter tono

reform ordinary creditors. A deal depends the size ofgreata on taxon
and salary liabilities in individual Generally Speaking, becases. may
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reorganization,assumed that earlier envisaged by thestartan ason
benefitreform, would ordinary creditors.

Three in particular, have been cited against changearguments, a on
lines described above make difficultmight for small andthe more

medium-sized companies obtain credit secured by floating charge,to a
might problems existingregards credits of this kind andcreate as

effectsmight have adverse employment.on
The that change in the legislation might affect employmentargument a

well-founded in the Commissions view. difficultnot to assess
effects of this kind. However, there denying that limitation of theno
value of the security offered least affectat to extentmay some a
businesss of obtaining retainingand credit secured by floatingprospects

adverse effectscharges. Any would, however, depend the degree ofon
limitation. this restricted level which does substantially alterto nota

value of the security,the should have significant effects thenot any on
granting of credit. The precise of reformthe thus of crucialnature
importance.

The proposal forward by the Salary Guarantee Commission hasput
certain advantages compared with other solutions. focuses theas on
conditions that be fulfilled make reorganization realisticmust to a
alternative liquidation. The proposal thus comprises dynamicto a
dimension. also strengthens the right ofstates dis-to repayment

under the salary This would facilitatebursements theguarantee.
ñnancing of the salary Another effect of the proposalguarantee system.

that would largely eliminate the unfair competition between
mentioned by Commissionbusinesses the in Chapter 3. A system

requiring security-holders contribute the of the reorganizationto to costs
procedure would, unlike that proposed by the Salary Guarantee

effectCommission, in merely transfer funds other categories ofto
creditors.

considering the advantages disadvantagesIn and of the various models
Commissionproposed the has opted for the Salary Guarantee Commis-

proposals. In the Commissions view, thesions credit value of floating
will, after changecharges in the of preferential andsystemeven a
debt, be sufñcientordinary provide adequate security.to

regards the question of whether priority for salaryAs shouldpayments
determined the basis of actual productive work duringbe continuedon

operations whether standardized solution should be chosen regard-or a
of this, the Commission has forless opted the former alternative. All

work which has been carried before the beginning of the liquidationout
generally productive. whichAs regards work carried later theout

change in individualcircumstances The principal forcases. reasons a
of the of prioritieschange be referred the debtorssystem not tocan

activities have ceased shortly after beginning of the liquidation. A
provision that based the assumption that the activities normallyon are
productive period of ofnotice months therefore shouldto twoup a
stipulate that the better priority during the period of notice valid only
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long the operations but longer than foras as not months.go twoon,
Such provision would make reasonable allowance for the circumstancesa
in the individual cases.

Creditors with claims that arise after suspension of payments are a
special Such claims relate salaries, the purchasecase. to ofrentmay or

materials. N ormally such will be paid in cash. Paymentraw ofexpenses
these therefore substantial problem.presents In suchexpenses a a
situation the debtor will normally have exhausted all his available
securities. Changing the of preferential and ordinarysystem debt so as

give priority claimsto for example,to floating charges wouldnew over,
probably increase the affected debtors of fmancing theirprospects
operations and thus of reorganization without liquidation.torecourse
This would also provide better of ofguarantee claimsa payment new
where reorganization does yield the desired result andnot the debtor

into liquidation.put
Improving the of claimsstatus method that in othernew one

countries has been considered feasible without undue detriment theto
rights of security-holders. This applies only in Denmarknot and
Norway, where the has been applied sincesystem the 1980s, but also in
other countries such the UK, the USA and France.as

importantAn condition for the preferential of these claimsstatus
should be that applies only debts that have beento incurred withnew
the of the administratorconsent appointed under reorganizationa new
procedure. Such condition should eliminate problems of applica-a any
tion.

Abolition of the preferential of claimsstatus tax

Summary ofproposals
The Commission that the preferential of andproposes status rates taxes
be abolished and that these debts should be unprivileged in the future.
Such change calculated strengthen the positionto ofa ordinary
creditors.

Reasons for the proposals
The Commissions investigation of business failures has conñrmed the
truth of the assumption that has often been made in i.e. thatrecent years,
ordinary creditors rule paid dividend amountingas a are toa a mere
fraction of their claims. According the data obtained theto Commis-
sion, andtaxes accounted for ofrates 12.2 of thecentan average per
total distribution, labour for 5.1 and ordinarycosts claimscent forper
6.3 The paid thecent. respectiveamounts categoriesto ofper creditors

of their total claimspercentage 22.8 inas thea ofcentwas per case
and 23 fortaxes salariesrates, and 3.6cent for ordinaryper centper

claims. Abolition of the preferential of both and salariesstatus taxes
would raise the dividend paid ordinary claims 9.5to to cent.per
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withaccordancewould be inwhat the resultpredictdifficult tomore
claims aloneofpreferentialtheproposals,Commissions taxstatusthe

theand aboveemployeesdividend payableabolished. The to overwas
well thesalaryunder thepaid guarantee,governmentout asasamount

theunderof disbursementsfor mustclaims guarantee,states repayment
of theabolitionconnection. Inin thisintotakenbe account consequence,

greatly affectclaims would inofpreferential nottaxstatus some cases
that therememberedbetime,thecreditors. At mustordinary same
whole,employees. Ashave fewof debtorsmajoritylarge anoor

creditors.benefit ordinaryshouldproposaltherefore, the
would also facilitateclaimsofpreferentialof theAbolition status tax

liquidation. Thealternativebusinessofreorganization toanasa
likely improve.ofschemesof arrangement toagreementprospects areon

creditor,such schemesparticipate inrequired taxIf the tostate aas
would thensinceincrease,likelycompositionsnumber ofthe to

debtorssettlement betweenfinancialincentivehave to promotegreatera
creditors.and

itselfwould inof claimspreferentialof theAbolition nottaxstatus
collectionpractice, theIncollection.radical effect taxhave taxonany

liquidation,priorgive priorityalreadyauthorities toto measures
and therespitedecisionsdebtor,with thenegotiationsincluding on

of business.representativelawfulagainst theof claimsenforcement a
liquidationfollowingthedividends paidthe1991In stateto pro-

sake ofkronor. For theSwedishmillionamounted 170cedures to
from andmentioned that totalbecomparison, ratestaxesrevenuemay

calculated by theof thethe basisOnbillion kronor.757 percentageswas
the dividendfailuresexamination of businessitsCommission in taxon

preferentialthe9.5from 22.8would fallclaims centcent to perper
Commis-abolished. Thelabourclaims andbothof coststaxstatus were

andfloating chargesthe relation betweenregardsproposalsions as
thisfurther, butstillthiswould reducesalary percentagepayments

of thestrengthening statesthethan offset bywould bereduction more
under the salarymadeof disbursementsfor guarantee.claims repayment

sufficientmentioned aboveview, theCommissionstheIn arereasons
theshould befinanceof publicconsiderationsthatindicate notto

sufficientlyclaimsofpreferentialthefactor. Nordecisive taxstatus
ofdeteriorationmakeofcollectionfor the taxtoimportant taxes as

theconnection. otherthis Ininsignificantmorale toorespectsconcerna
during the debateprevailingthatsubstantially fromdifferssituation today

hasThethe 19705.claims inofpreferential statethe taxstatus nowon
of thethe provisionsclaims,enforcing itsofofnumber tax e.g.meansa

lawfulresponsibilities of theconcerning theCollection ActTax repre-
relatingprovisionsandof businesssentative guarantees.to paymenta

Nordicotherfact that, in thetheattentionalso drawsCommissionThe to
preferen-of thetowards abolitiontrendthereexample,countries for a

claims.oftial taxstatus
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The Commission does find recommend thatnot toany reason
preferential be retained for claims relating specificstatus tax toe.g. a
period prior liquidation.to

of floatingThe charges etc.scope

of proposalsSummary
The Commission that business into liquidation withinputproposes a

certain period from the date of ofcompletion the procedure under thea
Reorganization of Business Act, creditor whose claim secured bya a
floating charge shall have the right of the whichto payment out assets
represented the security for the the date of the decisionmortgage toon
reorganize the business, that subsequently replaced thoseassets assets.or
This proposal in fact codification of the practice that hasrepresents a
developed in connection with the procedure for suspension of payments
adopted by private organization for reorganization of businessesa
Ackordscentralen and clarifies the legal implications of this practice.

As regards subordinated debts, the Commission that theproposes
legislation be clariñed establish that the equal of ordinaryto statusso as
claims does preclude the possibility of creditor only being entitlednot a

under other grounds, afterto allpayment, otheragreementan or on
creditors have been paid.

The Commission also that certain provisions be included inproposes
the Reorganization of Business and the BankruptcyAct inAct order to
clarify the of subordinated debts in the of composition.status event a
Under these provisions holders of such claims would be bound by a
composition without necessarily being it.party toa

for theReasons proposals
The Commission does consider that change in thenot ofsystema
preferential and ordinary debt with reference salary wouldto payments
make allow floating charges cash, bank depositsto andnecessary on
other ready The adverse effects of the exemption of suchassets. assets
from floating charges have largely been eliminated result of theas a
practice that has developed in The Commissions proposalsrecent years.

business reorganization in line with this practice, thus eliminatingon are
of the main for abolishing the exemption of cash deposits inone reasons
Floatingthe Charges Act. Furthermore, change in the provisionsa on

cash deposits would entail certain problems. Extending the security base
for floating charges might, for example, that of themost assetsmean
recovered liquidation would fall the security-holder. Such changeto a
would also be the detriment of ordinary creditors, others. Thisto among
does however, preclude the possibility of other reform options.not,

The practice reduces the righttrustees withdrawals frompresent to
administration following suspension of since heaccountan payments,

required safeguard the interest of the in orderto mortgagors to ensure
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that the latter do in the of business failure, suffer materialnot, event a
loss result of the debtors financialresolve problems.attempts toas a
As result, there Uncertainty trustees disposeto toa some as powers
of the funds in the In addition, the limitation involvesalsoaccount. some
uncertainty the which comprised in particularto assetsas are a case.
Doubts have also been expressed the desirability of allowingtoas a

holder strengthen his position during the compositionmortgage to
investigation prior virtueliquidation of his preferential bothto status

the debtors fundsregards transaction and goods acquiredas any new
during the investigation. disadvantage ofAnother the present system
that there lack of clarity regarding the requirements that bemusta
satisfied floatingfor charge extend the funds in administrationto toa an
account.

For other claimedbe that there need clarifytoo toreasons may a
the legislation concerning tloating charges. The changes proposed by the
Commission providewould incentive for creditors with claims securedan
by tloating charges facilitate reorganize the business. Theto attempts to
uncertainty the of tloating charge in particularto extentas a a case
would also be reduced. The ofneed legislation becomes even more
evident when considers the important played by floatingpartone a
charge-holder during the reorganization procedure proposed by the
Commission.

has been pointed in the of the Commissions work thatout course
the lack of provisions subordinated debt inhas practice raisedon some
doubts how these should be dealt with in composition. has, fortoas a
example, been pointed that the rule in the Composition thatActout a
Composition accord all ofcreditors equal standing equal rights andmust

less than 25 of their claims gives the impression that thisnot centper
also applies subordinated debts. has been suggested that theto
forrnulation of these provisions might be obstacle compositions intoan

ofwhere holders subordinated debts involved.cases are
The Commission considers that there need clarify the legaltoa

position this point. essential that reorganization should benoton
impeded by uncertainty about interpretation of the rules subordinatedon
debts.

The salarygovernment guarantee

Summary of proposals
In the Commissions opinion the salary usedgovernment guarantee at

in that might unfair competition intwopresent ways encourage
connection with the continued ofoperation business that has failed.a
First, the sometimes ofdrawn indirectguarantee sort stateon as a
subsidy affectthat the of the transfer of debtors business.termscan a
Second, fundsthe provided by the used form ofguarantee are as a
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Operating capital despite the lack of commercial potential for continued
operations.

Both forms of exploitation of the salary should dis-beguarantee
couraged by the Commissions proposals for thetomeasures promote
reorganization of businesses instead of putting them into liquidation. The
passing of the Salary Guarantee Act of 1992 should have the effect,same
in particular due the provisionsto the settlement of Inon accounts.
addition, the Commission givenrecommends that consideration should be

provision obligingto the supervisory authoritya take action monitorto to
compliance with the salary provisions.guarantee

The Commissions of referenceterms only extend questiontheto
whether the of funds under the salaryuse entails problemsguarantee any
in relation competition.to instructed examinenot suchwas to matters

the right of establishment and theas need for structural rationalization.
Nor the Commission instructed investigatewas abuseto of the salary

in otherguarantee respects.

Reasons for the proposals
The salarygovernment has playedguarantee theingreater parta
reorganization of businesses that have failed than originally intended.was
The has also been theguarantee subject of discussion for other reasons.
In the spring of 1992 decided reduce the maximumtowas guarantee

for direct labouramount in liquidationcosts procedures from 000403
kronor 100 000 kronorto employee.per

quite clear that insolvency legislation has been theused for
of business reorganizationpurpose muchto thangreatera extent was

assumed by the legislator. The small number of compulsory compositions
in relation the large number ofto business failures in itself evidence
of this. But the wide of the salary has had similaruse guarantee effect.a
The role of liquidation form of execution hasas consequentlya been a
minor inone many cases.

As recently 1987, when the Bankruptcyas Act adopted,was was
assumed that the decision whether businessto operations shouldas
continue should withnot therest althoughor hetrustee, required towas
consult the supervisory authority and other bodies first. The Commis-
sions hearing in 1992 did reveal seriousnot criticism theofany
provisions of the Bankruptcy Act this point, although pointedon was

that thereout today tendency for allowtrustees debtorsa to to
continue their operations in routine fashion due the ofexistencea to a
salary guarantee.

The Commission instructednot examinewas to relating thematters to
right of establishment and structural rationalization. has, however,
considered whether desirable permit theto theaffectguarantee to

ofterms the transferagreement ofan business provideon toa or
Operating capital despite the lack of commercial potential for continued
operations.



1992113SOU478Bilaga 1

principaland theauthoritysupervisorytheBankruptcy ActUnder the
thereprovidedconsulted importantbe matters,creditors nomust on

in theinclusionandwholebusinessof thesaleThethis.obstacle to as a
importantofsalaryof the guaranteetransfer courseagreement are

theauthority. InsupervisorythewithConsultationrequiringmatters
theintotakeauthoritysupervisory accountview, the mustCommissions

If, afteroperations.continuedinsalaryunder thefundsof guaranteeuse
theconclusion thattheauthoritythetheconsulting to usetrustee, comes

failed leadshasthatbusinessby tosalarytheunderfundsof guarantee a
adviseshoulddescribed above,form,incompetitionunfair assome

business.of thetransferandoroperationcontinuedagainst
includingandfurthergoingconsideredCommission has stepThe one

priorthat,effecttheBankruptcy tothe Actprovision inexplicit toan
thebusiness,transfer of theandoperation trusteecontinueddecisions on

doesThereauthority.supervisoryof the not,approvaltheobtainshould
thisprovisionsuchsufficient atbe tohowever, to aproposecauseappear

might beconsiderationviewCommissionsin theNevertheless,juncture.
the Salaryprovisionimplementinginclusion in tothegiven to an

authoritysupervisorythat thedownlayingprovisionofActGuarantee a
the salaryconcerningprovisionswith thecompliancemonitormust

guarantee.

proposalsCommissionsof theConsequences

withconnectioninreorganizedindeedbusinessesToday, aresome
salaryof theaidthewithoften donethisHowever,liquidation.

late thattakes placegenerallyreorganizationFurthermore, soguarantee.
substantial losses.sufferingcreditorstheimpossible preventto

of thedrawbackstheaddresswouldproposalsCommissionsThe
thepriori.e.earlier,commenced toreorganizationsystem.present
inplaysalary partthebusiness, cannotof the guaranteefailure any
infactorsalaryof theabsenceThe guaranteereorganization. as a

theimproveshouldaffected businessactivities ofof thereorganization an
competitionunfairavoidpossibleand makeconditions todebtor°s

from thesettlementrule, theAsin thatbusinesses sector.between a
debtorthefavourable thanshould beviewofpointcreditors more

insolvent.irretrievablyuntilwaits
limited theproposalsCommissions toof the notbenefitsThe are

whenthereorganization. Assuccessfulofresultsimmediate acasea
benefitcreditorsthecircumstances,reorganized in otherbusiness can

relationsbusinesstheircontinueablebeingbythese tofrom measures
also makeReorganizationitsdebtorwith the maysuccessor.or

the debtor,dependentbusinesswhoseenterprises,otherforpossible on
financialencounteringthemselveswithoutoperationstheircontinueto

Inand subcontractors.suppliersparticularapplies inThisdifficulties. to
bysuggestedlinestheof businessesreorganizationthethese respects on
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the Commission should financial benefits forgreater thosesecure
concemed than such undertaken after the debtor has beenmeasures are

into liquidation.put
The procedure should involve fornot thenew costsany new courts

and supervisory authorities. The debtor will be responsible for the cost
of reorganization. Since the number of business failures be expectedmay

diminish result of the implementationto of reorganizationas a as an
alternative liquidation, there will be decreaseto in the courts duecostsa

liquidation proceedings.to On the other hand, their involvement in the
reorganization of companies will entail The workloadsome new expense.
of the supervisory authorities will also diminish the number of
liquidations decreases. This saving will, however, probably be offset by
the forneed active monitoring of compliance.a more

The Commissionss proposals whole will probably increase theas a
dividends paid ordinary creditors. Theto will also benefit in itsstate role
of creditor. Buttax the dividends paid ordinary creditorstoeven
remain the level 3.6at thepresent states dividend, basedcentper- - on
the figures for 1991, will be about 27 million kronor. The loss theto

due abolition of the preferentialstate to of claims aboutstatus tax 140
million kronor in 1991 will thus be reduced by the amount.same

businessA that be reorganized in accordance with thiscan modelnew
instead of being into liquidation should,put generally Speaking, represent

better social of the number ofrate liquidationsreturn.a becan
reduced, this will normally also reduce the loss of tax revenues.

The proposal give higher priorityto proportion ofto salarya
than claims secured by floatingpayments to charges will increase the

repaid the salary fundamounts followingto business failures.guarantee
During the fiscal 198384-198990 the of the salaryyears revenues

fund exceeded expenditure.guarantee After 1990, the true.reverse
The repaid following liquidationamounts totalled 52 million kronor in
the fiscal 199091 and 114.9 million kronor in the fiscalyear year
199192.

The Commissions proposal that salaries earned but paid andnot out
salaries for the period during which the business°s operations continue,

limit of months, shouldto take prioritytwo claimsup a securedover
floating charges. One of this that will strengthenconsequence the
salary funds rightguarantee of proportion ofto therepayment a amounts
paid of the fund in of salaries.out respect

In assessing the effects of this proposal the fund should beon
remembered that in about third of all business failures therea a
complete lack of which precludes the possibilityassets, of repayment.
This should be considered in the light of the fact that the dividends paid

holders of floating chargesto 46 of their total claims.centaverage per
Often the business has paid salaries holidaynot for the lastany or pay
month. Given that the continues operations forestate of aboutan average

days,14 the salary fundrepayment to will nomially beguarantee made
for 1.5 monthly salaries in the of companies with employees.case A
total of 47 007 employees received under the salarypayments guarantee
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Assuming199192.and employees in77 973in 199091 averagean
accordance withwould, inof kronor,salary 8 494monthly repayment

andjust under 200amountedhaveCommissions proposals,the to over
equivalentThistheserespectively, in330 million kronor, two years.

failures by 400businessfollowingin theincrease repayment rateto an
respectively.and 300 cent,cent over perper

thethe longproblematic. Incalculations ofSuch runcourse,are,
concemed,of employeesnumberliquidations, well theofnumber as as
businessswhichperiod duringdiminish. other hand, theshould On the a
days. Theexceed 14likelyusuallycontinue after failureoperations to

Taking intomonthsoftaken periodCommission has two average.as ana
result, the salaryaffect thefactors thatvarioustheaccount may

from thethan less,rathergainin fact standsfund toguarantee more,
calculation indicates.aboveproposal than theCommissions

will be thethatofnumberdifficult predict theto cases per year
whichbroughtofnumberreorganization and theofsubject to courtcases

creditors.and his However,settlement the debtorbetweenend inwill on
companies with thaninof the number of failures in 1991the basis more

number ofestimate of theCommissions bestthe1 40610 employees
of businessnumberTheabout 500.reorganizationslikely business

depends, however,of failures,like the numberreorganizations, to a
developments.economicgeneralextentgreat on

trainbe takenwillCommission that toThe measuresassumes
implementation of thepriordisseminate informationandpersonnel to

thebefore 1994into forcereform probablyThe atreform. enternotcan
earliest.

Relief Actproposed DebttheReference to

entitledpreliminaryCommission publishedtheTwo reportaagoyears
natural whowithwhich dealtRelief SOU 199074,Debt Act persons
commercial activityengaged inincurred excessive debts andhave notare
economicwithexclusivelyThe dealsform. 1992 operatorsreportany

proposalsofbothtogether,Takenunable their debts. setswho to payare
which businessesof inregulationcomprehensiveintended casesaare as

financialtheirresolveorderindividuals respite inneedprivate toaor
liquidation. Theintobeingwithout becoming bankruptproblems putor

repealed.beCompositionexisting Actthethatreportpresent proposes
corresponding rules formake lay downThis would tonecessary

individuals.private
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Rapport
Företagskonkurservid tillsynsmyndighetemai Stockholm,
Göteborg, Malmö, Västerås, Växjö och Umeå 1990

Inledning

För belysa hur tillgångs-att respektive skuldsituationen sig i deter
företag igår konkurs har Insolvensutredningen igenomgått antalsom ett
företagskonkurser avslutats under 1990. Undersökningen har skettsom
i samarbete med kronofogdemyndigheterna i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Växjö och Umeå i deras egenskap tillsynsmyndighet iav
konkurs i respektive län. Förutom de län lyder under nämndasom nu
kronofogdemyndigheterna har Insolvensutredningen dessutom på egen
hand undersökt företagskonkursemai Västmanlands län. Undersökningen
har således omfattat sju län eftersom både Kronobergs- och Blekinge län
lyder under kronofogdemyndigheten i Växjö, i fortsättningen benämnt
Kronoberg.

I denna redovisas resultatetrapport undersökningen. I de fyraav
landsortslänen har samtliga företagskonkurser avslutats under 1990som
tagits med, medan i de storstadslänen endast urval gjorts.tre Där harett
sålunda femte företagskonkurs ingått i undersökningen. Under-var
sökningen har omfattat 958 företagskonkurser avslutats under 1990.som
Detta kan jämföras med under år uppgick antaletatt nytillkomnasamma
företagskonkurser till 9 887.

Resultatet

1 Företagsform

de undersökta företagskonkursemaAv hade de flesta företagen drivits
i form aktiebolag. Hur konkurserna fördelade sig på olika företags-av
former framgår bildav omg;

Aktiebolag
62.9%

Bild 1 Fördelning pâ företagsfonn bland de undersökta
konkursgäldenârema
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Verksamhetbransch2

sigfördelarföretagskonkursernaundersöktadehurframgårbild 2Av
detaljhandelsföretag.avsåggâldenârfemteVarbranscher.olikamellan

partihandelsföre-fastighetsförvaltning,gäldenårsgrupperAndra stora var
byggnadsföretag.ochtag

Tjänster
Fasughetsforvaltn..
uppdragsverksamhet

Samfärdsel
ochRestaurang-

hotellverksamhet
Detaljhandel

ochPartihandel
varuförmedling

Byggnadsverksamhet
Tillverkningsindustri

skogsbruk.Jordbruk
fiskeochjakt

Okänd
m
25.0%20.0%15.0%10.0%10%0.0%

verksam-konkurserna påundersöktadeFördelningBild av
hetbransch

Anställda3

63,5 % 605saknadeföretagskonkurserundersöktasamtligaAv
% 88anställda. I 9,2hade endast 2% 159 l16,6ochanställda av-

fanns 6 10% 515,3anställda och i5fanns 3konkurserna --
flerhade 20änkonkursföretagen% 26Endast 2,7anställda. av

anställda.
i de undersöktafannsanställdahurframgår mångabild 3.1Av som

företagsform företagetvilkentillmed hänsynkonkursföretagen tagen
saknadesaktiebolagenhälftenverksamhet. Drygtsinbedrivit av

firmorna saknadeenskildade85 %medan änanställda, avmer
aktiebolagen.blandförekom endastanställda20Fleranställda. än

90.0%
80.0%
70.0%
60.0% I Ingaanställda
50.0% E] l-lO anställda
40.0%

10 anställda30.0%
20.0%
10.0%
00%

Handels- Komman- EnskildAktiebolag
ditbolag firmabolag

företagsformförhållande tillAntal anställda iBild 3.1.
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Oavsett vilken bransch undersöktes det vanligast före-som var
kommande konkurstöretaget inte hade någonatt anställd. Företag med
1 10 anställda vanligast förekommande inom detaljhandelssektom.var-
Verkstadsvarutillverkning den bransch hade flest anställda.var som

I II Ingaanställda I1-10anställda l0 anställda

80,0%
70.0%
60,0%
50.0%
40.0%
30,0%
20.0%
10.0%
0,0%

Verkstads- Byggnads-Partihandel Dezalj- Restaurang- ÖvrigaFastighets-
varutill- verksamh. ochvaruför- handel och förvaltn. branscherverkning medling hoteuverk- ochupp-

samhet dragsverks.

Bild 3.2. Antalet anställda de olikainom branscherna

4 Tillgångar

Närmare tredjedel samtliga konkursföretag saknade utmätnings-en av
bara tillgångar. Gäldenärer med tillgångar miljonöver kronoren
förekom i 8,6 % konkurser-na. bild framgårAv 4.1 hurav stora
tillgångar fanns i de undersökta konkursföretagen.som

Tillgångar saknas24.3%

Cl100tkr

IIOOUCI-lmkr

lllmkr

34.6%

Bild 4.1. Procentuell fördelning samtliga konkursföretag iav
förhållande till förekomsten tillgångarav

Ser däremot enbart på Stockholms län saknade knappt hälftenman av
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vanligarehuvud betydligttillgångar. Detdär övergåldenårema attvar
falletvadtillgångar i storstadslänensaknade ängäldenårerna som var

gäldenâremadrygt 15 %Västerbotten hadebeträffande övriga län. I av
det ovanligtmiljon medanöverstigande kronor,tillgångar var meren

tillgångamasBildi storstadslänen. 4.2tillgångarmed stora anger
lånsvis.fördelning

GöteborgStockholm
5.196

34.2%20.5%

40.2%

KronobergMalmö

29.5%

VästmanlandVästerbotten

Tiugángarsaknas
El 100tkr
IIOOIkI-lmkr
Ulmkr

konkursföretagsamtligaProcentuell fördelningBild 4.2. av -
tillgångarförekomstenförhållande tilllänsvis i av-
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Skulder5

l knappt 38 % konkurserna uppgick skulderna till högst 300 tkr.av
Bland stockholmskonkurserna tillhörde knappt hälften gäldenärernaav
denna Några större variationer mellan länen förekom i övrigt integrupp.
beträffande gäldenäremas skuldsituation. Bland samtliga konkursföretag
förhöll det sig procentuellt på det framgårsätt bild 5.1 be-som av
träffande deras skuldbelastning.

300tkr

300tkr-500tlcr

U500tkr-1mkr

IImIcr-SOmkr

Bild 5.1. Procentuell fördelning samtliga konkursföretag iav
förhållande till storleken gäldenårenspå totala skuld

bild 5.2Av på sidanästa framgår hur den totala skuldmassan i
samtliga de undersökta konkursñretagen fördelar sig mellan skulder utan
förmânsrätt och skulder med olika förmånsrätter. De oprioxiterade
skulderna uppgick i undersökningen till 43,5 % samtliga skulder ochav
det skillnadär mellan de storstadslänenstor och övrigatre län. I
storstadslänen utgjorde de oprioriterade skulderna knappt hälften denav

skuldmassan.totala I övriga län uppgick dessa skulder till Följande
den totala skuldmassan i respektiveprocentsatser län.av

Västmanland %43,1
Västerbotten 41,2 %
Kronoberg 30,6 %

Skatter och allmämia avgifter utgjorde 13,6 % samtliga skulder.av
Ser de olika länen kan följande variationer iakttas.man

Stockholm 19,6 %
Göteborg 10,3 %
Malmö 13,8 %
Västmanland %9,7
Västerbotten %4,2
Kronoberg 18,6 %
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landethelaskulder isamtliga%tredjedel 31,4Knappt aven
skulderAndelenföretagshypotek.imed säkerhetskulderutgjordes av

följandeenskilda läneni desäkerhetföretagshypotek utmed sersom
sätt.

%18,3Stockholm
%30,7Göteborg
%27,1Malmö
%Västmanland 31,4
%46,2Västerbotten
%40,1Kronoberg

Företagshypotek

Skatter.allm.avgifter43.5%
I Löneretc

ÖvrigaE] törmñnsrätter

Utanförmánsrätt

undersöktasamtligaskuldmassan itotalaDenBild 5.2.
ochfömiánsrättskulderuppdelad påkonkursföretag utan

olika fönnånsråttermedskulder

Utdelning6

ñretagskonlcursernaundersökta% de53knappthälftendrygtI av
andelenlänende olikaUppdelatutdelning.aldrig någonblir det ser

följandeutdelning på sätt.medkonkurser ut

%33,4Stockholm
%41,0Göteborg
%43,2Malmö
%60,3Västmanland

73,9Västerbotten
%55,2Kronoberg

blirinte någonvanligare detbetydligtalltsådet attstorstadslånen ärI
samtligautdelades itotala beloppdetlän.övriga Aviutdelning än som
saknadede borgenärermkr erhöll328drygtkonkurser,undersökta som

densida framgårbild 6.1 nästamkr.20,5 Avdrygtförmånsrâtt
totaltdetde olika borgenârernamellanfördelningenprocentuella av

beloppet.utdelade



1992113 487SOU Bilaga 2

63%

D Företagshypotek
5 1%. E Fasüghetsimeclming

E Skatter.allm avgifter
12.2% I Löneretc56.9%

Övriga förmånsräuer

Utanförmånsrätt
10.2%

Bild Procentuell6.1. fördelning mellan borgenärer utan
förmånsrätt och borgenärer med olika fönnånsrätter detav
totalt utdelade beloppet samtliga undersöktai konkurser

det totalt utdelade beloppet erhöll borgenärer förmånsråttAv utan
således 6,3 %, siffra varierar mellan lånen.någoten som

Stockholm %12,8
Göteborg %4,0

%Malmö 7,5
%Västmanland 6,2

Västerbotten %1,4
%Kronoberg 3,0

alltså integårDet något drag mellan deatt gemensamt trese
storstadslåneni förhållande till övriga lån.

det totalt utdelade beloppet erhöll borgenårer med företagsinteck-Av
siffraning 56,9 %, också varierar hel del mellan länen.somen en

%Stockholm 42,3
Göteborg 68,5 %

%Malmö 56,8
Västmanland 51,0 %
Västerbotten 79,9 %
Kronoberg 53,4 %

det totalt utdelade beloppet erhöllAv grund förmånsrättstatenpå av
för skatter och allmänna avgifter 12,2 %. här kundeAven iakttas
olikheter mellan länen.
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19,5 %Stockholm
%Göteborg 11,3
%16,7Malmö
%Västmanland 7,9
%1,6Västerbotten
%53,4Kronoberg

undersökningen fordringarförmånsrâtt hade iBorgenårer utan som
utdelning med 20,5 mkr ochdrygt 562 mkr. De erhölluppgick till ca

totalt fordrade beloppet.fick utdelning med % detalltså 3,6 Ut-av
konkursföretagetdelningsprocenten varierade beroende på hadenågot om

anställda.

anställda utdelningAntal
%0 2,3
%1,91 10-
%6,910

Totalt %3,6

oprioriterade borgenârema erhöll alltså utdelningsprocentDe störreen
i med eller ingaföretag med anställda i företag anställda.många än

dessa borgenärer varierar också mellanUtdelningen till de olika
branscherna.undersökta

UtdelningBransch %i
och skogsbrukJord- 2,6

ochMassa-, pappers-
pappersvarutillverkning 6,4

kem. produkter,Tillv. av
petroleum 3,4
Verkstadsvarutillv. 6,6
Byggnadsverksamhet 2,0

varuförmedlingPartihandel och 6,7
och hotellverksamhet 1,7Restaurang-

Samfärdsel 2,5
Bank- och försâkringsverksamhet,
fastighetförvaltn, uppdragsverks. 4,9

sammanlagda fordringar för ochskatter allmännaStatens avgifter
samtliga undersökta konkurser till knapptuppgick i 176 mkr och det

till drygt mkr. erhöll alltsåutdelade beloppet 40 Staten 22,8 % detav
fordrade framgår bildbeloppet. Som 6.2 sida varieradenästaav

utdelningen för olikaemellertid skatter mellan de lånen.
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Bild 6.2. Utdelning för skatter och allmänna avgifter i
förhållande till totalt fordrat belopp i samtliga undersökta
konkurser, länsvis

Ser till variationer hänförliga till den branschman konkursföretaget är
verksamt kan iaktta beträffandeatt staten verktadsñretagman erhåller
i genomsnitt %40,9 sina fordringar. Detta kan haav samband med att
i företag med fler än 10 anställda erhåller utdelningstaten med 45,7 %

sina fordringar.av

Antal anställda utdelning
0 7,0 %
1 10 24,8 %-

10 45,7 %
Totalt 22,8 %

Borgenårer med säkerhet i jöretagshypotek hade i de undersökta
konkursema fordringar sammanlagt knappt 406 mkr.om De erhöll
utdelning med 187 mkr, vilket 46 % detmotsvarar totala fordringsbe-av
loppet.

För undersöka konsekvensernaatt för de oprioriterade fordringsägarna
fönnånsrâtten för såväl skatter och allmännaom avgifter avskafades har

det insamlade siffermaterialet vid dataköming bearbetats med sådanen en
förutsättning. Om det inte funnits förmånsrätt för sig skatter ellervare
löner skulle utdelningen till oprioriterade fordringsägare däribland-och de anställda sålundastaten komma uppgå till 9,5 %.att-
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Bilaga 3

Sammanställning anteckningar från Insolvens-av

utredningens hearing den 23-24 april 1992

Vid hearingen nedan angivna instanser representerade,var vidarese
bilagda deltagarförteckning.

Nordbanken
Svenska Handelsbanken
Götabanken
Sparbanksgruppen
Sveriges Föreningsbank
SE Banken
Utvecklingsfonden i Västmanland
Utvecklingsfonden i Norrbotten
NUTEK
Finansinspektionen
Riksskatteverket
Kooperativa förbundet
Sveriges Köpmannaförbund
Bohlins Revisionsbyrå
Kronofogdemyndigheten i Stockholm
Föreningen Sveriges Kronofogdar
Skattemyndigheten i Malmö
Lantbrukarnas Riksorganisation
Sveriges Industriförbund
Grossistförbundet Svensk Handel
Företagarnas Riksförbund
Sveriges Advokatsamfund
Ackordscentraleni Stockholm
LO
SACOSR
TCO
Föreningen auktoriserade revisorer
Finansbolagens förening
Svenska Inkassoföreningen

Deltagarna ombads besvara antalatt frågorett i god tid föresom
hearingen tillställts de medverkande. I det följande sammanfattas svaren
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demöjligt. NärvaritkortfattatSvarenfrågor.dessa så somanges
detta.uppfattning Iitillfrågade uttryclk stort settgett angessamma

framfördes vidsynpunkterolikaredovisas översiktligt deÖvrigt som
hearingen.

FörmånsrätitsordningenA.

skulle1970979 NiförmånsrättslagenändringarVilka iA.1 anser
ocheller ökakrisföretagtill rekonstruktionutsikterna ettavgagna

betaltfåför opzrioriterade borgenärermöjligheterna att

och avgifterför skatterförrmånsrättenAvskafandea av

avskaffaansåg tidendeltagarnaflesta attDe att mogennu var
Rindborg ansågdeltagareoch avgifter. Enför skaatterförmånsrätten
och avgifter efterskatterlängre och placeragåborde stegettatt man

härför anfördesftörmânsrättsordningen. skålSomifordringarövriga
ocheffektivareindrivnimgsverksamhet blivit allt attstatensatt
och hari dag besitter kompetenskronofogdemyndighetterna stor

företag så fort någotutftörlig informationfåmöjlighet ettatt om
fallerar.

skatteprivile-hur effekter avskaffandeUppfattningen stora ett avom
praktiken deltagare ansågvarierade. Någonmedföra attgiet skulle

fordran blevffå psykologisk betydelseskullefalli att statensdet vart en
oprioriterad.

konkurserrikisskatteverket framhöll utdelningen iförFöreträdare att
inbringadeförmånsrätt för och avgifterskattergrund1991 påunder av

ansågs för detinte tillräckligt attmkr. Denna stor170 avsutmma
avskaffa förmånsrätten.skäl hinderstatsfmansiella stkulle möta attmot

omöjliggörakundeindrivnimgstekniska skäl etthellerInte anses
anförasnaturligtvis kandetemellertidpåpekadesavskaffande. Det att

förFöretrådamaskatteprivilegiet.skäl avskaffaprincipiella attmost
ställning till detkunnaansåtg intedärförriksskatteverket sig ta omnu

avskanffa förmånsrätten.lämpligtär att
oftaföretrådaransvaretomständighetenpåtalades denDet attatt

ställakonkursutbrottet kanföretidskatteinbeztalningar kortföranleder
avskaffas.avgifterochför skatterförmånsrättenproblemtill om

borde avskaffasställföreträdaransvaretRindborg ansågNågon att
kundeansåg problemetFallochdeltagaire Edströmandramedan att

återvinningsbara. Detgjordessikattebetalningarlösas attgenom
skulle kommatidskatteimbetalningar i rättförutsattes attatt anses som

förmånsrättenfallför detefterlystes,betalningar.. Vidare attordinära
Bjerkner.för skatterpreskriptionsreglernaöversym överavskaffas, en

avskaffapåavvisades tankenhålll och NUTEKfackligt attFrån
delshärför anfördesskälavgifter.för skatter och Somförmånsrätten
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det solidariska samhällsansvaret, dels avskaffandeatt ett inte skulle
medföra några positiva effekter i de hänseenden nämns i frågan.som

b Införande jönnånsrätt för nytillkomna fordringarav under en
lagreglerad betalningsinställelse, 10i § fönnånsrättslagenex.

flestaDe deltagarna bordetansåg det nödvändigtatt eller i fallvar vart
prövas införa förmånsrättatt för nytillkomna fordringar för att
möjliggöra rekonstruktion. Från några håll Fall och Smedman
poängterades vikten missbruk inteatt möjliggörs. Någonav ansåg att

förmånsrätt för nytillkomna fordringar kanen medföra risk för ickeatt
livskraftiga företag hålls under Vidare underströks viktenannarna. av

företagshypoteket inteatt får i kanten alltför mycket. Frånnaggas
bankhåll Kinander framfördes viss beloppsgränsatt för de totalaen
fordringsbelopp kan få sådan förmånsrätt bordesom övervägas.
Företrädare för Finansinspektionen ansåg inte nytillkomna fordring-att

borde få förmånsrätt före företagshypotek.ar Det påpekades också att
sådan förmånsrätt ställer mycket kraven på denstora gode mannen.

Införandec bättre förmånsrätt för huvuddelen lönefordringarnaav av
s. produktiv lön företagshypotek,än dvs. lönegarantiutredningens

förslag i SOU 198827

En knapp majoritet, däribland för kreditgivarerepresentanter och
fackförbund, avvisade tanken på bättre fönnånsrätt för s.k. produktiv
lön. Som skäl härför anfördes den försämringatt detta skulle medföra
för företagshypoteket skulle få flera negativa konsekvenser. Kredit-
givningen skulle minska och högre krav ställas vid kreditprövningen.
Beñntliga krediter skulle sågas Den kreditmarknadenstramareupp.
skulle medföra negativa effekter på sysselsättningen.

Företrädare för riksskatteverket, kronofogdar, Företagarnas Riks-
organisation, Ackordscentralen i Stockholm, Finansbolagens förening
och Svenska Inkassoföreningen ansåg fönnånsrätten föratt löner under

viss kortare tid, 1-2 månader, bordeen förbättras. Någon Rindborg
ansåg konkursförvaltarenatt inte borde få fortsätta driften efter denna
tidsperiod det inte flöt in så mycketom lönernaatt kundepengar
betalas.

d Andra ändringar i fönnânsrättslagen

Från flera håll kreditgivare, riksskatteverk, kronofogdar, Ackordscen-
tralen i Stockholm framfördes önskemål företagshypoteketattom
borde utvidgas omfatta även likvidaatt medel.

Företrädare för riksskatteverket och kronofogdama ansåg vissatt en
de fordringarprocent har förmånsrättav på grundsom före-av

tagshypotek borde oprioriterad. Det ansågs dockvara sådanatt en
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förslagsvisstorlek,visstillämplig i konkurserskulleregel bara avvara
för lägstagränsenbasbelopp, samt attpå lägstbehållning ettmed en

000 kr.till lhöjasbordeutbetalning
önskemålframfördes attkronofogdehållochrevisorshåll omFrån

arbete.revisorsförförmånsrättenförbättra
bordearrendeochför hyrortörmånsrâttenansågFallNågon att

deltagare.andrafleraavvisadesdockönskemålavskaffas, avett som
12 §tillämpningenrörproblemvissapåtalades avSlutligen som

paragrafen innebärpåpekadeshåll attfackligtFrånförmånsrättslagen.
kollektivavtal.omfattasintearbetstagarediskriminering avsomaven

borgenärernasoprioriteraáedestärkabörNiA.2 Anser att man
köparensiseparationsrätts.k.leverantörerställning att gegenom

konkurs

deltagarna.hälftenännågotnekandebesvarades avFrågan merav
betydandemedföraskulleseparationsrättinvändesVanligen att en

destärkalämpligareansågs attdetvarförtillämpningsproblem
förmåns-iändringarställningborgenäremasoprioriterade genom

skulle medföraseparationsrättvidareansågsDeträttslagen. att en
Någonoprioriterade borgenärer.olikamellanorättvisor grupper av

skulleinteinäringslivet stortåsiktsin av enframförde gagnasattsom
skulleseparationsrâttanfördesbankhåll attFrånseparationsrätt. en

företagshypotek.omfattasegendomvärderingenförsvåra avsomav
separationsrättinförandetförespråkadedeltagare av enDe som

Svenskañrbundet,KooperativaKöpmannaförbundet,förföreträdare
Ackords-ochrevisorerauktoriseradeFöreningenInkassoföreningen,

stärkaskulleseparationsrättansågStockholmicentralen att en
inteproblemenpraktiskadeochställning varattleverantörernas

lösas.kundedesvårare än att

vidaredriftLönegarantin ochB. av

rörelsegäldenärens

användskonkursinszitutettillbidrarlönegarantin attNi1B. Anser att
lämpligtutsträckning äränrekonstruktionssyjie i större somi

förunderlagtillräckligtha attsig inteansågtillfrågadeflestaDe
någonföruttryckdeltagareSamtligafrågan.besvara gavsom

konkursinstitutetbidrar tilllönegarantin attdockansåguppfattning att
varitskulleutsträckning änirekonstruktionssyfte störreianvänds som

utgick.lönegaranti intefallet om
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B.2 Anser Ni lönegarantin böratt utsträckas gälla också i andraatt
situationer konkurs,än under lagreglerad betalningsm-ex. en
ställeLse

En majoritet bland deltagarna ansåg, på grund den kritik riktatsav som
lönegaranti undermot konkurs, inte lönegarantin bordeatt utsträckas

gälla även utanföratt konkurs.
Några deltagare anförde emellertid det måste finnasatt någon form
stöd under betalningsinställelseav det inte äratt nödvändigtmen att

stödet utgår i form lönegaranti. l stället förespråkadesav Fall och
Smedman rådrumsstödett enligt den modell föreslogs isom en
promemoria från arbetsmarknadsdepartementet Ds A 19797 Be-
talningsinställelse och rådrumsstöd m.m..

Några deltagare Oppenheimer och Rindborg fackligasamt
företrädare ansåg lönegarantiatt borde kunna utgå under betalningsin-
ställelse, Rindborg ansåg tiden bordeatt begränsas till två månader.

B.3 Kan Ni verifiera påståendet utnyttjande lönegarantinatt av
negativt påverkar andra företag i bransch ochelleren garantinatt
leder till osund konkurrens mellan företagen

Flera deltagare påtalade de tagit delatt påståenden lönega-av attom
rantin leder till osund konkurrens ansågen sig inte ha tillräckligamen
kunskaper för kunna verifieraatt påståendet.

ÅmanNågra och Sköldefors anförde det finnsatt osunden
konkurrens såväl före, under efter konkursen alldelessom oavsett
förekomsten lönegaranti.av

Några deltagare Fall, Jarnvall och Broms erinrade de iattom
sammanhang förannat Broms vidkommande Lennart Uhlmanngenom

för utredningen redovisat uppgifter enligt deras förmenandesom
verifierar påståendet. Beträffande dessa uppgifter avsnitt 3.3.4.2.se

En deltagare Smedman menade såväl förvaltareatt kronofog-som
dar tvingas lönegarantiacceptera att ingår komponent vidsom en
förhandlingar försäljning gåldenârensom rörelse.av

B.4 Anser Ni med hänsyn till lönegarantins betydelse nuvarandeatt
regler konkurslageni vidaredrift gäldenärensom rörelse börav
skärpas

En majoritet deltagarna ansågav iatt systemet fungerarstort brasett
i dag, även någon de tillfrågade påpekadeom av det kanskeatt finns

viss risk för förvaltaren slentrianmässigtatten fortsätter driften därför
lönegaranti utgår.att En liknande åsikt framfördes företrädare förav

tiksskatteverket ansåg förutsättningarnaatt försom vidaredrift borde
utredas bättre iän dag. Några deltagare Hogfelt och Jamvall menade
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det övervägasinförs kanrekonstruktionsförfarande attett nyttatt om
konkurs.underdriftenfortsättamöjligheteninskränka att

vidaredriftofrånkomligtdet äranfördesrevisorshåll attFrån att
ha bättreVillosund konkurrens.visskonkurs skaparunder manen

revision.särskildinföravidaredriften kankontroll över man

fall skesådet iBör genom

7 kap. 10jfr §tillsynsmyndighetensamråd medpåkravuttryckligta
konkurslagen

positiva tillsigställdeSköldeforsochdeltagare BromsEtt enpar
verknings-bliskullebestämmelsenansågmedan andraregelsådan att
förvaltarensamråd ochpåkravfinnsi dagdet redaneftersom ettlös

beslutet.fördenändå måste tar ansvarsomvara

lagstill tidigareåtergångochkonkurslagen8 kap. 2 §ändringb av
vidarekonkurslag se60 1921 års§fomtulering irestriktiva prop.mer

288 f197879 s.

skälsynnerligakrävasbordeansåg detRindborgochFallNågra att
klargöran-efterlysteFallmånader.tid än ettvidaredrift längreför sex

bestämmelsen.iändamålsenligtmed uttrycketvadde avsessomav

lönegarantinenligtbetalningvidaredrift,förbud avc mot om
avgörande förut-gäldenärenhosfordringar ärarbetstagarnas en

driftenfortsattadenförsättning

regel.dylikförespråkadetillfrågadedeIngen enav

åtgärdd annan

inte.föreslogsredovisadedeåtgärd utöverNågon ovan

BetalningsinställelseC.

lagreglera betalningsin-behovdet finnsNiC.1 Anser attatt av
ställelsen

behovföreliggeransåg detmajoritet attövervägande ettklart attEn av
anfördes denhärförskälbetalningsinstållelsen. Somlagreglera

betalningsin-vidgällervadbeträffanderåderosäkerhet somsom
betalningsinstållelselagregleradframfördesdag.ställelse i Det att en
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skulle medverka till åtgärder kundeatt företas i tidigare skedeett än
i dag.

Ingen de tillfrågade direktav lagreglering.emotvar Någraen
deltagare varnade för institutet kanatt komma missbrukasatt och
ställde sig därför tveksamma till liknandeett system det finns isom
USA, det s.k. Chapter ll-förfarandet. Det påpekades det kan finnasatt

risk för icke livskraftigaatt företagen hålls vid liv.

C.2 Om frågan under C. 1 besvaras jakande, Nianser att

förfarandena igångsättande bör förbehållet gäldenären ellervara bör
initiativrätt kunna tillkomma också borgenär

Från bankhåll ansågs det vikt istor fallvara att borgenärav vart en
har fordran visssom storlek initiativrätt.en av Någon ifrågasatteges

också gäldenären borde fåom ovillkorlig rätt sätta igången att
förfarandet även de största borgenäremaom sig detta.motsatte I vart
fall ansågs det de största borgenäremaatt borde höras över gåldenä-

ansökan.rens
NUTEKs företrädare positiva till borgenäremaattvar skulle gesinitiativrätt ifrågasatte den praktiska betydelsenmen sådan rätt.av en
Samtliga övriga deltagare ansåg initiativrättenatt borde förbehållas

gäldenären medan borgenärema fick hänvisas till ansökaatt om
konkurs. Det underströks förutsättningatt för rekonstruktionen utan
konkurs är gåldenärenatt är positiv till förfarandet. Slutligen på-
pekades borgenäremasatt möjlighet ansökaatt konkurs innebärom ett
starkt påtryckningsmedel för förmå gäldenärenatt sätta igång för-att
farandet.

b det räcker med gäldenärens illikviditet för förfarandet skall fåatt
påbörjas

De flesta deltagarna ansåg det borde räckaatt med illikviditet för att
sätta i gång förfarandet och underströk det är viktigtatt förfarandetatt
kan komma igång i tidigt skede.ett Några deltagare ansåg detatt
kanske inte behövdes ställas något krav alls gâldenårenupp villeom
sätta i gång förfarandet. Från bankhåll Lundqvist föreslogs detatt
inte skulle behövas något krav gäldenâren och borgenäremaom var
överens förfarandet.att startaom

En deltagare Rindborg påpekade lönegarantiatt utgår underom
förfarandet finns det viss risk för gäldenären kanatt kommaen att
missbruka detta, i fall torde riskenannat för missbruk liten.vara
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rådighet igäldenarensochstärkasbörställninggodec mannens
beskärasmånmotsvarande

ochskärpasmåsteställninggodedenansågdeltagare attFlera mannens
bankhållFrånbeskäras.månmotsvarandeirådighetgäldenärens

förfoga överelleravtalingåfåbordeintegåldenärenanfördes nyaatt
gjordeskronofogdehållFrångodkännande.godekassan utan mannens

till godeuppgifterlämnaskyldigmåste attgäldenårengällande att vara
också hamåsteGodeförfogande.dennesstå till mannenochmannen

dockpåpekadedeltagareFleratransaktioner.störrevissavetorätt mot
gåldenärensfrånpositivtsigförfarandetviktigt terdet är attatt

gälde-mycketså attbegränsasfår interådighetHansutgångspunkt.
konfliktfinnsdetpåpekadesförfarandet. Det att enundvikernäten

ochgodeden ettförställningstarkönskemålet mannenmellan enom
förvaltarhållFrångäldenären.förattraktivtsigförfarande tersom

gåldenä-ochgodedenmellanförtroendevikten mannenpåpekades av
godedenföljerintegäldenâren mannensKonsekvensen attavren.

förfarandetavgår ochgodedenblimåsteanvisningar att mannen
upphör.

införandetförespråkadeingennoterades avfrågasärskild attEfter
godedenpåankommañckdetansågsborgenårskommitté. Det atten

borgenärerna.medkontakthållaattmannen

höjasbörkvalifikationergodepåd kraven mannens

hospå kompetenskravenönskemålframfördes atthållfleraFrån om
uppfattningförekommande attvanligtEnskärps. vargodeden mannen

konkursför-pågodkravställasborde endet sommanensamma
kunnabordejuristerkategorier änandraävenansågNågravaltare. att

uttryckligförespråkadeandramedanmångodeifråga enkomma som
ekono-utomstående,anlitakan t.ex.godedenregel att mannenom

expertis.misk,

funktionbör hakonkurstillsynsmyndigheten inuvarande endene
betalningsinställelsevidockså

vidtillsynförtalarskålanfördeskronofogdehåll attFrån somsamma
betalningsinställelse.vidävenutövastillsyn börmedförkonkurs att

behovfannsdetansågÄven riksskatteverket attför avföreträdare
betalningsinställelse.vidtillsyn

till-behovettillÖvriga tveksammasigställde endeltagare av
detansågflestadebetalningsinstållelse, attförocksåsynsmyndighet

tillräckligtårgodedentillsynbehovförelåg något manneninte omav
kvalificerad.

förespråkadeingenkonstaterades atthäromfrågasärskildEfter
betalningsinställelse.ansökansekretessbeläggamöjligheten omatt
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f nuvarande utmätningsförbud vid ackordsförfarande jfr 10 §
ackordslagen bör utsträckas till borgenärer med särskild fönnánsrätt

En majoritet deltagarna förespråkade utmätningstörbud. Frånettav
bankhåll framfördes det visserligen fanns önskemålatt kunnaett attom

i anspråk det å andrata sidan skullepanter att mycketmen vara
olyckligt rekonstruktionsförfarandet kunde spolierasom av en ensam
borgenår. En möjlig väg skulle kanske kunna ñckatt pantervara
utmätas inte säljas. Någon föreslog undantag förmen panter som
undgår värdeförstöring.

Företrädare för NUTEK ansåg det onödigt med förbud.att ettvar
För rekonstruktion skall kunnaatt genomföras måste både gåldenä-en

och borgenärerna på förfarandet. En borgenärtro utnyttjar sinren som
harpanträtt visat han inte på rekonstruktionen.att tror

Från kronofogdehåll framfördes gode bordeatt rätt attmannen ges
sälja och avgörapanter medför fullgodatt säkerhet.pantenom
Lantbrukarnas Riksförbunds företrädare anslöt sig till förslaget.

tiden för förfarandetg bör maximeras till exempelvis visst antalen
månader

De flesta deltagare förespråkade maximitid, förslagsvis mellanen sex
månader och år. Några föreslog viss kortareett tid, t.ex. treen
månader, med rätt till förlängning. Flera deltagare varnade för stor
värdeförstöring förfarandet ñck pågå alltför länge.om

Med undantag deltagare från bank ansåg de tillfrågadeav en atten
gäldenären inte kan hindras från försätta sig i konkurs underatt
förfarandet. De flesta deltagarna ansåg borgenärerna bordeatt vara
förhindrade avbryta förfarandetatt ansöka gâldenärensattgenom om
försättande i konkurs. ñckDet överlämnas den gode attmannen
avgöra det intenär meningsfullt fortsätta rekonstruktionsför-attvar
söken. I sådant fall får den gode ansöka bli entledigad.attmannen om

D. Ackordslagen

JD. Ni förutsättningarnaAnser för och handläggningen ofentligtatt av
ackord bör ändras såI fall hur

Vid diskussionen framkom flera reformönskemål vilka redovisas
nedan.

Det år angeläget med fullständig översyn ackordslagen.en av-
Ackordslagen är inte anpassad till de ackordsförhandlingarstora

förekommit på tid.Rindborg, Smedman och Fall.som senare
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25 % fordringar-minstskallpå ackordetkravetbortTa att avge-
Ronander.beloppnas

valet godinflytande överstörrebörBorgenärerna ett manavges-
Lundqvist

.Överväg återvinningsfrågorskall få utredagodeden mannenom-
Smedman.

reformönskemål.framfördes fleraRiksförbundLantbrukamasFrån-
Även avskaffas bör ackordslagen görasskatteprivilegiet intea om

skattefordringar.tillämplig på
godmanstörordnande bör förlängas.förb Tiderna

införas.värde börsäkerhetensReglerc om
införas.ackordsförfarandet böravslutningSkriftligd av

tidigareläggas.Kvittningsstoppet böre
beträffandeackordför antagandeBeslutsgångent statensav

börfordringar över.ses

skyldigskallhuruvida den godediskuteradesSlutligen attvaramannen
brottsmiss-kreditgivama anfördesbrottsmisstanke. Frånutreda att om

åstadkomma godtagbartförutsättningarsaknasuppstårtanke ettatt
så snabbti sådant fall bör avbrytasackordsförfarandetvarförresultat

möjligt.som
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Deltagarförteckning vid Insolvensutredningens
hearing den 23 och 24 april 1992

Johan Hellekant N ordbanken
Per-Erik Nylander
Jan Lundqvist
Olle Lindstrand Svenska Handelsbanken
Lars Kinander
Leif Ronander Götabanken
Lars Rydén
Jan Hogfeldt Sparbanksgruppen
Bengt Fredsberg
Lars Rückert Sveriges Föreningsbank
Lennart Lunddahl SE Banken
Lars Axelsson Utvecklingsfonden i Västmanland
Lars Granholm Utvecklingsfonden i Norrbotten
Bo Green NUTEK
Wilhelm Sethvon
Christina Eriksson
Lars Hedberg Finansinspektionen
Lennart Ekelund
Ann Sallnñs-Magnusson Riksskatteverket
Nils Fredrik Carlsson

ÅmanNils Sture
Siri Raiemo
Göran Westlund Kooperativa förbundet
Walter Sköldefors Sveriges Köpmannaförbund
Lars Widén
Arne Gunnarsson Bohlins Revisionsbyrå
Lena Tollander Kronofogdemyndigheten i Stockholm
Nils Bertil Morgell
Arne Fall Kronofogdemyndigheten i Stockholm och

Föreningen Sveriges Kronofogdar
Gunnar Bergqvist Föreningen Sveriges Kronofogdar
Lennart Bjerkner Skattemyndigheten i Malmö
Leif Engdahl
Fredrik Bonde Lantbrukarnas Riksförbund
Leif Andersson
Jan Persson Sveriges Industriförbund
Eva Jamvall
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HandelSvenskGrossistförbundetEva Broms
NNorlanderAnders

RiksorganisationBergkvist-Deurell FöretagarnasEva
RindborgStig

AdvokatsamfundSverigesEric Edström
LundmarkGreger

StockholmAckordscentralen iSmedmanPeter
LOBergqvistRoland
SACOSRStrömlandRickard
TCOHåkan Torén

revisorerauktoriseradeFöreningenOppenheimerBertil
ochföreningFinansbolagensClaes Månsson

InkassoföreningenSvenska
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Bilaga 4

studiebesök i LondonInsolvensutredningens
1991den 7-9 oktober

Allmänt om resan.

Ändamålet formernakunskaperfåstudiebesöketmed närmareatt omvar
anslutningorder procedure.administration Itillämpningen theför och av

receivership studeras. Däremotadministrativehärtill skulle medsystemet
insolvensrâttsligaengelskasig dettillägnainte avsikten sökaattvar

konkurs liquidation.reglernaregelsystemeti dess helhet, t.ex. om
i London hade ordnatsambassadensvenskasamarbete medI ett

följande punkter.besöksprogram, upptogsom

ñreträtt bl.a.Trade and Industry DTI,ofDepartement1 av
ServiceUnit, InsolvencyHead of PolicyHickling,Graham

Branch 2,

professor Fletcher, CentreIanLondon genomUniversity of2
WestñeldStudie, Queen MaryCommercial Lawfor

College,

Justice Harman,of Justice genomHigh3. Court

MarkföreträddesrevisionsñrmanPrice Waterhouse4. av
Insolvency,Director ofNationalHoman,

företräddes Gordon Stewart,advokatfirman5. Allen Overy av
Solicitor,

Chrystal,Chrystal MichaelMichael genomofThe Chamber
Counsel.Queens

gällde hadebesökenoch företagmyndigheter, institutionerDe som
ifrågorna ordagrantolika återgesförhand frågelista de 19tillstâllts en

genomgicksalla frågorinteföljande. medgavdet Programmet att
naturliga skäl komtillfrågade Avgrundligt samtligamed personer.

område vederbörandejust dettonvikten i ligga påatt somsvaren
ochfrågorna Mark Homanföreträdde. skriftliga påNågra svaravgav
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The Chambers of Michael Chrystal. Några hänvisade till tryckta
publikationer i nämligenämnet, dels undersökning Mark Homanen av

Administrations1989 under the Insolvency Act 1986, The Result of
Administration Orders made in utgiven1987 Institute of Charteredav
Accountants in England and Wales cit. Homans rapport, dels en av
Gordon Stewart utgiven1987 handbok Administrative Receivers and

ÄvenAdministrators cit. Stewarts handbok. aktuell statistik till-
handahölls bifogade,se DTI upprättade Bilaga 4.1.av

det följandeI sammanfattas utredningenspå frågor. Svarensvaren
redovisas kortfattatså det med hänsyn till materialets omfattningsom
varit möjligt. När de tillfrågade uttryck iåtgett stort sett samma
uppfattning, detta. övrigtI redovisas översiktligt de olikaanges
synpunkter framförts de tillfrågade. Beträffande Michael Chrystalsom av
hänvisas emellanåt också till det skriftliga Thesvar som avgavs av
Chambers of Michael Chrystal cit. Chrystals svar.

Det kan anmärkas, uttrycket administration orderatt procedure i
framställningen emellanåt förkortas till enbart administration.

II. Svaren utredningenspå frågor.

2.1 vilkaI situationer har administration använts

Samtliga tillfrågade underströk med administration orderatt systemet
måste bakgrund det sedan 1800-talet existerande, privaträttsli-motses av

institutet receivership. Detta hänger i sin med bruketturga samman av
floating charge ungefär företagshypotek. Genom kreditavtal medett
sådan säkerhet förbehåller sig kreditgivaren under vissa omständig-att
heter överta all gäldenärens egendom i syfte skaffa sig betalning föratt
sin fordran. För detta ändamål långivaren receiver,utser utgören som

agent för gäldenärsföretaget och alltså kan rättshandla dettaspåen
vägnar, kontrakt.säga Ett avtal floating charge skallt.ex. upp om
registreras hos offentlig myndighet Registrar och därigenomen anses
komma till public notice. Efter 1986 års reform betecknas en
receiver administrative receiver.numera

Sitt huvudsakliga användningsområde får administration order i fall då
någon floating charge inte finns endast fixed charge t.ex.utan

och fordringarpanträtt säkerhet. Det har denutan sagts att nya
proceduren ñlls gap mellan receivership och liquidation, detnära
finns utsikt rädda företaget eller dess verksamhet. Administrationatt
order kan dock utverkas kreditgivareäven har floating charge,om en
nämligen denne går med det.på Enligt uppgift förekommer detta iom
inte få fall,så bank inte vill försätta bolag it.ex. störreettom en en
ohållbar situation Harman. Man har sålunda sökt till fördelarnata vara
med receivership i förfarande jämförbart slag.ett av

Ett rättspolitiskt skäl införa administration order 1986att var
förekomsten missbruk dåvarande regler. Sålunda hade kritiseratsav av
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kreditgivare och receiveratt ibland på otillbörligt dragitett sätt egna
fördelar med floating chargesystemet liksom missbrukav institutetatt av
liquidation förekommit Fletcher. Man har därför velat komma åt
företagare sig skyldigagör till wrongful trading ochsom samtidigt se
till företaget i insolvenssituationatt får kompetent administrator,en en
varigenom företagaren får linea of refuge.

I Insolvency Act 1986 IA Part Section 8 räknas fyraupp
specificerade syften med administration order
a företaget och helaatt dess verksamhet eller del den- av -överleva a goingatt concern,som
b till stånd voluntaryatt ett arrangement enligt IA,
c till stånd överenskommelseatt enligt Companies Act,en

425sect. samt
d åstadkomma fördelaktigatt försäljning företagetsen mer av

tillgångar än skulle möjligt i konkurs.som vara
De flesta tillfrågade hänvisade i första hand till Homans närrapport

det gällde för vilka ändamålatt administration kommitange till stånd.
Rapporten avsåg 129 närmare undersökta fall administration 1987 avav
totalt 166 i hela Storbritannien. I dessa fall beviljades majoriteten av
ansökningarna för syfte a eller d, medan syfte b åberopdes i färre fall
och syfte c mycket sällan. I åtskilliga fallen hänvisades till änav mera

de tillåtna ändamålen.ett Resultatet i Homansav ansågsrapport
representativt beträffandeäven praxis efter 1987. Det påpekades syfteatt

förekommita självständigt motiv baraett i fall, i frågasom t.ex. om
rädda fotbollsklubbar Fletcheratt eller företag med tillfälliga likvidi-

tetsproblem Chrystals svar. I det fallet hade administration ordersenare
inte varit särskilt framgångsrikt. En kombination a och b eller cav
kunde däremot ha utsikter leda tillatt uppgörelse Chrystals svar. Atten
syfte b inte så ofta ansågs brist Fletcher.anges Beträffandevara en
kombinationen syfte a och d framhölls den kunde betydelseav att i
fråga företag med flera olika verksamheter,om någon lönsamärvarav
och övriga inte Chrystals svar. Syfte d användes och lyckas oftastmest
Chrystals svar.

Antalet fall då administration order kommit till användning belyses i
Bilaga 4.1. dennaAv framgår frekvensen låg jämfördäratt med t.ex.
administrative receivership. förklaringEn härtill de högaär kostnaderna.
Enbart den företagets ekonomiskarapport situationom som anses
nödvändig för domstolens prövning ansökan administrationav en om
order brukar betinga 20 000-30 000 f Hickling eller åtminstone 5 000-
15 000 f Stewart. Därmed utesluts i praktiken många mindre företag
från användningen detta institut, eftersom kostnaden måste betalasav ur
företagets tillgångar. Härtill kommer kostnaden för administrator och
anlitande the legal profession, något i företagav kan gåstorasom upp
till miljonbelopp Homan.

Från flera håll betonades det receivershipäratt har den störstasom
praktiska betydelsen vid sidan liquidation Hickling, Harman,av
Homan. Receivership kan dock inte användas jämsides med admini-
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Undantagsvis kanHickling.ellerantingendetstration; är en-
Dethandbok 178.receivership Stewartsorder ersättaadministration s.

rekonstrueraliquidation föranvändakan attocksåpåpekades enatt man
lagstöd.direktskekanDetStewart.verksamhet utan

eventuellt förenaplanerdet finnsupplyste,företrädare attDTIs att
förbättringMöjligen kanvoluntaryochadministration arrangement. en

ibestämmelser. Däremot äradministrativaändringnås manavgenom
Chapter 11-amerikanskadetefterliknaintresseradEngland inte attav

Hickling.missbrukaskandettaeftersomförfarandet,
ackord,ofta försåinteadministration använtsännupåpekadesDet att
ochbristerhar vissaenligt IA attvoluntarydärförbl.a. arrangementatt

Homan.och kostsamtinvecklatarrangement ärofscheme

avslagitsorderadministationansökanofta harHur2 omen

sigdetmeningen rörallmännaden attväxlade något, omSvaren varmen
EnFletcher.ochHarmanansökningarna%10fall, dvs.rätt avca

special-omnämnde17s.Homansåterkallas.ansökningar rapportdel en
blivit unsuccess-ansökningarhade 1271987visatundersökning attsom

till avslagorsakernavanligastefyradeanförsChrystalsful. I attsvar
därförverkningslös,ansökanvid ärunderliggandeden rapportenär att

finnsdetnyckelproblemen,meditumed attmisslyckasden att taatt
ordnas,finansiering kanfortsatta attföretagetsbevis förotillräckligt att

ochsäkerhetshavarevissaförfång förtill attblirorderadministration
kommakantill vadmissförhållandeiförfarandet stårförkostnaden som

främstansökanogillasEnligt Homanborgenärerna.hela fördet enut av
borgenär.konkursansökangjortshadå den av ensvar ensomsynes

domstolendeltarvilka situationeroch istadiumvilketPå2.3

upphävandebesluteventuelltochansökningsstadiet av enUtöver om
situationeraktuell imedverkandomstolensblir t.ex.orderadministration

för kredit,säkerhetutgör attegendomförsäljadå fråga är att somom
borgenä-elleranvändasfårförfarandetvilket attändamål fördetvariera

för-syftet medhurförproposalsplanadministratornsförkastarrerna
åsikten rättenuttaladesdomstolshåll attFrånuppnås.skall kunnafarandet

ll-förfarandetChapteramerikanskai detfalletvadtill äri motsats som- VidareHarman.administrationunderengageradlitetmycketär- problemaffärsmässigamedkastsig iintedomstolenpåpekades att ger
Homan.

uppkommakanproblemolikaocksåpekasChrystals att somI svar
utövatill borgenärtillstånd attsåsomtillhänskjutas rätten, attmåste ge

egendomgäldenärensavseendemedbefogenhetsådan somnågon
begäraneller påmoratorietidenunder attskulle få utövas avinteannars

befogenheter.dennesrörandedirektivadministratom ge
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brukar administratorVem till och valet2.4 görutses vem

reformVid 1986 års ansågs det viktigt höja kompetensen hosatt
insolvency practitioners. får betydelse förDet bl.a. administrators
vid administration order. tillkomDet året form för auktorisationen
licence accountants och andra praktiker detta områdepåav

Beslut auktorisation fattas efter särskildaHoman. dels DTI,om prov av
dels sju yrkesorganisationer.

Allmänt framhölls bara den licensed insolvencyäratt som prac-
titioner kommer i fråga administrator. Antalet auktoriseradesom

till 500 Hickling1 2 000 Homan. Homanpersoner uppgavs resp.
menade dock det bara cirka regelbundet1 00att var personer som mera

sig uppdrag administrator. practitioners omfattaråtar Kretsensom av
andrasåväl kategorier, solicitors. Antaletaccountants t.ex.som

advokater fungerar administrator dock litet Homan,ärsom som
sigChrystals svar. De åtar uppdrag ofta specialister områdetärsom

Hickling.
håll påpekades alltidFrån några skött insolvensfrågoratt accountants

affärsproblemi England. Man det juridiska sådanaänser mera som
tänktHoman. Man har inte tanken advokater skulle dettaöveratt ta

område Chrystal.
alltid den sökanden föreslagnaDet tillår nästan utsesav personen som

Chrystalsadministrator svar.Harman,

ofta administrator2.5 Hur Hur jimgerar detänutses mer en

förekommer administrator s.k. joint appoint-Det änatt utses,mer en
och då främst i fråga företag Hickling, Homan ochstoraments, om

särskild anledning till kanCrystals En det admini-svar. attvara, en
grund jäv inte bör syssla med sådant vissrörstrator t.ex.av som en

borgenär Chrystals förekommer anlitarsvar. Det någon gång att man
dels dels advokat administrator Homan.accountant,en en som

ogillar det konkurrensskäl Stewart. När detAccountants av
förekommer, fungerar det administrator frånbra Harman. Om utses
olika finns försvårasfirmor dock risk för samarbetet och kost-att att
naderna ökar Chrystals svar.

förhållandet mellan gäldenären och administratom6 Hur är

Administratom gåldenârsföretaget och kan avskeda desstar över t.ex.
verkställande direktör Fletcher. helt under administratornsFöretaget år

denne har debtor reallykontoll; hand allt Harman. The hasom
nothing Administratom thesay Stewart. an ofto agentanses vara
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Han har befogenhetercompany. bolagets styrelsestörre än Chrystals
svar.

7 Hur förhållandet mellan borgenärerna säkerhetshavareär
och andra administratomoch tillgodosesHur borgenärer-

har borgenärema,intressen Hur särskilt bankerna,nas
ställt till förfarandetsig

hålls informeradeBorgenärerna credit0rs meeting se 2.9,genom
deltagande i creditors committee se 2.10 och the six monthly
reports Chrystals svar. Borgenår säkerhet har rösträtt påutan
credotirsmeeting Stewart.

Innehavare floating charge skyddad i alla hänseenden;år motsätterav
sådan säkerhetshavaresig ansökan administration order, skallen en om
avslås.denna Borgenär missnöjd med administratomär kan klagasom

section framgånghos 27. Hans berorrätten han kan visa hanattav om
behandlats unfairly prejudicial. Regeln härom dock otillfredsstäl-anses
lande Chrystals svar.

vanligtDet creditors committeeär Harman ochatt utsesen
Chrystals svar. Fungerar inte Fletcher. Enligt Homans s. 34rapport
förekom det i fall71 1987.

de tillfrågadeIngen uttryck för från borgenärshållattav gav man
skulle missnöjd med administration, något sannolikt beror påvara som

starka ställningden tillförsäkrad innehavare tloatingär chargesom av
Homan.

vidareSe 2.10 och 2.11.

förhållandetHur mellan administration8 order procedureär
och administrative receivership

hand fårförsta hänvisas till underI Härutöver2.1. kan nämnassvaren
följande. påpekadesDet receivership bara gäller borgenär, medanatt en
administration gäller alla Hickling. En administrator kan gå in i
tidigare transaktioner, något receiver inte kan Fletcher. Detsom en
underströks kostnaderna för administration order procedure högasåäratt

förfarandet inte lämpar sig för mindre företag Homan. blirHäratt
receivership det vanliga. Administration skall uppfattas h0lding-som en

möjliggörphase bättre resultat för borgenärerna änettsom annars
skulle blivit fallet Homan. viktigtDet ansöka administrationär att om

företaget blir unbankable Homan.när
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2.9 Hur ofta händer det creditors meetingatt antingen inte
godkänner administratoms proposals eller förordar änd-
ringar

ÄndringarDet händer sällan Stewart. föreslås ofta sällan avslagmen
Chrystals svar. I Homans siffror för 1987rapport s. 33ges som
bekräftar borgenärema sällanatt går administratorns proposals.iemot

Det påpekades proposals i praktikenatt förär allmänt hållna, något
troligen inte varit Chrystals svar.som avsett

10 I vilka situationer och hur ojia credit0rsutses commit-en
Hur fungerar dentee

Jfr 2.7. En creditorscommittee vanligen Homan.utses Det framhölls
kommitténs ställning inteatt är särskilt stark. Administratom påagerar

hand. Kommittén skall dock godkänna administratornsegen arvode
Chrystals svar.

11 Hur fungerar moratoriet enligt section 10 och IJ

Moratoriet enligt section 10 dvs. för tiden från ansökan till beslut- om
administration tycktes inte ha vållat några egentliga problem. Vad-
gäller det följande moratoriet enligt section ll påpekades det inteatt
finns någon uttrycklig tidsbegränsning i lagen detta Hickling iav
section finns23 dock tid månader föreskriventre för admini-en av

framläggandestratorns sina proposals.av
De problem gällt tillämpningen section 11 verkade inte hellersom av

ha varit så några efterlystestora; utvidgning tillämpningsområdeten av
till kontraktuella rättigheter Stewart och Chrystals svar. Som exemepel
räknades the ability cancel bondsatt whichto needs placea company
in order trading kanto förödande.carry on vara

Beträffande borgenär med floating charge och hörande till kategorien
debenture holder påpekades viktigt skäl för denneatt ett avstå frånatt
receivership och gå med administration är receiver inte haratt deten
skydd säraktioner administratormot har enligt sectionsom 11. Deten
kan nackdelenuppväga administratom får disponeraatt deöver tillgångar

omfattas floating charge. Chrystalssom svar.av
I rättspraxis har antagits frågor tillståndatt enligt section llom

normalt skall prövas administratom och domstolen skall kopplasav att
in på sådana spörsmål bara adminsitratom tillståndvägrar eller detom

sigrör difficult Chrystalscases svar.om
Administratoms förhållande till gäldenärsföretagets kontraktsför-

pliktelser väsentligen följande isätt Chrystalsangavs Kontrakts-svar.
bestämmelser innebär kontraktet automatisktatt avslutassom vid
administration order träder i tillämpning. Kontraktsbestämmelser som ger
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inteorder kanadministrationvidkontraktetavslutarätt attpartenena
kontrakt ärdenne. Etttillståndborgenärtillämpas attutan somgesav en

tillstånd.genomdrivaintekan utanför gäldenärenbindande motparten
kontrakt,disclaimsigfrånsägainte kanadministrator ettMedan en

brytahar hanfullföljande, rättframtvinga dess attkanintemotpartenom
gäldenâres-ersättningsanspråkdet, uppstårhan motkontraktet. Gör ett

efterföljandegällande iendastkan göraskravetföretaget. Det en
konkurs.

skulderoch vilkaadministratomfårbetalningarVilka göraI 2
vanligenhanbetalar

härvidlagbegränsningarinnehåller någraintelagenframhöllsDet att
utgifter underlöpandeförsörjaharAdministratomHickling. att

Nyadrivmedel Harman.elektricitet ochlöner,administration, t.ex.
vilket5,section 19enligtframför övrigaföreträdesrättfårborgenärer

Fletcher.businessdaydayfortsättakanadministratom togör att en
harAdministratomföljandesaken på sätt.utveckladesChrystalsI svar

medförbundenellernödvändigvarje skuld ärbetalarätt att som
ex-definitioningenfinnsuppdrag. Dethansgenomförandet avav

administratomhand påi förstaankommer attförfattning. Detipenses
skall betalasUtgifterbetalas.behövervadbedömatill fallfallfrån som

grundskulder påbetalningeftersecurityfloating chargeföre avmen
Insolvencys.k.Idegodkänt.elleringåttadministratomkontrakt somav
kostnadenexpensesuttryckligenkostnader t.ex.vissaRules somanges ,

för creditorskostnadenvittneskostnad,administration,ansökanför om
rättsfalletcommittee. Icreditorsmedlemreskostnad förochmeeting av

gällervadAppealofCourtPlc ansåg attSystemsAtlantic Computer som
administration. Envidtillämpligtprincipiellt årkonkurskostnaderom

företidenfrånborgenärergäldenårensbetalaintefåradministrator
betalning ärsådanbaradetkan göraadministration. Han om en

leverensfortsätterborgenärensäkerställaförnödvändig somatt enatt
administration.medsyftetförbehöveradministratom

be-administratomförproblemvissas. 34I Homans rapport angavs
hancreditors;ordinarymedöverenskommelserekonomiskaträffande

Enligtadministration.undermed dessaackordingåintehar rätt att t.ex.
emellertidkanfrågautredningens t.ex.skriftligenvad Homan svarat

administration.understånd redantillkommavoluntary arrangement

säker-förfoganderättadministratorns överfungerarHur2.13
tredjetillhörandeegendomochegendomhetsbelastad man

15section

administratomförekommitsällanbarahar detChrystals attEnligt svar
Orsakernaegendom.säkerhetsbelastaddisponera överbegärt rätt att
intäkternabl.a.nämligentillstånd,sådantför atti villkorensöka ettär att
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från försäljning sådan egendom skall till säkerhetshavaren och attav
förlustbringande försäljning kräver han kompenserar säker-atten

hetshavaren. Tillstånd kan sin plats förpå administratom skallattvara
kunna förfoga byggnationöver med 24 enheter, 2 ärt.ex. en varav
säkerhetsbelastade och 22 inte.

finansieras2.14 Hur nödvändiga utgifter under proceduren

harFrågan samband med fråga 17 arvodet till administratom. Detom
framhölls Fletcher det ankommer creditors°på committeeatt att
godkänna arvodet i sista hand domstolen. Detta betalas gäldenärs-av
företagets tillgångar.

Finansieringen utgifter under förfarandet kan ske t.ex.av genom
kredit från bank Harman. Det viktigt gäldenärenär redan iatten
ansökan administration klargör hur finansieringen skall tillgåom
Homan. I Homans 45 fs. finansieringen i de 129rapport attangavs
undersökta fallen lyckats förväntan. fallöver I 29 erhöll administratom
medel från borgenâr bank eller annan, i fall från21 bank, i 4annan
fall factoring, i fall2 sale and leaseback, i fall1genom genom genom
köpare rörelsen, i 8 fall bolagets styrelse, aktieägare,av genom

ellersupporters business sponsors och i fall2 det offentliga.genom
I 62 fall begärdes ingen särskild finansiering.

lång2.15 Hur tid proceduren och hur lång tid det innantar tar
the proposals läggs fram godtasNär begäranen om

förlängning procedurenav

Det påpekades det vanligen månader till creditors meetingatt tar tre
enligt section 23 Hannan. Någon tidsbegränsing inte isätts ut
domstolens beslut administration Chrystals svar. I Homans rapportom

fs. 44 det varit från de undersöktasvårt fallen klaratt attangavs en
bild tidsåtgången. Med undantag för fall då rörelsen inte sålts ellerav
administratom entledigats uppgick tiden i genomsnitt till 16 veckor från

administration tillorder försäljning rörelsen och till 26 veckor frånen av
administration order till discharge se under 2.16. I deten senare

fallet tiden 21 veckor företaget blivitnär åter solvent, veckor23 närvar
voluntary godkäntsarrangements och veckor28 konkurs följt.ett när

Frågan förlängning proceduren fick inget egentligtom av svar.

I 6 avslutasHur vanligen förfarandet

Formellt avslutas administration domstolen beslutarattgenom om
discharge the administration order begäran administratornav av
eller borgenär section 18 27.resp.
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Syftet med administration sades från håll uppnås i majoritetenett av
fall % håll60-70 Harman. Från Stewartett annat attuppgavs- -
förfarandet för det slutar med liquidation och inte räddar såmesta

företag. inställningen vinner visst stödmånga Den Homanssenare av
f och ff. bör docks. 12 49 Det påpekas 1987 årsrapport genast att

resultat i ansågs highly successful, nämligen when viewedrapporten
against the original background s. 6. I pekades särskilt pårapporten

i 55 % fallen hade företagets verksamhet helt eller delvis kunnatatt av
överleva. de undersökta fallenI 129 resultatet, i fall blev10attvar
företaget solvent, i 15 fall godtogs voluntary föreningåter iarrangement
med rörelsen delvishelt eller överlevde. fall förekomI 2att sortsen
quasi-liquidation, i fall försäljning46 rörelsen going concernav som
och i 56 fall följde konkurs.

bestäms administratorns arvode och hur betalas2.1 7 Hur det

i första hand har berörts förutSe 2.14. Som se kostnaderna för2.1 är
administration höga. Från håll exempel synnerligen högtpåett ettgavs
arvode, nämligen 3,5 miljoner Tillf Hannan. jämförelse kan nämnas

kostnaden för receiver blikan lika Som exempel nämndesatt stor. ett
fall där dennes arvode blev 5 miljoner falletHoman. I det senare

sig koncernrörde det med bolag och totalt miljoner i30 40 fom en
skulder, där receiver i alla bolagen. tillade tillutsågs Homan atten
receiverns arvode i fallet kom kostnad miljon för anlitandeElen

professionthe legal Chrystals påpekades arvodet bestämsI attav svar
antingen i tillgångarna eller med hänsyn till nedlagd tid.procent av

administratornsI Homans s. 62 arvode i störrerapport attangavs
utsträckning betalades det besämdes creditorscommitteeå närconto av

domstolen.än av

Vilka fördelarna med administration förhållande till2.18 iär
alternativa förfaranden

framhölls, fårDet oberoende handatt tarman en person som om
förfarandetföretagets verksamhet, inte lång tid och blirsåatt tar

billigare får inflytandeChapter i USA borgenäremaän 11 störresamt att
amerikanska förfarandet förhållandeenligt det Hickling. I tillän

receivership har administration den fördelen det finns moratoriumatt ett
Hickling. Administration ibland det enda alternativet Hannan. Deär

fördelarna moratoriet administratornsoch befogenheterårstora stora
Chrystals svar.

citeras föjandeFrån Homans kan should bes. 3 ---Itrapport
emphasised that administration the end of the far thenot story so as

and its creditors concemed. only holding operation,company are a
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breathing protected by legal suspension ofa space payments.a
usually followed by of the followingone

of the in solvent formreturn the control of its directorsutocompany-

liquidation following the sale closure of the business.----;or-
compromise with creditors under the formalarrangementa or-

Section 425 procedure the less formal voluntaryor arrangementnew
procedure.

2.19 Har några bestämmelser varit svåra tilllämpaatt

Section bör vidgas11 se 2.11. Vad gäller expenses inteårsom om
helt klart se 2.12. Bestämmelser saknas kvittning set-off.om
Section 24 godkännande administratorns förslag creditorsom av
meeting otillfredsställande.år Tillåmpningen section 27 ocksåårav
problematisk se 2.7. Det borde finnas möjlighet frånavstå creditorsatt
meetings, det sigrör kompliceratt.ex. fall med talrikaettom om
borgenärer Chrystals svar.
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1984-1991STATISTICSINSOLVENCY -
ONLYWALESENGLAND AND

Liqui-Liqui-Admini-Admini-Volunta-
dationsdationsstrativestrationYear ar-ry
Com-Volunta-recei-ordersrange-
pulsoryvershipsments ry

5 260461811621984 --

5 761137994411985 --

5 204905 9 20111986 --

1987

137096 12382380Qtr1st

953906259 12642nd Qtr

694859135 363113rd Qtr

338462 1l2613264th Qtr

11647 323265113121Tot

1988

9676361419515Qtrlst

942472320 155162nd Qtr

507240l23360133rd Qtr

2511412122232134th Qtr

66735 760094198 147Tot

1989

854713358 13210Qtr1st

1031711374 140102nd Qtr

548479456 135163rd Qtr

515533 1518 12874th Qtr

02046 436706135 l43Tot
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Year Volunta- Admini- Admini- Liqui- Liqui-
stration strative dations dationsry ar-
orders recei- Volunta- Com-range-

verships pulsoryments ry

1990

1st Qtr 16 49 918 2 060 2671

2nd Qtr 9 65 925 2 070 1 286

3rd Qtr 15 56 l 045 2 316 985

4th Qtr 18 41 430 2 6281 2 439

Tot 58 211 4 318 8 974 5 977

1991
1st Qtr 33 60 1 927 3 364 2 076

2nd Qtr 29 47 9741 3 460 1552
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Insolvensutredningens studiebesök i USA

den 21-24 januari 1992

AllmäntA. studiebesöketom

Ändamålet med studiebesöket närmare kunskaperatt formernavar om
för och tillämpningen förfarandet enligt Chapter ll i fortsättningenav
förkortat till Ch 11 i den amerikanska konkurslagen 1978 års Bankrupt-

Code, federalutgör lagstiftning. Avsiktency däremotsom inte attvar
söka tillägna sig det amerikanska insolvensrättsliga regelsystemet i dess
helhet, reglerna konkurst.ex. liquidation enligt Chapter 7 ellerom om
skuldsanering discharge enligt Chapter 13. Programmet, upptogsom
besök i Washington och New York, hade gjorts i samråd medupp
svenska ambassaden i Washington.

I Washington inleddes studiebesöket med professor Lawrenceatt King
från New York University, School of Law, på svenska ambassaden höll

introduktionsförelâsning Ch 11. Därefteren besöktes juristerom
tjänstgörande hos berörda utskott vid den amerikanska kongressen, dvs.
Representanthuset Peter Levinson och Perry Apelbaum och Senaten
Scott R Williams och Fred Ansell, Executive Office for U.S. Trustees
John E Logan the Bankruptcy Divisionsamt vid the Administrative
Ofñce of the U.S. Courts Franciz F Szczebak.

I New York träffade utredningen U.S. Trustee for New York,
Connecticut and Vermont Harry Jones, SE-bankens kreditfunktionsav-
delning i New York John C Preneta, konkursdomare vid U.S.
Bankruptcy Court för södra New York bl.a. Judge Burton Lifland och
the Clerk of the Cecilia M Lewiscourt och Kathleen Farrel. I New
York träffade utredningen vidare bl.a. advokatertre regelbundetsom
uppträder i konkursdomstolar helaöver USA Harvey Miller, Michael
Crames och Leonard Rosen.

Samtliga besök mycket värde ochstort god bildvara av detgav en av
för reorganisation företagsystem Ch 11 innefattar, dess fördelarav som

och nackdelar och hur det fungerar. Samtliga tillfrågade berättade
beredvilligt, utförligt och från sin utgångspunktnyanserat Ch llom men

också in Ch ll isatte sammanhang medett övriga kapitel i konkurs-
lagen. Professor King följde utredningen under samtliga fyra dagar och
bidrog effektivt till underrätta utredningensatt arbete.

Åtskilligt skriftligt material tillhandahölls. Det innefattade bl.a. redo-
görelser för Ch 11 och dess tillämpning och med U.S. Trusteessystemet

Ävenaktuell statistik.samt i Senaten 1991ett framlagt förslag till
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1985 Mr.tillhandahålls S.konkurslagenamerikanskadenändring i av
Ofñce of the U.S.Administrativedenutdragm.fl.. EttHeflin avur

5.1.BilagabifogasstatistikenupprättadeCourts som
utredningen ifrågordepåsammanfattasföljandedetI somsvaren

medgavgällde. Programmetbesökentill deskickatförväg över personer
utfrågade. Avsamtligamedgrundligtgenomgicksfrågorallainte att

områdedetligga just påtonvikten iskäl komnaturliga att somsvaren
information-hurföreställningföreträdde. Förvederbörande att omge en

deuttalandenvissa allmännaförstdeltill återgesutredningenkom aven
l den månsärskilda frågorna.deföljer påDäreftertillfrågade. svaren

uttalandenaallmännaderedanframgårsärskild frågasvaret aven
intedet senare.upprepas

frågorutredningensSvaren påB.

uttalandenallmännaVissa

infördesdettaheltinte närCh någotFörfarandet enligt ll nyttKing var
och kanförfarandetill dettaframhade letttraditionlångEn1978.

innehöll Ch Xdennakonkurslag. Itill 1937 årstillbakahänföras
ochsäkerhetfordringarfrågorCh XIför bolag,bestämmelser utanom

blivitharChsärskilda fall. 11för vissabestämmelserCh XII en
harkapitelbestämmelserna dessade fornasammanslagning tre menav

dem i USAKing tillhörbestämmelser.delheltillförtsdessutom nyaen
rättvistsnabbaresåvältillCh lettdet 11 ett meratt somnyamenarsom
Chproblem. 11ekonomiskamedföretagrekonstruktionsförfarande för

för borgenärerna,gäldenärsföretag värtärtankenbygger att ett mer
rekon-tillframnåtid detdenunderhålls igångrörelsen atttar enom

gäldenären,mellanbalansCh söker nå11verksamheten.struktion enav
skall detFörhoppningsvissäkerhet.och borgenärermedborgenärer utan

åstadkommaFörfarandet ärprocedur.koncentrerad attavsett enenvara
olikaharallaEftersominblandadede partermellanuppgörelse parterna.

tillframskallförhandlingar nåmeningenpositioner detär att genomman
tillhandahållerChinblandade. 11deplan kan accepteras avsomen

innefattakanplanenförhandlingarför sådana attincitament genom
betalning.tillrätti borgenärernasinskränkningar

för givetreorganizationinstitutetLevinson USAI somtar man
missbrukförekommitvisserligenharmetod. Detinsolvensrättslig av

revideradesmotverka detförBl.a.sida.gåldenärensförfarandet från att
till bättrelettharnågotProgram,Trusteedåvarande U.S.1986 ensom

företag.mindreväl förinte såChförfarandet. 11övervakning passarav
förfarande.billigarekrävsDär ett

second chance. Det åragäldenärenvill i USAManApelbaum ge
vidare.företagetdriverinsolvensförfarandetunderhanviktigt att

harKonkursgrundläggande.därförpossession ärdebtor inBegreppet
konkurs.användainförtvekarManstigma.fortfarande attett
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han haftsenatsutskott där arbetar har 1991 hearingWilliams Det
nöjd förfarandet.i allmänhet med Detangående Ch Man ansågs11. var

problem gäller mindre ñretag.work well. Chfair and Ett 11 anses
beträffande dessa. novembersärskilt väl I 1991 har iinte fungera

införafram förslag kapitel ilagts USSenaten ett att ett nyttom
rörande reorganisation small businessessBankruptcy Code seav ovan

problem har kommit gäller företagnämnda 1985. EttS. annat som upp
eller kan komma riktas betydande skadestånds-vilka har riktats attmot

miljöfarlig verksamhet asbest harkrav grund etc.. Detpå t.ex.av
sådana företag ansökt Ch för sigförekommit 11 att taatt om ur en

ekonomisk krissituation. Man har sökt lösa fallenhotande attgenom
förfogar medel skilda från ñretagetsbilda trust övrigaöversomen - -

skadeståndskrav.för betalning av
Program inom U.S. DepartmentLogan U.S Trustee är ofett organ

ñr administrationenJustice. har bankruptcyDet ett stort ansvar av
inkl. Ch Landet med tanke härpå indelat i 21 regioner.cases, 11. är

omfattar 250 anställda. syftar tillProgram Det tillU.S. Trustee 1 att se
under Ch that the forward11att parterna tocase movesagerar

skall efter reformresolution. U.S. Trustee Program 1986 års bl.a.
bildande creditors° committee, övervaka gäldenärenmedverka till av

förfarandet i konkursoch eventuellt begära övergår Ch 7, tillatt attse
erforderlig informationgäldenären lämnar disclosuregenom en

gäldenärentill domstolen, övervaka sig efterstatement tittaratt en
reorganisationsplan granska bl.a. kostnadsyrkanden professionalsamt

har inte tillkommit för bevakafees. Trustee ProgramU.S. att statens
ankommer också U.S. Trustee Programskatteintresse. Det på att utse en

inte får behålla sin rådighet.i Ch gäldenärentrustee 11, när
med Trustee fanns redan DessförinnanSystemet U.S. 1979.Jones var

hade övervakningsfunktiondet konkursdomstolen i konkurssam-som en
principiellt fel domstolenmanhang. Det ansågs utsågatt t.ex. en

konkursförvaltare, sedan processade inför domstolen. skildeMansom
funktionendärför den administrativa till U.S. Trustee. Domstolenut

varefterfattar beslut trustee skall U.S. Trusteeatt utses,om en
lämplig till sysslan. förekommer dock baraförordnar Det inpersonen

fråga utseende blir aktuelltrusteecases t.ex.extreme att om av en
leder till 13 fallen.vid fraud. Ch lyckat resultati I 13 blirll detav

det behöver dock inte misslyckande. plan kankonkurs; Enettses som
föreslåkonkurs. kan inte plan kan hapå U.S. Trusteeut en men en

sammanhanget.medlande funktion i U.S. Trustee kan ochnärvarat.ex.
synpunkter vid creditors meeting.lägga fram ett

fungerar. Risken för tidsutdräkt inteMiller Ch så11 är stor, att man
tidsfrister för förfarandet.bör införa

work. drar tidenIt does Men det de långva-Crames ut genom
riga förhandlingarna mellan inblandade big spelarI cases U.S.parter.

roll.inte framträdandeTrustee så
iblandfungerar. det ñr dyrt förRosen Det Men mångaär genom
emellanåt förcommittees och advokater. Det också lång tid. Fixatar

tidsgränser bör dock inte införas.
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Lifland Förfarandet kan allt från månad till år. Det före-ta en sex
kommer något brukar kallas prepackaged bankruptciesnumera som
förpacketerade insolvensförfaranden i fråga företag medom
tillgångar och inte så borgenärer.många Det the professionalsår som

the packing.gör Borgenärerna har i fall redanså gått med villkorenpå
i planen förhand. Förfarandetpå kan då fort. Konkursdomstolen the
judge inga initiativ vid Ch Det11. på detärtar parternaegna
ankommer. förekommerTyvärr ofta missbruk Ch får11. Fråga dåav
väckas berörd förfarandet skall tillövergå konkurs Ch 7.part attav om

King Det riktigt detär allt oftare förekommer informellaatt numera
metoder för reorganisation före Ch 11. Men kan rösta ner voteman

klassout borgenärer bara enligt the Bankruptcy Code. Haren av man
undersökt förutsättningarna för reorganisation redan före ansökan Chom

blir förfarandetll, i domstolen både snabbare och billigare.

II. Svaren på de särskilda frågorna

I Under vilka villkor kan förfarande enligt Ch I påbörjasIett

Man skiljer mellan fall då ansökan gäldenären voluntarygörs caseav
och fall då det borgenärär ansöker inv0luntary petiti0n. Antaletom
involuntary petitions litet King.är Borgenären måste visa att
gäldenären inte kan betala sina skulder. Finns det flera borgenärer,än 12
måste 3 dem förena sig ansökan.av om

Ingen de tillfrågade uttryck för själva påbörjandetattav gav av
förfarandet förenat med problem i tillämpningen. Från hållettvar
Lifland påpekades ansökan gäldenären Ch emellanåt11att är attav om

fråga emergency för komma i åtnjutande theattse som en om av
automatic staty. Som exempel nämndes företag Texaco lämnadeatt ett
in ansökan för hindra verkställighet dom.atten av en

vilka1.2 I situationer har Ch praktiken11 i vanligen använts

Förfarandet har inte minstanvänts beträffande företag, närstora ut-
vecklingen marknaden gjort vissa delar företag olönsamma.ettav
Exempel kan hämtas från stälindustrin, transportsektorn bl.a. flygbolag,
lastbilstillverkningen King.

Antalet fall där Ch gällt mycket11 företag över miljoner100stora
$ i tillgångar har Ökat kraftigt under 1980-talet och början 1990-talet.av
Enligt uppgifter från the Bankruptcy Division vid the Administrative
Office of the U.S. Courts kommer dessa fall öka i fortsättningenävenatt

grund konjunktumedgängen.på Det gäller också extremely largeav
$Ch ll-fall miljardöver i tillgångar, vilka de första månadernaen sex

budetåret 1991 fler något tidigareän år. Se vidare bilaga 5.1.av var
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Enligt statistisk analys gjord i oktober vid1989 the Bankruptcyen
division of the Administrative Ofñoe of the U.S. Courts visade en
undersökning målstorlekeni Ch ll-fall bl.a. följande. Ett mycket litetav
antal fall stod för largea portion of all in bankruptcy estates.money
Mera 23 all föreslagenän utdelning hänförde sig till de fall där10av

Äden förordade betalningen översteg 100 miljoner andra sidan
understeg föreslagen utdelning $500.000 i l2än alla fall.mera av
Dessa smaller cases motsvarande mindre %2än all föreslagenav
betalning.

2 Under förfarandet får gäldenären behålla rádigheten och
kontrollen egendomsin och verksamhet. Vilkaäver för-är
delarna med det Och vilka nackdelarnaär

Så alla tillfrågade underströk uttryckligengott viktensom attav
gäldenären behåller rådigheten kontrollen sitt företagöver thesamt
debtor in possession. blirDet billigare och bäst för bådeär företaget
och dess borgenärer King. En trustee har inte tillräckligt afñrskun-
nande Miller. Kommer utomstående in trustee, kan han vållaen som
skada för företaget. Det har hänt domstolen vägratatt att utse en
trustee. I stället har lösningen med examiner valts. Sannolikten
förekommer det oftare trusteesän bara beträffande något störremen
företag King.

Från del håll pekades inte bör frånutgå gäldenärenatten attman
gjort sig skyldig till mismanagement ansökannär görs Ch ll. Theom
debtor bad person Logan. Det finns flera sätt övervakano att
gåldenåren under förfarandet. Viktigt bl.a.är med U.S.systemet
Trustees. Om gäldenären inte fullgör sina skyldigheter kan U.S. Trustee
begära hos domstolen förfarandet iövergår konkursatt Jones.

Saken uttrycktes från håll Rosen på det viset alltett hänger påatt
gâldenärens ensamrätt göra reorganisationsplanatt under 120upp en
dagar efter ansökan Ch Gör gäldenären11. sig skyldig till bedrägeriom
eller gross mismanagement, finns möjligheten trustee.att utse en
Men då måste det professional trustee.vara en

Se också under Vissa allmänna uttalanden.

3 Vilken roll spelar konkursdomstolen under förfarandet

förstaI hand hänvisas till I Logan, Jones och Lifland.
Den formella och tvistlösande funktion konkursdomstolenmera som

har vid Ch 11 ansågs allmänt fungera väl. Från håll Cramernumera ett
påpekades konkursdomarna olikaår delatt aktivaär och del ären en

passiva. Från håll the Bankruptcy Divisionett vidannat themera
Administrative Office of the U.S. Courts framhölls det snabbtatt
växande antalet fall har ökat arbetsbördan för domarna betydligt se även
bilaga 5.1.
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trusteevilka situationerI1 utses en

frågaoch 2.under ISe

erfarenhet vanligenenligt Er utsettsharVem4.2

innanolika intressen lämpliga kandidater,konsulterarU.S. Trustee om
kan drivabehövs specialistJones. Dettrustee utses somenen

det blir färre Ch ll-förfaranden iriskenföretag, löper attmanannars
och i stället flera konkursertnistee måstesituationenden utsesatt en

King.enligt Ch 7
normalt också vidi Ch fungerar trustee11En trustee som

kan trustee,borgenärernakonkurs Logan. Men utse en ny om
konkurs.tillförfarandet övergår

hans rättigheterVad kan allmänt4.3 sågas om

inte till frågan.gjordessärskilda kommentarerNågra

förfarandet bevakasinflytande har borgenärerna HurVilket i1
the Creditors Committee, omröstnings-deras intressen

reglerna etc.

Committee nyckelfunktion.the Creditors harBorgenärskommittén en
kommittén med för de 7TrusteeDet U.S.är representanterutsersom

får från gäldenären ochKommitténfordringsägarna.största rapporter
till plan King. Borgenârskommitténdennes förslagröstar utsesom

förfarandet. Viktigt enligt Sectionveckornaunder de första är mötetav
meeting. KommitténCode thethe Bankruptcy341 i statutory
kan särskildoprioriterade borgenärerna. Detföreträder de utses en

anställda. deltar inteprioriterade borgenärer, Statenförkommitté t.ex.
kommittéerna Jones.borgenär i någon avsom

borgenñrskommittén, vanligenOmröstningsregler bestäms ärav men
Omröstning sker bara beträffande planenenhälliga Miller.dess beslut

harvarje borgenär Rosen.och rösten

innebörden down enligt Chförklara cram 11Kan Ni5.2 av ,
med säkerhetsrådsärskilt vad bargendreravser

Code.hittar inte i the Bankruptcy DendownKing Termen cram man
få till stånd fastställelsetill praxis såsomhar kommit sättett att engenom

gäldenårenshota med downcram iirplanen. Att ett mestavav
ligger i intei Ch ll-förfarande. Hotetverksamma attett omvapen

fordranindividuell borgenär medborgenårskommittén eller utanen
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gâldenären sökaföreslår så kanplan gäldenärenmed densäkerhet går
sig down. Cramanvända cramfastställdplanen att avgenom

för-endast under speciellaoch fungerarkompliceratdockdown är
åtminstonei allmänhetplan fastställd måstefåhållanden. För att enen

klassen bestårplanen. denoffra enligt Ommed någotklass pågå att av
det inte blir nödvändigtsäkerhet kanskesaknarfordringsägarede attsom

i denna klassfordringsägarnamajoritetendown. Omtill cramta av
domstolentroligtplanen det inteinte ärdäremot accepterarattaccepterar

och vissäkerhet detmed på sättBeträffande fordringsägare ärden.
$ säkerhet i000har lånat 000gäldenären 1enklare. Antag motatt en

eftergäldenärenoch800 000,värdefastighet, är attnumeravars
möjlighetDomstolen har dåskyldig 900 000.amorteringar är attnu

överensstämmelse$ iden kommertill såskulden 800 000reducera att
gäldenärenförlora. Skullehar ingentingFordringsägarenmed attpanten.

skattefordranhan inte 800 000 Enkonkurs, erhåller äniförsättas mer
underanstånd med betalningengäldenären fårändrasi plan såkan atten

6 år.

och vilken borgenärernasfimgerar the automaticHur3 ärstay
till dispensmöjlighet

automticuttryck för reglerna staytillfrågadedeIngen att omgavav
hälltillämpningsproblem. någraspeciella Frånförenade medär

risken för missbruk Chuppmärksammat llpåpekades att av menman
ekonomiskinnefattar garantimed U.S. Tmsteesbl.a. motsystemetatt en

sida.brottslighet från gåldenårens

säkerhetsbe-förfogafitngerar gäldenârensHur5.4 överrätt att
egendomlastad

beträffande gäldenärensspeciella probleminte någraframkomDet
under fråga 5.3.Jfrförfoganderått.

kontraktsförpliktelserbehandlas gäldenärensHur5.5

verksamheten kanled i den vanligaavtalMiller Nya är ettsom
sig inte bara någrasjälv ingå. Om detnormalt rörgäldenåren om

sig tilleventuellt vända$ kontrakt får han100 000 ett nytt, stortutan
det godkänt.borgenärskommittén för att

sådan får bedömaeller trusteeGåldenårenCramer utsettsen om --
behålla dem. fårkontrakt eller Han göragamlahan skall säga uppom

skadeståndskrav.förkan han råkabusiness test, ut storaett annars
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6.1 Vilka betalningar får erläggas under förfarandet

fickFrågan inte något uttryckligt svar.

6.2 Hur finansieras nödvändiga utgifier under Ch 11

King Section 364 i the Bankruptcy Code trustee vissager en
möjligheter kredit under förfarandet. Det finnsatt olika hârvidlag.steg
En trustee kan sålunda säkerhet kredit för vadutan i Sectionsom
503 b1 kallas administrative expenses. Hit hör kostnader för att
underhålla gäldenärens egendom inkl. bl.a. arbetslöner, skatter 0.1. En
trustee kan också till domstolengå och begära få sådan kreditatt annan

i Section 503 b1. Det kan ske after notice and hearingsom avses
vanligtett inslag i Ch innefattarll underrättelse till berördasom parter

innan domstolen beslutar. En tredje möjlighet är domstolen afteratt
notice and hearing tillstånd till sådan kredit inte hänföraärger attsom
till administrative expenses krediten får förmånsrätt föresamt andraatt
prioriterade fordringshavare. Denna möjlighet är ett gottsenare
incitament ñr medkontrahenter ingå avtal med gäldenären.att

1 långHur tid brukar förfarandet ta

Miller Hur lång tid förfarandet växlar från företag till ñretag.varar
Detaljhandelsföretag brukar problem i januari och ñr dessa företag
brukar det år till stånd rekonstruktion.ta ett att en

Se underäven Lifland.I

7.2 Hur lång tid det planentar upprättaatt

King Planen målet förär hela rekonstruktionsarbetet. kommaAtt med
förslag till plan och den fastställd kan svårt och det oftaen tarvara
mycket tid i anspråk i mindreäven omfattande fall. Tack denvare ovan
beskrivna trenden med förpacketerade prepackaged planer har det
under år blivit allt vanligare det inte behöver så lång tidattsenare ta
innan planen fastställts domstolen. Den enda tidsgräns finns ärav som
de 120 dagar gäldenären har läggaensamrätt fram sin plan. Det bordeatt
finnas någon ytterligare begränsning.

Det bör inte finnas någon ytterligare tidsgråns Rosen, Miller.
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8.1 Hur avslutas förfarandet, formellt

Antingen fastställs planen domstolen eller så övergår förfarandet tillav
konkurs enligt Ch 7. Det händer också saken avskrivsatt planutan att en
uppnåtts Lifland.

Enligt uppgifter från the Bankruptcy Division vid the Administrative
Office of the U.S. Courts resultatet Ch före11 1987 %17var attav
slutade med fastställd plan. dagI torde det somsigröra 20-25 %en om
slutar på det viset.

2 Vilket brukar resultatet bli en rekonstruktion verksamhetenav
etc.

Rosen Man måste klartgöra vilken del verksamheten kanav som
överleva, skall bli gäldenär och vilka borgenärervem som skallsom
finnas. Tillgångarna skall värderas. Säkerhetshavare kanske inte har full
säkerhet. Domstolen kan eventuellt ändra höjdräntans eller säkerhetens
beskaffenhet. Löner ingetär problem. De betalas i regel före ansökan

Ch och11 därefter.även Lyckas inteom upprätta plan, återstårman en
bara konkurs.

Miller Man måste till det bara återstår såatt mycket skulderse som
gäldenären kan bära. Det inteär vanligt med cram down. Det är
vanligast når överenskommelse.att man en

9.1 Kan Ni uppskatta de genomsnittliga kostnaderna för för-
farandet

Från håll the Bankruptcy Divisionett vid the Administrative Office of
the U.S. Courts framhölls kostnaderna inteatt så problem.ett stortvar
De växlar allt efter sakens storlek och kan uppgå till mycket höga

i de företagen.störstasummor
Från håll Jonesett am1at det ofta hävdasatt arvoden tilluppgavs att

jurister i Ch ll-fall förär höga. Man måste emellertid ställa det i
relation till det arbete skall utföras. Ibland krävs insatser dygnetsom runt
i visst skede. Uppgifternaett också jämförbaraär med de utförssom av
andra advokater. Det därförär inte så egendomligt det i ytterlighets-att
fall kan bli tal mycket höga arvoden. I fallet Drexel kostnadenom var
5 miljoner

2 Hur betalas dessa

De betalas gåldenårens egendom King. Se även frågaav 6.2.
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Är villNieller det någotmed Chnöjd 1IallmäntNi är10.1 sett
ändra

Se under

förfarandetändradet planer på10.2 Finns att

Se under

områdetdelstatslagsnfrzing pådet någon10.3 Finns

Enligt denförekommer inte.konkurslagstiftnjngdelstatligKing Någon
försörjakongressendetankommerkonstitutionenamerikanska att

klass kanfederal lagenbartkonkurslagstiftningen. Det är som engenom
utröstad.bli
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Bilaga 5.1Transumt

STATISTICAL INFORMATIONBANKRUPTCY
Prepared by

STATEADMINISTRATIVE OFFICE OF THE UNITEDTHE
COURTS

SeptemberREVISED 1991------

INTRODUCTION

laws designed either rehabilitate ñnanciallyThe bankruptcy toare a
debtor asemble and liquidate his for distributiondistressed to assetsor

creditors. Both businesses and individuals seek protection theofto may
bankruptcy courts.

There currently bankruptcy judge positions authorized291 nation-are
wide. in judicial districts which the 50They 90 states,encompassserve

of Columbia, and Rico. number ofthe District Puerto have beenA states
divided into three, four judicial districts, but district includestwo, or no

than Bankruptcy statistics compiled district-by-state.more one are on a
ofdistrict basis. the convenience the reader, the statisticsFor are

basis in of the followingpresented state-by-state charts. Moston a some
of the statistics which follow for the Judiciarys Statistical Yearare

30th eachwhich ends JuneSY, year.om

TOTAL BANKRUPTCY CASE FILINGS Bankruptcy filings continue
rise. bankruptcy fOver 880 000to cases were

the endediled during June 30, 1991 SY 1991, increase of 21year an
% the previousover year.

ñlings relativelyTotal bankruptcy stable between SY and1981case were
1985, but have increased by 142 % since then. Virtually all theSY of

ofincrease has in filings chapter 7 and chapter Chapter13come cases.
ñlings peaked during SY 1986, and have dropped by11 nearly 20case

% that filings havesince time. Chapter 12 also dropped substantially
during fourthe past years.
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BANKRUFTCY CASE FILINGS SY 1981--1991

Year Total Chap- Chap- Chap- Chap- Other
ended ñlings casester ter ter ter
june 7 11 12 13
30

1981 360 329 265 719 7 828 NA 86 778 4

1982 367 866 255095 05814 98 705NA 8

1983 374 734 251319 21206 NA 102201 8

1984 344 275 232991 19913 NA 91 358 13

1985 364 536 244 647 21 420 NA 98 452 17

1986 477 856 675332 24 442 NA 120726 13

1987 S61 548278 397 56422 4 824 136300 42

1988 594 567 423 789 18889 3 099 148771 19

1989 642 457993 234 17447 717 166539 561

1990 725 484 505 332 19591 351l 199 186 24

1991 880399 612 324 22 493 3581 244 192 32

- Includes chapter 7 stockbroker, chapter chapter railroad, and11
Section 304 cases
--The Bankruptcy ofCode into effect1978 October 1979.went on
Through there hadJune 30, 1991, been 5 904 684 commencedcases
under the Code. The six millionth Code filed in early August,case was
1991.
--Approximately of40 % bankruptcy ñlings joint ñlings involvingare a
husband and wife.
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FILING TRENDS During SY 1991, total bankruptcy ñlings increased
by least 30 % in the followingat All of these thatstates. states are
experiencing large increases in bankruptcy ñlings locted in thecase are
Eastern portion of the United States, with all of the that hadstatesseven

50 % increase located in the Northeast.over a

TOTAL BANKRUPTCY CASE FILINGS

STATE SY SY PERCENT
1990 1991 [NCREASE

NEW HAMPSHIRE 8371 3 414 85,8%

RHODE ISLAND 1 742 3 076 76,6%

MASSACHUSETTS 7 560 12 942 71,2%

CONNECTICUT 4 364 6 916 58,5%

NEW JERSEY 12 640 19 449 53,9%

VERMONT 546 827 51,5%

MAINE 4531 1852 50,4%

NORTH CAROLINA 10 695 15 543 45,3%

DELAWARE 873 1 260 44,3%

SOUTH CAROLINA 4 811 6 887 43,2%

NEW YORK 29 047 40 260 38,6%

MARYLAND 9 201 12 751 38,6%

FLORIDA 31 956 43 417 35,9%

PENNSYLVANIA 15 821 20 778 31,3%

VIRGINIA 19 342 25 262 30,6%

NATIONAL TOTAL 725 484 880 399 21,4%
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nationwide haveñlingstotal bankruptcysixDuring the past years,
of the 50doubled in 36leastFilings have%.by 142 states,increased at

lists the 12chartfollowingRico. TheofDistrict Puerto statesand in the
1985.tripled since SYñlings havehankruptcytotalwhere case

CASE FILINGSTOTAL

PERCENTSYSYSTATE
INCREASE1985 1991

538%535 3 414HAMPSHIRENEW

537%12 9422 031MASSACHUSETTS

444%527 8 3061PUERTO RICO

375%135 417439FLORIDA

310%076750 3ISLANDRHODE

275%6 9168421CONNECTICUT

274%3395 176 19ARIZONA

261%229 827VERMONT

251%1852623MAINE

241%027388 4914GEORGIA

223%7513 944 12MARYLAND

209%5 16 688396MINNESOTA

142%536 880 399364NATIONAL TOTAL
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BANKRUPTCY FILINGS BY DECADE Bankruptcy filingscase were
far higher during the than1980s in other decade. On capitaany a per
basis, filings during the 1980s about double the level of thewere

and nearly timesl970s, high during the l940s. Filings farten as as so
in the 1990s nearly double the for the 1980s.at rateare average

Decade Total ñlings U. S. Popula- Filings per
tion end ofat 000l pop.
decade

1900 1909 173 298 92 228 496 1,88-

1910 1919 215 296 537106 021 2,03-

1920 1929 410 475 123 202 624 3,33-

1930 1939 614 938 132 569164 4,65-

1940 1949 296 021 151 325 798 1,96-

1950 1959 584 272 179 323 175 3,26-

1960 1969 695l 416 203 302 031 8,34-

1970 1979 2 086 189 545226 805 9,21-

1980 0001989 4 583 391 249 605 18,36-

filings through--Case for1979 statistical ended June 30th;are years
ñling since reflect calendar1980 years.
Population figures reflect totals of April of each decade.Census as
--Estimated population of January 1990as
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The AdministrativeBUSINESS AND CONSUMER CASE FILINGS
ofOffice maintains statistics the number business andon consumer

statistical business definedbankruptcies. For purposes a case as a
Corporation, partner-ship, individual currently engaged in business,ana

individual formerly engaged businesschapter 12 in whocase, or ana
for business debts than for debts.consumerowes more

ñlings peaked during andTotal business SY 1987, have declined bycase
since although havenearly 22 % that time, they increased slightly in

ñlingseach of the Total continue rise,past two toconsumeryears. cases
and have nearly tripled since SY 1985. % of bankruptcy ñlingsOver 90

classiñedduring SY 1991 were as consumer cases.

YEAR
TOTAL BUSINESS %ENDED OF CONSUMER

JUN E 30 FlLlNG CASES TOTAL CASES

56 15,3%1982 367 866 423 311 443

18,6%1983 374 734 69 818 304 916

275 18,1%1984 344 62 170 282 105

1985 364 536 651 18,3%66 297 885

8561986 477 76 281 16,0% 575401

561 15,7%1987 278 88 278 473 000

594 567 501 11,5%1988 68 526 066

1989 642 993 62 534 9,7% 580 459

1990 725 484 64 688 8,9% 660 796

1991 880 7,9%399 69 193 811 206
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FILINGS PER JUDGE The number of authorized bankruptcy judgeships
increased from 232 284 in late 1986, and in291 lateto 1988. Despiteto
these increases in judgeships, the judge load muchaverage per case
higher than during the early l980s. Total ñlingsnow was case more
than doubled between SY 1982 and SY but1991, the number of
bankruptcy judges increased by only 25 % during the time. Thesame per
judge annual caseload increased from 1 553 in SY 1981 3 025 in SYto
1991 based 232 judges in 1981, and 291 judges in 1991. Theon
Judicial conference has recommended the Congress thatto 32create
additional judgeships the increasing needs ofto the bankruptcymeet
courts.

EYAR CASE
ENDED TOTAL AUTHORIZED FILINGS PER
JUNE 30 FILINGS JUDGESHIPS JUDGE

1982 367 866 232 l 586

1983 374 734 232 1 615

1984 344 275 232 1 484

1985 536364 232 5711

1986 477 856 232 2 060

1987 561 278 284 l 976

1988 594 567 284 2 094

1989 642 993 291 2 210

1990 725 484 291 2 493

1991 880 399 291 3 025

CHAPTER 7 CASES Chapter 7 designed for individuals and
businesses that wish make fresh butto theirstart, debtscannota pay
from their income. Under this chapter, the individual debtor permitted

keep certain exemptto Which the debtorproperty. keepproperty may
be affected by law. The remainingstate sold bymay property court-a

appointed with the fromtrustee, the sale paid creditors. theAttomoney
end of the the individual debtor receives discharge, whichcase, a
cancels the debtors obligation of the debts listedto in themostpay
bankruptcy petition.
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filings.% of all bankruptcy Overfor about 70Chapter 7 accountcases
cases--whereterminated no assetchapter% of these 790 ascases are

court-appointedby thefrom saleof the debtorall exemptproperty
tnnstee.

of Bankruptcy Code allowsChapter theCASES 11CHAPTER 11 a
be liquidated.going rather thanreorganizebusiness to concernas a

operations andrescale itsdebtor with breathingprovides totorooma
acceptable its creditors.of whichwork plan torepaymentout a

Office, and in-the Administrativestatistics compiled byBased on
confirmedstudy of than 2 000formation gathered in 1989 morea

estimates bethe followingin 15 judicial districts,chapter ll cancases
made.

filed prior have1987--Approximately % of the chapter17 11 tocases
fromconfirmation has risenestimatedwill be confirmed thebeen rateor

filed in% of 1986.% of filed in 22.413.3 1982, to casescases

Nearlyconñrmation 656 days.--The median time from filing to was
aftersecond and thirdin thetwo-thirds of confirmations yearsoccur

ñling.

than inCalifornia and Texasfiled in--More chapter 11 anycases are
filingschapterUtah receive the 11Nevada andother but moststates,

eachof businesses inrelative the number state.to

allñve offor thanaccounted--Chapter filings11 percent casemore
for only % ofaccounted 2.6and 1986, butfilings between 1983 case

filings in SY 1991.
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inthe largest chapter offollowing chart shows 10 11The termscases
filedThree of theseduring calendar 1990.filedassets cases wereyear

and ñled inDistrict of New York, theSouthernin the two were
District ofNorthern Texas.

1990LARGEST CASES OFTEN

OF PLACETOTAL DATE OFCASE
ASSETS FILING FlLlNGRANK NAME

39.10 011590 ClN, OHbillionCampeau1

2 Continental
37.60 DELAWAREbillion 90Air

3 Drexel
83.69 021390 NYCBurnham billion

DALLAS4 Southland
32.53 TXbillion 102490Corp.

PHOENIX5 Circle K
31.93 051590 AZbillionCorp.

Dept.6 Arnes
042590 NYC$1.67 billionStores

Integrated7
31.40 NYCbillion 021390Resources

DALLASNational8
81.34 102990 TXbillionGypsum

ROCKL.9 Fairfield
S ARK910 million 100490Communities

BROWNSVYL10 Greyhound
S 508 060490 TXmillionLines

-Source--Tumar0unds Workouts, 15, 1991January

of Code enactedthe Bankruptcy byChapter 12CHAPTER 12 was
family farmers.of fmancially distressedthe needsCongress to meet

ofThe primary thiseffective November 26, 1986.became purposeon
facing bankruptcy chancefamily farmerslegislation give toto awas

tailoring this lawkeep their farms. Inreorganize their debts and to meet
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economic realities of family farming,the chapter has12 eliminated many
barriers thatof the family farmers had faeed when seeking reorganizeto
either chapterunder ofll 13 the Bankruptcy Code.or

of June 30, 1991, there--As had been total of 12 349a cases commen-
under chapterced of the12 Bankruptcy Code.

--Chapter ñlings12 peaked in1 114 March 1987. Current monthlyat
aboutñlings 100 month.are per

chapter--More 12 have been ñled in Nebraska l 116 of Junecases as
1991 than in30, other state.any
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Bilaga 6
konkurslovenden danskaUtdrag ur

2Kapitel
§ Skifteretten13. i forbindelsetager medBetalingsstandsning modet fordringshavernemed stilling til. om

iikke sig betalingsstandsningenderskyldner, kan§ l0. En opretholdes. jfr. §mener
forpligtelser,sine kan l6opfyldestand til at

sine be- Slk.har standset Udebliver skyldnerenskyldnerenanmelde, fra modetat
lovligt forfald,uden trmffertalinger. skifteretten be-

indeholde skyld-skalAnmeldelsenSik. stemmelse betalingsstandsningenatom, op-skal beskikkesdertil. hvemforslagnerens hører.
tilsyn under betalingsstandsningen, samt Stk. Opretholdes bctalingsstandsningen,som

erklzring fra den pågaeldende den-at traeffer skifteretten efteren begzringom, afgørelse
villig hertil opfylder betingelserne i beskikkelse afne er og andet tilsyn elleretom omAnmeldelsen uden virkning,§ 238. hvis aandring al tilsynetser sammensaatning. Desu-

ikke indeholderden disse oplysninger. den kan de spørgsmál, der i § 14,naevnter
stk. § behandles.l6og a,

§ Skifteretten beskikker straks11. ved an-
meldelsens modtagelse tilsyn for § Skifterettenskyldne- 14. kan efter begering ned-et

Skifteretten ikke bundet al kreditorudvalgskyldne- med højst 3 medlem-satte etren. er
forslag til, hvem der skal beskikkes Er der i skyldnerens erhvervsvirksom-rens mer.som

tilsyn. hed end 25 ansatte,mere reprzesentanter en
Stk. Samtidig fastsaztter skifteretten for detids- berettiget til indtrzede i kre-ansatte at

punktet for ditorudvalget,møde med fordringshaverne. der i faldså udgøres al højst 4et
Mødet afholdes inden fra medlemmar.skal tre uger an-
meldelsens Sik. Er dermodtagelse. nedsat kreditorudvalg,et

skal tilsynetStk. Skifteretten løbendekan efter tilsynets be- holde udvalget under-
gasring bestemme, betalingsstandsningensder skal stilles passende forløb.rettetat om
sikkerhed for omkostningerne ved tilsynets
virksömhed. Skifteretten § Skyldneren15. ikkekan undtagelsesvis må foretage dispo-

sitioner at vaesentligbestemme, omkostninger, ikke betydningder kan uden tilsynetsat
al samtykke. Betaling afdzekkes skyldnerens midler, betales af gzeld kun imå ske

overensstemmelsestatskassen. med konkursordenen, eller
hvis betaling nødvendig for afvargeer at
tab.§ Tilsynet skal efter12. be-senest en uge

Stk. Skyldneren skal aflegge regnskabskikkelsen udsende meddelelse beta-en om
for tilsynet efter dettes bestem-lingsstandsningen til samtlige kendte for- over naarmere

melse.dringshavere med til skifteretten.genpart
Sik. Tilsynet kan fornødenMeddelelsen skal vedlzegges skyldnerens antage sag-se-

kyndig bistand.foreliggende årsregnskab eller efternest om-
51k. Er der nedsat kreditorudvalg,sta-ndighedeme uddrag heraf. etMeddelelsen

forudskal tilsynet underrette udvalgetskal endvidere indeholde om
påtznnkte, saerlig vesentlige dispositioner.oplysningl skyldnerens vigtigste aktiverom Endvidere skal tilsynet forud underrette for-passiver vidt muligtså kredi-samtog en dringshaveme sádanne dispositioner,omtorfortegnelse med angivelse af stillede medmindre de nødvendige af tilhensynersikkerheder,

af skyldnerensbevarelsen virksomhed, rime-oplysning2 skyldnerens regnskabsfø-om lig afvaretagelse fordringshavernes faellesring, interesser i øvrigt eller erhvervelsen af dag-redegorelse for3 årsagerne til formá-en og fornødenheder.liglivetslet med betalingsstandsningen og Slk. Såfremt fordringshavere, der repre-oplysning tidspunktet4 for modet medom fjerdedel af de usikredekendtesenterer enfordringshaverne. fordringshavere, indsigelse modgor gennem-Sik. Justitsministeren kan fastsastte reg- førelsen al påtaenkte dispositioner nzevntsomler tilsynet med den i stk. latom, sammen i stk dissemå kun gennemfores, såfremt
meddelelse skal udsendenaevnte en naermere tilsynet indkalder fordringshavcrne til et mo-vejledningangivet fordringshavernesom de flertal af de fordringshaveremodteetogretsstilling betalingsstandsning.under godkender dispostitionerne. l begge henseen-
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Slk. Skifterettenafgorende. kan bestemme,fordringernes belob Har stk.der Jater
ikke skal gaalde medunderretning til fordrings- hensyn til bestemteudsendtder vzeret pan
tefordringer. ikke kan forventesjfr. pkt., skal indsigelsen daakkestk.haverne, som
alinden dagefrem tilsynet 7kommet til pantet.vaere

afsendelse.underretningensefter

i skyldne§ Personer,16 b. ansatsom erbetalingsstandsningen kanUnder§ 16. erhvervsvirksomhed, vederlzeg-og somrensforetages i skyldne-ikkeeller udlaagarrest periodevis bagud. kan kraeve. skyldne-atgesejendomskyldnerens kanaktiver, ogrens sikkerhed forstiller betryggende detrenDette gaaldertil brugeligtikke pant.tages forfaldende vederlag, fortid førstenhver
ikke villefor pantefordringer,ikkedog som tidenvedrører efter anmeldelsenvidt det al

altilfzelde konkurs. Krav.omstodes ikunne betnlingsstandsning. Stilles sikkerheden lkkt
betalings-underskyldneren erhverver forsom hvis tiden dendage eller,inden l4 ansat

berigtiges mod-standsningen. kan ikke ved udertil skyldneren kommet,ydelsetes erskyldneren.med Fordringer påregning som ophold, kan den ophaaveugrundet ansatte
for fristdagen.erhverveter arbejdsaftalen.

rádighedsberøvel-Der kan ikke skeSlk.
kan ikke skeaf dergrundlagpå arrest. for hvilken der skaog ydelse.§ Er16se enc.fyldestgorelseellerrádighedsberøvelse elsøges overgivet til skyldnerenvederlag,svaresbortfalde ial villegrundlag udlaeg,på som skifteretten har modtaget anmeldelstatter,

fo-al medmindre udlaegtilfaelde konkurs. krzevebetalingsstandsning, kan ydelsener ompantefordring,afgrundlagpå aftalenretaget som medmindre tilsynet tiltrzederen tilbage.
Skifterettenomstødes. kanville kunneikke for ikke kommetforfaldstid modydelsenEr
foretages rådig-kanderbestemme,dog at stilles sikkerhed foopfordringskal der på

hedsberovelse. denne.
fordringer FinderiSik. Ved udlaeg rets- ydelsenStk. Er der rådet således over

tilsvarendestk. 2-4,plejelovens § S23. anven- tilbageleveres i vaasentligikke kandenat
kan indkraaves.fordringer närUdlagtedelse. skyldnerenstand, kommeruforandret og sefor-fordringer,forfalder. Betales udlagtede efkonkurs. boet vederlagunder svarernerei fogedrettens be-indkomne belobdetbliver i Har konkursboet rå§ 94,reglenter nr.

siddelse. eftevederlag dogydelsen,det svaresoveri medforerBestemmelserne stk. 2Stk. ireglen § 93, nr.følgende sikker-al al udlaeggettabikke en
hedsret. Skifteretten trzeffer bestemmelsi§ 16 d.

ophørerbetalingsstandsningenatom,for nødven-Sáfremt det må§ 16 ansesa. betalingsstandsningen rimehvisl etsavnerfor-betalingsstandsningensaf tilhensyndigt formal,ligtskifteretten. skyldneren medkan nårmál. ikke samarbejderskyldneren loyalthvis2begering her-samtykke fremsaettertilsynets ellerforeta-der ikke skal kunnebestemme. atom, i øvrigt ikke betryggende måhvis der på3rádighedsberovelseeller ellerudlceg sogesges ordnin;samletarbejdes på opnåde at enaf pantefordrin-grundlagfyldestgorelse på med kreditorerne.tilfaeldeikke ville kunne omstodes isomger, give skifteretteiskal straksSlk. Tilsynetkonkurs.al
såfremt det viser sig,underretning, atTrzeffer skifteretten afgorelse efter51k. en a

foreliggeromstzendighederde i stk. lydelser naavnteskal skyldneren betale Iobendestk.
traeffer afgørelsskifterettenSlk. lndenpantefordringer, efter-de i stk. lpå naavnte

tilsyneskyldneren,skal der givesefter stk.forfalder. Med henblikhánden de påsom
fordringshaverifremmodtede eventueltaf ydelser kan skifterettenbetalingen disse og

sig. kan eventueludtale Derlejlighed tilpassendeskyldneren med mel- atbestemme, at
frist til indledgives skyldneren kortfastsatte atindbetale be-skallemrum ennaarmere

samarbejde.i bank ellerpå sazrskilt konto nytløb spare-en
afgiver indberetning tilTilsynet strakskasse.

indbetaling ikkeskifteretten, såfremt sketer
betalingsfristen ifølgeefter7 dagesenest

skifterettens afgorelse.
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Betalingsstandsningen ophører§ 16 e.
hvisendvidere,

tilbagekalder anmeldelsen,skyldnerenl
tvangsakkord ábnes,forhandling2 om

indledes.gaaldssaneringssag3
afsiges, ellerkonkursdekret4

fra fristdagen forløbet.måneder5 tre er
kan under ganskeSkifterettenStk. secr-
forlenge i stk.omstaendigheder denlige

admed indtil månederfrist tremevntenr.
in-anmoderhvis skyldneren heromgangen,

Fristen kan ikke for-udløb. dogfristensden
fra fristdagen. Eni alt årudlaenges etover

skrift-forlaangelse skalanmodning vaereom
forredegørelse baggrun-indeholdelig enog

forlaengelsen.medfor formálet An-den og
fravedlagt udtalelsemodningen skal vazre en

kreditorud-der nedsathvistilsynet eterog,
fra dette. Skifterettenudtalelsevalg, tillige en

til møde,fordringshavernekan indkalde et
drøfte spørgsmå-henblik påjfr. med§ 13, at

forlaengelse.let om
betalingsstandsningen ef-Stk. Ophører

eller efter § stk. 1-2, ellerstk. 13,ter nr.
skifteretten fristen ef-forlaanger§ ellerl6

inden giveskal tilsynetstk.ter en uge
til samtlige kendte for-herommeddelelse

dringshavere.
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1978 USACodeUtdrag the Bankruptcyur

CHAPTER 11

Reorganization

SUBCHAPTER 1

Oñicers and Administration

SECTION 1101 11 U.S.C. § 1101
§ 1101. Definition for this chapter. In this chapter-
1 debtor in possession debtor when thatexcept hasmeans a person

qualified under section 322 of this title serving in thetrusteeas case;
2 substantial consummation means-

A transfer of all substantially all of the proposed by the planpropertyor
transferred;beto

B assumption by the debtor by the the debtor underto theor successor
plan of the business of the of all substantially all ofmanagement theor or

dealt with by the plan; andproperty
C of distribution under plan.commencement the

SECTION 1102 11 U.S.C. § 1102
§ 1102. creditors and equity security holders committees.

a1 As practicable after the order for relief under chapter 11 ofsoon as
this title, the United States shall appointtrustee committee of creditorsa
holding claimsunsecured and appoint additional committees of creditorsmay

of equity security holders the United States deems appropriate.trusteeor as
2 On of in interest,request theparty order the appointmentcourta may

of additional committees of creditors of equity security holdersor necessary
adequate representationto of creditors of equity security holders.assure or

The United States shall appointtrustee such committee.any
b1 A committee of creditors appointed subsectionunder a of this section

shall ordinarily consist of the willing that hold thetopersons, serve, seven
largest claims against the debtor of the kinds represented such committee,on

of the members of committee organized hy creditors before theor a commence-
of the under this chapter, committeement such fairly chosen andcase was

ofrepresentative the diEerent kinds of claims be represented.to
committee of2 A equity security holders appointed under subsection a2

of this section shall ordinarily consist of the willing thattopersons, serve,
hold largestthe of equity securities of the debtoramounts of the kindsseven
represented such committee.on
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U.S.C. § 1103SEOTION 1103 11

committees.ofand duties1103. Powers§
ofsection 1102appointed undercommitteeofacheduled meetinga At aa

committeeof suchmembers present,which majority of thetitle,this at area
and authorize theselectcourts committeeapproval, suchwith theand may

otherofsuch committeeby accountants,employment attorneys, ormoreone or
for committee.services suchperformrepresentagents, to or

committee appointedemployed representb An toaccountantattorney aor
such committee,while employed byof this titlesection 1102 not,under may

connection within theinterestentity having adverseotherrepresent case.anany
class represented byof thecreditorsRepresentation of same asone moreor

ofrepresentationthe adverseconstitutecommittee shallthe not anper se
interest.

title1102 of thissectionappointedcommittee underc A may-
adminis-possession concerning theindebtorconsult with the1 trustee or

oftration the case;
ñnancial conditionliabilities, andinvestigate the conduct,2 assets,acts,

desirability ofdebtors business and theoperation of theof the debtor, the
relevant theotherandcontinuance of such business, tomatterthe caseany

of plan;the formulationto aor
suchadvise those represented byof plan,formulationparticipate in the3 a

plan formulated, anddeterminationscommitteesof suchcommittee toas any
of plan;rejectionsfile with thecollect and acceptancescourt aor

examiner under section 1104appointment ofthe4 trusteerequest a or
title; andof this

ofinterest those represented.in theservicesperform such other5 as are
of committee under sectionappointmentpracticable after theAsd asoon as

suchcommitteewith suchshallof this title, the to transact1102 meettrustee
proper.andbusiness be necessaryas may

U.S.C. § 1104SECTION 1104 11

examiner.Appointment of§ 1104. trustee or
before conñrmationbutof theafter thea At time commencement caseany
StatesUnited andinterest theinof trustee,of plan, request party oron aa

oforder the appointmentshallhearing, theafter notice and trustee-court aa
misman-incompetence,including fraud, dishonesty,1 for or grosscause,

either beforeof byof the affairs the debtor management,currentagement
includingsimilar butof theafter the notcommencement cause,case, oror

oftheof securities of the debtornumber holders ofthe amount assets oror
of debtor;liabilities the or

equityof creditors, securityinterestappointment in the2 such any
the ofwithout regard numberinterests of theand otherholders, estate, to

liabilitiesof of thetheof securities of the debtorholders amount assets oror
debtor.
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the ofIf the appointmentb does order under this section,court not trusteea
before the conñrmation of plan.time ofthen inat request partya onany a

United States after noticeinterest the and and hearing, thetrustee, courtor a
appointmentthe of examiner conduct such investigationshall order toan an

appropriate, including investigation ofof debtor allegations ofthe as an any
dishonesty, incompetence, misconduct, mismanagement,fraud, irregularityor

of ofin the the aEairs of the debtor by formermanagement currentor or
of the if-debtor,management
appointment of creditors,1 such in the interests equity securityany

interests ofholders, and other the estate; or
debtors2 ñxed, liquidated, unsecured debts, other than forthe debts

$5,000,000.insider,services, owing exceedgoods, taxes, toor or an
If orders the appointment of examiner,c the court trustee trusteea or a
examiner dies resigns during the removed under section 324or case oror an

fails qualify sectionof this title, under 322 of this title, thentrustee toor a
StatesUnited after consultation with parties in interestthe shalltrustee,

courtssubject the disinterestedappoint, approval, other than theto personone
States examiner, the inUnited be,trustee to trusteeserve as or as case may

the case.
U.s.c. §SECTION 1105 11 1105

Termination trustees appointment.§ 1105. of At time before conñrma-any
of of in interest the United Statestion plan, request party trustee,oron aa

notice hearing, the terminate the trustees appoint-after andand courta may
possession ofthe debtor and the ofand to managementment restore property

debtorsof operation of business.and the thethe estate
§SECTION 1106 11 U.s.C. 1106

and examiner.§ Duties ot1106. tmstee
shall-a A trustee

perform the duties of specified in sections 7042,1 7045,trusteea
7047, 7048, and 7049 of this title;

debtor file list, schedule,2 the has done the andnot statementso,
required section 5211 of this title;under

otherwise, investigate3 the that the theordersexcept to extent court acts,
liabilities, financial condition of the debtor, operationconduct, and theassets,

debtorsof business and desirability of the continuance ofthe the such
business, and other relevant the the formulation ofmatter totoany case or

plan;a
practicable-4 soon asas

ñle of investigation conducted under paragraph 3A statementa any
ascertained pertainingof this subsection, including fact fraud,toany

incompetence, irregularitydishonesty, misconduct, mismanagement, inor
of actionthe of aüairs of the debtor, availablethemanagement to causeor a

the andto estate;
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transmit ofB such creditorsstatement toa copy or a summary any any
equity holderscommittee security committee, indentureto trustee,or any

such other entity the designates;and to courtas
5 practicable, ñle plan under section 1121 of this title, fileasas soon a

of why the will üle plan, recommend conversion ofreport tmstee nota a or
the under chapter 12, 13 of this title dismissal ofto thecase a case or or
case;

for for6 which the debtor has ñled requirednot tax returnany year a
furnish,by law, without liability,personal such information be requiredas may
governmental unitby the with which such ñled,be in lighttax toreturn was

of of debtorsthe condition the books and records and the availability of such
information; and

after conñrmation7 of plan, file such thereportsa are necessaryas or as
orders.court
examinerb An appointed section ofunder 1104c this title shall perform

duties specifiedthe in 4 ofparagraphs 3 and subsection a of this section,
otherotherwise,and, the that the orders duties ofexcept to extent court any

the that the inorders the debtor possession perform.trustee court tonot
SECTION 1107 U.S.C. §11 1107

Rights,§ 1107. and duties of debtor in possion.powers,
Subject limitationsa serving in under this chapter,to trusteeany on a casea

limitationsand such conditions the prescribes, debtor into courtor as a
possession shall have all the rights, other than the right compensation underto
section 330 of this title, and and shall perform all the functions andpowers,
duties, the duties specified in sections 1106a2, 43, and of this title,except

serving inof thisunder chapter.trusteea a case
Notwithstandingb section 327a of this title, disqualiñednota person

for employment sectionunder 327 of this title by debtor in possession solelya
personsofbecause such employment by ofrepresentation the debtor beforeor

the of thecommencement case.
SECTION U.S.C. §1108 11 1108

Authorization§ 1108. business. Unless the ofcourt,to operate requeston
in interest after noticeand and hearing, otherwise,orders theparty trusteea a

debtorsthe business.operatemay
SEGPION 1109 U.S.C. § 110911

§ Right be heard.1109. to
Securitiesa The and Exchange Commission raise and andmay appearmay

be heard issue in Securitiesunder this chapter, but the andon any a case
CommissionExchange fromappeal judgment, order, decreenotmay any or

inentered the case.
b A in interest, including the debtor, the creditors commit-party trustee, a

equity security holders committee, creditor, equity security holder,tee, an a an
indenture raise and be heard issueandtrustee,or any may may appear on any

in under this chapter.a case
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SEGYION 1110 11 U.S.C. § 1110

§ 1110. Aircraft equipment and vusels.

a The right of withsecured purchase-moneyparty equipment securitya a
interest in, of lessor conditional of,vendor whetheror trusteea or as or
otherwise, aircraft, aircraft engines, propellers, appliances, parts,or spare as
defined in section of101 the Federal Aviation Act of 1958 49 U.S.C. 1301,

ofvessels the United States, defined in subsection B4 of the Shipor as
Mortgage Act, 1920 46 U.S.C. 9114, that subject purchase-moneytoare a
equipment security interest granted by, leased conditionallyto, sold to,or a
debtor that air carrier Operating under certiñcate of convenience andan a
necessity issued by the Civil Aeronautics Board, carrier that holdswateror a

certiñcate of public convenience and necessity permit issued by thea or
Commerce caseInterstate Commission, the be, take possession of suchtoas may

equipment in compliance with the provisions of purchase-money equipmenta
security lease, conditional sale theagreement, be,contract,or as case may

aüected by section 362 363 of this title bynot of the court toor or any power
enjoin such taking of possession, unless-

1 before 60 days after the ofdate the fororder relief under this chapter,
the subject courtsthe approval,trustee, performto all obligationstoagrees
of the debtor that become due after such date under securitysuchon or

lease, conditional sale theagreement, be; andcontract,or as case may
2 default, other than default of kind specified in section 365b2any a a

of this title, securityunder such lease, conditional saleagreement, contract,or
the ben-as case may

A that before suchoccurred date cured before the expiration of such
60-day period; and

B that after such date cured before the later of-occurs
i 30 days after the of such default;date and
ii the expiration of such SO-day period.

b The lessor,and the secured conditionaltrustee vendor, theparty, or as
be, whose right take possession protected under subsection atocase may

of this section subject courtsthe approval, extend the 60-dayto tomay agree,
period specified in subsection a1 of this section.

U.S.C.SECTION 1111 11 § 1111

§ Claims interests.1111. and

ofsection this titlea A proof of claim interest deemed filed under 501or
section 5211for claim interest schedules filed underthat theany or appears

disputed,this claim interest that scheduled1106a2 of title, except asoror a
contingent, unliquidated.or

allowedb1(A) shall beA claim by lien of thesecured estatepropertya on
suchofdisallowed title the holderunder section 502 of this theor same as

claim had claim, whetheragainst debtor of suchthe notaccountrecourse oron
such holder has such unless-recourse,
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two-thirdsby leastelects,claimsuch atof which partclassi The a
of class,suchclaimsof allowedhalf in numberthanandin amount more

subsection;of thisparagraph 2ofapplication or
suchandsuch propertyhavethat doesholdersuch notii recourse

the plan.sold underbeof this titlesection 363 tosold under or
of thisparagraph 2ofapplicationelectclaimsofclassB A notmay

if-subsection
ofsuchinof claims propertysuchthe interesti accounton

inconsequential value; or v
debtortheagainstclaim of such class hasofholdertheii recoursea

section 363sold undersuchclaim andof such propertyaccounton
the plan.sold underbetitleof this toor

of this506asectionnotwithstandingmade, thenelectionsuchIf2 an
allowed.claimsuchthatsecured claim theclaim extentsuch totitle, a

1112U.S.C. §1112SEGPION 11

dismiasal.Conversion1112.§ or
under chapterthis chapterunder todebtorThe converta caseacaseamay

unless-this titleof7
possession;indebtordebtorthe1 not a

thisunderinvoluntaryoriginally commencedthe2 caseas anwascase
chapter; or

theother thanthis chapterconverted underthe to3 ona casecase was
debtors request.

ofsection, partyinsubsection of this requestcprovidedExcept ab onas
hearing, theandnotice courtafterStates andUnitedthe trustee,interest ain or

of title7 thischapterunderthis chapterunder toconvert a casecaseamay
ofbest interestin thewhicheverthis chapter,underdismiss caseamayor

including-forand thecreditors estate, cause,
of reasonableabsenceandofdiminution thecontinuing loss estate1 to aor

rehabilitation;oflikelihood
plan;eñectuateinability2 to a

creditors;prejudicialdebtor thatby the todelayunreasonable3
section within timeof titlethis1121plan underfailure4 anyto propose a

by thefixed court;
ofdenialplan andproposed requestconfirmation ofofdenial5 aevery

modiñcation of plan;plantime for filing anotheradditionalformade aaor
of this title,section 1144underof confirmationrevocation of order6 an

sectionundermodified planof planconfirmation anotherofdenialand or a
title;of this1129

confirmed plan;consummation ofsubstantialeñectuateinability7 to a
plan;confirmedwithby the debtormaterial default respect to8 a

specifiedconditionofofplan by thetermination of9 aoccurrencereasona
plan;in the or
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required under chapter 123 ofof fees charges title10 nonpayment orany
28.

this chapterunder under chaptertoThec not convertcourt a casecasemay a
corporation thatfarmertitle the debtor moneyed,of this not7 aor aa

debtor suchunless thecommercial corporation, conversion.requestsbusiness, or
this chapter chapterunder underThe tod court convert a casemay a case

of title only if-this1312 or
conversion;debtor such1 the requests

section of thisunder 1141d title;has been dischargeddebtor2 the not
and

ofconversion chapter 12 this title, suchthe debtor3 torequests
equitable.conversion

f, the ofc and thesubsectionsprovided in court, requestExcepte onas
chapterthisunder underStates toUnited converttrustee, a casecaseamay

this chapter, whicheverunderdismissof this title7chapter caseaor may
debtor in voluntarytheof creditors and theinterestin the best estate a case
petition commencingof the suchafter the ñlingñfteen daysfile, withinfails to

informationallow, the requiredtime theadditionalsuch court mayascase or
namescontaining theincluding list andof1 section 521,paragraphby a

claims or oflargest unsecured allof holders of thetheaddresses twenty
unsecured claims, and thefewer thanclaims thereunsecured twentyare

of such claims.of eachdollarapproximate amounts
section,of this beprovisionNotwithstanding other notf a case mayany

of this title unless the debtoranother chapterunderconverted to maycasea
under such chapter.debtorbe a

U.S.C. § 11131113 11SEGPION
bargainingRejection of collective§ 1113. agreements.

has been appointed underthein possession,debtor trusteea The oneor
inthan covered byotherof this chapter,provisions trusteethe a a case

of Railway Labortitlel the Act,and byof this chapterIVsubchapter may
only in accordance with thebargainingcollectivereject agreementaassume or

this section.ofprovisions
applicationñling seekingpriorpetition andñling toSubsequentb1 to ana

possessiondebtor inthebargainingcollective trusteeofrejection agreement, ora
indebtor possession,trustee includeshallthis sectionhereinafter in a

shall-
employeesrepresentativa of theauthorizedtheproposalmakeA toa

reliablecomplete andthebased mostsuchbycovered agreement, on
provides for thosewhichproposal,of suchtimeavailable theinformation at

protections thatandbeneñtsemployeesin themodiñcations arenecessary
that allandof debtorreorganization thepermit the assurestonecessary

fairly andtreatedpartiesañectedall of thedebtor andthecreditors, are
andequitably;

of .therepresentativethesubsection d3,provide, subjectB to
evaluate theinformation towith such relevantremployees necessaryas

proposal.
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2 During the period beginning the date of the making of proposalon a
provided for in paragraph 1 and ending the date of the hearing providedon
for in subsection d 1, the shall reasonabletrustee times,meet, at with the
authorized representative confer in good faith into attempting reachto
mutually satisfactory modiñcations of such agreement.
c The shal1 application for rejectioncourt of collectiveapprove an a

bargaining only ñndsthe that-agreement court
1 the has, prior the hearing, madetrustee proposal thatto fulfills thea

requirements of subsection b 1;
2 the authorized representative of the employees has refused to accept

auch proposal without good andcause;
3 the balance of the favorsequities clearly rejection of such agreement.

d1 Upon the iiling of forapplication rejection the shall schedulecourtan
hearing be held later fourteenthan days afterto thenot date of the ñlinga

of such application. All interested parties and be heard suchatappearmay
hearing. Adequate notice shall be provided such parties leastto daysat ten
before the date of such hearing. The timeextend thecourt for themay

of such hearing for periodcommencement exceeding daysnot where thea seven
circumstances of the ofand the interests justice require such extension,case,

for additional periods of time which the andto trustee representativeor agree.
2 The shall rule such application for rejectioncourt within thirty dayson

after the date of the of the hearing. In the interestscommencement of justice,
the extend such time for ruling for suchcourt additional period themay as

and the employees representativetrustee If the doesto. court notmay agree
rule such application within thirty days after the date of theon commencement
of the hearing, within such additional time the and the employeestrusteeor as
representativa the terminate alterto, trustee provisionsmay agree may or any
of the collective bargaining pending the ruling of theagreement suchcourt on
application.

3 The such protective orders, consistentcourt enter with the needmay
of the authorized representative of the employee evaluate the trusteesto
proposal and the application for rejection, be to preventas may necessary
disclosure of information provided such representative where suchto disclo-

could compromise the position of the debtor with its competi-sure respect to
in the industry in whichtors engaged.

e If during period when collectivethe bargaining continues inagreementa
eüect, and essential the continuation of debtorsthe business,to in orderor

avoid irreparable damageto the the after notice and hearing,to estate, court, a
authorize the implement interim changes intrustee theto conditions,terms,may

benefits, work rules provided collectiveby bargainingwages, or agreement.a
hearingAny under this shallparagraph be scheduled in accordance with the

needs of the The implementation of interimsuchtrustee. changes shall not
render the application for rejection moot.

f No provision of this title beshall construed permitto trustee toa
ifnilaterally terminate alter provisions of collective bargainingor any a agree-

prior compliance with the provisions of this section.ment to
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SEGPION 1114 11 U.S.C. § 1114
insurance§ 1114. Payment of beneñts retired employees.to

a For of this section, the retiree benefitstermpurposes paymentsmeans
entity for theto of providing reimbursingany or person purpose or payments

for retired employees and their and dependents, for medical, surgical,spouses
hospital benefits, benefits in the of sickness,event accident,or care disability,or
death under plan, fund, through the purchaseor of insuranceany or program
otherwise maintained established in whole in by theor debtorpartor prioror

to ñling petition commencing under this title.a a case
bl For of this section, the authorizedterm representativapurposes means

the authorized representative designated subsectionpursuant c forto persons
receiving retiree benefits covered by collective bargainingany a agreement or
subsection d in the of receiving retiree beneñtscase covered bypersons not
such agreement.an

Committees2 of retired employees appointed by the court pursuant to
this section shall have the rights, and duties committeessame powers, as
appointed under sections 1102 and 1103 of this ,title for the ofpurpose
carrying the ofout sections 1114 and 1129a13 and, permittedpurposes as
by the shall have thecourt, enforce the rightsto of under thispower persons
title they relate retiree benefits.toas
c1 A labor organization shall be, for of this section, the authorizedpurposes

representativa of those receiving retiree benefits covered bypersons any any
collective bargaining which that laboragreement to organization signatory,
unless A such labor organization elects the authorizednot to serve as represen-
tative of such B the motion bycourt, in interest,persons, or partyupon a any
after notice and hearing, determines that diñierent representation of such

appropriate.persons
2 In where the labor organization referred in paragraphcases to 1 elects

the authorizednot to representative of those receivingserve as persons any
retiree benefits covered by collective bargaining which thatany agreement to
labor organization signatory, in where the court,or cases pursuant to
paragraph finds1 diñerent representation of such appropriate, thepersons

motion by in interest,court, and after noticeparty and hearing,upon a any a
shall appoint committee of retired employees the debtor seeks modifys to

the retiree benefitsnot the otherwise determinesor court thatpay or
appropriate, from such the authorizedtoamong persons, serve representa-as
tive of such under this section.persons
d The motion bycourt, in interest, and efter noticepartyupon anda any
hearing, shall appoint committee of retired employees thea debtor seeksa
modify the retireeto benefitsnot the otherwise determinesor courtpay or

that appropriate, the authorizedto representative, under thisserve as
section, of those receiving retiree benefits covered by collectivenotpersons any a
bargaining agreement.

c1 Notwithstanding other provision of this title, the debtor inany posses-
sion, the has beentrustee appointed under the provisions of this chapteror one



1992113SOU550Bilaga 7

possession, shalldebtor inincludetrustee shallsectionthishereinafter in a
beneñts, that-retireemodify exceptshallandtimely not anypay

representative, andauthorizedofmotion the truteetheA court, oron
of suchmodiñcationorderhearing, payments,andnoticeafter maya

h of this section;g andsubsectionsofprovisionsthe orpursuant to
ofof recipients thoserepresentative theauthorizedand thetheB trustee

of suchmodification payments;beneñtsvfmay toagree
paid by thecontinue beshallmodiñed trustee.tobenefitswhich suchafter as

before planbe maderequiredbenefitsfor retiree toAny2 apayment
ofunder has theeüectivetitleof this status1129sectionconfirmed an

of this title.section 503provided inadministrativeallowed expense as
seekingapplicationñlingpriorpetition andñling toSubsequentfl to ana

shall-benefits, theretireeof the trusteemodiñcation
of retirees, basedrepresentative theauthorizedproposal themakeA toa

oftime suchavailable theinformationreliable atcomplete andthe moston
proposal, retireemodiñcations in theprovides for thosewhich necessary

the andreorganization of debtorpermit thebeneñts that tonecessaryare
partiesaffectedall of theandthe debtorcreditors,allthat areassures

andequitably;fairly andtreated
representative of retireesthek3, thesubsectionsubjectprovide,B to

the proposal.evaluateinformation torelevantwith such necessaryas
making of proposalof thethe datebeginningperiodtheDuring2 aon

providedhearingof thethe dateendingandparagraph 1,inforprovided on
withtimes, thereasonableshall atk1, the meet,subsection trusteefor in

reachattemptingfaith ingoodconfer in torepresentativeauthorized to
beneñts.such retireeofmodiñcationssatisfactorymutually

modiñeation in thefor paymentprovidingordershallg The entercourt an
ñnds that-beneñts theof retiree court

fulñlls theproposal thatmadehearing,prior thehas,1 the totrustee a
subsection f;ofrequirements

suchrefused acceptretirees hasof the torepresentativeauthorized2 the
andgoodproposal without cause;

reorganization of the debtorpermit the3 modiñcationsuch tonecessary
partiesañectedof theand alldebtor,thecreditors,that all areand assures

balance of thethebyfavoredclearlyandequitably,fairly andtreated
equities;

forordersproviding suchshall the enterthat in courtexcept anno case
proposedthan thatlevel lowermodiñcationfor tomodiñcation which provides aa

complied with thehavethefound by court toproposalinby the thetrustee
Thathowever,Provided,f atsubsectionsubsection andrequirements of this

in themodiñcationfor paymentprovidingenteredtime after orderany an
beneñtsmodifying suchaftertime agreementof retiree benefits, at ananyor

recipientsof therepresentativeauthorizedtheandmade between the trustee
fortheapplyrepresentative courttoauthorizedbenefits, anof such the may

inincreasethegrantedshall beorderwhichbenefitsincreasing thoseorder
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benefits sought consistent with the standard forth in paragraphretiree set
Provided further, That neither the the authorizedand3; trustee nor represen-

from motion forprecluded making than modiñcationtative orderone amore
by this subsection.governed

subsectionPrior issuing final order under g of thish1 section,courtto a a
debtors business, inessential the continuation of the order avoidto toor

after noticeirreparable the the and hearing,damage to estate, court, a may
inauthorize the implement interim modifications retiree benefits.trustee to

scheduled in withhearing this subsection shall be accordanceAny under2
ofneeds thethe trustee.

such interim changes does render the motionThe implementation of3 not
modiiicationfor moot.

timethe ñling of the petition and theretiree benefits paid betweenNoi a
effective shall beof this title becomesconñrmed section 1129underplan

benefits whichclaims forfrom allowedoñiset thededucted amounts anyasor
plan withpaid under thefrom the beremain unpaid, respect toamounts toor

benefitsclaims for unpaidwhether suchfor unpaid beneñts,claimssuch are
from benefitsunpaid benefitsarise from right futurebased to or anyaorupon

section.thismodiñcations allowedresult ofpaid pursuant tonot aas
section 502b7 of thislimited bybeneñts shall beclaim for retireej No

title.
beneñts,for modifying retiree theapplicationiiling ofUpon the courtk1 an

fourteen days after the datelater thanhearing be heldscheduleshall nottoa
and be heardinterested partiesapplication. Allof suchñlingof the may appear

parties leastprovided suchshall benotice tenhearing. Adequate to atsuchat
for theextend the timehearing. Theof suchthe date courtbeforedays may

exceeding days where theperiodhearing forof such notcommencement sevena
require such extension,of justicethe interestsandof thecircumstances case,

authorizedand thewhich theperiods of timeadditionalfor trusteetoor
representative agree.

modiñcation within 90 days,application forshall rule such2 The court on
of justice,the interestshearing. Inof theofthe date theafter commencement

periodadditional thesuchruling fortime forextend suchthe court asmay
If the doesrepresentative agreeauthorized court notand the to.trustee may

of thethe dateafterapplication within 90 days commencementrule suchon
authorizedtheandtime thewithin additionalhearing, such trusteeof the asor

modifi-proposedtheimplementrepresentative the trusteeto, mayagreemay
application.suchofpending ruling thecations the court on

the needconsistent withprotective orders,such3 The court entermay
trusteesevaluate theretireesofrepresentative theauthorized toof the

bemodiñcation, preventapplication for toproposal and the necessaryas may
such disclo-representative wheresuchinformation providedofdisclosure to
its competi-withof debtorposition the respect tocould compromise thesure

which engaged.industry inin thetors
dependentstheretiree,applyThis section shalll tonot spouse ororany

preceding themonths12income for theretireesretiree, suchsuchof gross
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$250,000,ñling of bankruptcythe petition equals exceeds unless such retireeor
demonstrate the satisfaction of the that he unableto obtain health,court tocan

life.medical, and disability for himself, his and his dependentscoverage spouse,
would otherwisewho be employerscovered by the insurance plan, comparable

the provided by the employer the day before the filingto of petitioncoverage on a
this title.under

Ott

RetireeThe Beneñts Bankruptcy Protection Act of 1988, Pub. L. No.
100-334, made and substantially amended Section 608 ofpermanent the second

VI oftitle J oint Resolution making continuing appropriations for tiscalthe year
1987, and for other purposes. Pub. L. No. 99-591 1986. Section 608, as
amended, which forth below, applies chapterset 11 whichto cases were
pending June 16, 1988, the date of of the Act.enactmenton

Title VI-General Provisions

Sec. 608. a1 Subject paragraphs 2, 3, 4, 5,andto and notwithstand-
ing title 11 the United States Code, the shall benefits retiredtrustee topay
former employees under plan, fund, maintained establisheda or program or
by the debtor prior iiling petition through the purchaseto of insurancea or
otherwise for the of providing medical, surgical, hospitalpurpose or care
benefits, benefits in the of sickness, accident, disabilityevent death.or or

2 The, level of benefits required be paid by this subsectionto bemay
undermodified prior the conñrmation of planto section 1129 of such titlea

if-
A the and authorizedtrustee representative of the former employoan

with whom benefitssuch payablerespect to the modifica-ees toare agree
tion of such benefit payments; or

B the finds that modification proposed bycourt the trustee meetsa
the standards of section 1113bl(A) of such title and the balance of
the equities clearly favors such modiñcation.

If such benefits cover-ed by collective bargaining the autho-are agreement,a
rized representativa shall be the labor organization that signatory suchto
collective bargsining unless there conflict of interest.agreement a

3 The shall benefitstrustee in accordance with this subsectionpay
until-

A the dismissal of the involved;case or
B the eñiective date of plan confirmed under section 1129 of sucha

title which provides for the continued after conñrmation ofpayment the
plan of all such benefits the level established underat paragraph 2 of
this subsection, time prior the conürmationat ofto the plan, for theany
duration of the period the debtor as defined in such title has obligated
itself provide such benefits.to
4 No such benefits paid between the ñling of petition in covereda a case

by this section and the time plan confirmed under section of1129 sucha
title with such becomes eñective shallrespect to be deducted oñ°setcase or
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from allowedthe claims for benefitsamount which remain unpaid,as any
from the be paid under the plan withamount to such claimstoor respect

for unpaid benefits, whether such claims for unpaid benefits basedare upon
from rightarise future benefits fromto benefit paidnotor a or any as a

result of modiñcations allowed this section.pursuant to
5 No claim for benefits covered by this section shall be limited by section

502b7 of such title.
b1 Notwithstanding provision of title 11 of the United States Code,any

the shall allowable claim oftrustee for benefit paid-pay an any person a
before filing ofA the the petition under title of11 the United States

Code; and
B directly indirectly retired formerto employee under plan,or a a

fund, described in subsection a1;or program
determinedif, by the such entitledcourt, from suchtoas person recover

employee, provider of health such employee, directlytoor any care or
indirectly, ofthe such benefit for whichamount such receivesperson no

from debtor.thepayment
2 For of paragraph 1, the provider of healthterm carepurposes

who-means a person
A the direct provider of health including physician, dentist,care a

podiatrist, optometrist, physician assistant, ancillary personnelnurse, or
supervisionemployed under the of physician;a or

B administers facility institution including hospital, alcohola or a
facility,and drug abuse outpatient facility,treatment health mainte-or

organization in which health provided.nance care
c This section eEective with respect to commenced under chaptercases

of States11, title United Code,11, in which plan for reorganization hasa
been confirmed by the inand whichnot such benefitcourt still beingany

paid October 1986, inand that become subject chapter title11,toon cases
U.S. Code, after October11 1986 and before the date of the enactment

of the Retiree Beneñts Bankruptcy Protection Act of 1988.
d This section shall apply during period in whichnot subjectany a case
chapter title 11 United States Code.to

House Joint Resolution 738, Senateamended by Amendment No. 3192, Pub.as
L. No. 99-591 1986, theand Retiree Beneñts Bankruptcy Protection Act of
1988, Pub. L. No. 100-334 1988. See H.R. Rep. No. 1005, 99th Cong., 2d
Sess. 608 1986. As originally Sectionenacted, 608a instructed the trustee

benefits until May Pub.to 15, 1987. L. No. 100-41 1987 changed Maypay
15, 1987 September 15, 1987; Pub. L. No.to 100-99 1987 changed
September 15, 1987 October 15, 1987. referenceTheto Octooer 15,to
1987 deleted theby Retiree Benefits Bankruptcy Protection ofAct 1988,was
Pub. L. No. 100-334 1988.
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SUBOHAPTER

The Plan

U.S.C. § 1121SEOTION 1121 11

file plan.Who1121.§ amay
commencing voluntarypetitionwithüle plandebtorThea a case,amay a

involuntaryintime voluntaryat case.or sna caseanyor
otherwise the debtor filesection, onlyprovided in thisExceptb may aas

relief this chapter.order for underafter the of theuntil after 120 days dateplan
creditorsthe debtor, thein interest, including trustee,c Any party a

securityholders committee, creditor, equityequity securitycommittee, anaan
only if-file plan andindentureholder, trustee, may aanyor

this chapter;appointed underhas been1 trusteea
after the date of thebefore 120 dayshas ñled planthe debtor2 not a

chapter;thisfor relief underorder or
before 180accepted, daysthat has beendebtor has ñled plan3 the not a

class of claimsthis chapter, by eachfor relief underof the orderthe dateafter
impaired under the plan.thatinterestsor

respective periodswithin thein interest madeofOnd partyrequest a
after notice hearing,section andb c of this andin subsections andspecified a

period the 180-daythe 120-dayincreasefor reducethe court orcause ormay
in this section.referredperiod to

U.S.C. § 1122SECTION 1122 11

claims interests.Classification ot1122.§ or
placesection, planin subsection b of thisprovidedExcepta a may aas

such claim interestonlyin particular classinterestclaim oraanor
of such class.interestsother claimssimilar thesubstantially to or

ofof claims consisting onlyclassdesignatsplanb A separate everyamay
that thereducedclaim that less than courtunsecured to amount approvesanor

convenience.for administrativereasonable and necessaryas
U.S.C. § 1123SECTION 1123 11

of plan.1123. Contents§
law, planapplicable nonbankruptcyotherwiseNotwithstandinga aany

shall-
of claims,this title, classes otherofsubject section 1122designate,1 to

507a2, 507a7 of507a1,sectionof kind specified inclaimsthan ora
of interests;title, and classesthis
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impaired under thethatinterestsclaims notofspecify class2 orany
plan;

impairedinterests thatof claimsclassofspecify the3 treatment orany
plan;theunder

of particularinterestclaimeachforthe treatmentprovide4 aorsame
lessinterestclaimparticular toofholdertheunless aagreesclass, ora

interest;claimparticularsuchoffavorable treatment or
suchimplementationplansfor theprovide adequate as-5 means

of theof theof all property estate;the debtor partretention byA or any
of theof the estate topropertyoftransfer all.B part one or moreanyor

of suchconñrmation plan;after thebeforeorganizedwhetherentities, or
withdebtorof theconsolidationC persons;moreone orormerger

either subjectof theof the estate,of all propertysaleD partanyor
of theof alldistribution part propertylien, thefree of anyorto oranyor

of thein suchinteresthaving property estate;thoseof the estate auamong
lien;ofmodiñcationsatisfactionE anyor

instrument;similarindentureofmodiñcationcancellationF oranyor
äG default;ofwaivingcuring anyor

otherin interestchange ratematurity dateextension ofH oranor aa
securities;of outstandingterm

debtors charter;of theamendmentI or
referred inof entitydebtor,of the tosecuritiesofJ issuance anyor

for forfor cash,paragraph, property,of thisCBsubparagraph or
for otherinterests,claimsforin exchangesecurities,existing anyororor

appropriate purpose;
the debtorof debtor,thecharterin theinclusiontheprovide for

5C5Bin paragraphreferredcorporation toofcorporation, oranyora
nonvoting equityofissuanceprohibiting theprovisionsubsection, ofof this a

possessingsecuritiesofseveral classestheproviding,securities, and toas
classes,suchof suchdistributionappropriatevoting amongpowerpower, an

preferencehavingsecuritiesequityofclassofin theincluding, aanycase
dividends, adequatewithsecurities respectof equity toanother classover

class inpreferredrepresenting suchof directorselectiontheprovisions for
anddividends;of suchdefault in theof paymentthe event

of creditorsthe interestswithconsistentprovisions thatcontain only7 are
thewithpolicypublic respect towithandholdersequity security mannerand

the andplanunderdirector,of officer,selection trusteeof any successororany
officer, director,such trustee.to or

plansection,of thissubsection aSubjectb to may-a
unsecured,claims, securedofclassunimpairedimpair leave1 oranyor

of interests;or
rejection,assumption,theprovide forthis title,ofsection 365subject2 to

debtorof thelease notunexpiredof contractassignment executory oranyor
section;suchrejected underpreviously
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3 for-provide
A the settlement adjustment of claim interest belongingor any or to

the debtor theto estate;or or
B the retention and enforcement by the debtor, by the trustee, byor
representative of anythe appointed for suchestate ofa such claimpurpose,

interest;or
4 provide for the sale of all substantially all of the of thepropertyor estate,

and the distribution of the proceeds of such sale holders of claimsamong or
interests; and

5 include other appropriate provision inconsistentany not with the
applicable provisions of this title.

concerningc In individual, plan proposed by entitya case other thanan a an
the debtor provide for thenot sale, lease ofmay exemptedproperty underuse, or
section of522 this title, unless the debtor such sale,consents to lease.use, or

SECTION 1124 11 U.S.C. § 1124
§ 1124. Impairment of claims interests. Except provided in sectionor as

1123a4 of this title, class of claims interests impaired undera planor a
unless, with each claim interestrespect to of such class, the plan-or

1 leaves unaltered the legal, equitable, and contractual rights whichto
claimsuch interest entitles the holder of such claim interest;or or

2 notwithstanding contractual provision applicable law that entitlesany or
the holder of such claim interest demand receive acceleratedtoor or payment
of claimsuch interest after the of defaultor occurrence a

A such default that occurred before after thecures any or commence-
of the aidefaultunder thisment title, other than of kind specifiedcase a

in section 365b2 of this title;
reinstatesB the maturity of such claim interest such maturityor as

existed before such default;
C the holder ofcompensates such claim interest for damagesor any

incurred result of reasonable reliance by such holderas a suchany onprovisioncontractual such applicable law; andor
D does otherwise alternot the legal, equitable, contractual rightsor
which such claim interestto entitles the holder of such claim interest;or or

or
3 provides that, the eñlective date of the plan, the holder of such claimon
interest receives, of such claim interest,account cashor equalon to--or

A with claim,respect to the allowed of such claim;amounta or
B with interest,respect to applicable, the ofgreateran

fixed-i liquidation preference which the oftoany terms securityany
representing such interest entitle the holder of such interest; or

ii fixed price which the debtor,at under the of suchterms security,any
redeem such security from holder.suchmay
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SECTION 1125 U.S.C.11 § 1125
§ 1125. Postpetition disclosure and solicitation.

a In this section-
1 adequate information information of kind, inand sufñcientmeans a

detail, far reasonably practicable in lightas ofas the and historynature
of the debtor and the condition of the debtors books and records, that would
enable hypothetical reasonable investor typicala of holders of claims orofinterests the relevant class make informedto judgment about the plan,an
but adequate information need include such informationnot about otherany
possible proposed plan; andor

2 investor typical of holders of claims interests of the relevant classor
investor having-means

A claim interest of the relevant class;a or
B such relationship with the debtor the holdersa of other claimsas or

interests of such class generally have; and
C such ability obtain suchto information from other than thesources

disclosure required by this section holders of claims interests in suchas or
class generally have.

b An rejectionacceptance of plan be solicitedor not after thea may
of thecommencement under this title from holder of claimcase interesta a or

with such claimrespect interestto unless, the time ofat beforeor suchor
solicitation, there transmitted such holderto the plan of theor a summary
plan, and written disclosure statement approved, aftera notice and hearing,acontainingby the court adequate information. Theas court may approve a
disclosure withoutstatement valuation of the debtor appraisala of theor an
debtors assets.

c The disclosure shallstatement be transmittedsame each holderto of a
claim interest of particular class, but thereor be transmitteda diñerentmay
disclosure diEering instatements, detail, kind ofamount, information,or as
between classes.

d Whether disclosure requiredstatement under subsectiona b of this
section contains adequate information governed bynot otherwise applica-any
ble non-bankruptcy law, rule, regulation, but ofñcial whoseor dutyan agency or

administer enforceto such law, rule, regulation beor heard thea or may on
issue of whether disclosure containsstatement adequate information.a Such

official appeal from,not otherwisean agency or seek reviewmay of, orderor an
approving disclosure statement.a

e A that solicits rejection ofperson acceptance plan, in good faith andor a
in compliance with the applicable provisions of this title, that participates,or
in good faith inand compliance-with the applicable provisions of this title,
the offer, issuance, sale, purchase of security, oñiered sold under the plan,or a or
of the debtor, of affiliate participating in joint plan with thean debtor, ofa or

newly organized the debtortoa under the plan,successor liable,not on
of such solicitationaccount participation, for violation of applicable law,or any
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acceptance rejection of planofgoveming solicitationregulationrule, or aor
securities.ofsale, purchaseissuance,oñer,the oror

§ 1126U.S.C.SECTION 1126 11

of plan.§ 1126. Acceptance

section 502 ofunder this titleallowedclaim interestofholdera The ora
creditor equity securityStatesIf Unitedplan. therejectaccept a oraormay
reject plan behalftheof TreasurytheSecretary accepttheholder, onormay

States.Unitedof the
this section, holder ofd ofandof subsections ctheb For a apurposes
beforeplan thetheaccepted rejectedthat has commencementclaim interest oror

rejected such plan,have acceptedthis title deemedunderthe toof orcase
if-be,the case mayas

compliance withrejection insolicitation of such1 the acceptance wasor
governingregulation the adequacynonbankruptcy law, rule,applicable orany

solicitation;suchconnection withinof disclosure or
regulation, suchlaw, rule,such acceptance2 there not ororany

of information,holder adequatesuchafter disclosuresolicitedrejection towas
this title.1125a ofin sectiondefinedas

plan has been accepted bysuchplanclaims has acceptedofc A class a
subsection e of this section,underdesignatedentitythanothercreditors, any

one-half in ofnumberthanandintwo-thirdsleasthold amountthat at more
entityother thancreditors,byof such class heldclaimsallowedthe any

accepted rejectedthat havesection,of thissubsection eunderdesignated or
plan.such

has been acceptedsuch planplanhas acceptedof interestsd classA a
subsectionunderdesignatedentityother thaninterests,of suchby holders any

of allowed intereststhetwo-thirds inleasthold amountsection, thatof this ate
entity designatedother thanof such interests,holdersheld byclassof such any

such plan.rejectedacceptedthis section, that haveofsubsection eunder or
hearing, theandnoticeafterin interest, and courtofOne party arequest a

such planofrejection notwhoseentitydesignate acceptance wasoranymay
solicited infaith accordancegoodprocured infaith,in good not ororwasor

of this title.provisionswith the
thatsection, classof thisprovision nototherNotwithstandingf aany

of such class,interestof claimeach holderplan, andunderimpaired areoraa
ofsolicitationplan, andthehave accepted acceptancespresumedconclusively to

of classinterests suchof claimsholdersfrom thesuch classwith respect to or
required.not

class issection, deemedof thisprovision nototherNotwithstandingg aany
interests of suchclaimstheprovides thatsuch planaccepted planhave orto a

retaininterests receiveclaimsofholders such toentitle theclass do not oror
claims interests.suchofunder the plan acountproperty oronany
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SECTION 1127 U.S.C. §11 1127

Modification§ 1127. of plan.

ofThe plana modify such planproponent time beforeata may any
confirmation, but modify such plan that such plannot modified failsmay so as

requirements ofthe sections 1122 ofand 1123 thisto meet title. After the
of plan files modification of such plan with theproponent the plancourt,a a

modified plan.becomes theas
b The of plan the reorganized debtorproponent modify such plana or may

after confirmationtime of such plan beforeand substantialat consummationany
butof such plan, modify such plan that such plannot modified failsmay so as

the requirements of sections 1122 ofand 1123 this title. Suchto meet plan as
modified thisunder subsection becomes the plan only circumstances warrant

modification thesuch and after notice and hearing, confirmscourt, such plana
modified, under section of1129 this title.as

c The of modification shall comply with section 1125 ofproponent thisa
withtitle the plan modified.respect to as

ofd Any holder claim interest that has accepted rejected plana or or a
deemed have accepted rejected, the be, such plan modified,to or as case may as

within the time fixedunless, by the such holder changes such holderscourt,
previous rejection.acceptance or

SECTION 1128 U.S.C. §11 1128
Confirmation§ 1128. hearing.

a After notice, the shall hold hearing confirmation ofcourt plan.a on a
in interest objectb A confirmation of plan.party tomay a

SECTION 1129 U.S.C.11 § 1129

§ Conñrmation1129. of plan.

The shall confirma plan only all of the following requirementscourt a
metare
1 plan complies withThe the applicable provisions of this title.
2 of planThe the complies with the applicable provisions ofproponent

this title.
3 The plan has been inproposed good faith and by forbiddennot any means

by law.
4 Any made be by themade by the debtor,payment to proponent,or or

issuingby securities acquiring forunder the plan,propertya person or
services for and in in connection with inthecostsor expenses or case, or

incidentwith theconnection plan and the has been approved by,to case, or
subject the approval of, the reasonable; [sic]to court as

of5A(i) The the plan the identityhas disclosed añliationsandproponent
of individual proposed after conñrmation of plan,thetoany serve, as a

officer,director, voting of the debtor, affiliate of the debtortrusteeor an
participating jointin plan with the debtor, underthe debtortoa or a successor
the plan; and
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such office of individual,appoiutment continuance in, suchii the to, or
with of creditors and equity security holdersconsistent the interests

public policy;and with and
disclosed the identity of insiderthe of plan hasB theproponent any

reorganized debtor, thewill be employed retained by the andthat natureor
compensation forof such insider.any

with jurisdiction, after confir-governmental commission6 Any regulatory
has approved changeof the plan, the of debtormation the rateratesover any

in the expressly conditioned suchprovided for plan, such changerateor on
approval.

claimsof interests-With each impaired class7 respect to or
ofholder of claim such class-A each interesta or

acceptedi has the plan; or
plan of such claimii will receive retain theunder accounton oror
eñiective of plan,of value, of the date the that isinterest property a as

would receivesuch holder retainless than the thatamountnot so or
of titleliquidated chapter 7 this such date;debtor underthe onwere or

applies claims ofsection 1111b2 of this title the such class,B to
receive retainof claim of such class will under the planeach holder ora

dateof effective ofof value, the theof such claim propertyaccount asaon
holders interest estatesthe value of such in theless thanplan, that not

such claims.in the thatinterest property secures
interests-class of claimseachWith8 torespect or

accepted the plan;such class hasA or
impaired the plan.undersuch classB not

of particular claimthat the holder has agreedExcept the9 to extent a
providesclaim, the plan that-of suchdifferent treatmentto a

specified in sectionclaim of kind 507a1A with respect to oraa
holder ofof plan, the suchthis title, the507a2 of eñective datetheon

equal the allowedcashwill receive claimclaim of such to amountaccounton
such claim;of

section 507a3,specified inof kindwith class ofB claimsrespect to a a
of claim of sucheach holder507a4, 507a5 this title,507a6 of aor

receive-class will
ofcashsuch class has plan, deferredi accepted the payments a

allowedof effective equal thevalue, the of the plan,date to amountas
of claim;such or

accepted effectivecash the dateii such class has the plan, onnot
claim; andequal of suchof the plan the allowedto amount

section 507a7specified in of thisC with claim of kindrespect to a a
claimof such deferredthe holder of such receivetitle, claim will accounton

afterexceeding six the date ofperiodcash payments, not yearsover a
of plan,of claim, of the eñiective date thesuch of value,assessment a as

allowed such claim.equal the ofto amount
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claims impaired under the plan,If class of least class of10 at onea
impaired the plan has the determinedclaims that under accepted plan,

of the plan hy insider.includingwithout acceptance anyany
likelyConñrmation of plan be followed liquidation,11 the by thenot to

financial reorganization, of thefor further debtorthe need any successororor
such liquidationthe plan, unless reorganizationthe debtor underto or

inproposed the plan.
section determinedfees payable under 1930, by the the12 All court atas

of been paid provides forhearing conñrmation the plan, have the planoron
fees eEective ofof all such the date the plan.the payment on

for ofprovides the continuation after its eEective date13 The plan
beneñts, defined ofof all that in section 1114 thispayment retiree termas

subsection el(B) g of sectionlevel establishedtitle, theat pursuant to or
time prior confirmation of the plan, for the durationof this title,11 14 toat any

provide benefits.has obligated itself suchof the period the debtor to
ofsection 510a of this title, all the applicableb1 Notwithstanding

paragraphof 8of subsection a this section other thanrequirements metare
of the of the plan, shallplan, thewith proponentcourt, requestrespect to ona

plan notwithstanding the requirements of such paragraph the planconfirm the
fair equitable, with eachunfairly, and anddiscriminatedoes torespectnot

impaired has accepted, theinterests that under, andof claimsclass notor
plan.

faircondition that plan be andof this subsection, theFor2 the apurpose
includes the following requirementsclassequitable with respect to a

of claims, the plan provides-class securedA With respect to a
securingof claims retain the liens suchholders suchiI that the

retained by thesubject such lienstheclaims, whether property to
entity, of the allowedanother thetransferreddebtor to extenttoor

claims; andof suchamount
ofof claim of such class receiveholderII that each accountona

least the allowedtotalingclaim deferred cashsuch amountpayments at
plan, of leastof effective date of theof value, theof such claim, ata as

estates ininterest suchholders in theof such interestvaluethe
property;

ofof title,section 363k thissubjectii for the sale, propertyto any
ofclear suchclaims, free andsecuring suchthe liensthat subject to

of such sale, and thethe proceedsliens attachwith suchliens, to to
of thisiiiclause iunderliens proceedsof suchtreatment oron

subparagraph; or
equivalentindubitableofholders therealization by suchforiii the

of such claims.
claims-of unsecuredclassB With respect to a

receiveof such classof claimeach holderprovides thati the plan a
eñiectiveofvalue, theofof such claimretain propertyaccount a asor on

claim;of suchallowedequal thedate of the plan, amountto or
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that juniorclaim interest the claims ofholder ofii the toorany
the planretain under of suchwill receivesuch class accountnot onor

interestclaimjunior property.or any
ofclass interests-C With respect to a

of interest of classeach holder such receiveplan provides thati the an
of of thevalue, effectiveretsin of such interest propertyaccount a asonor

of the allowed of fixedof equal thethe plan.date amountgreatestto any
entitled, ñxedwhich such holder redemp-liquidation preference to any

value of suchentitled, the interest;price which such holdertion to or
or

junior the interests of such classof thatthe holder interestii toany
ofplan such junior interestreceive retain under thewill accountnot onor

property.any
b of this section andNotwithstanding subsections a andc except as

confirm only plan,section 1127b of this title, theprovided in court may one
revoked under sectionof conñrmation in has been 1144order theunless the case

of thisof subsections a and b sectiontitle. If the requirementsof this are
preferencesplan, the shall consider thethanwith courtrespect tomet more one

determining which conñrm.security in plancreditors and equity holdersof to
provision of this section, ofotwithstanding otherd N request partyon aany

confirmunit, the plan thethat governmentalin interest court notmaya
of avoidance ofavoidance the theof the plan theprincipal taxes orpurpose
of 15 U.S.C. 77e. Inof Securities Act 1933application of section 5 the any

unit has the burden of proofsubsection, govemmentalunder this thehearing
of avoidance.issuetheon
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SUBCHAPTER III

Postconñrmation Matter

§U.S.C. 1141SECIION 1141 11

conñrmation.ofEffect§ 1141.
d3 of this section, thed2 andsubsectionsprovided inExcepta as

entity issuing securitiesthe debtor,confirmed plan bindofprovisions anya
the plan, and creditor,underacquiringentitythe plan, propertyunder anyany

debtor, whether the claimin thegeneralsecurity holder, notequity partner oror
general impairedholder,equity securityof creditor,such partnerinterest oror
equity security holder,creditor,suchwhetherplan andtheunder not oror

accepted the plan.hasgeneral partner
conñrming plan,the order theplanprovided in theotherwiseb Except oras

of inthe the debtor.ofall theconfirmation of plan estatepropertythe vestsa
and d3 of this section andd2in subsectionsprovidedc Except as

order conñrming the plan,in thein the planotherwise providedexcept oras
with by the plan free and cleardealttheconñrmation of plan,after propertya

ofsecurity holders, and generalequityof creditors,and interestsclaimsof all
the debtor.inpartners

subsection, in the plan, in theprovided in thisotherwised1 Except oras
of plan-conñrmationtheconñrming the plan,order a

before ofdebt that the datefromdebtordischarges theA aroseany
specified in section 502g, 502hof kinddebtconñrmation, andsuch aany

whetherof this title,502i not-oror
filed ñledsuch debt deemed underproof of claim basedthei orona

of this501 title;section
of this title;502sectionallowed undersuch claimii or

plan;accepted the andclaim hasholder of suchtheiii
security andof equity holdersinterestsrights andterminates allB

plan.by theprovided forgeneral partners
fromindividual debtordischargeplan doesconñrmation ofThe not2 ana

title.523 of thissectionunderdischargeexcepted fromdebtany
if-debtordischargedoesof planconñrmation notThe3 aa

of thesubstantially allof allliquidationfor theprovidesplanA the or
of the estate;property

theconsummation ofafterbusinessindebtor doesB the not engage
plan; and

thisof27asection 7underdischargedeniedwould beO the debtor a
title.of this7chapterunderthetitle case were a case
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4 The written waiver of dischargecourt byexecuted themay approve a
afterdebtor the order for relief this chapter.under

SECTION 1142 U.S.C. § 114211
§ Implementation1142. ot plan.

Notwithstandinga otherwise applicable nonbankruptcy law, rule,any or
regulation relating financial condition, the debtor andto entity organizedany

organized forbe the of carrying the plan shallto out theor outpurpose carry
plan shall comply withand orders of the court.any

b The direct the debtor and othercourt tomay party executeany necessary
deliver join in the execution delivery of instrumentto requiredor or toor any

eñect transfer of dealt with by confirmed plan,property and performtoa a any
includingother the satisfaction of lien, thatact, for theany necessary

consummation of the plan.

SECTION 1143 U.S.C. § 114311
§ 1143. Distribution. If plan requires surrender ofpresentmenta or a

security the performance of other condition participation inact toor any as a
distribution under the plan, such action shall be taken later than ñvenot years
after the date of the of the order of conñrmation. Any entityentry that has not
within timesuch presented entityssurrendered such security takenor or any

actionsuch other that the plan requires participate in distribution undernotmay
the plan.

SECTION 1144 U.S.C. §11 1144
§ Revocation1144. of order of conñrmation. On of inrequestan partya

interest time before 180 days after the date ofat the of the orderentryany
of conñrmation, and after notice hearing,and the revoke such ordercourta may

and only such order fraud.procured by An order under this sectionwas
ofrevoking order conñrmation shallan

contain1 such provisions entity acquiringto protectas are necessary any
rights in faithgood reliance the order of conñrmation; andon

2 revoke the discharge of the debtor.

SECTION U.S.C. §1145 11 1145
§ 1145. Exemption from securities laws.

a Except with entity that underwriter definedrespect to inan an as
subsection b of this section, section of Securities5 the Act of 1933 U.S.C.15
77e Stateand local law requiring registration for offer sale ofany or or a
security registration licensing of issuer of, underwriter of, brokeror or an or

in, securitydealer does applynot to-or a
1 the oñer sale under plan of security of the debtor, of affiliateor a a an

participating in joint plan with ofthe debtor, the debtortoa or a successor
the plan-under

A in exchange for claim against, interest in, claim fora an or a an
administrative in the concerning, the debtor such affiliate;expense case or
or
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principallyB in such exchange and partly for cash property;or
oEer of2 the security through option, right Subscribe,warrant, toa any

conversion privilege that sold in the specified in paragraphor was manner
of1 this subsection, the sale of security the exercise of suchor a upon a

option, right, privilege;warrant, or
3 the offer sale, other than under ofplan, security of issuer otheror a a an

than the debtor affiliate, ifor an
A such security owned by the debtor the date of ñling ofthewas on

petition;the
B the issuer of such security is-

i required ñle under section 13 15d of the Securitiesto reports or
Exchange ofAct 1934 15 U.S.C. 78m 780d; andor

ii in compliance with the disclosure and reporting provision of such
applicable section; and
C offersuch sale of securities that do exceed-notor

i during the period immediately following thetwo-year the date of
ñling of the petition, four of the securities of such class outstand-percent
ing such date; andon

ii during 180-day period following such period,two-yearany one
of the securities outstanding the beginning of suchpercent 180-dayat

period; or
4 transaction by stockbroker in security that executed aftera a a a

transaction of kind specified in paragraph 1 2 of this insubsectiona or
such security before expirationand the of after40 days the first date whichon
such security oüeredbona ñde the public by the issuer by throughtowas or or

underwriter, such stockbroker provides, the time of before suchatan or
transaction by such stockbroker, disclosure approved understatementa
section 1125 of this title, and, the informationorders, supplementingcourt
such disclosure statement.
b1 Except inprovided paragraph 2 of this subsection and withexceptas

ordinary trading transactions of entity that issuer,respect to notan an an
entity underwriter sectionunder 211 of the Securities Act of 1933 15an
U.S.C. 77b11, such entity-

A purchases claim against, interest in, claim for administrativea or an
in the concerning, the debtor, such purchase with viewexpense case a

distribution of security received be receivedto in exchange fortoany or
such claim interest;a or

oñersB sell securities offered sold under the plan for the holdersto or
of such securities;

C offers buy oñieredsecurities sold under the plan fromto the holdersor
of such securities, oüersuch buy is-to

i with view distribution of such securities; andtoa
ii under inmade connection with the plan, with theagreementan

consummation of the plan, with the offer sale of securities underor or
the plan; or
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with suchsection 211,in such respect tousedissuer,D asan
securities.

Securities211 of thesectionunderwriter underentityAn2 not an
subsection withof thisof paragraph 1 respect tounder1933Act anor

provides only for-thatagreement
ininterests securitiesfractionalofmatching combiningAi the or

whole interests;plan intosold under theoñered oror
from entitiesfractional interestsof topurchase sale suchii the oror

plan;thefractional interests undersuchreceiving or
fractionalsuch wholeentities offor suchsalepurchaseB the oror

interestsremaining fractionaladjust fornecessaryinterests to anyareas
matching.suchafter

in paragraph 1specifiedof the kindother than entityentityAn8 an
Securitiesof the211sectionunderwriter undersubsectionthisof not an

such entity insoldoñeredsecuritieswith toof 1933Act respect to orany
this section.subsection a1 ofspecified inthe manner

securities specified underin theof kind andof thesaleofferc An manneror
oñering.publicbesection deemedof thisa1 tosubsection a
seq. does applyU.S.C. 77aaaof 15Act 1939 notetIndentureThe Trustd

after thelater thanplan thattheunder matures notissued one yearnoteto a
plan.of theeñiective date

1146U.S.C. §SECTION 1146 11

provisions.Special§ 1146. tax
imposing measuredlocalState law taxofthea For on oraoranypurpose

individual shall terminateperiod of debtor thattaxabletheincome,by ana
unless therelief under this chapter,fororderof thethe date case wason

section title.706 of thisunderconverted
forof income thelocal estateshall make State returnta.xTheb trustee ora

period aftertaxableeachforchapterthisin underindividual debtorof a casean
pending.which theduringchapterrelief under thisfororderthe case

making deliverythesecurity,oftransfer, exchangeissuance,c The ororaor
section 1129 of thisunderconfirmedplanof transfer underinstrumentof aan

similarimposing tax.law taxtaxed stampbe undertitle, ornot aanymay
determina-planof requesttoauthorize the proponentThe ad court amay

unit chargedquestions governmentallocalStateof bylaw,limitedtion, to ora
bymeasuredofdeterminationcollection taxforresponsibility orwith onaor

the lawtitle and underthisof346sectioneffects, underof theincome, tax
theactualof controversy, courttheof the plan. Insuch eventimposing tax, an

of-earlierafter thesuch effectsdeclaremay
the underrespondsunit requestgovernmental towhich suchdate1 the on

this subsection; or
after suchdays request.2 270
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601b of thesectionsubjectchapterof this toprovisionsthe2 are
791b.U.S.C.45of 1973Reorganization ActRailRegional

U.S.C. § 1167SECTION 1167 11

ofsection 365NotwithstandingbargainingCollective1167. agreements.§
workingthechangethethe trusteeneither wages orcourttitle, maythis nor

bargainingcollectiveestablished bydebtorof theemployeesofcondition a
within accordanceActRailway Labor exceptthesubjectthat toagreement

U.S.C. 156.45such Actof6section
1168U.S.C. §1168SECTION 11

equipment.stockRolling1168.§
securityequipmentpurchase-moneywithsecuredof partyrightThea aa

of, whetherconditional vendor trusteelessor orof asin,interest oraor
equipment,suchusedaccessoriesequipmentstockrollingotherwise, onor

purchase-moneysubjectracks, that toand aincluding superstructures are
thesoldconditionally to,by, leasedgrantedinterest to,security orequipment

provisionswith thecomplianceinequipmentof suchpossessiontakedebtor to
saleconditionallease,security agreement,equipment orpurchase-moneyof a

this titleof363section 362affected bybe, notthe orcontract, case mayas
unless-of possession,takingenioin suchof the court toby poweranyor

under thisofof thedate commencementafter thedays case60 abefore1
perform allcourts approval, tothesubject to agreesthe trustee,chapter,
conditionallease,securitysuch agreement,underdebtorof the orobligations

andbe;thesale contract, case mayas
365b2sectionspecified inof kinddefaultthanotherdefault,2 aaany

saleconditional contract,lease,securitysuch agreement,undertitle,this orof
be-the maycaseas

therewithof defaultand eventsuch datebeforeoccurredA that an
period; and60-dayof suchexpirationthebeforecured

cureddateafter suchdefaultofbecomes eventthatB anoroccurs
of-laterbefore the

default; andofdefaultof such eventthe dateafterdaysi 30 or
period.60-dayof suchexpirationii the

thevendor,conditionallessor,securedthe party, asandb The ortrustee
subsection aprotected underpossessiontakerightwhose tobe,maycase

60-daytheextendapproval,courts tosubject thetosection,thisof agree,may
section.of thisa1subsectioninspecifiedperiod

1169§U.S.C.1169 11SECTION
rejeotion railroad line.ofof leaseofEñect1169.§

of linesection, leaseb of thissubsectioninprovided aaExcepta as
section 365rejected underthe lesseedebtorwhich theunderrailroadof

withtrustee, andñxes,thewithin such time courttheandtitle,thisof as
suchunderlessortheline,the leasedelects operatecourts approval, not tothe

line.theshallapproval, operatesuchafterlease,
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b If operation of linesuch by such lessor impracticable thecontrary toor
public interest, the of such lessor,court, and afterrequest notice andon a
hearing, shall order the continue operation oftrustee to such line for the account
of such lessor until abandonment ordered under section 1170 of this title,

until such operation otherwise lawfully terminated, whicheveror first.occurs
c During such operation, such lessor deemed carrier subjectany thetoa

provisions of subtitle IV of title 49 that applicable railroads.toare
SEGHON 1170 11 U.S.C. § 1170

§ 1170. Abandonment of railroad line.
a The after notice and hearing,court, authorize the abandonment ofa may

all portion of railroad line such abandonment is-or a a
1A in the best interest of the estate; or

B essential the formulation ofto plan; anda
2 consistent with the public interest.

b If, for the pendency ofexcept the under this chapter, such abandon-case
would requirement approval by the Commission under law of the Uniteda

States, the shall initiatetrustee appropriate application for such abandon-an
with Commission.thement The fix time withincourt which the Commis-may a

sion shall the suchreport to application.court on
c After the receives thecourt of the Commission,report the expirationor

of the time fixed under subsection b of this section, whichever first, theoccurs
authorizecourt such abandonment, after notice the Commission,may to the

Secretary of Transportation, the in interesttrustee, that hasparty requestedany
notice, affected shipper community, and other entityany prescribed byor any
the and hearing.court, a

d1 Enforcement of order authorizing such abandonment shall bean stayed
until the time for taking appeal has expired, appeal timely taken,an or, an
until such order has become final.

2 If order authorizing such abandonment appealed,an the court, on
ofrequest in interest,party authorize suspension of servicea linemay on s

portion of line pending the determination ofor sucha appeal, after noticea
the Commission,to Secretarythe of Transportation, the trustee, partyany

in interest that has requested notice, aEected shipper community, andany or
other entity prescribed by theany and hearing. Ancourt, appellanta may
obtain ofnot the enforcement ofstay order authorizing sucha suspensionan

by the giving of supersedeas bond otherwise, during the pendency of sucha or
appeal.

abandonmente1 In authorizing of railroad line under this section,any a
the shall require thecourt rail carrier provide fairto leastarrangement ata

protective of the interests of employees that establishedas under sectionas
11347 of title 49.

2 Nothing in this subsection shall be deemed affect the prioritiesto or
timing of of employeepayment protection which might have existed in the
absence of this subsection.
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1171 U.S.C. § 1171SECTION 11

Priority claims.§ 1171.

administrative claim of individualpaidshall bea There expense any anas an
individual against therepresentative of deceased debtorpersonalof the aor

death of such individual arising offor personal injurythe to outestate, oror
such claimof the whether beforeoperation the debtorthe estate, aroseor or

of theafter the commencement case.
against the debtor that would have been entitledunsecured claimb Any to

of the debtor appointedreceiver in equity of the had beenpriority propertya
for relief this title shallthe of the order under beFederal dateby court ona

in this chapter.entitled the priority the underto same case
SEGPION 1172 U.S.C. § 117211

Contents oi plan.§ 1172.

addition provisions required permitted under sectiona In the 1123to or
title, plan-of this a

debtorsthe by which the rail1 shall specify the andextent to, means
continued, which of the debtorsservice proposed be and the extent toto any

terminated;rail service proposed be andto
include provision for2 may a

of operating railroad lines of theA the transfer of all the debtororany
another Operating railroad;to or

line in with sectionB abandonment of railroad accordance 1170any
of this title.

of thisIf, for the pendency the under chapter, transfer of,b except case
debtorsof rail linesoperation of the by entity other thanor over, any anor

the plandebtor the debtor under would require approvalthe toaor successor
States,Commission law of the United then planby the under nota a may propose

transfer such operation unless the of plan initiatessuch theproponenta or an
appropriate for such transfer such operation with Commis-application thea or

ñx,within such time the exceedingsion and, 180 days, thecourt notas may
CommissionCommission, with without hearing, the determine, andor a ss may

condition,without modiñcation such application, doeswith approvesor or or
of Commission approving,such application. Any action order theactnot on or

disapproving application ,reviewmodifying, conditioning, such subject toor
74062D7062B,the only sections 7062A, 7062C, andby undercourt

of title 5.
In application subsection b of section, thec1 approving under thisan

Commission shall require the rail carrier provide fair leastatto arrangementa
protective of the interests of employees that established sectionunderas as

of title11347 49.
in priorities2 Nothing this subsection shall be deemed affect theto or

intiming of of employee protection which might have existed thepayment
of this subsection.absence
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SECTION 1173 U.S.C. §11 1173
4
.. Conñrmation of plan.§ 1173..

confirm if-shall plana The court a
requirements ofthe applicable section 1129 of1 this title have been met;

equity security2 each creditor holder will receive retain under theor or
of of eüectiveplan value, the ofdate the plan, that lessproperty notasa

the value of that each suchthan creditor equity security holderproperty or
receive retain ofwould all the Operating railroad lines of debtortheso or

sold, and the proceeds of such sale, and the other of theproperty estate,were
distributed chapter 7 of this titleunder such date;were on

debtors3 in light of the earnings and the probable prospectivepast
earnings of reorganized debtor, there will bethe adequate by suchcoverage
prospective earnings of fixed charges, such interest debt, amortiza-any as on

of funded debt, for leased railroads,tion and provided for by the plan;rent
and

consistent with interest.4 the plan the public
b If the requirements of subsection a of this section withmet respectare

shall confirmthan plan, the the plan that likelycourtto most tomore one
service in interest.maintain adequate rail the public

SECTION U.S.C. §1174 11 1174

§ Liquidation. On of in interest1174. and after notice andrequest partya
plan has confirmedhearing, the been under section 1173court nota may, or, a

of before five after the date of the forthis title order relief, the shallcourtyears
debtorsthe the operationorder and collect and reducetrustee to to tocease

ofall of the in thethe theproperty estate samemoney manner as case were
of this title.under chapter 7casea
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England1986ActInsolvencytheUtdrag ur

PART

OnnsnsADMINISTRATXON
orderadministrationMaking etc.

theSubject section.this8.-l courtto
likely becomesatisñed thata toorcompanya
meaning givenwithin theits debtsunable toto pay

this Act. andof123sectionexpression bythat
sectionthisunderordermaking ofb considers that the an

of theachievewould be likely purposesto moreone or
mentioned below.

therelationinorderadministration tomakethe court anmay
company.

duringdirecting that,orderadministrationAri order2 an
businessañairs.thein force.which the orderperiod forthe

bymanagedshall beof the personaand property company
by thetheappoinued for court.administratorthe purpose

administrationachievementwhoseforThe3 anpurposes
be madeorder are-may

wholetheand partthesurvival oi anythe ora company.
goingundertaking.itsof concernaas

Part lundervoluntary arrangementapproval oftheb a
Companiestheof425sectionundersanetioningthec

thebetweencompromise arrangement com-Act of ora thatinmentionedsuchand as arepersonspany any
section and

companysof therealisationd advantageousa more
windingeifectedwould be up;than aonassets

whichforthespecifyshallorder purposesand the orpurpose
made.

relationinmadebe toshalladministration order not4 An
is-whereliquidation.intohasafter norgonecompanya

Insur-meaning of thethewithininsurancea companyan
1982.Companies Act orance

within theinstitutionreoögnised licensedbankb ora institution1979. toBanking Actthemeaning of or an
applyActthatof1816 andwhichsections wereas

institution.licenseda
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9.-1 An application administrationthe forto court an
order shall be by petition either by thepresented company or
the directors. by creditor includingcreditors contin-or a or any

prospective creditor creditors. by all ofgent or or or or any
those parties. together separately.or

2 Where petition presented thea to court-
fa notice of the petition shall be forthwithgiven to any

who has appointed. be endtledperson or or may
appoint. administrative receiver of theto an company.

and such other be prescribed. andto persons as may
b petitionthe shall be withdrawn with thenot except

leave of the court.
3;Where the satisñed that there administrativecourt an

receiver of the the shall dismiss the petitioncompany. court
unless also satisñed either-

a that the by whom whose behalf theperson or on re-
ceiver appointed has consented the making ofwas to
the order. or

b that. administration order made, securityan were any
by virtue of which the receiver appointed would-was

i be liable bereleased discharged underto or
sections 238 240 Part VI transactionsto at an
undervaluc and preferences.

ii be avoided under section 245 in that Part
avoidance of ñoating charges. or

iii be challengeable under section 242 gratui-
alienations 243 unfair preferences intous thator

Part. under rule of law Scotland.inor any
s

Subject4 subsection hearing3. petition theto on a court
disrniss adjourn the hearing conditionallymay or or uncon-

ditionally. make interim order other thatorderor an or any
thinks ñt.

5 Without prejudice the generality of subsection 4.to an
interim order under that subsection restrict the exercise ofmay

theof directors of the whether byany powers or company
reference the of the of qualiñedto consent court toor aperson

insolvency practitioner in relation theact as an to company. or
otherwise.

During10.-1 the period beginning with the presentation of
petition for administration order and ending with the mal-a an

ing suchof order the dismissal of the petition-an or
bea resolution passed order made for theno may or

winding of theup company;
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b security thebe enforcetakenstepsno to overanymay
companys in thegoodstoproperty. or reposscss corn-
panys possession hirepurchaseunder agreement.any

with the leave subjectof the and suchexcept court to
the impose andterms as court may ;

c other proceedings and execution other legalno no or
be continued.commenced and dis-process may or no

be levied. against the itstress may propertycompany or
with the leave of the subjectand suchexcept court to

aforesaid.terms as

2 Nothing subsection requiresl the leave of the court-
fora the presentation petitionof for windingthe ofi a up
the company.

b for the appointment of administrative receiver ofan
the company. or

c for the carrying by such receiver wheneverout a ap-
pointed of his functions.ofany

Where-3
a petition for administration order presenteda an at a

when there administrative receivertime of thean
andcompany.

b the by whose behalf the receiverperson or on was
appointed has consentcd the making of the order.not to

the period mentioned in subsection l deemed beginnot to
unless and until that consents.person so

4 References in this section and the hireøpurchasetonext
include conditional sale chanelagreements leasingagreements.
and retention of titleagreement agreements.

In the5 application of this section and the Scotland.tonext
references execution being commenced continued includeto or
references diligence being carried continued. andto ref-out or

distress being levied shall be omitted.toerences

lL-l On the making of administration order-an
a petition for the winding ot the shallany up company

be dismissed. and
b administrative receiver theof shallanäi vacatecompany

o ce.

Where2 administration order has been made.an any ro
ceiver of of the companys shall oñicepart property vacate on
being required thedo by administrator.to so
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inadministration orderwhichperiodthe forDming3 an
force-

wind-made for theorderresolution be passaa ormayno
ing of the company;up

bereceiver theadministrative ofb ap-maycompanyno
pointed;

securityenforcebe takenotherc steps to anymayno
ingoodscompanysthe toproperty, repossessorover

hireøpurchasepossession undercompanysthe any
administratorthewith ofthe consentagreement. except

thewheresubjectleave the andof courtthe courtor
impose;thegives leave such terms courtto mayas

and
legalotherexecutionproceedingsd other and ornono

dis-continued. andbe commenced noorprocess may
itsagainst thelevied.be propertytress company ormay

leaveadzninistrator thetheofwith the consentexcept or
gives leavewhere thesubjectthe andoi courtcourt

aforesaid.such termsto as
administrative receiver theoftimeWhere com-4 at anany

receiversubsection 1b.underoñcevacatedhas aorpany
sub-oñice undervamtedhascompanystheofof propertypart

2-section
incurredproperlyandremunerationhisa expcnscsany

him.by and
entitled of thewhich heindemnity assetsoutb toany

of the company.
subsection paid3 abovesubjectandchargedshall be toon

in his custodywhichof the orof wasproperty companyout any
held bysecurityprioritytime incontrol thathis tounder anyat

appointcd.bchalf hewhosebythe wasor onperson
undeoñicereceiver whoadministrative vacatesNcithcr5 an

sub-oñce underreceiver wholbsubsection vacatesnor a
takevaeating oñceafterrequired to anysection 2 soon or

imposeddutywithcomplyingoffor the onanysteps purpose
preferentialthis dutyof Act5940 tosectionhim by payor

creditors.

letterbusinessgoodsforinvoice, orderEvery12.-1 or
inin forceorderadministrationwhentimewhich. at ana

behaif theby ofissuedrelation companyonorto company.a
thewhich.indocumentbeingadminisuator. com-the on oraor adrninistratofscontain theshall alsopanys nameappears.name

of thebusiness andañairs.thethat propertyand statementa
administrator.themanaged bybeingcompany are
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section. thecomplying thisdefault in with2 made com-
reasonablewithoutwhothe followingand of personspany any
adminisua-namely. theauthorises permits default.theorexcuse

line.liableand oñicer ot the totor acompany.any

Administrators

appointedshall be13.-l The administrator of a company
under theeither administration by orderthe order nextor an

subsecdon.

inotherwiseresignationdeath.2 byvacancy oroccura
ñll theoñice byadministrator. the orderthe theof court may

vacancy.

subsection beAn appliczztion under3 for order 2 mayan
made-

administratorby continuing of thea any company ; or
b where there administrator. by creditorssuchno a

committee established section below;under 26 or
administratorwhere there suchc such and nono 00m-

mittee by directorsthe the bycompany or or any
creditor ofcreditors theor company.

The administrator14.-l of a company-.
thingsa alldo such be for themay necessaryas may

añairs. businessthe andof ofmanagement property
andthe company,

without prcjudieeb the generaliry--of paragraph a. hasto
speciñed inthe Schedule thisl Act;topowers

in application administratorthe Scheduleand of that the ofto
himthe words he administra-and refer thetoa company

tor.

administrator alsoThe has2 power
directora of the and appointto toanyremove company

be director whether tillofto topersonany a a
otherwise. andorvacancy

meeting theb call of members creditors of theto orany
company.

administrator theThe apply for directions3 courttomay
in arisingrelation particular in connection withmatterto any

functions.the carrying of hisout
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4 Any conferred the its oñccrs.power on company or
whether by Companiesthis theAct by theActor or memoran-
dum articles association.of which becould exercised in suchor

interfere with the exercise by the administrator oftoa way as
his exercisable with the of thenot except consentpowers
administrator. which be given either generally in relationmay or

particularto cases.
In exercising his5 the administrator deemed topowers
the companysact as agent.

6 dealing with theA administrator faithin good andperson
for value concerned inquire administratorwhether thenot tol$

within hisactingts powers.

The administrator15.-l of dispose ota company may
otherwise exercise his in relation ofto propertyor powers any

which subjectthe thissecurity which sub-to tocompany a
section applies the subject security.theproperty notas towere

Where. application2 by the administrator. the courton an
satisñed that the withdisposal without other assets of-or

propertypfa the subject securityto toany company a
which this subsection applies, or

b in the hire-goods possession the underofany company a
purchase agreement.

would be likely the of thepromoteto or morepurpose or one
specified the administration byorder. the courtpurposes may

authorise the administratororder dispose of the propertyto as
subject securitythe of goodsdispose thenot totowere or as

all rights of the under the hirepurchase agreementowner were
vested in the company.

Subsection applies3 l security which, created,to any as
floatmg charge; and subsection applies other2 towas a any

security.

Where disposed subsection theof under l.4 property
security has ofholder of the the priority in respect anysame

representing thethe directlyof indirectlyproperty company or
disposed of theof he have had inwouldproperty respectas
subject the security.toproperty

subsectionshall be condition5 under 2of ordera an
that-

a the proceeds of the disposal. andnet
where those proceeds suchb thanless amount as mayare

determined thebe by the be netcourt to amount
thewhich be ofwould realised sale property oron a



suchopen willing vendor.goods the bymarket a
deñciency.thegoodbe required maketosums as may

thesecured byshall be applied towards discharging the sums
security payable hire-purchaseunder the agreement.or

subsectionof6 Where imposed incondition pursuancea
requires thecondition5 relates Securities. thatto two or more

thatparagraph b otproceeds of and. wherethe disposalnet
paragraph besubsection mentioned in thatapplies. the tosums

Securitiesapplied by thosesecuredtowards discharging the sums
the order of their priorities.

withinshall.7 oñce subsection 2An order underofcopy an
administra-the14 days after the be bythe order.making of sent

the registrar companies.oftor to
fails8 the administrator reasonablewithout toexcuse

forcomply with ñne and,subsection hc liable7. to con-a
tinued default ñne.contravention. dailyto a

9 References hire-purchasein this section agreernentsto
include leasingcondinonal chattelsale agreementagreements.
and of titleretention agreements.

section its15of under16.-l Where disposedproperty
theadministrator shallapplication Scotland. the grant toto

transferdisponee appropriate ofdocument conveyanceoran
of the and-property.

a that document. or
registration theb where intimation ofrecording. orany

completionrequirement for oflegaldocument a
indmationrecording.title the thatto property. or

registraüon.

thehas the eäect disencumbering the ofof property or. as case
security.freeingbe. the from thepropertymay

underthe2 Where possession ofgoods in the company a
chattelhire-purchase conditional sale agreement.agreement.

disposedleasing titleretention of agreementagreement areor
the disposalScotland.of under section in its application15 to

rightsdisponee. allagainst theeffect extingttishing.has the of as
thetheof of the goods under agreement.owner

his appoint-shall.17.-1 The administrator of oncompanya
his control all thetake into°his undercustody propertyment. o

which bethe entitled.toto company appearsor
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2 The administrator shall the affairs. business andmanage
of theproperty company-g

time before have beena proposals approved withat any
without rnodiñcations sectionunder 24 below. inor

with given theaccordanoe directions by andcourt.any
b dine after beenproposal.s have approved.at any so

accordance with from timethose proposals timetoas
reviscd. Whether by him predecessor of his.or a

3 The administrator shall meeting theofa com-summan
panys creditors if-

hea requested. in with the rules.aocordance doto so
by one-tenth. in value. the companysof creditors. or

b he directed do by theto court.so

18.-l The administrator of timeatcompany maya any
apply the for the administration order be discharged.to court to

be varied specify additionalto toor so as an purpose.
The administrator2 shall applicationmake under thisan

section if-
al him that the each theoftoappears orpurpose pur-

speciñed-in the hasorder either been achievedposes
incapable of achievement.or or

heb required do by meeting of the companysto so a
creditors insummoned for the accordancepurpose
with the rules.

hearingOn the3 of application under this section. thean
by order discharge the administration ordercourt may or vaxy

and make such consequential thinks ñt. adjoumprovision as or
the hearing conditionaliy unconditionally. make interimor or an
order other order thinks ñt.or any

Where the administration4 order discharged variedor
the administrator shall. within days after the14 making of the

eüecüng the variation.order discharge send oñceor an copy
registrar companies.of that order the ofto

the administrator without5 reasonable fails toexcuse
withcomply subsection liable [ine4. he forand.to a con-

tinued contravention. daily default ñne.to a

The19.-1 administrator of timeata company may any
thebe removed from oñce by of and inorder thecoun may.

givingresign office byprescxibed circumstances. his notice of
court.his resignation theto
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shall if-olñceadministratorThe2 vacate
insolvencyqualiñedhe bea praoto actto as anceases

titioner relation the orto company.
discharged.administration orderb the

administrator. thebetimeWhere3 toat ccasespersonany a
subsections apply.next two

incurred byproperlyremuneration andHis4 expensesany
theofofpaidcharged andhim shall be propertyout anyon

thathis controlunderwhich in his custody atorcompany
l5l thenwhich sectionsecurityin prioritytime toto any

applies.
liabilities incurred.debtsofpayable in5 Any respect orsums

intoenteredadministrator. underwhile he contracts orwas
predecessor ofby himadoptedof employmentcontracts or a

shallfunctionspredecessorsthecarrying of hishis in the out or
mentionedsuchpaid otcharged andbe propertyout asanyon
under thatarisingchargein priorityin subsection 4 to any

subsection.
haveadministrator be takentheFor this tonot topurpose.

anythingof doneof employment byadopted contract reasona
appointrnent.hiswithin afteromitted be done 14 daystoor

administratorwho has ceased be the20.-l A toperson
followinghas his release with eüect from theof companya

time. that to say-
time whichwho has died. thein the ofa atpersoncase a

within accordanee thenotice given theto court
hold oñcehas ceasedrules that he to ;

determine.such timein other theb court mayasany case.
this section. he is.his underreleaseWhere has2 a person

discharged fromspeciñed al]time above,with from theeffect
his in theof ad-emissionsliabiiity both in of actsrespect or

hisrelation conduct ad-otherwise inministration and to as
,ministraton

exercise.thethis sectionnothingHowever.3 prevents
ofabove. thehis releasehadrelation who hasto asa person

Part IVX ofsection in212 Chapterundercourts powers
liquidators. etc.delinquent directors.againstremedysummary

aøairsconxpanylrand investigationAstertainmenr
made.has beenadministration order theWhere2l.--l an

administrator shall-
in thepublishandtheforthwith senda preto company

andorder.notice of thescribed manner a
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within making of the order. unlessb 28 days after the
otherwise directs. send such notice allthe tocourt a

of theircreditors far heof the so awareascompany
addresses.

administration order has been theWhere made. ad-2 an
makingministrator shall also. within 14 days after the of the

office registrar ofsend of the order theorder. toan copy com-
prescribed.panies and such other beto persons as may

without failsadministrator reasonablethe3 toexcuse
liable ñne forlcontinuedthis he and.eomply with section, to a

daily default ñne.contravention. to a

administration order has been made. theWhere22.--l an
forthwith require allshall theadministrator personssome or

submit himmake andmentioned below statementout toto a
affairsform the of thein prescribedthe to company.as

añdavit byveriñed by theshall beThe2 statement persons
show-submit shallrequired andto

liabili-debts andparticulars of companysthea assets.
ties ;

its ereditors;addresses ofandb the names
respeetively;securities held by themc the

respeetively given;Securitiesthed the dates when were
and

prescribed.information beothersuch furthere as mayor
subsectionin 1referredThe3 to are-persons

been oñcers of thewho havethosea company ;orare
formationin the companystakenwho haveb those part

the date of thebeforetime withinat yearoneany
administration order;

employment havecompanysin thewhothosee orare
inandwithin thatits employmentinbeen year. are

giving in-thecapable ofopinionadministratofsthe
requiredformation

ofiioerswithin thatbeenhavewhod those yearare or
which is.ofin employmentof the orcompanyaor

oüoer of thewithin that company.was. anyear
underemploymentincludesernploymentsubsectionthisIn

foreontract semces.a
sectionthisunderrequired toWhere4 arepersonsany
they shalladministrator.affairsof thesubmit tostatementa the end of thebeforesubsectionthesubjectdo nexttoso whichthatafterdaybeginning with the ondaysperiod of 21

themgiven bytorequirementthenoticepracribed ofthe
administrator.the
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5 The administrator. he thinks lit. may-
a time release fromat obligation imposedany u person an

him under subscction l 2.on or or
b either when giving notice under subscction subsc-4 or

quently. cxtend the period mentioncdso ;
administratorand where the has refused exerciseto a power

conferred by this subsection. the thinks fit.court. may exer-
cise it.

6 without reasonable fuils withcomplya person toexcuse
obligation imposed under this section. he liable lineany to a

and. for continued contravention. line.daily defaultto a

Adminisrrarofs proposals

23.-l Where administration order has been made. thean
administrator shall. within 3 months or such longer period as
the allow after the making of thecourt order-may

a send the registrar of companies and farto so heas
of their addresses all creditors statement.ofaware to a

his proposals for achieving the purpose or purposes
speciñed in the order. and

b lay of the before meeting of thestatementa copy a
companys creditors forsummoned the purpose noton
less than 14 days notice.

2The administrator shall also. within 3 months or such
longer period the allow after the making of thecourtas may
order. either-

a send of the far heso ofstatementa copy as aware
their addresses all members of theto company. or

b publish in the prescribed notice stating ad-manner a an
dress which members of the should writeto company
for copies of the be them free ofstatement to sent to
charge.

3 the administrator without reasonable fails toexcuse
withcomply this section. he liable ñne and. for continuedto a

contravention. daily default fine.to a

24.-l A meeting of creditors summoned under section 23
shall decide whether the administratofsto proposals.approve

2 The meeting the proposals with modifications.may approve
but shall do unless the administratornot eachso toconsents
modiñcation.

3 Subject above. the meeting shall be conducted accord-as
with the rules.ance
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with theaccordanceinthe meetingofconclusiontheAfter4
meetingof theresultthe toshalladministratortherules. report
registrar oftheresultofnotice thatgiveshallthe and tocourt

prescribed.besuchcompanies and to as maypersons
thesubsection 4 Watunderthegiven5 to courtreporta

proposalsadministratofsthehas declinedmeeting to approve
dis-orderbythemodiñcations,withoutwith court mayor

consequentialsuchmakeadministration order andthecharge
conditionallyhearingadjoum theñt.thinksprovision ororas

orderotherinterim ordermakeunconditionally. anyoror an
thinks ñt.that

adminis-discharged. theorderadministrationthe6 Where
eñectingthe ordermaking ofthewithin aftershall. l4 daystrator
registrarthethat orderofofficedischarge. sendthe tocopyan

companies.of
fallsreasonable towithoutadministratorthe7 excuse
forñne and.liable6. hesubsectionwith to con-comply a

fine.defaultdailyconrravention.ünued to a

where-appliessectionThis25.-1
modiñca-withoutwithapprovedbeenhaveproposals ora

and24.sectionundertions
of thoserevisionsmakeadministrator totheb proposes

substantial.himwhichproposals toappear
shall-administratorThe2

hefarsoof thecreditors awareallsenda ascompanyto
offormprescribedtheaddresses astatementtheirof

andrevisions.proposedhis
of themeetingbeforetheof com-b lay statement aa copy lessthesummoned for notcreditorspanys onpurpose

notice;daysthan 14
theyunlessrevisionsproposedthemake areshalland he not

meeting.thebyapproved
either-shall alsoadministratorThe3

ofhefarsotheof awaresenda statement ascopya
theofmembersaddresses alltheir company. orto

statingnoticeprescribedinpublish the anb amanner
shouldtheofmemberswhichaddress companyto

freethembewrite copies of the sent tofor statement to
of charge.

proposedthecreditorsThe meeting of approvemay
ad-unless theshall dobutmodiñcations.withrevisions not so

modiñcation.eachministrator eonsents to
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inconducted accord-beshallmeetingSubject above. the5 as
the rules.withance

withmeeting in accordanceconclusion thethe of6 After
result of thenotice of thegiveadministrator shallrules. thethe

suchcompanies andregistrar ofmeeting the to persons asto
prescribed.bemay

Miscellaneous
sectionsummoned undermeedng creditorsof26.-l Where a

withoutwithproposalsadministratofstheapproved23 has or
establishñt.thinksmodiñcatjons. meetingthe com-amay.

functionstheexercisecommitteethe creditorsmittee to
this Act.by underconferred on or

committeethecommittee established.such2 onmay.a
administratorrequire thenotice. todaysless than 7giving not

with suchtumishtimereasonable andbeforeattend at any
his functionsofrelating carryingtheinformation asoutto

require.reasonablymay

force.orderadministrationwhentimeAt27.-1 anany bytheapply courtof the tomembercreditor company mayora
ground-section thethisunderorderpetition for onan

business andcompanysañairs. propertythe area that
inadministratorby themanagedbeenbeing have aor

interests oftheprejudicialunfairlywhich tomanner
ofofgenerally.members partcreditorsits someoror

himself.leastincludingmembersits croditors ator
or

emission theofproposedactualthat actb ororany
prejudicial.would beadministrator aoor

section thethisunderorder courtforapplicationOn2 anan ñt forthinltsordersuchmakefollows.subject asasmay. adjournof.complainedthein of orrelief mattersgiving respect
interimmakeunconditionally,conditionally anhearing orthe or

ñt.thinksthatother orderorder anyor
prejudiceshall prevent-sectionthisunder not ororder3 An

approvedvoluntary arrangementimplementation ofthea a
compromisePartin orsection 4under anyor

Corn-theof425sectionundersanctionedamngement
panies Act; or

thanmadeordertheapplication for morewhere the wasb
revxsedproposalsofapprovalthe orafter28 days any

implementation25. the24sectionproposals under or
rcvised proposals.proposaLsthoseof or
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4 Subject above. order under thisas section inan mayparticular-
a regulate the future by the administratormanagement

of the companys aâairs. business and property;
b require the administrator refrain from doingto con-ortinuing complained byof the petitioner.actan dotoor

which the petitioneract hasan complained he has
omitted do;to

requirec the surnmoning of meeting of creditorsa ormembers for the of considering suchpurpose matters
directtheas court may

d discharge the administration order and make such con-
sequential provision the think ñt.as court

5 Nothingrin section 15 16 be taken prejudicingtoor asapplications the underto this section.court
6 Where the administration order discharged. the adminis-

shall. withintrator 14 days after the making of the ordet eñect-
ing§ the discharge. send oñce of that order thean copy to
registrar ofg companies and without reasonable heexcusefails comply withto this subsection. he liable ñne and.to afor continued contmvention, daily default ñne.to a
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Ackordscentralens instruktionslista

Leveranser och tjänster hänför sig till tiden före betalningsin-som
ställelsedagen får betalas. kunderAv förskottsbetalda order får
fullföljas föregående kontaktutan med Ackordscentralen.

2. Ankomna leveranser och utförda tjänster från och med betalningsin-
ställelsedagen skall betalas kontant eller säkerställas. Obs Det är varans
ankomstdag prestationsdag ñr utförd tjänst, är avgörande,resp. som
fakturans.

Innan leverans sker till kunder samtidigt fordringsägareär börsom
kontakt med Ackordscentralen.tas

4. Innan leverans sker via åkeri eller speditionsñrma, samtidigt ärsom
fordringsägare, bör kontakt med Ackordscentralen.tas

Egna växelaccepter får omsättas. Ränta och andra kostnader samt ev.
amorteringar måste dock i sin helhet betalas utställaren. Beträffandeav
betalning växlar på grund avbetalningskontrakt rådfrågasav Ackords-av
centralen.

6. Ni skall omgående underrätta Er bankförbindelse betalningsin-om
ställelsen. I samband därmed begâres engagemangsuppgift betalnings-per
inställelsedagen i två exemplar, exemplar sändes tillett Ackords-varav
centralen.

Alla in- och utbetalningar från och med betalningsinställelsedagen
skall ske via i Ackordscentralensett upplagt konto, s.k. admini-namn
strationskonto. Närmare instruktioner detta konto lämnasom av
Ackordscentralen.

7. Alla skatter och sociala avgifter hänför sig till tiden eftersom
betalningsinställelsen skall säkerställas. Detta sker lämpligen genom
insättning på särskilt bankkonto i Ackordscentralens namn.

Televerket och elverket skall omgående underrättas betalningsin-om
stållelsen och avläsning skall begäras.

9. Samtliga kontokreditkort skall infordras och får utnyttjas vidare.
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samtligabokstavsordning, överihelstförteckning,Upprätta10. en
hyresvärdar,med ävenbara leverantörerInte utanfordringsâgare. tas

långivareövrigabanker, etc.

skall skötasbetalningsinstållelsen. DenpåverkasbokföringErll. av
förut.som

påverkasmedbestämmandelagenenligtskyldigheterFöretagets av12.
betalningsinstâllelsen.

uppkommandevidAckordscentralenkontakt medTveka inte13. att ta
problem.
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kontraktsformulärAckordscentralens

Till

enligt 5 § FRLmed förmånsrättborgenärer

meddelahärmedfårVi att ................................... ..
denbetalningarin sinaställtgäldenårenkalladnedan .......................

förhandlingarna.vidbehjälpligagäldenärenVi är

grundmed förmånsrättgäldenärenhosfordranhar NiuppgiftEnligt
kommasäkerhetenkanvidtas attåtgärdingenföretagsinteckning. Omav

inteckningenomfattasegendomförsäljningminska avsomavgenom
sådananledningmedfordringaruteståendebetalningeller avavgenom

försäljning.

möjliggörandeföruppgiftviktigAckordscentralen att avenser som
pågåendeunder detföretagsinteckxiingshavarebl.a.skyddaackord

förfarandet.

praxis förmed våröverensstämmelseimedgivitharGäldenären attoss
med förmåns-hyresvärdförliksomräkningföretagsinteckningshavares -

betalningiinflytervaduppbäratörmånsrättslagen5enligt § lrätt som-
i förstaförmedlenuppbärViförmånsrätt.omfattasegendomför avsom

redovisningspliktiga tillblirochräkningförmånsberättigadesdehand
dem.

beaktandeunderredovisningsskyldighetvårfullgöra avkommerVi att
uppbär frånVad borgenärenligt lag.förmånsrätt ossborgenärsresp.

fordran.förmånsberättigadehansavräknasskall

förbetalningsmottagaregodtarNihärvidförutsättning ärEn att somoss
mottagit ellerdettavi sättpåNi godtarfrånVi utgårräkning. attEr att
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kommer medel för Er räkning.att mottaga Medlen räknas i följd härav
influten betalning till Er. Härvid måste vi emellertidsom följandegöra

förbehåll.

Vi hemställer medlen efter prövning fåratt disponeras för kostnader
under förfarandet inte kan täckas på och försättsom annat .............. ..
o. . . -. . o. . . -. . . o. . ---. . . . . -. . . . . --. . o .. . . . . . . . . -. . . . . . . . . -. . -. . . . . . . . o.

Om ackord uppnås eller gäldenären ändå kommer försättas iatt
konkurs, kommer hos innestående medel överlämnas antingenattoss
direkt till Er eller till konkursförvaltaren villkorpå han fullgöratt samma
redovisningsplikt till Er och inskränkning iutan Er tillrätt medlenannan

denän vi har angett.som nyss

omVi erinrar den tillrätt medlenatt Ni vunnit kan angripas medsom
återvinning på ochsätt under villkor vanligsamma betalningsamma som
vid den tidpunkt då medel uppbars för Er räkning. Eftersom Niav oss
hade förmånsrätt och gåldenårens övriga borgenârer därför inte lidit
någon beaktansvärd skada, återvinningär dock praktiskt utesluten.sett

Vi anhåller Er bekräftelse Ni godkänner förfarandetom att och Niav att
godtar Er förtroendeman för tillvaratagandeoss som Er deträtt på sättav

vi har beskrivit.som

Vi anhåller också uppgift på storleken Er fordran inkl.om ränta.av

Med vänlig hälsning
ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM

Undertecknad förmånsberättigad borgenär jämlikt FRL 5 § 2 godkänner
helt ovanstående förfarande och godtar Ackordscentralen vårsom
förtroendeman.

..........L.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Antalet anmälda betalingsstandsninger Danmarki
I 98 7 I 991-

År ÖarnaHuvud- i Jylland Totalt
staden övrigt

1987 181 301 576 0581

1988 266 406 832 5041

1989 274 440 804 5181

1990 242 427 825 494l

1991 337 360 931 6281
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TINGSRÄTTERNAUPPHÖRDA VIDKONKURSER

lämnarkonkursmedfallentypiskade somframgår tretabellen attAv av
borgenåremameduppgörelsefrivillig senaremedfalletharöverskott

övrigtförkanuppgörelsefrivilligsådanEnfrekvent.tämligenblivitår
ochackordfallen,övrigabådaunderhandsackord. Debetecknas ettsom
få,däremotgällande, årfordringar görsingagrundpåavskrivning attav

1989.ökningmed vissdock

Avskriv- Av-Avskriv-AckordÅr Upp-P. g.a.
skriv-enl.enl.kap.7görelse, nanahävt

enl.ÄKL 185d124 na§149kon-
ÄKLÄKL 186ÄKL, och 12kursbe-

ÄKLKLkap.KL121slut

2702247148611986

288913698581987

893912535651988

65941243701989

1990
214630511a --

halv-
året

Sum-Utdel-Utdcl-Slutut-År Avskriv-Avskriv-
ningningdcl- maenligenl. nana
enl. 11185enl.ning upp-kap. 3101kap.10

hördakap. 18f §enlKLel. 2 §
KLÅKL §§146KL

ÅKL

337745827401986 ---
159743027291987 ---
56361941102585361711988

29763781013l3262184321989

1990
2683986264117267011a

halv-
året
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ÄKLI och KL 1921 1987 års konkurslag.avser Denresp. trädde i kraftsenareden ljanuari 1988.
2 Avskrivning på grund inga fordringaratt längreav görs gällande.
3 Avskrivning på grund otillräckliga tillgångar, ÄKLenligtav 185d § mindreavkonkurs ÃKLoch enligt 186 § ordinär konkurs. I 1987av års konkurslag finns
endast handlåggningsform.en
4 Avslutning ÄKLutdelning, enligt 146 §genom ordinâr konkurs och enligtavÄKL185 f § mindre konkurs. l 1987 årsav konkurslag finns endast hand-enlâggningsform



Statens offentliga utredningar 1992

Kronologisk förteckningl

Frihet kompetens.Grundutbildningens 37.Psykiatrinochansvar desspatienter levnadsförhållanden.- - -villkor i högskolan.U. vårdensinnehålloch utveckling.S.
Reglerför risker. Ett seminarium varför vi 38.Friståendeskolor. Bidragochelevavgifter.om U.
tillåter föroreningarinne M.än 39.Begreppetmer ute. arbetsskadaS.
Psykisktstördassituationi kommunerna 40.Risk- ochskadehanteringi statlig verksamhetFi.

probleminventering socialtjänstens 41.Angående-en vattenskotrar.M.ur
perspektiv. 42.Kretslopp Basenför hållbarstadsutveckling.M.-4.Psykiatrin i Norden jämförandeperspektiv. 43.-ett Ecocycles TheBasisof SustainableUrban-Koncessionför försäkringssammanslumingar.Fi. Development.M.
Ny mervärdesskattelag. 44.Resurserför högskolansgnmdutbildning.U.

Motiv. Del 45.Miljöfarligt avfall och riktlinjer. M.ansvar- -Förfanningstextochbilagor.Del Fi. 46.Livskvalitet för psykiskt långtidssjuka forskning- -Kompetensutveckling nationellstrategi.A. kring service,stödochvärd.S.en-
Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi. 47. Avregleradbostadsmarknad.m.m. Del Fi.Il.-
Ekonomioch i kyrkan.C.rätt 48.Effektivarestatistikstyming Denstatliga-10.Et1 bolagför rundradiosändningar.Ku.nytt statistikensfinansieringoch samordning.Fi.

lLFastighetsskatt.Fi. 49.EESanpassning marknadsföringslagstiftrtingen.av
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U. C
13.Bundnaaktier. Ju. 50.Avgifter ochhögkostnadsskyddinom äldre-och
14.Mindre kadmiumi handelsgödsel.Jo. handikappomsorgen.S
15.Ledningoch 51.Översynledarskapi högskolan några sjöpolisen.Ju.av-perspektivochmöjligheter.U. 52.Ett samhälleför alla.
16.Kroppenefterdöden. 53.Skattpädieselolja.Fi.
17.Densistaundersökningen obduktioneni 54.Mer för mindre styrformerett för bam-ochnya- -psykologisktperspektiv. ungdomspolitiken.C.
18.Tvängsvârdi socialtjänsten ochinnehåll. 55.Rådför forskningansvar ochtransporterom-19.Längtidsutredningen1992.Fi. kommunikation.K.
20.Statenshundskola.Ombildningfrånmyndighettill Rådför forskning ochtransporterom

aktiebolag.S. kommunikation.Bilagor. K.
21.Bostadsstödtill pensionärer. 56.Färjoroch farleder.K.
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Utbildningsdepartementet Näringsdepartementet
Frihet kompetens.Grundutbildningensansvar Provaprivat Provningochmätteknik inom SP- - och-villkor SMPi europaperspektiv.[74]
i högskolan.[l] Densvenskamarknadenför projektkapital statens-Konstnärlighögskoleutbildning.[12] nuvarandeoch framtidaroll. [95]
Ledningochledarskapi högskolan någraperspektiv- Civildepartementetochmöjligheter.[15]
Utvärdering försöksverksamheten 3-årigmedav Ekonomioch i kyrkan. [9]rätt
yrkesinriktadutbildning i gymnasieskolan.[25] Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst [33]Friståendeskolor. Bidragochelevavgifter. [38] EES-anpassning marknadsföringslagstiftrringen.[49]avResurserför högskolansgrundutbildning.[44] Mer för mindre styrforrnerför barn-ochnya-Läraruppdraget.[59] ungdomspolitiken.[54]
Ett betygssystem.[86]nytt Regionalaroller perspektivstudie.[63]en-Pliktleverans.[92] Utsikt framtidensregioner sju debattinlägg.mot [64]-Svenskskolai världen.[93] Kartboken.[65]
Skolaför bildning. [94] Västsverige region i utveckling. [66]-

Detkommunalamedlemskapet.[72]Jordbruksdepartementet
Miljö- ochMindrekadmiumi handelsgödsel. naturresursdepartementet[14]

Skogspolitikeninför 2000-talet.Huvudbetänkande. Reglerför risker. Ett seminarium varför tillåterom[76] föroreningarinne [2]änmer ute.Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor [76] Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.[34]Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor II. [76] Kart- ochmätningsutbildningari skolfonner. [35]nyaÅtgärderför förberedaSverigesjordbrukatt och Angåendevattenskotrar.
livsmedelsindustriför EG förslag vegetabilie-om Kretslopp Basenför hållbarStadsutveckling.- [42]-sektorn,livsmedelsexportenochdenekologiska Eoocycles The Basisof SustainableUrbanDevelop--produktionen.[87] [43]ment.Veterinärverksamhet behov.organisationoch Miljöfarligt avfall och riktlinjer. [45]ansvar-finansiering.[88] Miljöskulden.En hur miljöskuldenrapport utveck-omBiobränslenför framtiden.[90] las vi ingenting [58]gör.omBiobränslenför framtiden.Bilagedel.[91] långsiktig miljöforskning. [68]
Rådgivningeninomjordbruketoch Vår uppgiftefterRio handlingsplansvensk inför-trädgårdsnäringen.[99] 2000-talet.[104]

framtidaDen skogsvårdsorganisationen.11]

Arbetsmarknadsdepartementet
Kompetensutveckling nationellstrategi.[7]en-Årsarbetstid.[27]
r-rru92 [103]

Kulturdepartementet
Ett bolagför rundradiosändningar.nytt [10]
Lagstiftning satellitsändningar TV-program.om av
[31]
Radiooch iTV [36]ett.
Meningsfullvistelsepåasylförläggning.[69] ...H

åréáizFörbud etniskdiskrimineringi arbetslivet.mot [96]
Kulturstödvid ombyggnad.[107]
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