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statsrådetTill chefenoch för justitiedepartementet

InsolvensutredningenJu 198802 tillsattes år 1988 med uppdrag utredaatt
vissa frågor konkursrâttens område dir. 198852. Genom tilläggs-
direktiv till insolvensutredningen 13den december 1990 dir. 199074 togs
bl.a. frågan den konkursrättsligaatt lagstiftningen till in-om anpassa
ternationella törhållanden bon från utredningens uppdrag. tilläggs-I
direktiven uttalades den frågan skulle behandlasiatt särskild ordning.

Genom beslut den 11 april 1991 uppdrog regeringen Iânskronodirektören
Eugene Palmer såsom särskild utredareatt utreda vissa konkursrättsliga
frågor med internationell anknytning. StatsrådetLaila Freivalds förordnade

beslut den 15 maj 1991 professorn Michaelgenom Bogdan och advokaten
Björn Edgren biträda EugenePalmeratt hovråttsñslcalenexperter samtsom
Charlotte Brokelind sekreterare.att Utredningen har antagitvara namnet
Utredningen vissa internationella insolvensfrågor.om

Utrikesdepartementethar bistått utredningen medöversättningsarbetegenom
departementssekreterarenKjell Ferm.

Genom överlämnandet dettabetänkandeär utredningensuppdrag slutfört.av

Jönköping i augusti 1992

Eugene Palmer

Charlotte Brokelind
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

internationella konkursertill vissaFörslag lag m.m.om

följandeHärigenom föreskrivs

Inledande beståmntelser

till deförordnande i förhållandetillämpas efter regeringensl § lagDenna

1990 dagtecknadei Istanbul 5 juli Europa-tillträtt den denharstater som
för-på konkurser.vissa internationella aspekter Irådskonventionen om

tillämpas dock andrahållande Finland, Island ellertill Danmark, Norge

lagar.

ihelt eller delvis skall tillämpas ävenRegeringen får föreskriva lagenatt
förhållande till andra stater.

försäkrings- ellerkonkursgåldenâren2 § gäller inte ärLagen när ett

kreditinstitut.

förvaltarekonkurs ochdenna lag med3 Vid tillämpningen§ avsesav
respektive regeringen.sådan bestämssådantförfarande avperson som



sekunddrkonkursHuvudkonkurs och

i tillhuvudkonkurs konkurs har beslutats det land4 § Med en somavses
ekonomiska bindning.vilket gäldenâren har sin huvudsakliga

inte visas, ha sin huvudsakligajuridisk skall,En annat antasperson om
bindning till sitt eller, styrelsens intedet land där styrelsen har säte säteom

finns, förvaltningen förs.bestämteller styrelse inte det land därår

5 § Med sekundårkonkurs konkurs i något land pågårannatsomavsesen
samtidigt med huvudkonkursen.

Svenskaselcundarkonlauser

6 § En gäldenär föremål för utländsk huvudkonkurs får enbartärsom en
på grund härav försåttas i konkurs här i riket. inte kan visaOm sökanden

gåldenâren försatt i utländsk huvudkonkurs, skallär gäldenärenatt ges
tillfälle sig ansökan.överatt yttra

7 § Om svenskkonkurs inleds efter utländsk huvudkonkurs, skall deten en
i konkursbeslutet den svenskakonkursen sekundärkonkurs.ärattanges en

8 § Om inte något i lag eller följer svenska lag-dennaannat anges av
valsregler, iskall svensk tillämpas sekundärkonkursen.rätt

9 § borgenär gâldenårenfår förvaltaren i huvudkonkur-Utöver och ävenen
ansöka gäldenåren skall försåttas i sekundärkonkurs.attsen om

10 i skriftligen förval-§ Förvaltaren sekundårkonkursenskall underrätta

i huvudkonkursen eller behörig myndighet i det land i vilket huvud-taren
konkursen alla fordringar i sekundårkonkursen.äger rum om
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med för-förenadeärsekundärkonkursenifordringarSedan dell § som
frånhärrörfordringarfordringar,offentligrättsliga en avmånsrätt, som
anställninggrundasellernäringsverksamhetbedrivengäldenären ensom
eventuellaskalltillgodoseddafulltblivitutdelninggäldenärenhos genom

huvudkonkursen.iförvaltarentillöverlämnastillgångarkvarvarande genast

huvudkonkurseniskall förvaltarenavslutas,sekundärkonkursen12 § Innan
sig.tillfälle att yttrages

huvudkonkurserSvenska

i sekundärkon-försattesuppkommit innan gäldenärenfordran13 § En som
grundpåhuvudkonkurs enbarti svenskgiltighetfår frånkännasintekurs en

täckahuvudkonkurs. Förförst efter beslutet attuppkomden enatt omav
från sekundär-överflyttatstillgångarendastdefordran får docksådan som

användas.konkursen

överflyttatstillgångarfrån dehärrörutdelning medelVid§ somsomav
behandlaslika.fordringarskall allasekundärkonkursfrån en

och huvudkonkursersekundär-gäller bådeBestämmelsersom

delvis fåttutländsk konkursutdelning iEn borgenär15 § engenomsom
svenskbetalning ianspråk påframställafår ändåsin fordranförbetalt en

andra bor-förrän allautdelningtill någondock intehar rättkonkurs. Han
deltill dendock intehan,måntillgodosedda iblivitgenärer somsamma

egendom.eller lösi fastförenad med panträttfordranhans är

infor-sådanlämnaskallsvenskakonkurseni den16 Förvaltaren snarast§
för handlägg-intressekanförvaltarenutländskemation till den vara avsom

tillsyftaråtgärderInformation attkonkursen.andraningen den somomav
alltid lämnas.skallavsluta konkursen
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17 § ackordsuppgörelseEn i svensk sekundärkonkurs får träffas försten
efter det inhämtatssamtycke från förvaltaren i huvudkonkursen.att Om
samtycke begärs förvaltare i svensk huvudkonkurs, får denne inteav en en

sådant,vägra det visas de svenskaborgenärernasställning inte för-attom
sämras uppgörelseni den utländska sekundärkonkursen.genom

Utländska konkursjörvaltare möjligheter Sverigeiatt agera

18 § En konkursförvaltare i utländsk huvudkonkurs får begära vissen att
särskilt angiven här i riket befintlig egendom tillhör konkursgäldenärensom
får i anspråk för konkursboets räkning.tas

19 § Ansökan skall hos tingsrättengöras i den där någon angivnadeort av
tillgångarna finns.

20 § Ansökan skall kungöras. Kungörelsen skall införas i Post- och Inrikes
Tidningar och, enligt vad föreskrivs i 3 § 1977654lagen kungör-som om
ande i mål och ärenden hos myndighet i ortstidning.m.m.,

21 § tillståndEtt den angivna egendomeni anspråk får meddelastidi-att ta
två månaderefter kungörelsen.gast

22 finns§ Om det sannolika skäl för bifall till ansökan, får rätten kon-
kursförvaltarens begäranförordna kvarstad egendomen.Därvid gällerom
15 kap. rättegångsbalkeni tillämpliga delar.

23 § Under tvåmånadersperiodenfår den angivna egendomeninte utmätas
för fordran sådan förenadän är med särskild förmånsrätt iannan som egen-
domen.

24 § någonOm före tvåmånadersperiodensutgång väcker talan bättreom
tillrätt egendomen, skall uppskjutarätten prövningen ansökan i denav



ll

till målet slutligt avgiorts.delen dess det har gällerDetsamma om en
försättande framställsansökan gäldenårens i konkurs inom tid.om samma

25 tillstånd för konkursboet i får inte§ Ett egendomen anspråk läm-att ta
gäldenâren försatts ihar konkurs här i riket. sådanttillstånd fårEttnas, om

inte heller lämnas, det uppenbart insolvensfbrfarandeâr svensktatt ettom
ändamålsenligt för de inhemska borgenârema.år mer

26 § En borgenär fordran förenadår med särskild förmånsrätt i denvars
aktuella egendomen har till betalning innanrätt egendomen den itasur
anspråk konkursboet. erinranEn detta skall i beslutet. Etttasav om
tillstånd i anspråk fåregendomen också förenas med villkor.att ta annat

fåla27 § En ansökan i anspråkegendomi Sverige skall handläggasattom
konkursårende.ettsom

Denna lag i kraftträder den dag regeringen bestämmer.
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1987672ändring i konkurslagenFörslag till lag om

1987672 skall ha föl-2 konkurslagenföreskrivs l kap. §Härigenom att
jande lydelse

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

lkap.
2§

ansökanefter eller borgenärspå obeståndskallgäldenårEn år enegensom
föreskrivet.inteförsättas i konkurs, ârannatom

rätteligen sinainte kan betalagäldenârenobeståndinsolvensMed attavses
tillfällig.oförmåga inte endastdenna årskulder och att

skallVzd øbestdndsbedamningen
utlandet beaktas.tillgångar iaven

dock beaktasskall inteDe om
underldzergäldenären att

förmedverka till de användsatt
kønkurssökandetillgodose denau

ochborgenären
den konkurssökandeborgend-

demsaknar möjlighet itaattren
anspråk på satt.annat

regeringeni kraft den dag bestämmer.lag träderDenna
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1970Förslag till lag ändring i ackordskungörelsenom

858

1970858 skall haHärigenom föreskrivs 27 § ackordskungörelsenatt
följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27§

Är handling till avfattadinkommer eller gode på danskarättensom mannen
eller norska språketeller handling inkommer frånår utländsk borgenâr,som

bosatt utomlands, avfattad engelska, franska språket,är eller tyskasom
får handlingen översättning till språket,godtas svenska det bedömsutan om

Ärlämpligt. avfattadhandlingen på utländskt språk, skall översättningannat
tillske svenska språket.

Underrâuelser och andra hand-
lingar skickar till denrättensom

utomlands skallvistassom vara
arganadepå språken mona-som

kan jörstá. Utrikes-antasgaren
departementet lämnar biträde för

handlingar.översättning av

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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1992000lagentillämpningförordningtillFörslag avom

konkurserinternationellavissa m.m.om

följandeföreskrivsHärigenom

skallkonkurserinternationellavissa1992000l § Lagen m.m.om
tillämpningenVidnedan.till deförhållandeitillämpas stater som anges

konkursförvaltare deoch medförfarandenaangivnakonkurs demedavses
angivna personerna.

Konkursför-Konkursfor lagensDagStat
valtareiikraftträdande

förhållande till
staten

internationella1992000 vissaenligt 20 § lagenkungörelsen2 § Av om
framgåskallkonkurser m.m.

och adress,gäldenärensnamn

och adress,konkursförvaltarens namn

handläggs,huvudkonkursenmyndighet därdomstol ellerden

för konlcursbeslutet,4. dagen

anspråk ochfå ibegärkonkursförvaltarende tillgångar att tasom

skallansökningennågot invändaden haruppgift motattatt somom
viss angiven dag.till tingsrättendetanmäla senast
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så tvåtingsrättenförsta stycket bestämsi attskalldagDen avangessom
införd ibli Post-kungörelsen kandag dåförtlyter från den antasmånader

Inrikes Tidningar.och

tillskall skickasKungörelsen3 §

adress,kändaunder dennesgäldenären senast

iförmånsrâtt den egendomsärskildvarje känd borgenär har2. som av-som
ansökningen.medses

betalas sökanden.för kungörelsen skallKostnaderna§4 av

registre-eller anmälan hosföreskrivet underrättelseVad5 § är omsom
sådanregistreringangående konkursbeslutringsmyndighet ett samt av enom

1992000på sådana enligt lagentillämpas beslutanmälan skall även om
Sverige befintliginnebär iinternationella konkurservissa attm.m. som

räkning.anspråk för utländskt konkursbosfår iegendom etttas

kraft regeringen bestämmer.förordning träder i den dagDenna
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SAMMANFATTNING

promemoriaI denna föreslår vi Sverige ansluter sig till den Europeiskaatt
konventionen vissa internationella aspekter på konkurser antagitsom som

Europarådet den 5 juni 1990. Konventionen innehåller två huvudkapitelav
kapiteloch information, språk till utländskaborgenärer. Ettett om m.m. av

de båda huvudkapitlena innehåller bestämmelser innebär attsom man ger
förvaltare i utländska konkurser ökade möjligheter i andra länderatt agera
där gäldenären kan ha tillgångar. Det andra huvudkapitlet har bestämmelser

möjlighet försätta gäldenäreni sekundärkonkurseri andra länderattsom ger
det där huvudkonkursen pågår.än Konventionen medger att man reserverar

sig kapitlena. Vi föreslår för svenskt vidkommandemot ett attav reserva-
tion det kapitelgörs utländska konkursförvaltare vidgad be-mot som ger
hörighet i andra länder. föreslårI stället vi liknande, någotatt att ettagera
modiñerat, införs utländskakonkursförvaltare efterrättsystem attsom ger
beslut domstol i anspråk vissa särskilt angivna tillgångar gälde-taav som

inären kan ha Sverige.

För möjligtgöra det Europarådskonventionenföreslår vi detatt att anta att
stiftas lag. föreslagnaDen lagen innehåller dels bestämmelser gören ny som

möjligtdet enbart på grund utländsk huvudkonkursatt öppnaav en en
svensk sekundärkonkurs också regler för falletdet svenskattmen en
konkurs skall betraktas huvudkonkurs. Vidare föreslår det iattsom en
dennalag intas bestämmelser utländskakonkursförvaltare möjlighetsomger

efter visst domstolsförfarande i anspråk särskilt angiven egendomatt ett ta



18

bestämmelserkonventionenskunnaSverige.finns i För omantaattsom
1970858.ackordskungörelseniändringmindreföreslår vispråk enm.m.

tilltrâttharländerdeskall gällalagenföreslår den gentemotVi somatt nya
regeringen bestämmer.andra länderoch deEuroparådskonventionen som

månvilkenifråganundersöktdirektivenmedvi i enlighetharVidare om
insolvenspröv-vidbeaktasskalli utlandethargâldenârenegendom som

2 kon-föreslår 1 kap §Vikonkursansökan.med atti sambandningen en
huvud-Domstolen skallföljande sätt.1987672 ändraskurslagen som

Egendomeni utlandet.gâldenären harsådan egendombeaktaregel som
till denmedverkaunderlåtergäldenären attbeaktas attdock inteskall om

denneochkonkurssökande borgenärendenför gottgöraanvändaskan att
till-utländskaanspråk denimöjlighetharnågotinte på sätt att taannat

gången.

ändra deanledningfinnsfrågan detvi övervägt attSlutligen har även om
sammanhangi dettaUtredningen harför konkurs.forumreglemasvenska

i nulägetfunnit inteVi detdomstolsutredningen. harmed atthaft kontakt
regler.dessaändranågot behovfinns att
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SUIVINIARY

Swedenaccede Con-this memorandum that the EuropeanIn towe propose
ofCertain International Bankruptcy adopted by thevention Aspectson

1990. ConventionCouncil of 5 The contains mainEurope June twoon
information, and forchapters and chapter languages other mattersone on

effectforeign creditors. The first main chapter contains provisions theto
administrators and liquidators in foreign bankruptcies be given in-that

outside the national territory where the debtorcreased to act maypowers
have main chapter provisions whichThe other undersets outassets.
possible secondarybankruptciesagainstthe debtor countries otherto open
than in which main banlcruptcyproceeding inthat the The Con-progress.
vention possibility of makingallows the reservation in of ofrespecta one
the forchapters. Swedens that reservation be madewithWe partpropose a

giving foreignregard the chapter administrators and liquidators increasedto
outside the national territory. insteadthat simi-Weto actpowers propose a

lar, modified introduced, foreign administra-somewhat be wherebysystem
liquidators enforce claimempowered seek ordertors to tocourtor are a a

certain specific which the debtor have in Sweden.to assets may

for Sweden be able ratify the Council of Conventionorder EuropeIn to to
containsthat law be enacted.The proposed law provi-propose a newwe

possible of foreign mainsions under which will be the groundson a
Swedish containsbankruptcy alone secondarybankruptcy andalsoto open a

situationdealing with where Swedish bankruptcy berules the toa re-
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garded main bankruptcy. We also that this law incorporateas propose pro-a
visions allowing foreign administrators and liquidators claim certainto
specific located in Swedenby of proceeding. Inproperty courtmeans a or-

ratify provisions of Convention regarding languagesder be able the theto to
Compositionand other minor amendment the Ordermatters towe proposea

l970858.

We that the law apply with those countries whichrespect topropose new
have Council of Conventionacceded the and other countriesEuropeto as
decided by the government.

withIn accordance the directives, have also looked into ofthe issue thewe
which property held by the debtor outside the national territoryextent to

intobe taken when determining the question of insolvency into account
conjunction with petition in bankruptcy. sectionWe that chap-a propose

ofl the Bankruptcy be amended mainAct that theter court must,so as a
rule, take into held by outsidethe debtor the nationalaccount property
territory. However, such intobe taken theproperty not to account
debtor fails hisplay ensuring that such forbe usedto part property can
satisfying claims ofthe the creditor lodging the petition in bankruptcy and

such creditor has other of asserting claim the foreignto asset.no means a

Finally, have also considered question ofthe whether change thetowe a
Swedish forum rules for bankruptcy justified. have discussed theWe

with Courts Reform Commission. foundthe have that thereWematter at
need changetheserules.present tono
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DIREKTIVENl

utredaresärskildregeringen1991 förordnadeaprilllbeslut denGenom en
Tillanknytning.internationellfrågor medkonkursrättsligavissautredaatt

varit knutna.tvåutredningen har experter

bilaga 1direktivenmeddeladeregeringenenligt deharUtredningen av
ñnnauppgiftenlegatTyngdpunkten har atthuvudfrågor.kringkretsat tre

antagitskonkurskonventionsig till denanslutaSverigeFör somsätt attett
vihar ävensammanhangetdetbilaga 2. Ijuni 19905Europarådet denav

icke-till andra,förhållandegälla iskall kunnaförändringarnaövervägt om
till-utländskaförekomstenhurFrågankonventionsanslutna länder. avom

konkursrättsligaiinsolvensbedömningeninverka vidskall samman-gångar
straffrättsli-vilkaocksåberörtVi harhuvudfrågan.varit den andraharhang

vidtillgångarutländskapå värdetförändradkonsekvenser avsynsom enga
forum-huvudfrågan,tredjemedföra. Deninsolvensbedömningen kan om

konkur-Europarådetstillförhållandeivi belystkonkurs, harförreglerna
sammanhang.internationelltiskonvention även annatmen

insol-medhaft kontakterVi harsammanträden.haftharUtredningen tre
översättameddomstolsutredningen. Arbetet attochvensutredningen

utrikesdepartementet.utförts inomEuroparädskonventionen har
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KON-INTERNATIONELLADEN2

KURSRÄTTEN

Bakgrund2.1

isamtliga borgenärerinnebär gäldenärskonkursförfarande ettEtt att en
förtillgångar be-anspråk samladetvängsvis i gåldenärenssammanhang tar

undvikaförfarandetfordringar. Huvudsyftet med ärtalning sina att enav
förlust drabbartill denochkapplöpning mellan borgenärema attatt somse

förmånsrâtter,eventuellabortsett frångäldenärens insolvens,dem genom
nåfordringar. dettaproportion till deras respektive Attjämt idrabbar dem

tillgångarharsig svårt, inte minst gäldenârenemellertid visat närsyfte har
internationella insol-inom dengrundläggandeproblemeti flera länder. Det

tillbegränsademaktbefogenheter i principvarje årärvensrâtten att stats
förutsätterinsolvensförfarandevälordnatterritorium, medanettstatenseget
till deekonomiska situation hänsyngäldenärenshelhetsgrepp utanett na-om

genomförabehörigaNågra överstatliga ärtionella attgränsema. organ som
detåstadkommainte.existerar Ett sättinsolvensförfamnden ännu annat att

konventioner.internationellanödvändiga samarbetetmellan ärstater genom
nämligentill konkurskonvention;anslutit sigSverige har hittills endast en

hänvisad till1933. övrigtår ärnordiska konkurskonventionen Iden manav
Åtskilliga frågor medviktigainternationella insolvensrätt.varje enskild stats

intepåanknytning olösta eller lösts sättinternationell har lämnats ett som
sinavilja tillerkännaVarje land benägenhettillfredsställande. har attär en
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be-insolvensförfaranden verkningar utomlands vad åränstörre manegna
därförutländska förfaranden. Rättslägetredd tillerkänna motsvarande äratt

för-eller i andra länder.inte tillfredsställande, varken i Sverige Detta

hållande utnyttjas gäldenärer och borgenärer.kan av

2.2 Universalitetsprincipen territorialitets-och

principen

principernaden internationella insolvensrättenbrukar talaInom man om om
universalitet Enligt universalitetsprincipeneller territorialitet. skall ett
konkursförfarande alltid i enda land, företrädesvis i det tilläga ettrum
vilket konkursgäldenären har sin huvudsakliga anknytning, dvs. där han har

sitt hemvist Sådanakonkurser brukar kallas domicilkonkurser,säte.resp.
skilja från särkonkurser. konkurser det sistnämndasla-det gällerNäratt av
bygger domsrätten på anknytning till landet, på denlösareget t.ex.en om-

ständigheten tillgångar i landet. Universalitetsprincipengäldenären haratt
innebär omfatta tillgångarkonkursen skall samtliga gäldenärens oavsettatt

de befinner sig. Vidare skall samtliga borgenärer, i vilket landoavsettvar
inlettsde bor, delta i samlat utdelningsförfarande. Om konkurs harett en

i land medför detta förhindrad i andra länder inledaärett att attman
parallella eller insolvensförfaranden liksom specialexekutio-konkurrerande

hindersverkan. Istället har i erkännakonkursens andra länderattner man
fattade innebär förlorar rådighetendet konkursbeslutet, vilket gäldenärenatt

där befintliga tillgångar. rådigheten tillkommer i stället konkurs-över Den

förvaltningen i beslagsverkan.konkurslandet konkursens

Enligt territorialitetsprincipen skall konkurs endastomfatta tillgångardeen
befinner i Tillgångar i ländersig konkurslandet. andra kan kon-trotssom

fritt ingår inte i konkursboet.kursbeslutet disponeras gäldenärenoch Deav
ikan också bli föremål för parallellkonkurs eller specialexekution det land

vari de ñnns.
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Territoriali-nackdelar.för- ochmed bådeförenadeprinciperna ärbådaDe
konkur-haltandeleder till s.k.dennackdelendentetsprincipen har bl.a. att

hanmedani vissa länderkonkursförsatt isåledesGäldenären kan varaser.
i vissatillgångarförfogafortfarande överdåi kandet andra. Haninte är

vi-kanåt dem. Detkommaförhindradkonkursförvaltaren äroch attländer
i olikakonkursförfarandenflera parallellainledabli kostsamtdare att

flera länder.ifordringarbevakasinaocksåtvingasBorgenärema attländer.
efter uni-fömuñigt strävadärfördetanblick kan attförstaVid synasen

konkurstörfarande. Mensamlatmedfördenversalitetsprincipen eftersom ett
må-kostnadsaspektenärVad gällernackdelar.princip sinahardennaäven

skall handhasprincip. Om konkursenmed dennainte myckethända vunnet
ikunskaper andrabristandegrundi land kan han,förvaltare ett avav en

till-länder. Enbiträden i andraanlitabliländers rätt atttvungenm.m.,
svårigheterpraktiskaocksåmedförauniversalitetsprincipen kanlämpning av

och bevakakonkurserinformationfåutländska borgenärer attför att om
konkurslandetssker enligtbevakningsförfarandetfordringar eftersomsina

fårvilka fordringar görasfrågorlagkonkurslandetslag. Vidare styr somom
beneñciumgäldenärensförmånsrätt ochi konkursen,gällande m.m.omom

vilka tillgångarländer ii andraförklarligt borgenärerdärförDet är om
synnerhetkonkurslandet, itillöverförssig dessafinns motsätter omatt

finns där.tillgångardesig på förekomstenfordringsâgarna förlitar somav
offentligrättsligdessutomifordringarna konkurser ärdelEn stor avav

till indriv-medverkaoftastsinsemellan obenägnaoch länderna år attnatur
tillgodose detkunnafordringar. Föroffentligrättsligautländskaning attav

i till-behålla egendomendärför månintressenlandets år attommanegna
gångslandet.
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ordning2.3 Nuvarande

2.3.1 Inhemsk konkurs

i Sverigekonventionen ärnämnda nordiskafrån den tidigareBortsett man
detinternationella insolvensrätten näroskrivna svenskahänvisad till den

internationell anknytning. lkonkursrättsliga medproblemgäller lösaatt
hänvisarKonkurslagenbådedomicil- och särkonkurser.Sverige förekommer

påfall konkursdomsrätten grundasforumregler. detill rättegångsbalkens I
domicilkonkurssvenskbrukar tala10 rättegångsbalkenkap. l § om enman

rättegångsbalkenbe-10 3 och §§bygger kap. 4medande konkurser som
traktas särkonkurser.som

domicilkonkurs tillsyftaruniversalitetspdncipen svenskenlighet medI en
sigsådan befinneromfatta egendom,all gäldenärens även utom-att som

någon framgångkonkursförvaltningen harFrågan den svenskalands. om
in-anspråkberor dock på det andra landetsframställdamed sina utomlands

omfatta gäldenårensendastställning. svensk särkonkurs däremotEn anses
med territoria-befintliga egendom. överensstämmerhär i riket Detta synsätt

litetsprincipen.

borgenärema ha rättde utländskaalla svenskakonkurser attl sammaanses
lagstiftningländersde svenska. Andrasin fordran gällandegöra upp-som

konkurslandet forreciprocitet, dvs. ställer iibland kravställer ett man -
konkurseniställning de inhemskautländska borgenäreratt samma somge -
i konkursblir behandlade sättvillkor dessborgenäreratt ensammasom

iintesådant på reciprocitet uppställsNågot kravi borgenärens hemland.
enligttill utländska borgenärerInformation skall lämnassvensk ävenrätt.

utländska borge-1987 916. sak53 konkursförordningen En är§ attannan
praktiska svårigheter.grundi underlägeändåkan hamnanärer rentett av

konkursförfarandei utländsktredan erhållitVad utländsk borgenär etten
utdelning i svenska konkursen.påverka till denockså hanskan rätt
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baraintesvensk rättsvenskkonkursilagvalsfrågor tillämpasgällerVad en
kanfrågor. Detkonkursrättsligaövrigaförfarandet ävenpå själva utan

ställning i kon-gäldenärensingår i konkursboet,vadfrågor somomvara
spörsmål,civilrättsligaVanligaförmånsrättfordringarskursen, omosv.

enligtenligt det rättssystemskall dock lösassakrättsliga frågor, somt.ex.
viss sakFrågantillämpligt.internationell privaträtt ärvanlig svensk om en

laglandsenligt främmandekanske lösasskall såledesgäldenärentillhör ett
konkursboetregler ingår ikonkursrättsligaenligtfrågan sakenmedan om

enligt svensk rätt.skall bedömas

Utländsk konkurs2.3.2

partshabilitet i Sverigerättskapacitettillerkänns ochkonkursboutländsktEtt
enligt konkurslan-sådanaegenskaperförutsättning ävenunder det ägeratt

betydelsesaknari de flesta andra länder. DetMotsvarande gällerdets lag.
särkonkurs.domicil- eller Däremotkonkursenden utländska är ansesenom

beträffandehindersverkaninte medföra någonkonkursbeslututländsktett
fritt fram förinnebär detbefintliga egendomen. ärhär i landet Dettaden att

indrivningsåtgärdervidtai landet för utländskahär ävenborgenärema att--
ii konkursförsättande äveneller ansöka hansgäldenärenmot att om

utländska konkursen ärdenSverige. Inställningen densammaär oavsett om
inhemska borgenä-Syftet desärkonkurs. värnadomicil- eller är att omen

bevaknings-hänvisa dem tilltillfredsställandeDet har inte attansettsrema.
tillgångar i landet.finns härförfaranden konkurser deti utländska när

be-någon beslagsverkani princip haheller utländsk konkursInte enanses
alltså,Konkursgâldenären harträffande i landet.finnsden egendom som

denfull förfoganderätt överfortfarandekonkursbeslutet,utländskadettrots
utländskeoch dentvist mellan gäldenärenbefintliga egendomen. Ihär en

i landet torde dentill egendom härkonkursförvaltaren rätten senare,om
inteframgång. Därmedinte få någonsvensknuvarande rätt, sagt attenligt
hindraröde till Ingetskulle mötes. attutländskaborgenäremade samma
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saknarför utländskaborgenärema. Detombud deuppträderförvaltaren som
eller särkon-domicil-utländskakonkursen ärhär betydelse denäven enom

kurs.

konkurskonventionennordiska2.4 Den

anslutit sig till endasthittills överens-Sverige tidigarehar nämnts ensom
nämligen nordiska konkurskon-område; denkommelsepå konkursrättens

skilja från s.k. dubbelslagventionen. Konventionen enkeltär att enav
frågor erkännande ochendastkonvention. enkel konvention reglerarEn om

innehåller bestämmelserkonventionverkställighet, medan dubbel ävenen
mellan länderna.reglerar domsrättensom

1933, införlivadesingicks år mednordiska konkurskonventionen,Den som
konkurs,1934267 medbestämmelsersvensk lagenrätt somom-omgenom

l93468Island eller lagenfattar egendomi Danmark, Finland, Norge samt
Island ellerinträffat i Danmark, Finland,verkan konkurs harav somom

på tid i förhållande tillKonventionstextenhar omarbetats ochNorge. senare
lagen 19816 konkursDanmark, Finland och gällerNorge om somnumera

verkanland lagen l98l7omfattar egendom i nordiskt ochannat om av
förhållande till Island gällerinträffat nordiskt land.konkurs i Iannatson1

ursprungliga konventionstexten.alltjämt den

ochkonventions.k. enkelnordiska konventionen är nämntsDen som en
Kon-därför fritt konkursdomsrätten.enskilt land förfogar övervarje

ihar inlettsventionens bestämmelser innebär konkurs ettatt aven som
i de andra länderna. Konkur-omfattar gäldenärensegendomävenländerna

Konventionen till-hindersverkan i Övriga länder.bådebeslags-ochharsen
på domicilkonkurser.lämpas endast
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lagkonventionen konkurslandetstillämplig ival lagfrågal attangesom av
gällerländerna deti de andra nårskall tillämpas egendomi regel även

frågor vadkonkursrâttslig beskaffenhet. kan gällaDetfrågor somomav
Vid prövningenåtervinning, törmånsråtti konkursboet,ingåskall avosv.

viss sak tillhör gåldenârenövercivilrättsliga spörsmålvanliga Lex. om en-
vanligaskall i regelfordran preslcriberadeller århuvud taget om en -
ipubliceringsåtgârder kon-gällerkollisionsregler tillämpas. När det anges

iskall utfärdas de andrakungörelse konkursen ävenventionen att nor-om
finns tillgångar.diska lânder där det
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EUROPARÃDETS KONKURSKON-3

VENTION

Inledning3.1

1990. resultatetkonkurskonvention den 5 juni DenEuroparådets antogs var
vari Sverige deltog.flerårigt arbete, ävenettav

deñnitionsreglerinnehåller i huvudsak vissaKonventionens första kapitel

konventio-tredje kapitlenaforum- formaliaregler. Andra och ärochsamt
fjärde innehåller regler in-materiella huvudkapitel medan det omnens

ländernasformation femte innehåller slutligen bestämmelserDet omm.m.
anslutning till konventionen.

Konventionen två konkursförfaranden ierbjuder olika samordnasätt att
kompromisserBåda innebärolika länder beträffande gäldenär.samma

territorialitetsprincipema. kanmellan universalitets- och Det systemetena
medan det andraha universalitetsprincipen utgångspunktdock sägas som

innehållerfrån territorialitetsprincipen. Konventionens andra kapitelutgår

ökade möjligheterförvaltare i landbestämmelser attatt ettsom avser ge
universalitetsprincipenutslagländer. Förfarandeti andra är utanett avagera

Tillgångarkonkursbeslutet.fullt erkännande det utländskainnebäraettatt av
domicilkonkursskall kunna dras in i huvudkonkursi land utanett annat en

konventionenstillgripas i tillgangslandet.konkursförfarande behöver Iatt
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i terri-sin utgångspunktharfinns bestämmelser närmasttredje kapitel som
sekundärkonkurserförsättas iskall kunnatorialitetsprincipen. Gäldenären
pågår. Förfarandethuvudkonkurseni länder det därsärkonkurser andra än

sidankompromiss mellan åkansekundärkonkurs sågas ettmed enavara en
förfarandesidanvarje land och å andrakonkurstörfarande ifullständigt ett

till huvudkonkursenflyttasi land övertillgångarinnebär ett annatattsom
borgenärema.för gottgörelse av

kapitlet3.2 Första

konventionendefinieras förfarandenförsta kapitel dekonventionensI som
insolvensförfaranden innebärkollektivaomfattar; nämligen sådana attsom

förvaltaresina tillgångar,gäldenär förlorar rådigheten över utsesatt enen
träffarsvensk del kon-tillgångarnaleda till Föroch kan avyttras.attsom

språk i fjärdereglerna information ochkonkursinstitutet,ventionen men om
tillAppendixförhandling offentligt ackord. I Akapitlet träffar även om

konventionen. Påomfattasförfarandenkonventionen räknasde avupp som
motsvarig-Appendix uppråknat de olika ländernasfinns iliknande Bsätt

Vidareenligt ackordslagen.förvaltare och godtill begreppenheter man
vadvisar sin behörighetförvaltarei första kapitlet hurregleras det samten

konventionen.omfattas Ettkonkursbeslut skallförkrävs att ett avsom
strida ordreland får bl.a. intefattats ikonkursbeslut motannatettsom

finnskonventionengällande. artikel 5 ii vilket Ipublic i det land det görs
fleralika utdelningtill närgrundregel borgenäremas rättdessutom omen

på-får i allapågår gäldenär. borgenärkonkursförfaranden Enmot samma
erhållitså länge han intesin fordran fulltgåendekonkurser göra gällande ut

fåttfårutdelningen i konkurs dock borgenärfull betalning. Vid somenen
i denbetalning förrän borgenäremadelbetalning i tidigare konkurs ingenen

inte bor-andel. Regeln gällerfått betalning medaktuella konkursen samma
fordringar förenade medhar panträtt.genärer som
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kapitlet3.3 Andra

påtillgångslandetinleds ikapitelenligt konventionens andraFörfarandet
förord-förvaltarenskungörandemedkonkursförvaltarens begäran ett av

utländskakonkursentillämpas måstedenkapitlet skall kunnanande. För att
istadgasskall ske det sättdomicilkonkurs. Kungörelsen somenvara

två månader.löper fristför kungörandettillgångslandet. Från dagen omen
ochi sin besittningtillgångarfår förvaltaren gäldenärensUnder denna tid ta

sälja lättsåsomför bevarandevidta åtgärder dessas t.ex. att somvaror
vidare.tillgångslandetrörelse idriva konkursgäldenärensförfars eller att

får underfölja i tillgångslandet. Handå alltid lagenKonkursförvaltaren skall
förhindraSyftetföra tillgångarna landet. ärtvårnånadersperiodeninte attur

borge-vissavälinfonneradeundanskaffar egendomenellergäldenären attatt
det underövriga borgenärer. Omskaffar sig betalning på bekostnadnärer av
i konkursskall försättastid framställning gäldenärendenna görs attomen

konkursansökantillgångslandet, förlängs fristen tills ansökanprövats. Eni
Även fårutlândske förvaltarenenligt tillgångslandets denskall lag.prövas

i tillgångs-försättas i konkurs. Inledsansöka gäldenären skall ävenattom
förlorar deneller ackordsförfarande gäldenären,landet konkurs- ut-mot

enligt be-i fortsättningenförvaltaren sin möjlighetländske att agera
tillgångslandet anslutetkonventionens kapitel. Om ärstämmelsernai andra

handläggaskonventionens tredje kapitel, kommer konkursentilläven att
avslås, denkonkursansökan kansekundärkonkurs. Om däremot ut-som en

förutsättning tvåmånaders-förvaltaren fortsätta underländske attatt agera,
perioden löpt ut.

ansökavissatvåmånadersperiodenhar endast borgenärer rättUnder att om
påbörjat sådantfortsätta redanspecialexekution gäldenären eller att ettmot

förenadefordringarförfarande. gäller de borgenärer har ärDetta som som
sådanafordringaroffentligrättsliga fordringarförmånsrätt,med samt som

affärsrörelse ellertillgångslandet bedrivenfrån gäldenären ihärrör en av
Efter utgången fristenpå gäldenären.grundar sig anställning hos avensom
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är dessaborgenärer förhindrade vidta indrivningsåtgärder.även Denatt ut-
låndske konkursförvaltaren har då också föra tillgångarnarätt att ut ur
landet. får dock inte vidta åtgärdHan innebär borgenär medatten som en
fordran förenad med särskild förmånsrätt inte blir tillgodosedd.

Betalning till utländske förvaltarenden hans förordnandegörs sedansom
har kungjorts skall behörigen gjord. betalning tillEn gäldenärenanses anses
inte befriande gjortsden efter kungörelsen, såvida inte betalarenvara om
sekundogäldenären visar han inte kände till densamma.att

3.4 Tredje kapitlet

Reglerna sekundärkonkurs innebär gäldenär försättas ikan kon-attom en
kurs i land enbart den grunden han försatt i domicilkonkursär iett att

land. Sekundärkonkursen såledeskan inledas gäldenärenett annat även om
solvent i tillgångslandet.är förutsättningEn dock ingetär konkurs- elleratt

ackordsförfarande redan inletts där. Förvaltaren i huvudkonkursen år be-
hörig ansöka gäldenärenskall försättas i konkurs i tillgångs-ävenatt attom
landet.

Förvaltaren i sekundärkonkursenskall skriftligen förvaltaren iunderrätta

huvudkonkursen alla fordringar görs gällande i sekundärkonkursen.om som
Genom denna underrättelse fordringarna gjortsha gällande iävenanses
huvudkonkursen. fordringarSedan förenade med förmånsrätt, offentlig-
rättsliga fordringar, fordringar härrör från gäldenären bedrivensom en av
rörelse eller grundar sig på anställning hosgäldenärenblivit tillgodosed-en
da vid utdelningen i sekundärkonkursenskall återståendetillgångar genast
överlämnas till förvaltaren i huvudkonkursen. fordranEn uppkommitsom
före konkursbeslutet får inte frånkännasgiltighet i huvudkonkursen enbart

den grunden den uppkommit efter beslutet huvudkonkurs. Föratt attom
täcka sådan fordran får dock tillgångarendastde användas över-en som
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flyttats från utdelningsekundärkonkursen. Alla borgenärer har tillrättsom
i huvudkonkursen skall, såvitt gäller utdelning från tillgångarhärrör desom

överförts från sekundärkonkursen,behandlaslika förmånsrätts-oavsettsom
iordningen huvudkonkurslandet.

i olikaFörvaltarna de konkurserna skyldiga informera varandra.är att
Sekundärkonkursen får inte avslutas förrän förvaltaren i huvudkonkursen

beretts tillfälle sig.att yttra

På begäran förvaltaren i huvudkonkursen förvaltaren iär avslutadav en
sårkonkurs, vilken inletts före huvudkonkursen, skyldig överlämnaatt
eventuellt överskott för utdelning i huvudkonkursen.

3.5 Fjärde kapitlet

I konventionens fjärde kapitel finns bestämmelser information tillom
borgenärema, språk Bestämmelserna träffa vissa andraävenattm.m. avser
förfaranden konkurs; förän svensk del omfattas förhandling offentligtom
ackord. Bl.a. föreskrivs plikt informera borgenärema i andra kon-atten
ventionsanslutna länder konkurs inletts, vilka tidsfristerattom m.m. som
gäller och bevakning skall genomföras. Enligt konventionen skall visser-om
ligen de utländskaborgenärema informeras enligt Europarådetsgenast,men
kommentar till konventionen Explanatory report det tillräckligtär deom-
inhemska borgenärema informeras först information lämnasattsenare -

tilläven de utländska borgenärema vid denna tidpunkt. Vidare finnssenare
i kapitlet föreskrift syftar till förenkla för utländska borgenäreratten som

sina fordringargöra gällande. Slutligen innehåller kapitletatt del bestäm-en
melser vilket språk skall användas bl.a. i tillmeddelandenom ut-som
ländskaborgenärer.
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kapitletFemte3.6

kon-anslutning tillbestämmelserkapitel innehållerKonventionens sista om
möjlighetkonventionen hartillansluter sig attlandventionen Ett somm.m.

såledeskankapitel Mankapitel två ellersig antingen tre.motreservera
landetibefogenheter detökadekonkursförvaltarevälja utländska egnaatt ge

speciella reglergällerDocksekundärkonkurseröppnas.eller möjliggöra att
sådantsekundärkonkurser. Ettsig kapitletland motett omreserverarom

i kapitlet,bestämmelser detvissaändåbundetland nämligenär om manav
Även handläggshuvudkonkursuttryckligen förklararinte motsatsen. enom

underrättelseskallkapitelsigi sådant land tre,motreserveratett ensom
medföra desekundärkonkursigällandefordringar görs attde ensomom
fordringarfårVidareframställda i huvudkonkursen.behörigen somanses

på dengiltighet enbartfrånkännasinteuppkommit efter huvudkonkursen
fråntillgångar härrörutdelningdelta ifår dock baragrunden. De somav
be-i huvudkonkursenSlutligen måstealla borgenärersekundärkonkursen.

från sekundärkon-överförstillgångarvid utdelninghandlas lika somav
liknande.förmånsrätt ellerkursen oavsett
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EGARBETET INOM4

konvention kon-pågick inom EG medbörjan 1980-talet arbeteI ett enav
År tillframbearbetadesområde. 1982upprättades utkastkursrättens ett som

Vid tiden inleddesresultatlöst. den1984. blev dock den gångenår Arbetet
område.konvention inomEuroparådet medockså arbetet inom sammaen

emellertidkonkursområdet harinom med konventionArbetet EG en
1982 årsför arbetet ligger delstid tagits på Som grundnytt.senare upp

konkurskonvention. Arbets-Europarådetstill EG-konvention delsutkast
Manfredi Europarådets dr.delegatenleds den tyske expertgruppgruppen av
inomEG-kansliet och dr. Balz kan arbetetEnligt uppgifter frånBalz. ar-

någon gång våren 1993.beräknas bli avslutatbetsgruppen

Vi har konstateratfått arbetsmaterial från EG-arbetet.Vi har delta ettav
också mycketEuroparådskonventionenfrånmycket har hämtats attatt men
detaljeratgenerellt änUtkastet till EG-konventionär settnytt. merar

domsråttsreglemasärskilt direktaEuroparådskonventionen. gäller deDet
angivna hän-tillämpas i vissavilket skalloch reglerna lands lagom som

också formelltländernaEnligt EEG-utkastetskall de anslutnaseenden. er-
konventionsan-i någothuvudkonkurser har beslutatskänna de annatsom

medförautomatisktinnebär huvudkonkursslutet land. beslutDetta att ett om
Undan-ide övriga konventionsbundnalåndema.hindersverkanbeslags-och

andra in-i landdock gjorts för möjligheten öppnahar att ett annattag
blikanenligt EG-utkastetsolvensförfaranden. krets konkurserDen av som
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någotEuroparådskonventioneni jämförelse medhuvudkonlcurser ocksåär

begränsad.mer

väljainte gärenligt EG-utkastetviktig skillnad detEn är attattannan
alltså binda sig förmåstekapitlena 2 anslutet landmellan och Ett att

anspråk gäldenärenvill isåväl utländske förvaltareden tata emot som
förutsättningar förtillhörig skapa öppnaegendom i landet attattsom

motsvarighet tillslutligenEG-utkastet saknar ocksåsekundärkonkurser. en
fordringarEuroparådskonventionen, alla slagsartikel 21 i vilket innebär att

ikan betalt vid utdelning sekundärkonkursen.

justitiedepartementet för dettaVi har efter samrådmed bestämt att trotsoss
tordefullfölja vårt i enlighet med våra direktiv. Enligt departementetarbete

i alla fallförhandling i konkurskonventionen valda lösningarnadeen av
anslutning till den nämnda EG-nödvändig i sambandmed eventuellenvara

praktisktkonventionen. vi finns allmäntDessutom detatt ett stortanser
internationella konkursrätten.behov utveckla och lagfästaden svenskaattav

uppnå givande andra länder på kon-Våra möjligheter samarbetemedettatt
kursområdet skulle nämligen förbättras med sådanlag alldelesoavsett omen

inte.sig till Europarådskonventionenellerandra länder ansluter
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KON-SVENSK ANSLUTNING TILL5

VENTIONEN

Vi föreslår Sverige sig tillansluter Europarådskonventionenatt attmen
reservation kapitlet fördet andra utvidgad behörighetgörs rörmot som
utländska konkursförvaltare. svensk anslutning detta slag innebärEn av
bl.a. gâldenâr kan försättas i i riket påsekundårkonkurshär enbartatt en
den försattgrunden han i huvudkonkurs i land. Vidareäratt ett annat
skall eventuella efter prioriteradedet överskott kan bli det attsom
borgenärsgrupper fått betalt i sekundârkonkursenöverföras till huvud-
konkursen.

Övergripande5.1 överväganden

Utvecklingen går intemationaliseratalltmer samhälle. Företagen,ettmot
inte minst de svenska, bedriver sin verksamhet i flertal länder. Förbätt-ett
rad teknik och kommunikationer valutaregleringar det ock-slopade görsamt
så möjligt för enskilda förvalta och sina tillgångar i det för demplaceraatt

fördelaktiga landet. fungerandeinsolvensñrfarande emeller-Ett väl årmest
viktigtid del i det ekonomiska i Sverige och likasinnade länder.systemeten

enskildaFör de låndema, särskilt för kapitalexporterande länder som
Sverige, bör det angeläget finna instrumet för i in-ävenatt att ettvara
ternationellt insolvensförfarandessammanhangtillgodose samlat huvud-ett
syften. ñnna sådant erbjuder svårigheterinstrument dock särskildaAtt ett
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frågorenstakanågraplockarättsonuådesvårt dettaeftersom det är att ur
olikamängdpåfrågorkankonkurspå dem. Ioch finna lösningar enen

bli aktuella. Denkonkursrâttsligaförutom deträttsonuåden avrent
dramöjlighetSverigekonkurskonventionen attEuroparådet enantagna ger

därigenomochsvensk konkursifinns utomlandsin tillgångaräven ensom
under-Konventionen har redankonkursförfarandet.svenskaeffektivisera det

naturligtvis inteinnebär attcentraleuropeiska länder. Dettafleratecknatsav
konventionen. Detratiñcera nyttocksåsäkert kommerdessaländer att

stället inne-ikonvention inom EG kanliknandeigångsattaarbetet med en
till densiganslutaför kunnaawaktarländerdessabära attatt senare
till EGinträdeeventuelltSverige vidmöjligtkonventionen. Det är ettatt

Europarådskon-ivaltslösningar harangåendedebl.a.måsteförhandla som
genomförSverigedet angelägetdet ärventionen. Vi attatttrots nuanser

område lag-internationella konkursrättenspå dende förbättringar som en
nämligen innebäralagstiftning skullesådanreglering skulle innebära. En en

frånbiståndetnödvändigafå detvåra förvaltaremöjlighet förförbättrad att
konkurs-kunnasträvandenmyndigheter i sinaochutländskadomstolar att ta

mångaeftersomanspråk.befintliga i Dettautlandetgäldenäremasi egenom
konkurstörvaltamabehandling dereciprokpåländer uppställer krav egnaav

siganslutaalltså Sverige börViförvaltare.för bistå utländska attatt anser
författningsförslag gördärför fram devi läggerkonventionen, ochtill som

till helasiginte ansluterpå Sverigeförslag gårmöjligt. Vårtdetta attut
konkursförvaltareskapitelavstår från dess andrakonventionen, utan om

kapitel idettaförställeti andra länder. Imöjligheter att antaatt agera
förmöjlighetmotsvarandevi det ut-föreslår öppnaskonventionen att en

i Sverige.anspråk tillgångarikonkursförvaltareländska att ta

bådakapitel 3 ellerKapitel 2 eller5.2

anslutaför ländernakonkurskonvention lämnar attEuroparådets utrymme
förfarandetill båda. Dethuvudkapitlena ellerbådasig till något de somav
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erkännandekapitel innebär någotrenodlati konventionensandra inteerbjuds

utvidgaseller hindersverkan. ställetutländska konkursbesluts beslags- Iav
befogen-förvaltarenverkan indirekt störrekonkursens attgenom man ger

utanför främmande konkurskonkurslandet. erkännaAttheter att enagera
sinamedför berövas dispositionsrätten överbeslagsverkan gäldenärenatt

tid och betydligttillgångar i tillgångslandet. längre ärDetäven tar
i andratillgripa förfarandet särkonkurs. Bestämmelsernakrångligare medatt

konkurs-innebär inte fullständigt erkännande utländskakapitlet dock ett av
beslagsverkan här i landet. fördelar sådanterkännandebesluts De ettsom

medföra uppnås därför fullt Vid tillämpningskulle inte heller ut. aven
utgång föraregler får förvaltaren efter tvåmånadersperiodens kon-dessa

då förloratkursgäldenärens tillgångar landet. konkursgäldenärenAttur
tidendispositionsrâtten dem verkar klart. rättsställning underöver Hans

dessförinnan någotoklar. Systemet innebär inte hellerär nämntsmer som
utländska hindersverkan.erkännande konkursbesluts Borgenärema kanav

under fristen, med några konkursen fort-undantag, den utländskatrots
farande vidta indrivningsåtgärder Risken för kapplöp-gäldenären.mot en

Åmellan förning borgenärema verkar överhängande. andra sidan, det fall

inte finns någradet svenska borgenärer, framstår det rationellt attsom
överföra befintliga tillgångarkunna här till det utländska konkursboet utan

insolvensförfarande måste tillgripas.svenskt erkännande denEttettatt av
konkursens beslagsverkanskulle möjliggöra sådantförfarings-utländska ett
den bakgrunden framstår det i kapitlet erbjudnaMot det andrasätt. systemet

onödigt komplicerat. SverigeVi har därför funnit inte bör anslutasig tillatt
deldenna konventionen. föreslår vi motsvarande regleringDäremotav en

öppnar möjlighet för konkursförvaltare i vissa fall förautländska attsom
tillgångar Sverige till utländsk Vårt för-konkurs se nedan under 7.ur en

uppfyller dock inte i konventionensslag samtliga de krav uppställssom
kapitel.andra

Bestämmelserna sekundärkonkursi tredje kapitel erbjuderkonventionensom
idra in gäldenärens i ländersätt tillgångar och skulder andraannat attett
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erkän-utvidgatföri ställetsärkonkursmed ettSystemethuvudkonkurs.en
delslipperbl.a.innebärkonkursbeslutländers attandra ennande manav

betraktaskonkursenavslutningenochinledningenlagvalsfrågor. Förutom av
beslutetgällerdetinhemsk konkurs. När attvanligheltkonkursen som en

gäl-omständighetenenbart dendock attkonkursi utgörförsätta gäldenären
förutsättningtillräckliglandii konkursförsattredandenären är ett annat en

för-tillgångslandet. Detii konkurs ävenförsättasskall kunnaför hanatt
Avslutningendomicilkonkurs.konkursen ärfrämmandeden avutsättsatt en

Sedankonkurs.vanligfrån avslutningensigskiljersekundärkonkursen enav
ford-fordringar,offentligrättsligaförmånsrätt,medfordringareventuella

grundarellerrörelsebedrivengäldenärenfrånringar härrör somen avsom
nämligenskalltillgodosedda,blivitanställning gäldenärenhossig på en

huvudkonkursen. Deitill förvaltarentillgångar överlämnasåterstående
Vihuvudkonkursen.utdelningen iifår deltasedanfordringsägarnaövriga

kompliceratalltföroch intelättillgängligt attärfunnithar systemetatt
därförföreslårVikonkursförvaltare.fördomstol ellerförvarkentillämpa,

konventionen.till dennadelsigSverige ansluteratt av

tillsigendast ansluterSverigeävenockså värtDet är attatt notera, om
ändå vid-denkonkursförvaltarefår svenskatredje kapitel,konventionens
anslutit sig tillsådanaländerkapitlet ii andrabehörighetgade somgessom

självklar seinte heltvisserligenkonsekvensärkapitlet. Dennaandradet
eftersom dettraktaträttenWienkonventionenparagraf b i21 1Artikel om
konvention itillsigansluterlandkannormala att ett enantas somvara

iendastlandtillförhållandeikonventionen annatettblir bundenregel av
konvention. Omantagitlandet harandradetomfattning sammasomsamma

alltsåblirkonvention,någon delreservationgjortland har mot av enett en
i de delarlandettill detförhållandeibundnaandra länderinte heller

bestäm-Europarådskonventionensaknargjorts.reservationen harvaremot
huvudprincipen. Var-förmodadeangivnafrån denundantagmelser görsom

någotReport sägsExplanatoryi theellerkonventionstexteni omken
konkursförvaltarevåra svenskafråndetemellertidVi utgår attdetta. trots
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kapitel i sådanaandrakonventionensibehörighetenvidgadefår den somges
vårtbåda. Vi byggereller tillkapitlettill endastdetanslutit sigländer som

konventionensiunderförståddliggerkonsekvenspå dennaantagande att
förut-dennai Strasbourgkonventionenmedkonstruktion. Vid arbetet var
iManfred Balz tele-har dr.självklar.också hela tiden Dessutomsättning

därför hasjälvklar. Viuppfattningbekräftat dennafonsamtal ossansersom
kapitelkapitel två ochutgå frånför kunnagrundtillräckligt god attatten

reservation ettderalandreciprocitet görskapar full även motett entre om
båda kapitel.dessaav

4Kapitel5.3

fjärde kapitel ikonventionens ärinfomration iReglerna settstortom m.m.
ñnnsSkyldigheten informera borgenärernai Sverige.tillgodoseddaredan att

1987916 i 15 §37 §§ konkursförordningeni 31, 26 ochreglerad samt
inhemskstrider det inte rätt1970858. Vidareackordskungörelsen attmot

gällande isina fordringarför utländska borgenärer göraunderlätta att en
så fall med vil-utgå och iHuruvida någon betalning skallsvensk konkurs.

före-Konventionensenligt svensk lag.förmånsrätt skall dock avgörasken
vilkenenligt53 konkursförordningen§skrifter språk tillgodoses genomom

språkavfattade påskallandra handlingarunderrättelser eller ett somvara
idockbestämmelse saknasförstå. Motsvarandekanmottagarna antas

punktdennaändring ackordskungörelsenEfterackordskungörelsen. en av
konventionenstillSverige ansluter sighindrarfinns det inte något attsom

den författningen.sådanförändringVi föreslårfjärde kapitel. aven
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TRANS-ELLERINKORPORERING6

FORMERING

ikonventionenimförlivaföranvändasTransfonneringsmetoden bör att
konventionsbe-delendastdärförframför alltsvensk rätt att aven

lagstiftning.föranleder behovstämmelsema av ny

konventionsig tillanslurterfolkråttsliga principer harEnligt stat ensomen
Emellertid finns detkonventionen.framgårfullgöra de åtagandenatt avsom

skall full-villketpå sättfolkrätten statennågra regler inominte angersom
Överenskommel-internationellutgöråtaganden. vissa länderdessa Igöra en

däri-länder,rättsordningen. andraFörnationelladendirekt delen avse
vilken konven-rättsaktnationellSverige, krävs däremotbland genomen

iDock saknasinhemska rätten.med denbestämmelser införlivastionens
brukarmetodertill.skall gå Dehur dettasvensk rått regler an-somom

inter-dentransformerring. Ibland kaninkorporering ellervändas antingenär
konventionenbestämmelser hurinnehållanationella överenskommelsen om

bestämmelser,sådanakonventiomenfullgöras. Vanligtvis saknar dockskall

aktuella.så denäven nu

inter-i denreglernajämförelse meElanförsttransformering görsVid en
Om delagstiftningen.den nationellaöverenskommelsen ochnationella

den interna rätts-i konventionen överensstämmergjortsåtaganden mensom
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ordningen inte någon lagstiftningsåtgärd vidtas. internabehöver Om den

lagstiftningen konventionendäremot bestämmelser behövsförsaknar attsom
skall kunna eller mindre omfattande ändringarkrävs denantas, na-mer av
tionella lagen. internationella skallDe delar den överenskommelsenav som
införlivas med till författningstextsvensk omarbetas svenskrätt trans-

forrnering så brukligtomarbetning. utformasLagen brukar ärgenom som
i den nationella lagstiftningen. Givetvis måste förpliktelsema idock kon-

iventionen sak bli uppfyllda. speciell form transformering innebärEn av
till transformeringöversätts svenskaoch lagtextatt texten tas som genom

översättning. så fall det den versionen konventionenI år svenska av som
tillämpas i Sverige.

inkorporering innebär idet svensk lag föreskrivs konventionensatt textatt
direkt gäller i Sverige. blirNär dennametod används, den autentiska texten,
oftast främmande språk, gällande såsom översättning tillsvensk lag. En

svenskabrukar publicerasdock vid sidan den autentiska texten.av

Transforrnering det vanliga införlivaär sättet konventionsbestämmelseratt
i svensk inom privat-, straff- ochrätt medan inkorporeringprocessrätten,

brukar användas i fråga dubbelbeskattningsavtal.t.ex. om

Vid bedömningen vilken metod föredra får bådaår de metoder-attav s0n1
för- och nackdelar varandra i fallet. Till in-vägas det enskildamotnas

korporeringsmetodens fördelar hör tids-den och arbetsbesparandeåratt
jämfört med bestämmelsernaskall omarbetas till Vidaresvensk lagtext.om

fördeldet râttstillämpningen iär de konventionsbundnaatt staternaen
grundas på Emellertid kan innebära praktiska svårigheterdettext.samma

tillämpa på främmande språk främmande lagstiftningsteknikoch medatt en
avfattad Konventionstexter oftaär dessutom resultatet kompromissertext. av
mellan olika uppfattningar och de kan därför eller mindre oklartvara mer
formulerade. bidrarDetta till öka rättsosäkerheten.att
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till svensköverförs bestämmelsernatransforrneringsmetoden användsOm
till-för skallspråkbruk bekant demteknikmed och ärrätt ett somsomen

vissinom för överenskommelsenVidare kanlämpa dem. anpass-enramen
förhållanden.ning till svenskaske

iautentisk hari detta fall, saknar svenskkonventionen,När text mansom
Ytterligaretransformeringsmetoden.huvudregelsvensk använträtt ensom

fall för transformering endast delomständighet i detta talar är att en avsom
därförlagstiftning. Vi harkonventionensbestämmelserbehöver föranleda ny

transforrne-bådafunnit transformeringsmetoden bör användas. Av deatt
omarbetningringsmetodema vi transforrnering den lämp-ärattanser genom

föreslårligaste införliva konventionen i svensk Vimetoden rätt. attatt en
stiftas innehåller behövs för Sverige skallsärskild lag de regler attsom som

anslutasig till Europarådskonventionen del andra bestämmel-kunna samten
internationell anknytning.konkurser medser om
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UTLÄNDSKA KONKURSFÖRVAL-7

MÖJLIGHETERTARES ATT AGE-

RA SVERIGE1

Vi föreslår efter förebild i konventionen utländska konkursför-att- -valtare rätt hos svenska domstolaratt ansöka iges anspråkatt taom
viss särskilt angiven egendom tillhör konkursgäldenären ochsom som
finns i Sverige. Förfarandet är tänkt tillämpas i fall där konkurs,att en
med hänsyn till och omfattningen tillgångarna,arten framstårav som
onödig. Inhemska borgenärer har fordringar förenade med särskildsom
förmånsrätt skall alltid tillgodoses. övrigtI skall domstolen göra be-en
dömning det, bl.a. med hänsyn till de inhemska borgenärerav om som
i detta sammanhang oprioriterade,är lämpligtär den utländske kon-att
kursförvaltaren får egendomeni anspråk.ta

Överväganden7.1

Vi har kommit fram till konventionens andra kapitelatt inte bör antas av
Sverige skål berörs under 5.2. Emellertid kanav det intressesom vara av

kanskeatt sätt möjligheteröppna för utländskaannat konkursförvaltare
dra svenska tillgångar i utländskatt konkurs konkursför-utan atten

farandemåstetillgripas här. sådanEn ordning kan lämplig detnär rörvara
sig relativt tillgångar, och skulder med svenskanknytning kanskesak-om

sådanafallI kan det praktiskt inte behövanas. vägen via kon-attvara
kurs. Vidare skulle sådan reglering kunna förbättra möjligheterna fören
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icke kon-myndigheter iellerdomstolarbiståndfåförvaltaresvenska att av
Därför harkonkurser.svenskatilltillgångardraventionsanslutna attstater

utländsk förvaltareenkelt sätt enmöjligheten ettövervägt att gevi
Vi harñrebild.kapitelandrakonventionensdå haft somochsådan rätt

imöjlighet öppnassådanförtalarskälpraktiskastarka attfunnit enatt
tillförslagföljande ettvi i det etthärmed lämnarenlighetlag. Isvensk

kanal.sådanöppnarförfattningssystem ensom

Tillämpningsområdet7.2

fram-konkurssituationer däriendasttillämpasskall kunnaFörfarandet en
gäl-fordringarharfinns borgenärerdet omonödig. Om som,står somsom
börförmånsrätt,särskildmedförenadekonkurs, ärivarit försattdenären
all-skallSådanaborgenärerförfarandet.tillämpninghindraintedetta aven

egendomentillåtskonkursförvaltarenutländske tainnan dentillgodosestid
ellertillgångsslagantalemellertidsig stort omettanspråk. detRöri om

förmånsrätt,särskildmedförenadeintefordringar ärellermånga stora som
anspråkiföranvändskonkursförfarande taattnaturligaredet ettär att

därför, ävenkanDomstolenbefintliga tillgångar.i landethärgäldenärens
ansökanavslåuppfyllda,härför ärförutsättningarna omformella endeom

insolvensförfarandesvensktegendombefintliganspråk här ettifå omtaatt
denhindrarInget attinhemskaborgenärema.för deändamålsenligtär mer

yrkandealternativt attframställerkonkursförvaltaren omettutländske
tillgångarhans begäran utOmi konkurs. attskall försättasgäldenâren
i ställetdåtingsrättenbifall, kankonkursförfarande lämnas utanett -utan

dåblirFristdagenkonkurs.beslutauppfylldahärför ärvillkoren omom -
tillinkomdäromansökningendåden dagkonkurslagen2 §kap.enligt 4

rätten.
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Förfarandet7.3

särskiltvissanspråkivillhuvudkonkurs taiförvaltareutländsk somEn en
hosansöka häromSverige kaniegendomtillhöriggåldenärenangiven

beslutsättpå ettskall kungörasansökanHans somdomstol. sammasvensk
dentillgångarvilkaskallkungörelsenkonkurs. l somsvensk angesom en

ellerborgenäreranspråk.i Deför avsiktharförvaltaren att tautländske
domstolentillframställa demfåransökaninvändningarhar motandra som

skalltid rättendenna tautgångenEftertvå månader.tid,vissinom aven
förvaltarenutländske taden attdåTillstånd kantill ansökan.ställning ges

konkursboet. Detutländskai detingålåta denanspråk ochiegendomen
kanKonkursförvaltarenskall säljas.egendomenpånågotinte kravfinns att
förasedanbetalning ochhandpanthavaremedkomma överens omt.ex. en

landet.egendomenut ur

innananhängiggörsi konkursförsättasskallgäldenårenbegäranOm atten
beslut isittmedawaktatingsrättenskallhar löpttvámånadersperioden ut,

anspråk.iegendombegäranförvaltarensutlândske att taanledning denav
utländskeförlorar deni riket,häri konkurs ävengäldenårenförsättasSkulle

vissakvarhar dockdirekt. Hanutfå egendomsinkonkursförvaltaren rätt att
sekundärkon-betraktaskommerkonkurseneftersomrättigheter att som en

tillgällande bättre rätttredje görgäller egen-Samma sakkurs. manom
få tillinvändning. För atttredje görinteDock räcker detdomen. att man

egendomentillbättre rätttalanocksåväckamåstehanstånd uppskovett om
tillrättinvändning bättreEnhar löpttvåmånadersperiodeninnan ut. om

såvitt gälleravslåsansökantillfall ledai vissaemellertidegendomenkan att

omtvistade egendomen.den
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ställninginhemska borgenärernas7.4 De

särskildförenade medfordringar ärharsådanaborgenärerEndast somsom
utländskeanspråk dentillgångarna iförmånsrätt hindrakan tasatt av

i avseddaegendomendenhar säkerhetborgenärerkonkursförvaltaren. Dessa
så-medSedanborgenärerutmätningföretagshypotek, pantrâtt, m.m.genom

hindrar återstodendet dock ingetblivit tillgodoseddadan säkerhet är attsom
ingå i konkursboet.förkonkursförvaltarenutländskei anspråk den atttas av

innan egendomentillgodosesskalldessaborgenärer taserinranEn attom
in i beslutet. Dettaskallkonkursförvaltarenanspråk utländskei den tasav

från sådanborgenärinvändningnågondet framställtsgäller oavsett enom
eller inte.

varit förenadehadei svensk konkursfordringarharBorgenärer som ensom
bevaka sinahänvisas tilloprioriteradeförmånsrätt ellermed allmän är att

möj-ocksåharSådanaborgenärerkonkursen.fordringar i den utländska
riket.i Eni sekundärkonkurs härförsättslighet begära gäldenärenatt att
redaneftersom sökandenokompliceradsådanansökan kan ganskavara

svenskfå till ståndkonkursen har rättgrund den utländska att se-enav
Även skallför ansökangrundåberopaskundärkonkurs. insolvens somom

invändningarsekundärkonkurs.behandlasden svenska konkursen som en
fråntill ansökanemellertid ledafrån oprioriterade borgenärer kan att enen
avslås.i Sverigefå i anspråk egendomkonkursförvaltareutländsk att taom
fordransådanbetydandebelopp elleruppgår tillfordringarOm dessa enom

detkanutländska konkursen,rättsstållning i denbetydligtfår sämreen
insolvensför-svenskteftersomavslå ansökannämligen finnas skäl ettatt

för inhemska borgenärema.ändamålsenligt defarande då âr mer

gällan-från håll. Tredje kan görainvändningar också kommakan annat man
Även på grundseparationsrättinvändningtill egendomen.de bättre rätt om

för utländske för-tillstånd denäganderättsförbehåll kan förekomma. Ettav
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sådanvillkoretmedförenasanspråk kan atti enegendomenvaltaren att ta
måste tillgodoses.försträttighetshavare

Kvarstad7.5 m.m.

svenskaderådigheten överkonkursgâldenärenbehållerförslagvårtEnligt
kon-till dessframoch ändatvåmånadersperiodenundertillgångarna även

dem.förfoga överfår rättbeslutdomstolens attkursförvaltaren genom
tillgång-svenskadeförfogar överkonkursgäldenärenförhindraFör attatt

rättegångsbalken.enligt 15kap.kvarstadbeläggasmedegendomenkanarna
iåregendomenförskälsannolika tasfinnsdet atttillräckligtDet är att

någonföreliggerinte detkrävsförvaltaren. Detutländske attanspråk denav
finnsOm detskadar egendomen.undanskaffar ellergåldenärenrisk för att

utländskekvarstad.interimistisk Denmeddeladomstolensådanrisk, kanen
ställaskyldigkvarstadssammanhang, atti andraprecisförvaltaren är, som

säkerhet.

denegendomdenförbud utmâtarådertvåmånadersperioden attUnder som
Syftet medanspråk.få ibegärtkonkursförvaltaren har tautländske att

borge-Enmellan borgenärema.kapplöpninghindrabestämmelsenär att en
begäradockförmånsrätt har rättsärskildförenad med attfordran ärnär vars

egendomen.aktuellafordringen i denutmätning för den
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FÖRÄNDRWGARIFÖRHÅLLANDE8

LÄNDERTILL ANDRA

möjlighet sekundärkonkurserföreslagna reglernaDe öppnaattsom ger
anspråkSverige förvaltare möjlighet ii och utländska att tasom ger

finns i Sverige gälla i förhållande till de länderegendom bör somsom
också till länderanslutit sig till Europarådskonventionen de andramen

regeringen bestämmer.som

blirnaturligt reglerna sekundärkonkurs i vårt lagförslagDet är att om
Vi vidaregällande i förhållande till de konventionsanslutnastaterna. anser

möjlighetlämpligt utländsk konkursförvaltare hardet är attatt att somen
i riket får möjlighet på det enklareansöka sekundärkonkurs här även attom

emellertidtillgångar Frågandra till den utländska konkursen. ärsättet om
Två frågeställ-reglerna gälla i förhållande till andra länder.bör kunna även

ningar första detsärskilt intresse i detta sammanhang. det utgörär Förav
svenskutländska konkursbeslutet tillräcklig grund för beslutett om enen

förocksågrundensekundärkonkurs. Vidare utländskakonkursbeslutetär det
måsteñnns Sverige.ansökan i anspråk tillgångar i Detatt ta somen om

konkursbeslutetfömtsättas någon granskning det utländskanärmareatt av
inte inte utländska konkursbeslutetsvensk domstol, detgörs uppen-av om

public. tillämplig ibarligen strider svensk ordre Om lagen ävengörsmot
förförhållande konventionsanslutna risken bl.a.till icke ökar attstater,
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striderkonkursbeslututländska motkonkursbeslut grundassvenska som
pånågot kravuppställerinte attEftersom lagenrättsgrundsatser.svenska

invändningar kon-anföratillfällelämnas motkonkursgäldenären skall att
detsärskilt närrisk beaktas,måste dennakursbeslutet i huvudkonkursen,

från vårt. Dess-skiljer sig markantländer hargäller rättssystemsomsom
sekundärkon-ansökaninte lämnasvenskadomstolenkan den omutom en

konkurseninteinvändningar,framförbifall gäldenärenkurs utan omensom
verkan.skall tillerkännasden inteenligt konventionen sådanär att

i sekundärkon-fordringarsedanvissaförvaltaren,Vidare måstebeaktasatt
iförvaltarentillöverlämna överskottetskallblivit tillgodosedda,kursen

i vår sekundärkon-oprioriterade borgenäremaFlera dehuvudkonkursen. av
huvudkonkursen.sina fordringar ibevakahänvisadetillkurs sedanär att

demtillämpaslagBeträffande sistnämndakonkurs kanske ensom geren
varitsvenskakonkursenhaft denmöjlighet till betalning deänsämre enom

sekundärkonkursreglernaanmärkasvanlig konkurs. Det bör här att om
efter insolvensprö-inlettstillämpas den svenskakonkursenskall även enom

redanvisar sig konkursnämligen detning enligt konkurslagen, att enom
Även konkursför-fall den utländskehemvistland. i dei gäldenärensinletts

iSverige kan borgenäreranspråk tillgångar ibegär ivaltaren att ta som
ställning de göroprioriterade i närsammanhang hamna sämredetta är en

konkursen.sina fordringar i den utländskagällande

Europarådets medlem-överenskommelsemellanKonventionen påbygger en
tillämpaländer bör kunnafinns många andraGivetvis det mansommar.

finnsliknar vårt. Detländer har rättssystemlagen gentemot, somsom
Etttillämpa den.inte önskvärtockså länder vilka det ärkanske attmot

möjligheternareciprocitetpå dvs. öppnaalternativ uppställa kravär ettatt -
rättigheter.motsvarande Ettsvenskaförvaltareendastför de länder som ger

begränsningarnågra sådana över-inte i lagensätt är göra utan attattannat
tillämpas.skallfallet lagendomstolen i det enskilda avgöralämna till att om

regeringen bestämmamöjlighet överlämnaSlutligen ñnns det attatt om
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sistnämndaland. Dettill någotförhållandeiskall tillämpas annatävenlagen
beslutanderät-överlämnaAlternativetbrukliga i svensk rått.det attärsättet

land kanfrånkonkursbeslutolikabl.a. tilldomstolen leder sammaattten
funnitdärförVi hardomstolar.olika svenskaolika vidbehandlaskomma att
lagenbestämmabefogenhetregeringenlämpligast attdet är att omatt ge

land.tillämpas ävenskall annatgentemot

förhållande till detillämplig iblirsammanfattningsvis lagenVi föreslår att
in-konkurskonvention vissaEuroparådetsanslutit sig tillländer har omsom

för-regeringentill de länderpå konkurserternationella aspekter samt som
överenskommelsepåkan grundasRegeringens förordnandeordnat enom.

på någotreciprocitet ellerfaktiskland, annatSverige ochmellan ett annat
delmöjlighet bestämma barafinnasförhållande. börDet attatt avenen

visstskall tillämpassekundârkonkurs,reglernalagen, gentemot ettt.ex. om
land.

andra länderså samarbetetmed äncontrarioskall inte tolkasLagen atte
lagenhindras. Vi vill understrykalagensådana direkt omfattas attsom av

internationella in-oskrivna svenskainte får hindra utvecklingen denav
exempelvis deländer,i förhållande till andrasolvensrätten attgenom

liknande debörjar tillämpa lösningarlagstödsvenskadomstolarna även utan
länderföranledas andrasådanutveckling kanhär föreslagna. En t.ex.attav

i det landet. Lagenmöjligheterkonkursförvaltaresvenska att agera egnager
till dei förhållandehindra utvecklingfår naturligtvis inte heller en

lagen.kanske går längrekonventionsanslutna länderna änsom





59

FORUMFRÃGAN9

forum-i någon ändring iUtredningen föreslår det inte nuläget görsatt
förreglerna konkurs.

1987672 några särskilda reglerIden konkurslagen finns det intesvenska

i vissavilken konkursansökan. Liksomdomstol skall prövaom som en
2andra följer i stallet de interna allmänna forumreglerna. kap.länder Iman

1 § konkurslagen sålunda ansökan konkurs skall göras hos denattanges om
tingsrätt angår betalningsskyldighetgåldenårenbör i tvistemåldär svara som
i allmänhet. innebär hänvisning i första hand till 10 kap. l §Detta en
rättegångsbalken. försättas har sitt hem-gäldenär kan i konkurs där hanEn

vistforum. första påenlighet härmed konkursjurisdiktionen i handI grundas

föreligger svenskgäldenärenshemvist. gâldenåren juridiskOm år en person
domsrätt sitt eller för styrelsen intestyrelsen har här, årsäte säteom om

flerabestämt inte finns, förvaltningen förs här.eller styrelse Det år avom
skål till vilketnaturligt konkursbeslut kan meddelas i det landatt ett
gäldenâren ekonomiskabindning. i det landethar sin huvudsakliga Det är

uppfattning gäldenä-ñnns bäst förutsättningar bilda sigdet att en omsom
ford-i de flestatotala ekonomiska situation och det det landetär somtens

ñnns. mångaländer ocksådenekonomiskatyngdpunktenI utgörringsägama

lik-viktigaste för konkursjurisdiktion. Emellertid brukar den,den grunden

gäldenärenshemvist eller styrelsensi Sverige, anknytas till just sätesom
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gäldenärentillräckligtocksådetländer attdel ärdomicilkonkurs. I en
föreligga.konkursjurisdiktion skallförnäringdriver att

ärDetanknytningsmoment.olikaflerafinnssärkonkurserdet gällerNär
förmögenhetsforum, dvs.grundaskankonkursjurisdiktionvanligt att

i konkurslagenHänvisningentillgångar.harhankan sökasdärgäldenären
310 kap. § rätte-träffa ävenforumbestämmelsematill de allmänna anses

tillhörighonommå sökas därgäldenärengångsbalken. Där egen-attanges
länderi andraförekommervilketuppställs inteñnns. svensk rättdom I --

Allfinnstillgång här.fordran och denmellansambandnågot påkrav som
jurisdiktions-användaskantörmögenhetsvärdenågotharegendom somsom

tillgångar skallreglerarstycket10 3 § andrakap.grund. varaansesvar
lokaliseringsorten,svårt bestämmafalli delkanbelägna. Det attvaraen

olika slag.rättigheterdet gällerbl.a. när av

blottaockså gäldenärensforumregler kanrâttegångsbalkensanalogi medI
femte10 kap. l §På grundivissa fall.jurisdiktionsgrundutgöranärvaro av

ellersig inomhemvisthar käntinte utomgäldenär,stycket kan varesomen
Vid sådantsig i riket.uppehållerhanhärtörsättas i konkursriket, om

Enligt svenskmedborgarskaphabetydelse.svensktvagabondforum kanäven
analogiifordran,borgenärenskonkurssökandedenpraxis kan ursprungetav

jurisdiktionsgrund. Huru-också utgörarättegångsbalken,10 kap. §med 4
sådanbestäm-någonpågrundasskulle kunnasvensk domsrättvida annan

inte klarlagt.rättegångsbalkenär10 kap. 5 §melse t.ex.

konkursjurisdiktion. Somförgrunderockså andraförekommerUtomlands
svensk rättgrund.sådan Inäringsutövninggäldenärenskannämnts vara en

jurisdiktions-näringsställenäringsutövning elleremellertid inteduger som
saknarfordranborgenärenskonkurssökandefall deni närgrund, vart

Omnäringsverksamheten.Sverige bedrivnaden isambandmedomedelbart
konkursjurisdiktionen ihuvuddriftställe, kangåldenärensnäringsstället är

detemellertidFrågandomicilkonkurs. ärreglernagrundasregel omom
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finns ibehov jurisdiktionsgrundsvensk införa irätt ävenattav en som
fall näringsverksamhet.grundas på länder inteI grund god-annat som som

gäldenären tillgångaräger inom landet kan det finnas sådantatttar ett
behov. Svensk godtar fonnögenhetsforum.rätt nämnts fall iDe vilkasom

kangäldenären drivatänkas näring här i riket dessutom till-ägautan att
gångar här torde emellertid endast få. fastEn skulleagentur t.ex.vara
kunna grunda domsrätt enligt 10 kap. 5 § rättegångsbalken.Något behov av

utvidga grunderna för konkursjurisdiktion iatt detta avseendeñnns inte.

fallEtt aktualiseras är gäldenärenannat när inte några tillgångarägersom
i riket vid konkursbeslutet, det finns egendom skulle kunna åter-men som
vinnas till konkursboet. Faller sådan situation under reglerna för för-en
mögenhetsforum Katja ofI Sweden-målet NJA 1980 340 löstes. man
fommproblemet med analog tillämpning 10 kap. rättegångsbalken.4 §av
Enligt vår mening borde 10 kap. 3 § rättegångsbalkenkunna tillämpas på

sådant fall. En utländsk förvaltare iett huvudkonkurs åter-en som genom
vinningstalan vill komma tillgångar i Sverige kan bara detgöra attgenom

sekundärkonkurs öppnas här. internationelltI perspektiv kan behoveten ett
kunna tillämpa 10 kap. 3 § kommaatt öka. Konkursdomaren måsteav att

visserligen göra prejudiciell prövning återvinningsfrågan. Vien av anser
ändå det i många sammanhangatt är naturligt tillämpa förmögen-attmer
hetsforum gäldsforumän i återvinningsfallen. Det viktigareär denvar
återvinningsbara Ävenegendomen finns fordringenän uppkommit.var om
gäldenären ådragit sig samtliga skulder utomlands, samtidigt han intesom
här har några tillgångar det finns egendom återvinningsbar,ärmen som
skulle det alltså finnas svenskdomsrätt enligt bestämmelserna förmögen-om
hetsforum. Högsta domstolen har i det nämnda rättsfallet inte uteslutit en
tillämpning förmögenhetsforum förgrund jurisdiktionen, eftersomav som
domstolen pröva den möjligheten direkt tillämpadeutan att 10 kap. 4

De omständigheter bör kunna grunda domsrätt är den huvudsakligasom
bindningen till landet hemvistet sätet, det finns tillgångar härattresp.
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bindningsaknargäldenäreneller,återvinningsbarasådana år omeller som
anknyt-dessaAllavagabondforum.sig härbefinnerhanland,någottill att
i rätte-forumreglematillämpningenförekommer avningsmoment genom

domsrätt,förgrunderandraförekommer ävenländerandraIgångsbalken.
grund-nämndadenågonsaknarförklarasofta avattkandet manavmen

uttryckskonkurskonventionEuroparådetsIförrnögenhetsforum.t.ex.erna,
maindebtorsof thethekonkursjurisdiktionen centreförgrunden som

huvudsinhasådanajuridiskaBeträffande presumerasinterests. personer
sakensligger iregistrerat. Detärland där sätetdettillbindningsakliga
svenskEnligtvisas.någotinteenbart annatgällerpresumtionen omattnatur

jurisdiktionsgrund,registrerade sätet ommendetvisserligenutgörrätt
ibedrivs annatverksamhet ettbolagetssåfiktivregistreringen år attrent

sigskiljerreglernasvenskaDeregistreringsorten.frånbortsefårland man
konventionen. Detijurisdiktionsbestämmelsemafrånintepraktikenidärför

förgrundernasvenskadeändrabehovnågotintenuläget attdärför ifinns
konkursjurisdiktion.
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TILLGÅNGARUTLÄNDSKA VID10

OBESTÃNDSBEDÖMNINGEN

Vi föreslår obeståndsdeñnitionen i konkurslagen ändras så detatt att
direkt framgår domstolen skallhuvudregel beakta sådanegendomatt som

befinner sig i utlandet. Domstolen skall bortse från egendomendocksom
gâldenâren underlåter medverka till den kan användas föratt att attom

den konkurssökande integottgöra borgenärenoch denne heller på annat
har möjlighet isätt egendomen anspråk.att ta

10.1 Obestándsbegreppet i konkurssammanhang

definierasTermen obestånd i 21 kap. § konkurslagen. harBegreppet

emellertid betydelse inom civil- straffrätten.även och Med obestånd avses
gäldenär inte i tid kan betala sina skulder allteftersom förfallerrätt deatt en

till betalning. Betalningsoförmågan får inte tillfällig.dock endast Manvara
talar gâldenâren insolvent.är I lagen inget hur tillgångar isägsattom om
utlandet skall behandlas; skall de beaktas vid obeståndsprövningen i olika

sammanhangeller inte

Frågan i promemorian kap. brottsbalken medEn 11översyntogs upp av
förslag till ändringar 1983Ds Ju 17 förslaget föranledde ingen lag-men
ändring på den punkten. Frågan aktualiseras konkursrättsligtåter imennu
sammanhang.
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tillfrivilligt använder dessai utlandettillgångarharOm gäldenär somen
anledningnaturligtvis inte någonfinnshär i landet,sina skulderbetalning av

betalningsotör-i Sverige. Om han däremot äri konkursförsätta honomatt
naturligtvishantillgångarna,de utländska ärmed beaktandemögen även av

utnyttjainte vill,uppstår gäldenären kan,obestånd. Problemet när men
hanSverige begården iför tillgodoseutländska tillgångarna attde att som

vid obeståndpröv-då medSkall tillgångarnaförsättas i konkurs.skall tas
konkursansökanningen vid en

spärradetillgångarsådanautländska ärkan konstaterasFörst t.ex.att som
obeståndsbe-vidinte skall beaktasvalutaregleringar redanpå grund nuav

betalningsförmåga härtillgångar inte gäldenärensdömningen. Sådana Ökar
Å skall beaktastillgångarrimligt sådanasidan deti riket. andra attsynes

utmätning iåtkomligaför viss konkurssökande borgenär är genomsom en
betalningsovillig gâldenär ärangripautlandet. normalaDet sättet attatt en

Möjlig-konkursförfarandet.tillgripaspecialexekution, inteansöka attom
i utlandetbefinner sigi anspråk tillgångartvångsvis ävenheterna taatt son1

199192128propositionennyligen framlagdakommer öka. Denatt om
härför.tillträde till Luganokonventionen vidgarSveriges utrymmet

skyldighetupplysningsplikt, inte någonfrån singäldenär har, bortsett attEn
1991konkurs NJAtill tillgångar åtkomliga för svenskmedverka görsatt

svenskitillgångar inte heller dras491. Vanligen kan utländska ens.
sådanafrånför skall bortsetalarkonkurs. Detta är attargument son1 man

beaktandemedobeståndsbedömningen.Om gäldenärentillgångar vid av-
konkursundvikatillgångarna inte insolvent, kan hanutländska ärde -
Sverigetillöverförstill utländska tillgångarnamedverka deattattgenom

hankonkurssökande borgenären. Omanvänds för tillgodose deneller att
landetönskvärt åtminstone den här iinte villig hårtill, detdäremot ärär att

konkurstör-befintliga fördelas mellan borgenäremaegendomen ettgenom
farande.
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tillgångarutländskaproblemet medkonkurskonvention harEuroparådetsI
internationellavissalagenföreslagna3 I dentvå se ovan.sättlösts om

devarigenomkapiteltredjekonventionenshar anammatskonkurser m.m.
sekundärkonkursi anspråktillgångarna skall kunnautländska tas genom en

sedanskallkonkursfrån dennaeventuellt överskotttillgångslandet. Etti
iinkan drastillgångarnautländskadehuvudkonkursen. Atttillföras en

obeståndsbedömningenmedvidskallinnebär inte desekundârkonkurs att tas
tillsigansluterde länderhuvudkonkurs. Imed besluteti samband somom

för-för svenskaemellertid möjligheterkapitelandra öppnaskonventionens
konkurs-tillgångarutländskadrasvensk konkurs atttill utanvaltare att en

framstårEmellertid deti tillgångslandet.tillgripasförfarande behöver som
vidtillgångarnautländskafall beakta deiinte heller dessarimligt att

skallförvaltarenför den svenskeförutsättningobeståndsprövningen. En att
riket.iförsatt i konkurs härgäldenären årtillgångarnakomma är att

gäldenâreni bedömningenmedtillgångarnaOm de utländska tas anses
ställatvingakonkurs honomSamtidigt intekan attkanske solvent. utanman

förfogande.borgenäremastillgångarna till de svenska

svenskatillgångar i utlandet ärgåldenärer harEn ex-stor somgrupp av
isaknarkunder. Gâldenärenfordringar på utländskaportföretag harsom

naturligt detLika ärtillgångens lokalisering.påverkafall möjlighetdessa att
tillgångar iharnormala verksamhetled i sintransportföretagatt ettsom

lik-fallen ochnämndabilar utomlands. I defartyg ochform flygplan,av
vid obestånds-skall medi utlandetnaturligt tillgångarnanande detâr tasatt

bedömningen.

viddomstolenuttryckligeni konkurslagenVi föreslår det attatt anges
till-utländskadebeakta ävenhuvudregel skallobeståndsbedömningensom
Vivissa fall.iundantaghuvudregel bör dock görasgångarna. Från denna

tillgångarnafrån de utländskaskall bortseföreslår domstolen omatt
dentillgodoseanvänds förmedverka till deunderlåtergäldenâren attattatt
tör-konkursförhandlingenvidOm gäldenärenkonkurssökandeborgenären.
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för deåtkomligatillgångarnautländskadeberedd göraklarar han är attatt
med-intedocktill börtillfälle det. Hanbör hansvenskaborgenärema, ges
fyradvs.konkurslagen,2 20 §i kap.detlängre uppskov än angessomges

gålde-beroendefallblir såledesi dessaObeståndsbedömningenveckor. av
föråtkomliga borgenärema.tillgångarnautländskavilja denärens göraatt

tillgångarnautländskadespeciell situation i vilkenEmellertid finns det en
åtkom-tillgångarnafrivilliga medverkan göragäldenärensoberoende attav

obeståndsbedömingen.med vidbörför svenskaborgemäremaliga de tas
grund kon-exekutionstitelharborgenärenDet är när t.ex. av ensomen

nämligenskalli tillgångslandet. Gäldenärenvention kan verkställas även
påkonkurs ansökanvår mening inte behöva drabbasenligt enavav en

betalning.sigtilltvingapåmöjlighet sättharborgenär att annatsom
isolventuppstå gäldenärensituationenkan då denVisserligen att anses

förhållande tilliinsolventtill borgenär medanhanförhållande enansesen
emellertiddeti konkursskall kunna försättas ärgäldenärenFör attannan.

borgenärerförhållande till deinsolvent itillräckligt han somatt en avanses
begär det.

konkursrättsli sammanhang,i andrabetydelseävenharInsolvensbegreppet ga
obeståndsbegreppettill ändrad definitionåtervinning. Förslagetvidt.ex. av

varitskall haregler. gäldenärenfår också för dessa Förbetydelse att anses
transaktionenaktuellavid dentillräckligt haninsolvent bör det att varvara

befintligai utlandetOm denförhållande till någon borgenär.insolvent i
fråninvändningmåstedocksådan den inte skall beaktas,tillgången är att en

till detillgångenställatiden bereddvid dengäldenären han attatt var
beaktasinte skallmotbevisas för denförfogandeborgenäremasinhemska att

praktiskadendärför möjligtprövningen obeståndsfrågan.Det ärvid attav
begränsad i dettablirinsolvensbegreppetbetydelsen förändringen avav

sammanhang.
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straffrättenObestândsbegreppet inom10.2

obeståndsdeñnition i andraanvänds konkurslagens ävenSom nämnts san1-
Även börstraffrättsligt sammanhangstraffrätten. iinommanhang, t.ex.

med vidbefintliga tillgångarna skallde i utlandethuvudregeln tasattvara
inne-ändringen,Frågan den föreslagnaobeståndsbedömningen. är somom

fårfrån tillgångar,i fall allt skall utländskavissa bortsebär att trotsman
obeståndsrekvisiteti ll kap. l §bedömningennågon betydelsevid Lex.av

blir nödvändigt i dettasådant fall det ävenbrottsbalken. I attett samman-
vid ifrågasättatill misstänktes förklaring han, denhang hänsyn den attta

tillgångarna till de svenskatransaktionen, hade för avsikt ställaatt
Efter invändning åklagaren, förförfogande. sådan måsteborgenäremas en

visa inte någon sådanvinna bifall till sin talan, gäldenären hadeatt att
Även obestånds-i straffrättsligt räcker det, föravsikt. sammanhang att

uppfyllt, aktuella tidenrekvisitet skall gäldenären vid denatt varanses
i förhållande till någon Gäldenären kan inte undgåinsolvent borgenär.

för vilkenstraffansvar på den grunden han därutöver hade skuldatt en
tillgångs-på grund konvention ägde till utmätning iborgenären rättav en

definitionen obeståndsbegreppetlandet. Sammantagettorde den ändrade av
i i fall medföra någon förändringkonkurslagen inte uppenbaraänannat av

straffbara området. vi godtagbaroch dendet Denna konsekvensanser vara
kräver inte någon ändring i brottsbalken.

vidgadvill det straffbara området bör det inte skeOm ändra genom enman
situationdefinition obeståndsrekvisitet. ekonomiska istället bör denIav

beskrivas påvilken befinner sig vid den aktuella transaktionengäldenåren

nämndanågot förslag härtill lämnades i den tidigaresätt. Ettannat
ändringarförslag tillpromemorian 11 kap. brottsbalken medEn översyn av

i förslaget frångå obeståndsbe-Ds 198317. huvudpunktJu En attvar
krävasi straffrättsligt sammanhang. straffbarhet skulle i ställetFörgreppet

då värdettransaktionen skett i läge skulderna uppenbartöverstegatt ett av
tillgångarna. innebar i vissade för utmätning åtkomliga Detta bl.a. att man
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iEgendomentillgångarna. ut-utländskafrån desituationer kunde bortse
utmåtningåtkomlig förantingendenendastbeaktasskullelandet varom
åtkomliggjordeselleröverenskommelseinternationellgrundt.ex. av en

någontillemellertid inteleddeFörslagetförsorg.gåldenårensegengenom
svartlikaofta attdetdärförbl.a.lagändring i den delen antogsatt vara

Viinsolvenstillstánd. harsituationinsufficiensliknande ettpåvisa denna som
ytterligare under-utredningför dennainomanledningfunnitinte att ramen

området.straffbaraandra detbehovetsöka att
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KRÄVSLAGÄNDRINGARVILKA11

konkurskonventionEuroparådetsanslutning tillmöjliggöra svenskFör att en
kon-möjligheter för utländskaföreslår vi införslag öppnaratt somen ny

Sverige.få stånd sekundärkonkurser i Som nämntskursförvaltare tillatt
kapitel endastanslutning till konventionens fjärdeunder 3.5 kräver etten
underrättelsematill vad gäller språket imindre tillägg ackordskungörelsen

till borgenârerna. Vi har övervägtackordsförhandlingar de utländska attom
förhållanden åstad-ändringar i båda gäller i nordiskade lagar somgenom

Emellertid funnit regelsyste-komma förändringar krävs. harde attsom
ytterligaresådant inte lämpligt infogai dessabåda lagar detär år attmet att

fordras. Vidare ifrågasättas detbestämmelser det slag kan det omav som nu
europeiskt inom EG, lämpligtinte, på ökat samarbetebl.a. ärgrund ettav

till förmån föri framtiden den nordiska konkurskonventionenövergeatt
sådanaregelsystem gäller flera andra länder.motsom

för förvaltareVidare föreslår vi möjlighet utländskaöppnas attatt ageraen
i Sverige, dock utanför konventionens kapitel. Bestämmelsernahäromandra

kan lämpligen ingå i föreslagnaden lagen.nya

tillgångaridet gäller frågan behandlingen utländska konkurssam-När om av
bl.a. vid insolvensbedömningen, föreslår vi konkurslagen änd-manhang att

bedömning skallså det uttryckligen domstolen vid dennaatt attangesras
i tillgångar, skall bortsebeakta utlandet befintliga domstolenäven attmen

från sådana utländska tillgångar gäldenären underlåter ställa tillattsom
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kon-skall besvärasintegäldcnârenförfogande. Förborgenâremas avatt
exekutionstitelharsökande borgenärendenkursansökningar när somen

tillgångslandet, görsiverkställagårkonventiongrund attt.ex. av en
tillgångarnautländskaskall desituation. fallet tasI detför dennaundantag
frivilligt ställerintegåldenäreninsolvensbedömningen ävenmed vid om

förfogande.tilldem borgenäremas
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SPECIALMOTIVERING12

vissa internationella konkurserLag m.m.om

Inledande bestämmelser

för-förordnande itillämpas efter regeringensl § lagDenna
julii Istanbul den 5hållande till de har tilltrått denstater som

vissa intematio-Europarådskonventionen1990 dagtecknade om
Finland,förhållande till Danmark,aspekter konkurser.nella I

tillämpas dock andra lagar.Island eller Norge

delvis skallRegeringen får föreskriva lagen helt elleratt
i förhållande tilltillämpas andraäven stater.

Första stycket

sådan tillträttMed har tilltrått konventionen ävenstat en somen son1 avses
ienligt 35 kon-den efter inbjudan från Europarådets ministerkommitté art

ventionen.

i förhållande till devarit låta lagen gälla direktDet brukliga hade att
regeringen.något förordnandekonventionsanslutna staterna, utan av

tillkännagivande.Emellertid då de aktuella länderna räknats ihade ettupp
stycketregeringen enligt vårt förslag har möjlighet enligt andraEftersom att

viförhållande till länder harföreskriva lagen skall gälla i andraävenatt
förordning.lämpligast samtliga länder ifunnit det att envara ange
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byggersärskilda lagargällernordiska ländernatillförhållande de soml
konventionennordiska2.4.jfr Denkonkurskonventionen,nordiskaden ovan

itillgångar ävenharkonkursgäldenärensituationenreglerar just den att
medsåledeskollideraroch denkonkurslandet,nordiskt land änannat

föreskriftinnehållerkonventionsistnämndaEuroparådskonventionen. en
Europaråds-framförföreträdeöverenskommelseinnebär att gerannansom

nordiskamellan detillämpasdärför intekommerkonventionen. Den att
38.jfr Detfinnskonkurskonventionennordiska artså länge denländerna
konkurs-Europarådetsiresulteratbl.a.europeiska samarbetetökade som

deövermedfört behovetvår meningenligt attkonvention har att nor-se
området ökat.förhållandenadiska

Andra stycket

tillämpligblividare8 lagen inteavsnitt böranförtsskäl utanAv ovansom
konventionen.tillanslutnadeländer ärförhållande till andra äni som

itillämpningvidgad ävenhindrainteangelägetEmellertid detär att en
medregeringenanslutit sig. Om annatettinte harföhållande till länder som

regeringenbörkonventionen,medavtal överensstämmerland sluter ett som
Även i andradet landet.skall gällaförordna lagen även gentemotkunna att

länder.andragällaskallförordna lagenregeringen kunna motfall bör att

försäkrings-konkursgäldenären ärintegäller när2 § ettLagen
kreditinstitut.eller

undantagits.kreditinrâttningarförsäkringsbolag ochkonventionen harI
underkastademångaländersammanslutningari ärsådanaAnledningen är att

undvika konkurs.bl.a. förspeciella regler att

ochmed konkursdenna lagVid tillämpningen3 § avsesav
sådanrespektiveförfarandeförvaltare sådant somperson

regeringen.bestämsav
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iförfarandendefinns uppräknatEuroparådskonventionenappendix tillAl
Förfarandenakonventionen.omfattasfördragsslutandede staterna avsom

viktigtdetvidkommande är attsvensktkategorier.i Föruppdeladeär tre
ochsvensk konkursförfarandenutländskavilka sommotsvarar enveta som

förfarandenDessasekundärkonkurs.för svensktill grundliggakant.ex. en
tör-ytterligareoch Dekategoriernai appendixet underangivnafinns a

gällerdetnäraktuella endast attkategoriinnefatta i ärfaranden csom
ochinformationreglernakapitel, dvs.fjärdekonventionenstillämpa om

enligt dessa1970847 harackordslagenenligtEn godspråk manm.m.
borgenärerutländskaunderrättaviss skyldighetregler bl.a. omatten

iskyldigheter5.3 åvilaravsnitt dessatidigareförfarandet. Som nämnts
vid-svensktenligt svensk lag. Förgoderedan densettstort mannen

förfarandenutländskadeanledningsaknas närmarekommande somatt ange
enligt ackordslagen.ackordstörhandlingmotsvarar

konventionen benämnsiangivet definnsappendixI B personer som
dels delskonkursförvaltarefinns antecknatSveriges delliquidator. För

uppdel-såledessaknasenligt ackordslagen. Detgod noggrannen merman
konkursförvaltare ochsvenskning mellan sådana motsvarar ensompersoner

detlagen ärenligt ackordslagen. Igodsådana motsvarar manensom
konkursbeslutet störstsvenska ärmotsvarigheten till detemellertid som av

dockDomstolen börSverige.behörighet iintresse. Beslutet kan att agerage
konkursboetutländskasig företräda detdenockså kontrollera sägeratt som

finns de angivnabland personerna.

förordning.ioch kanUppräkningen förfarandena tas upp enpersonernaav
förordning.förslag till sådanVi lämnar ett en

Vi har övervägtkonkurser.tillämplig endastsvensk del lagenFör är
betalningsinställelsein-dettillämpaslagendessutombör kunnafrågan om

samrådefterföreslå. Vi har dockinsolvensutredningenstitut attavsersom
föreslå det.för avstå fråninsolvensutredningen bestämtmed att attoss
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sekundärkønkursHuvudkonkurs och

detbeslutats iharkonkurshuvudkonkursMed4 § somavsesen
ekonomiskahuvudsakligasinvilket gâldenären harland till

bindning.

sinvisas, haintejuridisk skall, antasEn annatomperson
sittstyrelsen har säteland därhuvudsakliga bindning till det

finns,styrelse inteellerinte bestämtstyrelsens åreller, säteom
förs.förvaltningendet land där

stycketFarsta

falla underförmåste domicilkonkurskonkursenutländskaDen attvara en
tilli landbeslutad detkonkursen måstehuvudkonkurs, dvs.begreppet vara

bindning.huvudsakligavilket gäldenâren har sin

Andra stycket

sin huvud-presumtion för de harjuridiska finnsBeträffande attenpersoner
Presumtionen kan brytastill finns.sakliga bindning det land där sätet t.ex.

land.fråni själva verket ledsdet visas verksamheten annatettattom

i någotkonkurssekundärkonkurs5 § Med annatsomavsesen
samtidigt huvudkonkursen.pågår medland

sekundärkon-efter utländsk huvudkonkurs ärkonkurser inledsAlla ensom
konkurs inletts,vanlig svenskEmellertid också, sedankurser. kan det en

betraktapågår konkurs årvisa sig i land redandet attatt annatett somen
i fortsättningenblir dåsekundärkonkurshuvudkonkurs. Reglernaomsomen

medavslutas över-tillämpliga konkursen. Om särkonkursenden svenska
kanovanligt eftersom särkonkurseninte blirskott något kanske heltsom-

huvudkonkursenförvaltaren iinsolvensprövning harinledas någonutan -
denpraktisk betydelseutfå tillgångar. årdessa störrerätt Av attatt
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svenska kon-få information hur denförvaltaren harutländska rått att om
fortskrider.kursen

sekundärkonlazrserSvenska

huvudkonkursföremål för utländsk6 § gäldenärEn är ensom
försättas i hår i riket. Omfår enbart på grund härav konkurs

i utländskvisa gäldenären försattinte sökanden kan äratt
tillfälle sighuvudkonkurs, skall gåldenären överatt yttrages

ansökan.

tillräcklig för beslututländska konkursbeslutet grundDet utgör ettensamt
Någon således intesvensk sekundärkonkurs. insolvensprövning skallom

9 konkursförordningen framgården svenskadomstolen. §göras Av attav
i konkursbeslutet skall sin behörighet pådet domstolen grundatattanges en

omständighet gäldenärenshemvist.änannan

meningen framgårAv andra ansökan sekundärkonkurs i regel inteatt om
behöver kommuniceras med gäldenären. Om sökanden, ofta den utländske

konkursförvaltaren, handlingar direkt styrker gäldenärenpresenterar attsom
försatt i huvudkonkurs dröjsmålär utomlands, det endastvålla onödigttorde

inhämta yttrande från gäldenären. formella förutsättningarna förDeatt en
sekundärkonkurs uppfyllda. Om den sökandeningivna utredningenär av
inte visar det finns utländsk konkurs huvudkonkurs, skalläratt en som en
ansökningen kommuniceras med gäldenâren på vanligt vis.

7 § Om svensk konkurs inleds efter utländsk huvud-en en
konkurs, skall i svenskadet konkursbeslutet denattanges
konkursen sekundärkonkurs.är en

vanlig konkursansökanOm enligt konkurslagen framställs fastän det ären
känt utländsk huvudkonkurs pågår, måste konkursbeslutet pågrundasatt en

insolvensbedömning enligt Eftersom svenskakonkurslagen. den kon-en
ändåkursen skall sekundärkonkurs, skall förhållandedettaanses som en

särskilt i konkursbeslutet.anges
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följerellerlagi dennanågotinte8 § Om avannat anges
sekundärkon-itillämpassvensk råttlagvalsregler, skallsvenska

kursen.

beträffandei lagenspeciella regler t.ex.för deMed undantag angessom
tillämplig påsvensk laginformationsskyldighet ärförvaltaresutdelning och

materiellt hänseende.formellt ochbåde isekundärkonkursensvenskaden
liksom dekonkursförfarandetpåtillämpassvensk lagskallSåledes

svenskochmellankonkurrenssituationeruppstå.kan Imateriella frågor som
kollisionsregler.svenskavanligamed hjälpfår frågan lösasutländsk rätt av

utländsk rättaktuellt tillämpabliiblandi sådanasammanhang attDet kan
preskriptionfrågorpåsakrättsliga frågor ellerpå m.m.t.ex. om

ifår förvaltarenoch gäldenären även9 borgenär§ Utöver en
försättas iskallgåldenärenhuvudkonkursen ansöka attom

sekundärkonkurs.

ställningden hargäldenären, endastfår, förutomEnligt svensk lag avsom
huvudkonkurseni den utländskaFörvaltarenkonkurs.ansökaborgenär om

svenskaför denförordnande måste hansittockså denna rätt. Utöverges
måsteansökanhanskonkursbeslutet.utländska Avdomstolen visa detupp

domicilkonkurs.utländskfrånförordnande härrörockså framgå hansatt en

skriftligen underrättaskallsekundårkonkursenlO Förvaltaren i§
i landmyndighet detbehörigi huvudkonkursen ellerförvaltaren

i sekundär-alla fordringarvilket huvudkonkursen ägeri rum om
konkursen.

ide undantagbehandlas, medsekundärkonkursensvenskaDen som anges
bevak-får fråganSåledesvanlig svensk konkurs.lagen, t.ex. omsom en

Emellertidpraxis.enligt inhemskgenomföras besvarasningsförfarande skall
förvaltarenutländskealltid undenätta denförvaltarenden svenskeskall om

Underrättelsen börsekundärkonkursen.gällande ifordringaralla görssom
Ofta bör dennaklarlagda.fordringarnaochså boetskickas är utrettsnart
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underrättelseskyldighet kunna fullgöras beedigadebouppteck-denattgenom
ningen skickas. Frågan de fordringar gjorts igällande den svenskaom som
sekundärkonkursen där inte blivit fullt tillgodosedda fåräven görasmen
gällande i den utländska konkursen får enligtsedanbesvaras reglerna som
tillämpas i huvudkonkurslandet.

ll § Sedan fordringarde i sekundärkonkursen förenadeärsom
förmånsrätt,med offentligrättsliga fordringar, fordringar som

härrör från gäldenären bedriven näringsverksamhet elleren av
grundas på anställning hos gäldenären utdelningsom en genom

blivit fullt tillgodosedda skall eventuella kvarvarande tillgångar
överlämnas till förvaltaren i huvudkonkursen.genast

Innan något skickasöverskott kan till den utländska huvudkonkursen måste
vissa fordringar fulltbetalas från den svenska sekundärkonkursen. Betal-
ningsordningen i den svenska konkursen följer emellertid inte vanligade
inhemska reglerna.

De borgenärer i första hand tillgodosesskall fordringarär de harsom som
förenadeär med förmånsrätt enligt förrnånsrättslagen 1970979.som

Dessabetalas i den ordning följer lagen; först fordringar förenadesom av
med särskild förmånsrätt, sådanasedan förenade med allmän förmånsrätt.
Men vissaäven andra, enligt svensk rätt oprioriterade, till-borgenärer skall
godosesinnan tillgångarna överförs till huvudkonkursen. Efter de förrnåns-
berättigade fordringarna sådanaskall fordringar tillgodoses ärsom av
offentligrättslig omfattas 11 § förrnånsrättslagen. Hit räknasnatur utan att av

böter sådanarestavgiftert.ex. och andra avgifter inte förenadesamt ärsom
med förmånsrätt enligt lagen 1971 1072 förmånsberättigade skatteför-om
dringar Enbart den omständigheten fordringsägaren offent-ärattm.m. ett
ligrättsligt emellertidgör inte fordringen faller härunder. Ford-attorgan
ringen kan ändå mycket väl civilrättsligt såsom avgifter förslagvara av
sophämtning, och avlopp studiemedelsavgifter.vatten samtm.m.
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härrörtillgodosesfordringarsådanaskall i sekundärkonkursenSlutligen som
påfordringargällarörelse. kanDetbedrivenhärfrån gäldenärenen av

förmånsrättslagenomfattasintemån dei den menutfört arbetegrund avav
i dettadockharfordringarnanämndaleverantörsskulder. Deockså nu

intefordringaroffentligrättsligaprioritet desammanhang somsomsamma
förmånsberâttigade.är

ellersvenskaoprioriterade borgenärer,mångainnebärBestämmelsen att
sekundärkon-svenskaiutdelningen dentillställas rättutländska, kan utan

huvud-utländskai denutdelningenideltahänvisadetillkursen. De är att
l0 §enligtunderrättelseskyldighetförvaltarenssvenskekonkursen. Den

ianhängiggjorda ävenblirformelltfordringarnaemellertid attgaranterar
sådan denmateriellt ärfordringen attFråganhuvudkonkursen. settom

får emellertid avgöraskonkurseni utländskatill utdelning denberättigar av
sekundärkonkurserutländskaandra motpågårlag. Om detdet landets

detenskildvarje borgenärtilldäremot att,gäldenär, detär omuppsamme
dessaisin fordran ävengällandetillåtet enligt landets lag, göradetär

konkurser.

får säljashuvudkonkursenitill förvaltarenöverlämnasegendomDen som
ombesörjasförsäljningendockkanEfter överenskommelsehonom. avav

förvaltaren.exempelvis svenskedenannan,

iförvaltarenskallavslutas,sekundärkonkursen12 § Innan
sig.tillfällehuvudkonkursen att yttrages

huvudkonkursfinnsberoende detEftersom sekundärkonkursär att enaven
tillfällekonkurs böri sistnämnda attförvaltarennaturligtdetär att ges

dockharavslutas. Hansekundärkonkursensynpunkter innankomma med
längedröjer alltförOm hanavseende.bestämmanderätti dettainte någon

rimligVad årändå avslutas.får sekundärkonkursenyttrande,med sitt som
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tid får frånavgöras fall till fall och kan bero på hur omfattande ellert.ex.
komplicerade de ekonomiska förhållandena i konkursema är.

Om det utländska huvudkonkursförfarandet någonanledning in,ställs kanav
iblanddet saknasanledning fortsätta svensk sekundärkonkurs.att Syfteten

med sekundärkonkursen kan ha varit just dra tillgångar till huvud-att
konkursen. Den svenskakonkursen förlorar automatiskt sin karaktär av se-
kundärkonkurs. dennaI situation kan konkursförvaltaren antingen, beroende

omständigheterna, fortsätta konkursen eller avsluta den exempel-snarast
vis nedläggning enligt l2 kap. l § konkurslagen.genom

Svenskahuvudkonkurser

13 § fordranEn uppkommit innan gäldenären försattes isom
sekundårkonkurs får inte frånkännasgiltighet i svenskhuvud-en
konkurs enbart på grund den uppkom först efter beslutetattav

huvudkonkurs. För täcka sådan fordran fårom att docken
endast de tillgångar överflyttats från sekundärkonkursensom
användas.

Bestämmelsen sikte på de fordringartar gjorts gällande i utländsksom en
sekundärkonkurs. Det är naturligt beslutet huvudkonkursatt i regelom
infaller först i tiden. Med andra 0rd kan det dröja innan huvudkonkursbe-
slutet över huvud blir känt i sekundärkonkurslandet.taget En fordran som
uppkommit efter konkursbeslutet kan enligt svensk rätt inte göras gällande
i konkursen. Om fordringen uppkommit efter beslutet huvudkonkursom

före sekundärkonkursbeslutet, får den emellertidmen göras gällande även
i huvudkonkursen. Vid utdelningen får dock endastsådanamedel kom-som

från sekundärkonkursen användas för täcka fordringenmer i fråga.att
Borgenären skall med andra ord inte komma i bättre ställning på grunden

huvudkonkursen.av

14 § Vid utdelning medel härrör från tillgångardeav som som
överflyttats från sekundärkonkurs skall alla fordringaren
behandlas lika.
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utländskadedelfåtthaförutsättskonkursensvenskai den avFörvaltaren
för-åliggerupplysningsskyldighetdenfall somifordringarna, vart genom

bevakningsförfarandegenomförsdetOm ettsekundärkonkursen.ivaltaren
be-skallbevakningenförräcker det anseskonkursen, attsvenskadeni -

detta sättpåförvaltarenhuvudkonkursen attutländskai dengjordhörigen -
materiella pröv-Vid dengällande.fordringar görsdeunderrättats somom

rättpreskription ägergrundfordranutländskningen t.ex. av -om enav -
denellersvensk råttskall dockinteellerhuvudkonkurseniutdelningtill

på sagdatillämpligärkollisionsnormersvenskaenligtfrämmande rätt som
precishuvudkonkursensvenskabehandlasden somövrigtfråga tillämpas. I

i 15bestämmelsenmåsteutdelningenVidutdelningen.fram tillvanligt ända
betalt idelvis fått ut-redanbeträffande de borgenärer enbeaktas§ som
borgenäremaförränutdelningtillnämligen inte rättharkonkurs. Deländsk

mån.motsvarandebetalt ifåtthuvudkonkurseni

sekundär-avslutadfrånöverflyttatshaeventuellt kantillgångar enDe som
speciellt sätt.påbehandlasi §14 ettbestämmelsenenligtskallkonkurs

ford-samtligamellanlikaalltid fördelasnämligenskalltillgångarDessa
påprioriterassåledesfårfordranutdelningen. Ingenideltarringar som

liknande.ellerförmånsrättgrund av

huvudkonkurserochsekundärbådegällerBestämmelsersom

konkursutländskiutdelningborgenär15 § En ensom genom
påanspråkframställaändåfårför sin fordrandelvis fått betalt

till någonintedock rättharkonkurs. Hansvenskbetalning i en
tillgodosedda iblivitborgenäreralla andraförränutdelning

ärfordranhansdelinte till dendockhan,mån somsamma
egendom.lösi fast ellermed panträttförenad

fastänkonkurssvenskfullt ifordransingällandefår utborgenär göraEn en
blivitintehanså längekonkursutländskutdelning ideltagit iredanhan en
medförenadfordringen ärden delfråntillgodosedd. Bortsettfullt somav

fordransinförinte betaltdockfår hanegendomi fast eller löspanträtt
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mån. Bestämmel-iblivit tillgodoseddaförrän alla andra borgenärer samma
utdelning vid avslutandetfått betaltgäller borgenärenoavsett genomomsen

Ävenförlikning. borgenä-på grund ackord ellerkonkurs eller omavenav
inte frånkännasutdelning i konkurs kan hanhan har tillrättren en annan

verkligen harHärför krävs hantill utdelning i svensk konkurs.rätt atten
bli tillämplig svenskakonkursen ärfått betalt. Regeln kan denäven enom

flera sådanakonkurser.sekundärkonkurs; nämligen den är en avom

förlikningfått ellerborgenär har betalt konkurs, ackordDen som genom
ursprungliga fordran.deltar i svenska konkursen med hela sin Harden

återstoden.delbetalning på får endastmedskett sätt, han deltaannat

i skall lämna16 Förvaltaren den svenska konkursen§ snarast
sådaninformation till utländskeförvaltaren kanden som vara av

Informa-intresse för handläggningen den andra konkursen.av
skall alltidtion åtgärder syftar till avsluta konkursenattom som

lämnas.

flera nödvändigtOm konkursförfaranden pågår gäldenär detärmot samme
förvaltarna viktigthåller varandra informerade. Särskilt detäratt att

förvaltaren i bild de pågående för-huvudkonkursen har samladen av
farandena. på sådant informera vilka tillgångarExempel bör ärsom man om

finns, förmåns-vilka fordringar gällande och vilka ellergörssom som
säkcrhetsrätter tvistiga fordringar, förliknings-dessa förenade med,ärsom
förhandlingar Särskilt betydelsefull sådan informationär som avserm.m.
åtgärder syftar till konkursen.avslutaattsom

fåri sekundärkonkurs17 § En ackordsuppgörelse svensken
träffas först efter från förvaltaren idet samtycke inhämtatsatt

ihuvudkonkursen. samtycke förvaltareOm begärs enav en
visassvensk får inte sådant, dethuvudkonkurs, denne vägra om

inte försämrasde svenska borgenäremas ställningatt genom
uppgörelsen i sekundärkonkursen.den utländska



82

sekundärkonkursträffas ifårhuvuduppgörelse över tagetHuruvida enen
svenskpågår. lkonkursendenlag i vilketlandets enenligt detavgörs

fåskallförlikningsådanmöjligt. Förfulltblir detta attsekundärkonkurs en
i huvudkon-förvaltarenparagraf dessutomenligt attträffas lträvs denna

huvudkonkurseniborgenäremaför intehärtill, dettasamtycker attkursen
förlikning.missgynnasförbigås ellerskall kunna engenom

iFörvaltarensvensk lag.följerkonkurssvenskiackordsuppgörelseEn en
förlik-sådangodtainte vägrakonventionenfår enligthuvudkonkursen en

erhåller sämreintehuvudkonkursenivisas borgenäremaning, det attom
till-återståendeochsekundärkonkurseniutdelning skettutdelning än om

huvudkonkursen.tillöverförtsgångar

SverigeimöjligheterkonkursförvaltaresUtländska att agera

fårhuvudkonkursutländskikonkursförvaltare18 § En en
befintlig egendomi riketangiven härviss särskilt sombegäraatt

konkursboetsanspråk förfår ikonkursgäldenärentillhör tas
räkning.

andraEuroparådskonventionensföreskrivs ifrån vadTill skillnad som
någon rättintevårt förslagenligtkonkursförvaltareutländskkapitel, har en

egendomtillhörigkonkursgäldenärenmedvidta åtgärdervidare somatt utan
ansökahanmästesådanegendom,vill kommahani Sverige. Omfinns

tillställningbl.a.Domstolen har sedan tasvenskdomstol. atthärom hos en
ellerkonkursboetutländskaingå ifår detegendomendet lämpligtär attom

Förfarandet ärsekundärkonkurs öppnas.svensk av-det är bättre att enom
väldefinieradeantalfinns begränsatfall där deti sådanatillämpas ettsett att

enkel be-Sverigei ärskuldsidansamtidigtSverigetillgångar i avsom
framstårdetanvändasnärförfarandet kunnaskallordskaffenhet. Med andra
det inne-Sverige, ochii konkurs ävengåldenärenonödigt försättaattsom

Till-konkursen.utländskaerkännande denvidgatvidaså tillbär ett av
identifieras.kanså de lättangivnaskallgångarna attvara
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måste huvudkonkurs, konkursbeslutetutländska konkursen dvs.Den vara en
huvudsakligasinmåste fattat i det land till vilket gäldenären harvara

Ävenframgå i övrigt har denekonomiska bindning. bör ansökan.Detta av
konkursförvaltaren sin behörighet.utländske styrkaatt

någon19 § Ansökan skall hos tingsrätten i den därgöras ort av
de angivna tillgångarna finns.

20 införas i§ Ansökan skall kungöras. Kungörelsen skall Post-
3och Inrikes Tidningar och, enligt vad föreskrivs i § lagensom

1977654 kungörande i mål ärenden hos myndighetochom
i ortstidning.m.m.,

Efter ansökningendet granskats i formellt hänseendeskall den utländskeatt
förvaltarens begäran kungöras. inteDet krävs konkursgäldenären under-att

ansökningenrättas innan den i flesta fallkungörs. Gäldenären torde deom
beñnna sig utomlands, vanligen i konkurslandet, bevisoch det krävdesom

han fått del ansökningen innan den lcungjordes skulle detta iattom av
mångafall innebära förfarandet omintetgjordes. tillståndEtt egendomatt att
får i anspråk för konkursboets räkning innebär inte hellertas att
gäldenärens till egendomenrätt försämras. Kungörelsen skall utfärdas på

vanligtsätt svenskt konkursbeslut.ettsamma som

21 tillstånd§ Ett den angivna egendomen i anspråk fåratt ta
meddelas tidigast två månader efter kungörelsen.

Tidigast två månader efter kungörelsen kan domstolen fatta beslut attom
låta konkursförvaltaren i anspråk egendomen. borgenärer eller andraDeta

invändningarhar konkursförvaltarens måste framställabegäranmotsom
dem till domstolen inom tvåmånadersperioden.

27 framgårAv § den handläggning föregå beslut skallkanatt ett varasom
slaiftlig. meningen tingsrättens efterDet är beslut skall avkunnasatt snarast
tvåmånadersperiodensutgång.
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konkursgälde-medkommuniceratsansökningennågot kravinteDet är att
kungörel-förfarandettill atfår känna genombeslutet. Hanföre antasnären

förordningen.föreslagna3 § densetill honomskickassen

fårtill ansökan,bifallförskålsannolikafinnsdet22 § Om
påkvarstadförordnabegärankonkurstörvaltarens omrätten

tillämpligarättegångsbalkeni15kap.Därvid gälleregendomen.
delar.

tillegendomenförfogar överintekonkursgäldenärensäkerställaFör attatt
medegendomenbeläggakan rättenkonkursboet,utländskaförskada det

ñnnsdetdeträckergodtasskall atthärombegärankvarstad. För att en
landet.tillgångarfå föra utansökanbifall tillför ursannolika skäl attom

deuppfylleransökanbeviljasskalli regelkvarstadinnebär omDetta att
bifallas.inte kanframgår densättinte attoch detformella kraven annat

konkurs-förrisknågonfinnas attmåstedetnågot kravfinns inte attDet
gällerkvarstadreglerRättegångsbalkensegendomen.skadar omgäldenären
skallkvarstadsbegäraninnebär bl.a. atttillämpliga delar. Dettaiannars

Konkutsgäldenârenbifalls.deninnankonkursgäldenärenmedkommuniceras
frivilligtintehanfåreftersom attantafår betraktas motpart mansom

tillMöjlighetenkonkurslandet.överförs tilltillgångarnamedverkar till att
behovettillgodosefall kunnaflestadock i de avkvarstad börinterimistisk

interimistisk kvar-besluttillgångarna. Ettomhändertasnabbt kunna omatt
Rättegångsbalkenskungjorts.innan ansökandvs.meddelaskanstad genast,

fåförsäkerhet attställamåstekonkurstörvaltarenvidareinnebärregler att
inte rätthar att taKonkursförvaltarenkvarstadsyrkandet.bifall till

tvåmåna-efterdetbeslutfattattingsrättenförränanspråkiegendomen om
förfoga överprincipikonkursgäldenärenfårTill dessutgång.dersperiodens

oftadärfördetbordesynvinkelkonkursförvaltarens varaegendomen. Ur
tillledakanansökan ettkorrektintill tingsrättenangeläget somenatt ge

ansökananledningibeslutfattartingsrättenkvarstadsbeslut. När avsnabbt
ställningockså återhar takonkursboet, atttilltillgångarnaföra manattom
lämpligtkanskedetbeviljas, kanansökningenkvarstadsfrågan. Om varatill
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kraft ellerbeslutet vunnit lagakvarstaden skall bestå tillsförordnaatt att
längre.

tvåmånadersperiodenfår angivna egendomen23 § Under den
sådan förenad medinte för fordran ärutmâtas änannan som

särskild förmånsrätt i egendomen.

förbud denPå efter konkursbeslut råder det utmätasätt attettsamma som
efter kungjorts. analogi med konkurs-aktuella egendomen det ansökan Iatt

utmätning återgå förbudet. docklagenbör sådan skett Det görstrotsen som
förmånsrätt.för sådanafordringar förenade med särskildundantag ärsom

skyldigsäkerhet i form inteEn borgenär har panträtt bört.ex. varasom av
utmätning.invänta tvåmånadersperiodensutgång för få till ståndatt att en

tidigare påverkasEn utmätning dock inte.

före tvåmånadersperiodensutgång talan24 § Om någon väcker
till skall uppskjuta prövningenbättre rätt egendomen, rättenom

i till målet slutligt avgjorts.ansökan den delen dessdet harav
igäller ansökan gâldenärensförsättandeDetsamma om en om

framställs inom tid.konkurs samma

talan i flesta fall riktas bådeFm bättre till egendomenbör derätt motom
konkursgäldenären anhängiggörsunderoch konkursboet. Om sådantalanen
tvåmånadersperioden, ansökanskall prövningen konkursförvaltarens upp-av
skjutas. fattas.Ett särskilt beslut uppskjuta prövningen bör i regelattom

skallMotsvarande gäller kommer gäldenärendet begäran attom en om
försättas i frånkommasekundârkonkurs i Sverige. sådanbegäran kanEn

konkursförvaltaren också från konkursgåldenäreneller borgenår,en men
själv.

fåri anspråk25 § tillstånd för konkursboet egendomenEtt taatt
i riket.inte lämnas, gäldenärenhar försatts i konkurs här Ettom

uppenbartsådant tillstånd får inte heller lämnas, det är attom
ändamålsenligt för desvenskt insolvensförfarande ärett mer

inhemska borgenärema.
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iförsättasskallkonkursgäldenärenyrkandeframställs attOm det ett om
Enligtbifallas.princip alltidisituationi dennaskall detsekundärkonkurs,
härförförutsättningtillräcklignämligendetEuroparådskonventionenär en

omständig-land. Dennaihuvudkonkursförsatt i annatettgäldenärenäratt
ansökabehöriga attäralla att omnaturligtvis åberopaskanhet somav

kansekundärkonkursbegäranEni konkurs.försättasskallgäldenären om
tillräckligtdet är attmotiveringendenavslås med att0rd intemed andra

tillgångarnaföramöjlighet utom-konkursförvaltaren attutländskeden ges
konkursförvaltanensalltidmedförsekundärkonkurs attbeslutlands. Ett om

kvarstadsbe-eventuelltavslås.Ettutomlandsskalltillgångarförabegäranatt
skall vidare hävas.slut

håll. Detfrån olikainvändningar inkommatvåmånadersperiodenkanUnder
inhemska borgenärer-från dekommerflesta invändningarnafår deantasatt

för sinasöka betalthänvisadeblir debifallas,skulle attOm ansökanna.
praktiken kaninågothuvudkonkursen,utländskafordringar den somur

konkurs. Ensvenskisin fordrangällandesvårare göraän att envara
enligt för-förmånsrättmed särskildförenadfordranharborgenär som en

innantillgodoseddblialltid1970979 rättharmånsrättslagen egen-att
finnssekundärkonkursIkonkursboet.tillförs utländskadetdomen en
bästEftersom desärbehandlas.emellertid ytterligare borgenärsgruppersom

praktikenidettillgodosedda, äralltid blirpriviligierade borgenäiema
får störstsäkerhetmed sämrefrån dessa borgenärerinvändningar som

fordringarnaellerfordringsägaresådanafinns mångaOm detbetydelse. om
avslåskälbelopp, bör dettaförhållandevis attuppgår till stora vara

borgenärnågonavslåsansökanVidare kanansökan.konkursförvaltarens om
gällandehänvisashan göraförsämrad,väsentligtfår sin rättsställning attom

undvikaskansituationenutländska konkursen. Densin fordran i den om
föraanledningframkommeri stället. Om det attsekundärkonkurs öppnas

ansökan.avslåskäl förocksådetåtervinningstalan i Sverige, kan attvara
mednackdelarnaför- och ettmåste vägaprövningen ansökan rättenVid av
för till-konkursförvaltarenjämfört medsekundärkonkursförfarande att
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naturligtvisgångarna direkt till huvudkonkursen. Konkursförvaltaren är

oförhindrad träffa och såuppgörelse med de svenskaborgenäremaatt
undvika tillgångarna förs konkurs.de sigsätt motsätteratt att ut utan

domstolen vid prövningen ansökningen finner den inte bi-Om kanattav
fallas till konkursförval-medhänsyn de inhemskaborgenärema,kan mange

ytterligare tid han skall svensk sekundär-överväga begäraatttaren om en
konkurs. avslagsbeslutetkan påminna möjlighet ochI domstolen dennaom
förordna bestå någrakvarstaden skall under viss kortare tid,att t.ex.en
veckor.

26 förmåns-§ En borgenär fordran förenad med särskildärvars
i aktuellarätt den egendomenhar till betalningrätt ur egen-

innan erinrandomen den i anspråk konkursboet. Entas av om
detta skall in i beslutet. tillstånd i anspråkEtttas att ta egen-

får förenasdomen också med villkor.annat

Som fordran förenad särskild för-nämnts har borgenär har meden som en
månsrätt alltid bli tillgodosedd innan egendomenflyttas utomlands.rätt att
Om gäldenåren i stället varit försatt i sekundärkonkurs, hade denna grupp

borgenärer också blivit tillgodosedd innan tillgångarna fördes landet.av ur
beslut innebär föra tillEtt konkursförvaltaren tillåts egendomattsom

konkurslandet bör regel under förutsättning sådanaborgenärerattsom ges
först blir tillgodosedda. kan finnas sådanaprivilegieradeDet borgenärersom
inte har gjort någon invändning. Pådetta tillvaratas ändåderas Detsätt rätt.

åligger konkursförvaltaren eller den han i sitt ställe tillse dessaattsatt att
borgenärer får betalt innan försegendomen utomlands.

Även invändningarandra kan emellertid tänkas borge-komma. Entyper av
invända i självakan egendomen verket hans eller harnär är hanatt att

separationsrätt på äganderättsförbehåll.grund kan också påDett.ex. ettav
någonframgå gäldenären har tillsätt än bättre råttannat att annan person

tillstånd föra då förenas villkoregendomen.Ett egendomenkan medatt ut



88

värdeändåkanBeslutettillgodoses. avskall varaförsträttighetshavarenatt
egendomen.iövervärdefinnaskandet etteftersomkonkursboetför

Omegendomen.tillhan är ägaregällande atttredje görakanVidare man
vidutsökningsbalkenireglergällerkvarstad,medbelagdegendomen är

utsökningsbalken13 §16 kap.jämför sominvändningenbedömningenav
kunnabörhärReglernabalk.17-19 §§till kap.hänvisar 4bl.a. samma

kvarstad.medbelagdinte åregendomenanvändning äventillkomma om

Domstolenpublic-karaktär.ordrevillkormedockså försesbeslut kan avEtt
vissabetalaföranvändstillgångarna attsvenskadeförbjuda attkan t.ex.

fordringar.

skallSverigeiegendomanspråkifåansökan ta27 § En attom
konkursärende.handläggas ettsom

vid pröv-tillämpasskallkonkurslagen16 kap.innebärBestämmelsen att
Vidareskriftlig.regelbörHandläggningenansökan. varaningen somav

ansökningsavgift.betalakonkursförvaltarenutländskadenmåste

tillståndkonkursförvaltare att tautländskinnebär gesbeslutEtt att ensom
detförränverkställasfår inteSverigesig ibefinneregendomanspråki som

beslutetdådagentill denframdetbl.a.innebärkraft. attDettavunnit laga
iskall försättasgäldenärenbegäramöjligt attkraft, är attvinner laga

här.sekundärkonkurs
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Konkurslagen 1 kap. 2 § tredje stycket

Vid obeståndsbedömningen skall tillgångaräven i utlandet
beaktas. skallDe dock inte beaktasom

gåldenârenunderlåter medverkatill de användsföratt att att
tillgodose den konkurssökandeborgenårenoch

den konkurssökandeborgenårensaknarmöjlighet dematt ta
i anspråk på sätt.annat

Vid bedömningen frågan gåldenären insolventår eller inte, skallav om
rätten huvudregel beakta sådanaäven tillgångar gäldenären harsom som
utomlands. Rätten skall dock bortse från dessatillgångar gäldenäreninteom
aktivt medverkar till de åtkomligagörs för deatt svenska borgenärema.
Gäldenåren kan uppskov i enlighet med vad föreskrivs i 2 kap.ges som
20§ konkurslagen, dvs. normalt i fyra veckor, för tillgångarnagöraatt
disponibla. Om det föreligger objektivt hinder föra egendomentillett att
Sverige, dvs. hinder inte beror gäldenärensvilja,ett utgångs-ärsom av
punkten också den rätten skall bortse från tillgången. omständighetatt En

kan medföra ändåratten skall beaktasådanautländskatillgångar,attsom är
den konkurssökande borgenärenatt har fordran exigibel i till-åren som

gångslandet. åliggerDet gåldenären visa borgenären, grundatt att t.ex.
konvention, har möjlighet begäraverkställighet i det andra landet.av en att

Vilket krav skall ställas utredningen från gäldenärenssida fårsom av-
frångöras fall till fall.
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KONKURSRÃTTSLIGA FRÅGOR INTERNATIONELLMEDVISSA
ANKNYTNING

affårslivet 1900-talet gått ökadunder helaTrots handelnoch motatt en
lagstiftningen inte förmåttkonkursråttsligainternationalisering har den

i situationer antingendårfullt uppkommerde problemmotaatt ut som
befinnertillgångar i flera eller dår borgenärernagåldenårenhar lander

vilkenfrågan hår verkan börsig grundläggandeutomlands.Den är som
tillhörigbeträffande egendomtilläggas inhemsk gäldenarenkonkursen

inteutanför råda någontvekankonkurslandet.Det attomansesnumera
inbegripa idomicilkonkurs syftar till också egendomsvensk atten

konkursforvaltarensi emellertidSomförhållandena dagberorutlandet. år
i Sverige ingåttframgång i vad mån har någondetta hänseendeav

ipå området eller vad mån sådanÖverenskommelsemed stat enannan
i konkursförvaltare tilländå praxis går svensk Problemenmötes.stat en

inte specifika för Sverige galler många andra ländersär ävenutan
konkursråttsliga lagstiftningar. ljuset framstår 1933 årsI dettaav

lagstiftningennordiskakonkurskonventionoch föranleddadendärav som
till formelllagstiftningenberömvårdaundantag, sällankommerävenom

användning.

till med de problem uppstår i konkurser medFör komma råttaatt som
förgreningarinternationella flera bedrivits ihar sedan år arbeteett

inriktningenmed skapa samordning konkurs-Europa battre mellanatt en
i olika Somreglerna länder. resultat detta arbeteett antogav

Europarådet juniden 5 1990 konvention vissa internationellaen om
konkurser. Konventionen hittills tilltråtts Belgien,aspekter harav av

Frankrike. Italien.Tyskland, Grekland, Turkiet.Luxemburg och

Europarådetskonvention vissainternationellaaspekter konkurserom av
har på behovet den svenskakonkurs-nytt accentuerat attav anpassa
råttsliga lagstiftningen till internationella förhållanden. En del deav
frågor berördes i insolvensutredningensJu 198802 ursprungligasom
direktiv dir. 198852 i konventionen lösning.har ocksågetts en



förmöjlighetformellSveriges intresse skapaligger i attDet en
rakningkunnaför konkursboetsinhemskakonkurseri vara attförvaltarna
förbättringavsevärdinnebäraskulleDeti andra länder. avenagera

tvángsvistillhörig egendomeffektivitet, galdenårenkonkursinstitutets om
sigutomlands.befinnerdenkonkursboetavenomhändertaskunde omav
naraliggandeoch andrakonkurskonvention dennaEuroparådet tar upp
till denSverige börförstarkaskal nalltsåfinns att varafrågor. Det nu

medEtt arbetekonkurskonvention skapat.Europarådetsmöjlighet som
därförkonventionenbörtillträdaskall kunnaSverigeinriktningen att

särskild utredare.anförtrosbörUppdragetinledas ennu.

förförfattningsregler krävsförslag till deframbör läggaUtredaren som
konkurskonvmtion.OmdetEuroparådetstillträdaSverigeskall kunnaatt

konkuiskonventionenrörandeöverväganden görsanledning demed somav
intetill länderi förhållande ärförbättra reglernagar somäven att

tillsina förslag det.utredarenkonventionen,börtillanslutna anpassa

gåldenarenegendomi vad manutredasfråga bör arEn sumsomannan
isambandmedinsolvensprövningenvidi utlandetskall beaktashar t.ex.

befintligautlandetii landet. Denharkonkursansökan prövassom
bedömningeninverka påsituationer tankasi vissaocksåegendomenkan

förutgingspunkti Sverige. Enstraffansvar prövasfrågor somomav
borgenaroåtkomlig för densådanegendom årarbetet bör att somvara

insolvensgrövningen.vid Deinte skall beaktaskonkursansökeromsom
konven-efterkonkursförvaltareförmöjligheterna attvidgade enen

uomlandstordefinnsegendomomhändertationsanslutningkunna som
redovisasinfragor. börbedömningen Utredarenvid dessainverkadock av

stalningstagandeandringsförslagfram hanslägga depådettaoch somsyn
till.upphovger

våraanledningfinnsdetSlutligen utredaren atbör överväga anpassaom
till internationell praiis området.ackord påför ochforumregler konkurs

attningándringarföreslå f örfoförhindrad deUtredaren bör att somvara
andringsförslageninte siktebaraändamålsenliga,finnerhan aven tarom

förgreningar.internationellapå medkonkurser



Konkursrattsliga frågor anknytningmed till utredarensuppdragbehandlas
insolvensutredningenochdomstolsutredningenl98906. Utredarenbörav

sighalla underrättad iarbetet dessautredningar beaktaoch vadom som
detta.kommer ut av

Vidare bor utredaren beakta vad i direktiven till samtligasägssom
kommittér särskildaoch utredareangåendeutredningsförslagensinriktning
dir. 19845 direktivenoch angáende EG-aspekter dir.beaktandeav
198843.





BILAGA2 A

EUROPEAN CONVENTION

ON CERTAIN INTERNATIONAL ASPECTS OF BANKRUPTCY

EUROPEENNECONVENTION

SUR CERTAINS ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA FAILLITE



PREAMBLE

ThemembeStatesof theCouncilof Europe,signatorieshereto.
Consideringthat of Councilof Europetheaim the achieve unitybetweenitsto greatera

members;
Consideringthatbankruptcyproceedingsandsimilarproceedings and frequentlymore more eon-

whoexerciseactivitiesoutsidethenationalterritory;cernpersons
Consideringthat minimumof legalco-operationbydealingwithtoguaranteenecessary a cer-

taininternational ofbankruptcysuch the ofadministrators liquidatorsand bankruptcyaspects as power
outsidethenationalterritory,thepossibilityof resorting theopeningof bankruptciessecondarytoact to

theterritoryofotherParties possibilityforcreditors lodgeandthe theirclaimsin thebankruptciesto
openedabroad.

Haveagreed followsas

CHAPTERI
GENERALPROVISIONS

Articlel
Scope theConvention

ThisConventionshallapply collectiveinsolvencyproceedingswhichentail disinvestmentofto a
thedebtorandtheappointmentof liquidator which entail liquidationofand the theassets.a may

Suchproceedings.hereafterreferred bankruptcy. listedinAppendix which in-Ato areas an
tegral of thisConvention.pan

AppendixA shallcontain of thememberStatesof theCouncilof Europe wellp.- as as,,of State ofacced theConvention Article35.undertheto termsany ,
ThisConvention companiesshall apply proceedingsrelating insurance creditin-not to to or

stitutions.
When bankmptcy thisConventionshallopened Party.a governa

the ofexercise otherPartiesof theliquidatorconcerningtheadministrationcertaina. powers
of thedebtorsassets

the ofopening bankruptciesotherParties;secondary
informationthe creditorsresiding otherPartiesandthelodgementofbegiven theirtoc. to

claims.
Forthe of thisConventionpurposes

liquidator whosefunction administer liquidatethebody to assetsa. meansanypersonor or
of thebankrupt of debtor.supervisetheactivities thetoor

These which integral of thisConvention;andbodies listed AppendixB. partpersons are an

disinvestrnentof of controlanddisposeofthedebtor theplacing tomeans power manage.
the thehandsof liquidator.assets a



Article2
Proofof the of theIiquidamrappoinaneru

Theappointmentof theliquidatorshallbe certified ofevidencedby theoriginaldecisioncopya
appointinghim by officialcertificateof appointmentissuedbythe otheror an court competentorany
authoritywhichhas bankruptcy.openedthe officialA translation the language of oflicialtheorone
languagesofthePartywheretheliquidatorexerciseshis berequired.Nolegalisationotherpowersmay or
similarformalityshallberequired.

Article3
Openingof bankruptcya

Thedecision thebankruptcyto mustopen
from otherauthorityhaving underArticle4;ernartatea. courta competenceor

beeffectivein theterritoryof thePartywherethebankruptcyopened;and
bemanifestly the ofpublicpolicy theParty whichnot theliquidatorintendstoc. contrary to

exercisehis underthe of Chapter whichtheopeningof secondarybankruptcypowers tenns or a
requestedunderthe of ChapterIII.terms

Article4
IndirectinternationalCompetence

The otherauthoritiesof theParty whichthedebtorhasthe ofhiscourts maininterestsor centre
shallbeconsidered being for bankruptcy.openingthe Forcompaniesandlegalas competent persons.
unlessthe proved.theplace officeoftheregistered shallbepresumed thecontrary be oftheirto centre
min interests.

2. The otherauthoritiesof theParty whoseterritorythedebtorhas establishmentcourts shallor an
alsobeconsidered beingas competent

the of thedebtorsmaininterests located theterritoryofcentre Party;a. not any or
thebankruptcy beopenedby otherauthorityof theParty undercannot court competenta or

paragraphbecauseofl theprovisionsof its ofnationallawand thecapacityof thedebtor. thisIn event,
thatPartyshall beobliged applythisConvention.not to

However.whenthebankruptcyof debtor openedunderparagraph b by othera courtsa or or
authorities variousParties whichhehas establishment.the authoritywhichfirstcourtan or gave
judgmentshallalonebeconsideredcompetent.

Article5
Partial thecreditorpayment

Withoutprejudice claims bysecuritiesguaranteed rights land other creditorto property.or over or a
whohasreceived in ofhisclaim bankruptcyopened Partypartpayment respect a one notmay par-
ticipate dividendforthe claim bankruptcyopenedwithregard the debtorinanothera tosame a same
Party. long thedividendreceivedbytheothercreditorsinthebankruptcyopenedinthatotherPartyso as

lessthanthedividendhehasalreadyreceived.



CHAPTER
LIQUIDATOREXERCISEOFCERTAINPOWERSOFTHE

Article6
Scope Chapterof II

Inaddition for thischaptershall applytheproceedingsprovided Article paragraph alsoto
proceedings authority fortheopeningof collectiveprocedureorderedto court requesta oran upona a

underArticle of of debtor.paragraph andwhichaim provisionalprotection the thetheat assets

Article7
theliquidawrCapacity

Theliquidator his undertheconditions thischapter presentationexercise setout onmay powers
of thedocument theconditionsmentionedin ArticlementionedArticle2 andunder

Article8
Measuresof andpresentationof theprotection assets

Fromthedateofhis liquidator take taken. withappointment.the be accordancetomay orcause
thelawof thePartyin whichheintends valueoftheto stepstoprotectact.anynecessary or preserve

ofthe thedebtor. of fromincludingtheseeking assistance authorities thatPartyassets tu ,without.however. from territoryofFemovingthose the thePartywherethey situated.assets are

Article9
thelrqrudruor&#39;.rAdverriserrteruof power

ofA thedecision liquidator provided Article2 afterappointingthe must.summary as any
authorisationgiven authorityof theParty theliquidatorintendsthe where toact.necessary competent

beadvertised themethodof publicationdeterminedbythatParty.pursuantto

10Article
management disposal‘ utåt...,Act

Ihedebtors assets
Withinthe of thebankruptcyconferred him thelaw theParty which openedunderpowers on

and the of liquidatorunder conditions thefollowingarticles thischapter.the takeoutset may orcause
betaken administer. disposeofthedebtors includingremovingthemfromto actstoany assetsmanageor

theterritoryof thePartywherethey situated.are
Theimplementation ofof these shallbesubject thelaw theParty territorywhosetomeasures

situated.theassetsare

Article
liquuaroritConditionsof theexercise power

Theliquidators 10.paragraphArticle shallbein suspendedduringsetout two-powersas a
month of noticeperiod publication the referredmmencingthedayafterthe Article If. during9.to--

forthis forbankruptcyperiod later proceedings hasbankruptcyat stage, request toor or preventany any
been located.madeagainst debtor the shallthe thePartywhere the of theliquidatorassetsare powers
be rejected.suspendeduntil suchrequestsany are

applicationforTheliquidator lodge bankrupcyshallbeempowered conditionsfortheto an open-
Partying bankruptcy of the whereheintendsunderthenationallawa actto met.are



2. Duringthe paragraphonlycreditorswho. wheretheliquidatorperiodmentionedin theParty
intends preferentialexercisehis right wouldhaveenjoyedsuch rightenjoyto paymenttopowers. a or a

thebankruptcyhadbeen creditorswhohave publiclawclaim creditorswhoopenedinthatParty, a or
have claimarisingfrom of fromtheoperationof establishmentthedebtor employmentin thata oran
Party, the of thedebtor.individuallegalactionagainst assetsmaycommenceor pursue

On3. theexpirationof theperiodmentionedparagraph thecreditors longermayno commence
individuallegalactionandonlytheliquidatorshallhavethe take betakentheto to actspower orcause
mentionedin Articlel0. paragraph

l2Article
Obj theliquidatorslo powers

Where objection ofmade theexercise his shall fortheliquidatorbeto toan requestpowers.
the oftheParty whoseterritorythe beperformeddeclare hethat entitled exercisecourt act to to to
those undertheConvention.powers

2. the of his ontested. for theliquidator establishtheextent powers to same.

Articlel3
Eject afdischargeof anddeliverypayment assets

Paymentdeliveryof theliquidatormade faithingood shallconstitutevaliddischarge.or assetsto a
They beshall presumedbemade goodfaith madeafterthe mentionedadvertisement Article9to

afterpresentationof thecertificatementionedin Article2.or

2. Withoutprejudice Article ofll, paragraph delivery thedebtorshallto payment assetsto notor
constitutevaliddischargetheyhavebeen aftertheadvertisement Articlemade providedundera
unlessthe whomadethemestablishes hedid haveknowledgeof thisthat advertisement.person not

Article14
Umiraliøns of thetheexercise ltquidalar‘sto powers

Theopening itionofbankruptcyproceedingsofproceedingswhich bankruptcyor preventorlintheParty whichtheliquidatorintends his providedfor thischaptershallto preventpowers
theexerciseof his thatParty.powers

Theliquidator perform Party whichanother iscannot actan
securityheldby otherthanthedebtor land othercontraryto propertya. any person overany or

establishedrecognised thelawof thatParty;or or
ofmanifestly thepublicpolicy thatParty.contraryto

Article15
Extensionof liquidatorthe s power

territoryParty permittheforeign its wider thanthoseAny liquidator exerciseto on powersmay
laiddown thischapter.



CHAPTERIII
SECONDARYnamuturrctas

Article16
Secondarybankruptcy

Anydebtordeclaredbankruptby other authorityunderArticlecourta competentor any
paragraphl mainbankruptcy. byvirtueofthisfactalone.bedeclaredbankruptinanyotherPartymay.
secondarybankruptcy.whether he insolventinthatParty.providedthatthedqzisiondeclaringnotor
himbankruptwasrnadeinaccordancewithmticlel,paragraphsbandc,andthatnobaakrupttyorpto-
ceedings bankruptcyhavealreadybeen ‘ thatto Party.prevent r

Articlel7
InternationalCompetence

Withoutprejudice theother ofgrounds providedforbynationallaw.to thecompetence courtsorauthoritiesof Party which establishmentof thedebtor situatedshallbeany an to openTsecondarybankruptcy.The authoritiesof Partyinwhich ofa debtorcourts the situatedor assetsany are
shallbeequallycompetent.

Articlel8
Opening thesecondarybankruptcy

Uponproductionof thedecisionopeningthemainbankruptcy,thefollowingshallbeentitledto
theopeningof thesecondarybankruptcyrequest
theliquidator themainbankruptcy;a. or

other bodygrantedtheright the ofopeningany bankruptcybyperson to thelawor request aof thePartywheretheopeningof the ndarybankruptcyrequested.

Articlel9
Applicablelaw

Except otherwiseprovidedin thisConvention.the bankruptcy‘ shallbeas governedbyy
thebankruptcylawoi‘thePartywherethatbankruptcyopened.

Article20
Lodgernenrofclaims

claimAny belodgedin secondarybankruptcy.may a
claimsAll lodged thesecondarybankruptcyshall.by ofcopies.benotified theliqui-means to

dator the authorityof the bankruptcy.main Claims notifiedshallor competem beregardedvalidlyso as
lodged themainbankruptcy.

Article2|
Payment clairnr

Claimsenjoying right preferential security land otherto publicpaymenta ora over or property,
lawclaimsandclaimarisingfromthe of establishmentof thedebtor fromemploymentope an or

thePartywherethesecondarybankruptcy shallopened beverifiedand.whenadmitted.shallbepaid
fromtheproceedsof oftheliquidation the of thesecondarybanknrptcy.assets



Article22
Transferof theremainingasset

Followingthe of claims confonnitywithArticle21,theremaining shallformpayment assets
of the themainbankruptcy.Anyadministrative thiseffectpart assets shallbeact tonecessary per-formedfonhwithbytheliquidatorof thesecondarybankruptcy.

23Anicle
Claim afterthearising of the bankruptcyopening main

Withoutprejudice remediesprovided creditors thelawofthemainbankruptcy.to claimsaris-to
ingbeforetheopeningof thesecondarybankruptcy berejected thein mainbankruptcythesolecannot on
groundthatthey afterthe of thelatteropening bankruptcy.arose

Withoutprejudice theprovisionsof Article2|. theclaimsmentionedto paragraphl maypar-ticipate dividendonly remaining thesecondarybankruptcytransferredassets underthea on con-ditionslaid Article22.out
Article24

Equality creditors
Creditors themainbankruptcywho entitled receivedividendfrom frontcomingtoare assetsa

thesecondarybankruptcyshallbetreatedequally.regardlessof privileges otherexceptionstheany toor
principleof equalitybetweencreditorsprovided thelawof themainbankruptcy.

Article25
Duty informationcommunicateto

l1ieliquidators themainand bankruptciessecondary shallpromptlycommunicateeachotherto
informationwhichmightberelevant theotherproceedings.particularall aimedany to atter-measures

minatingtheprocedure.

Article26
End thesecondarybankruptcy

Proceedings secondarybankruptcy beterminatedbefore opinionhasbeenobtainedcannota an
liquidatorfromthe of themainbankruptcy.providedthatsuchopinion fumishedwithin reasonablea

periodof time.
27Article

Compositionthesecondarybankruptcyin
compositionA thesecondarybankruptcy.wheresuch providedfor thelawapplicableto

thatbankruptcy. takeplacewithouttheprior oftheliquidatorofthemainbankruptcy.Suchcannot consent
bewithheld provedthatthefinancial ofintereststhecreditorsofthemaincannot bankruptcyconsent

atfectedbythatcomposition.notare
Article28

Pluralityofbankntptcie
Anybankruptcyopenedaftertheopeningof bankruptcyby otherauthoritywhichcourta ora

accordancewithArticle paragraphshall secondarybankruptcy.becompetent a
m liquidatorof bankruptcyopenedby whichotherauthoritycouna a or competentaccor-
withArticledance 4. paragraph thatthe remainingfront bankruptcyopenedrequestmay assets a

previously anotherPartybetransferredhimalter oftheend thatbankruptcy.to
He also benotifiedof infomiationprovidedfor Article25.may requestto any



CHAPTERlV
INFORMATION crusorroltsANDLODGEMENTTHEIRCLAIMSOFTHE OF

Article29
Scopeof ChapterIV

lnaddition theproceedingsprovidedfor Article paragraphthischaptershallalsoapplyto, proceedingswhichdo entail disinvestmentof the which entail liquidationthe debtor theto not cannotor
of well secondarybankruptcyproceedings.assets, Ioas as

30Article
Duty informthecreditorsta

proceedingsAs mentionedAppendix bankruptcy openedin A secondary proceedingssoonas or are
thein Party, authorityof thatParty theliquidatorappointed shallinform.promptlycompetenta or

andindividually,theknowncreditorsresiding the Parties.in other

2. Thisinformationshallbegivenby noticecontainingtheappropriatedetails. particular toa as
time-limitsand be noticeshall indicatewhethertaken.Such also creditorswhoseclaimstomeasures a

preferential securedneedlodgetheirclaims.are or

Article3l
Lodgementofclaims

creditorresidingAny Partyotherthanthatin whichtheproceedingshavebeenopeneda may
lodgehisclaim writing liquidatorthe authority mentionedArticle30.Thecreditorto competent or
shall copiesofsend supportingdocuments. shallindicateand the of theclaim.thedatenatureany. on
which its well whether preferential applicable,and. the affectedamount.arose. not assetsas as or

preference.by the

Article32
languages

Subject theprovisionsof 39, Article30 beArticle thenoticementioned drawn in theto may up
officiallanguageof theauthoritywhichhasopenedtheprocedure.thislanguageneither of theone
ofiiciallanguagesoftheCouncilofEurope of ofthat thecreditor that thePartywhereheresides.nor nor

translationinto of theselanguagesshall attached thenotice.bea one to
Subject2. theprovisionsof 39.Article thewrittenclaimmentionedin Article31 bedrawnto may
thelanguageof thecreditor. thislanguage thatof theauthoritywhichhas theopenedup not pro-

cedure. translationthatlanguage of theofficial of Councilof Europeshalllanguagesthe bea orone
attached it.to

CHAPTERV
PROVISIONSFINAL

33Article
Signature.ratification. approvalacceptanceor

ThisConventionshallbe forsignature the ofby memberStates theCouncilof Europe.open
subject ratification. approval. ratification.lnstrumentsof approvalshallto acceptance acceptanceor or
bedepositedwiththeSecretaryGeneralof Councilthe of Europe.



34Article
Entry forceinto

followingtheexpirationofforce theñrst of themonthThisConventionshall imo dayenter aon
of theCouncilof Europehaveof three after whichthreememberStatesperiod months thedate ex-on

of 33.withtheprovisions Articlepressedtheir be bytheConvention accordanceboundconsentto
its beboundby theCon-ln of Statewhichsubsequentlymember consenttorespect expressesany

of periodofof monthfollowingtheexpiration threeventionshall intoforce thefirstday theenter aon
ratification. approval.after of of instrumentofmonths thedate thedeposit the acceptanceor

Article35
Accession

ofMinistersof CouncilofEuropeAlterthe theCommittee theintoforceof thisConvention.entry
Convention. decisionState of Council accede this takenbyinvite member the to tonot amay any a

ofof of theCouncil Europeandbytheunanimousthemajorityprovidedfor Article20.d theStatute
Committee.of the of theContractingStatesentitled sit therepresentatives tovote on

invited accede thisConvention,When of Council benon-memberState the to torequeststoa
of beincludedshall ‘oftheCouncilof Europethelist proceedings insubmit theSecretaryGeneral toto

AppendixB.Appendix andthe bodies beincludedA topersonsor
force first ofthemonthof Conventionshall into the dayIn accedingState,the enterrespect onany

after ofdepositoftheinstrumentofaccessionfollowing expirationof ofthreemonths thedatethe perioda
General.withtheSecretary

Article36
Appendices

of ratification. approvalState whendepositingitsinstrumentContractingAny acceptance. ormay,
of CouncilofEuropedeclarationthereafter. SecretaryGeneral theaccession time addresstheat to aor any

Appendix AppendixB.wishes makecontaining change Ato to orany

thesignatoryStatesandtheCon-communicatesuchdeclarationTheSecretaryGeneralshall to
objection made State,thusconsideredbeadoptedThechangeshallbetractingStates. to anyno

of notification.Thechangeshallof fromthedatenotified.before of period threemonthstheexpiry a
first of thefollowingmonth.intoforce the dayenter on

Article37
Territorialapplication

of ratification.ofState the of deposit itsinstrumenttime signatureAny acceptance.ap-atmay, or
Conventionshallapply.territories whichthisproval accession.specifytheterritory toor or

laterAnyStatemayatany
specified thedeclaration.Convention otherterritoryofofEurope.extendtheapplication this toany

first of followingintoforce the day themonthConventionshallln of suchterritory.the enterrespect on
of declarationthe of receipt this bytheSecretaryof of monthsafter datetheexpiration period threea

General.
of territoryparagraphs in specifiedprecedingdeclaration undertheAny made respect anytwo my.
General.ThetheSecretary withdrawalnotificationaddresseddeclaration. withdrawnbythis be toa

of periodofthreetheexpiration monthsof followingshall effective firstday themonthbecome the aon
General.alter notificationbytheSecretarythe of receiptof thisdate



10

Article3B
Inta Glldun o

ThisConventionshall prejudicetheapplicationof internationalconvenionsnot which Partyto ais. becomes.or party.a
ln theirmutualrelations,Partieswhich membersof Europeanthe EconomicCommunityshallare

applyCommunityrules shalland therefore applytherules fromarising thisConvention. innot except
far there Communityrulegoverningtheparticularsubjectso as no concerned.

Article39
Declarations the of languagesan use

AnyState thetimeofsigna whendepositingitsinstrumentofat ritification.may, or acceptance.eapproval accession,declarethatthenoticeandwrittenclaimmentioned.respectively.or Articles30
and3l shall.by ofexception the ofprovisions Article32.bedrawn exclusivelyway to in itsofficialup
language of itsofficiallanguages.or one
2. StateAny thetimeofsignature whendepositingitsinstrumentofruification,atmay, or .rapproval accession.declarethatthewrittenlodgementofclaimsmentionedor inArticle31 bedrawnmaylanguageotherthanthosementioned Article32,up any paragraph

Article40
Reservation

l AnyState the oftime signature whendepositingitsinstrumentofrttification.atmay. or acceptance..approval accession.declarethat will applyeitherChapter Chapter ofor III theConvention.not or

PartyA whichhasdeclaredthat will applyChapterIII shallneverthelessbebound.not except
where hasmade declaration the applyArticles20,paagraph 23anexpress to and24.contrary,to
Where Partyhasmade declarationof non-applicationof thesearticles.a theParty whosea territoryon

secondarybankruptcy shallopened bebound applya Article21 itsrelationswithnot thePartyto
whichmadethesaiddeclaration.

Nootherreservation bemade of theprovisionsof thisConvention.respectmay

Article4|
Declaration theinformationmentionedin Article9an

StateAny shall. the oftime signature whendepositingits instrumentat ratification.or accept-
approval accession.designatetheauthorityandthe ‘of,ance. tionmentionedor Article‘ ’by declarationaddressed Secretarythe Generalof theCouncilof Europe.a to

Article42
ofImplementationtheConvention

Followingthe forceinto of thisConvention. ofentry represntingthePartiesandexpertsagroup
thenon-contractingmember ofStates theCouncilofEuropeshall the of least Partiesmeetat at tworequest

theinitiativeof theSecretaryGeneralof theCouncilof Europe.or on
referenceThe of of this will beterms theimplementationd Conventionandto thegroup assess

make relevantto suggestions.any



u

Article43
Denunctanon

AnyParty time thisdenounce Convention ofby notificationaddressedtheatmay any means toa
SecretaryGeneralof theCouncilof Europe.
2. Suchdenunciationshallbecomeeffective firstthe dayof themonthfollowingtheexpirationofon

periodof threemonthsafterthedateof receiptof thenotificationby theSecretaryGeneral.I

Article44
Nonficanon.r

TheSecretaryGeneralof Councilthe of EuropeshallnotifythememberStatesof theCounciland
Statewhichhasacceded beenhas invited accede thisConventionofany toor to

signatureB.any
thedepositof instrumentof ratification, approval accession;acceptance.any or

dateof ofintoforce thisConventionin accordancewithArticles34.c. 35 36;any entry and

other notification communicationrelating thisConvention.any act. or to



In witnesswhereoftheundersigned.being foiEn dequoi.lessouuignés.dümentaum-
duly authorisedthereto.have signed this rises effet. signeä h Convention.presentecet ont
Convention.

Done Istanbul.this of 1990.5thday June Fair l990.enfnncaire8at
Englishin andFrench.both being les faiuntégnlelnentequally ennnglnis. deux foi.texts textas

Authentic. single whichshallbe de- enunseulexetnplnirequisendépoaédanslesn copy
posited thearchivesoftheCouncilof Europe. archivesdnConseildelEurope.LeSecretnire
TheSecretaryGeneralof theCouncilof Europe Generaldu Conseilde lEurope communi-en
shelltransmitcertified eachcopies member quenoopiecertifiéecon{orrneichacundesEtatsto

of CouncilState the of Europeand State rnernbresduConseildelEuropeetItoInEtntto any
invited accede thisConvention. invite adhérer hI å presenteConvention.to to

FortheGovemment Pour Gouvernernent
of theRepublicof Austria Republiquede dAutriche

FortheGovernment Pour Gouvernement
oftheK ,‘ of Belgium duRoylumedeBelgique

Strasbourg, 13 1990juin

RombautVAN CROMBRUGGE

FortheGovernment GouvernementPour
of theRepublicof Cyprus République Chyprede de

For Governmentthe GouvernenientPour
of Kingdomthe of Denmark Royauimdu deDnnennrlt



FortheGovernment Pour Gouvemement
ofthe Republicof-‘inland delaképubliquedefinlnndcz

FortheGovernment Pour Gouvemement
of theFrenchRepubli de Républiquefrancaisez

PierreARPAILLANGE

FortheGovernment Pour Gouvernement
of theFederalRepublicof Germany de RépubliqueFederaldAllenuy|e

HansENGELHARD

FortheGovernment Pour Gouvememertt
of theHellenicRepublic deh Republiqttehellénique

CANELLOPOULOSAthmase

FortheC-ovemment PourleGouvemement
oftheloehndickepublicz delakepubliqueishndaisez



FortheGovernment Pour Gouvemcment
of Ireland dlrlande

FortheGovernment Pour Gouvemement
of theItalianRepublic de Républiqueitalienne

FortheGovernment Pour Gouvemement
of thePrincipalityof Liechtenstein de PrincipautédeLiechtenstein

FortheGovernment Pour Gouvemement
of theGrandDuchyof Luxembourg duGrand-DuchéLuxembourgde

MarcFISCHBACH

FortheGovernment Pour Gouvemement
of Malta deMalte



Pour GouvemetneutForth Government
desPays-BuoftheKingdomoftheNedrerhnds duRoyaume

Pour GouvemementFortheGovernment
Norvegeof theKingdomof Norway duRoyuumede

For Government Pour Gouvernementthe
of de RépubliqtrethePortugueseRepublic portugnise

Pour GouvemementFortheGovernment
of RépubliquedeSaint-MarintheRepublicof Marina dehSan

Pour GouventementFortheGovernment
dEspagneRoyaumeof Kingdomof duthe Spain



FortheGovernment Pour Gouvernement
of theKingdomof Sweden duRoyaumedeSuede

FortheGovernment Pour Gouvemetneat
of theSwissConfederation de Confederationsuisse

FortheGovemment Pour Gouvernemeur
of theTurkishRepublic de Republiquemrque

MahmutOltanSUNGURLU

FortheGovernment Pour Gouvemerneat
of theUnitedKingdomof GreatBritain duRoyaume-UnideGnnde-Bretngne

andNorthernIreland dIrhndeduNordct

Certified oftrue thesolea originalcopy Copieoertiñéeeonformeñrexemphireori-documents.in Englishand French.deposited gina]unique languesfrlncaiseen anglaiae,etthearchivesof theCouncilof Europe. déposedauslesarchivesduCcnseildelEurope.
A

Strasbourg.this ..July19905 Strasbourg. juillet 19903
TheDirectorof LegalAffairs LeDirecteurde Affairesjuridiqueof theCouncilof Europe. duConseildelEurope.



ANNEXEAPPENDIX A A—



APPENDIXA

thefollowing.beingunderstoodthanThe pmvimadfor Articlel thein caegoryconcernsg are a
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Konkursc
Ausgleichsverfahren2.

fnillissemcntfaillitelfletLa
faillisscrnentfaillitelfletLl

akkoortlgerechtelijkjudiciairelflezconcordLe
Cypnu BankruptcyL
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insolvent
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ÖVERSÄTTNING BILAGA2 B

PÅ KONKURSERASPEKTERINTERNATIONELLAVISSAKONVENTIONOMEUROPEISK

INLEDNING

Europarådet konvention,dennaundertecknatimedlemsstaterDe som

uppnåändamål större enighetEuroparådets är attatt enansersom
medlemmar;sinabland

förfaranden alltliknandekonkursförfaranden ochattansersom
utanför detgäller bedriver verksamhetoftare personer som

territoriet;nationella

minimumsäkerställaär nödvändigt ettatt det att avansersom
internationellavissarättsligt reglerasamarbete attgenom

på såsom konkursförvaltares motsvarandesellerkonkurseraspekter
territoriet,utanför nationellabehörighet att detverka

påsekundärkonkurser grundmöjligheten att beslutfatta avom
borgenärernaspå territorium ochandrabeslutade parterskonkurser

dågällande i fallfordringar degöra sinamöjligheter att
utomlands,fattatskonkursbeslutet

följandeöverenshar kommit om



lKAPITEL

Allmänna bestämmelser

Artikel 1
Konventionens omfattning

påtillämpas kollektivakonvention skall1. Denna
rådighetergäldenären berövasinnebärinsolvensförfaranden attsom

tillgångar, innebäraförvaltareöver kansina utses ochatt somen
tillgångarna avvecklas.att

Sådana ärhärnedanförfaranden, kallade konkurs, iupptagna
konvention.bilaga är integrerad del dennaA, avsom en

Europarådetsinnehålla gällerförfaranden iBilaga skall deA som
liksom i varje sig tillmedlemsstater ansluterstat som

i artikelkonventionen enligt villkoren 35.

påtillämpas förfarandenkonvention inte rörskallDenna som
försäkringsföretag kreditinstitut.eller

När i konventionbeslut konkurs fattas part, skall denna2. om en
reglera

förvaltarens rätt utöva särskildaa i andraatt parter
tillgångar;förvaltningen gäldenärensrörandebefogenheter av

sekundärkonkurserb möjligheten ifatta beslut andraatt parteom

information borgenärer ic den skall bosatta andra partersom ges
bevakningen fordringar.och derasav

konventiondenna med3. I avses

förvaltare institution till uppgifta eller harperson somen
tillgångarkonkursgäldenärensförvalta avvecklaeller elleratt at

övervaka gäldenärens förehavanden.



ärbilagai B,är eninstitutioner upptagna somochDessa personer
konvention.dennadelintegrerad av

tillgångarrådighet attöver sinagäldenärensberövandeb av
kontrollera ochöverlåta förvalta,rätten attförvaltarentill

tillgångarna.avyttra

2ARTIKEL
förvaltareförordnandeBevis avom

kopiabestyrktvisasskallförvaltaren avFörordnandet genom enav
förordnandetintygofficielltettelleroriginalbeslutet omgenom

behörig myndighet harellerdomstolutfärdat somden annanav
detill elleröversättning det ettkonkursbeslutet. En avfattat

utövar sinaspråken där förvaltareni den partofficiella
liknandeNågonfår legalisering ellerkrävas. annanbefogenheter

krävas.inteformalitet skall

3ARTIKEL
Konkursbeslut

i skallförsättande konkursBeslutet om

behörighetmyndighetfrån medellerhärröra domstola annanen
enligt artikel 4;

fattats; ochdär konkursbeslutetterritoriumgälla inom den partsb

däripublic den partstrida ordreuppenbarligen motintec
föreskrifternaenligtutöva sina befogenheterförvaltaren attavser

begärs enligtsekundärkonkursdär beslutkapitel elleri II om
bestämmelserna i kapitel III.



ARTIKEL 4
behörighetIndirekt internationell

gäldenärendärimyndigheter den partDomstolar eller andra1.
behöriga attbedriver huvudsakliga verksamhet skallsin anses

juridiska skall,Bolag andrabesluta konkurs. och personerom
såvida sin huvudsakligabevisas,inte hakanmotsatsen anses

på där är registrerat.plats bolagetverksamhet den

på territorimyndigheter i deneller part2. Domstolar andra vars
också behörigagäldenären bedriver näringsverksamhet skall anses

inte ärför gäldenärens huvudsakligaa verksamhetplatsenom
någonpåbelägen territorium; ellerparts

inteb konkursbeslutet fattas domstol ellerkan annanom av
är behörigmyndighet i enligtden punkt lpart p.g.a.som

gäldenärensbestämmelser i nationella lagstiftningenden och
rättshandlingsförmåga. intedetta fall skall denI parten vara

tillämpaskyldig konvention.dennaatt

När emellertid enligtbeslutet konkurs punkt eller b meddelaom a
där gäldenäredomstolar myndigheter ieller andra flera parterav

bedriver näringsverksamhet, ellerskall endast den domstol
myndighet först behörig.sittmeddelade beslutsom anses

ARTIKEL 5
borgenärerDelutdelning till

från fordringar säkerhet rättellerBortsett garanterassom genom
får erhållittill borgenärfast eller egendom, harannan en som

dellikvid anledning sin i inlettsmed fordran konkurs iav somen
inte uppbära förutdelning ipart fordran konkursen samma en som

så längeinletts beträffande gäldenär i part, somsamma en annan
erhållit sistnämndautdelning borgenärerna iandraden desom

erhållit.än borgenärenär lägre utdelningden redankonkurs som



KAPITEL II

befogenhetervissautövarätt attFörvaltarens

ARTIKEL 6
tillämpningsområdeKapitel IIs

skall dettapunkt 1,artikel 1,iförfarandenUtöver de angessom
domstolpå beslutatsförfarandentillämpas avävenkapitel som

kollektivtbeslutbegäranmyndighet efter omeller omannan
tillsyftarochpunkt 1,artikelenligt 1,förfarande som

gäldenärens tillgångar.omhändertagandetillfälligt av

7ARTIKEL
behörighetFörvaltarens

ibestämmelsernaenligtfår utöva sina befogenheterFörvaltaren
ihandlingarvisat deha angeskapitel efter att somdetta upp

enlighetifattatsharunderförutsättning beslutetattartikel 2
i artikelvillkoren 3.med

8ARTIKEL
tillgångarnaÅtgärder skydda och bevaraför att

enlighet deni medfår för förordnandetFörvaltaren fr.o.m. dagen
låta vidtavidta ellerverkadär attlagstiftning hanparts avser

värdetåtgärder eller bevaraför skyddanödvändiga att av
frånhandräckningbegärantillgångar inbegripetgäldenärens omen

dessaflyttaattbehöriga myndighet dock utanden partens
där finns.från detillgångar territoriumden parts

9ARTIKEL
behörighetförvaltarensKungörande av

artikel skall,2enligtförordnandeförvaltarenssammandragEtt av
behörigautfärdat den partsbemyndigandeerforderligt avefter
enlighet medkungöras iverka,attförvaltarendärmyndighet avser

publiceringsreglerna.fastställdadende partenav



ARTIKEL 10
avyttringförvaltningOmhändertagande, och av

tillgångargäldenärens

låta åtgärder iFörvaltaren vidta vidta syfte atteller1. kan
tillgångargäldenärensomhänderta inbegripet flyttaeller avyttra

från fördärterritorium finns inomdem de denden parts ramen
behörighet lagstiftningen i där konkursbeslutemedger den partsom

bestämmelserna i följandeenligt artiklarna ifattas och de detta
kapitel.

åtgärderVerkställigheten i enlighet2. dessa skall ske med detav
på tillgångarnalagstiftning territoriumparts finns.vars

11ARTIKEL
Bestämmelser rörande utövandet förvaltarensav
behörighet

Förvaltarens behörighet1. i artikel skjutas10, punkt l, skall u
två månader börjanunder med publiceringendagen efter denav

kungörelse i artikel det period9. Om under denna ellersom avses
vid tidpunkt begärangjortshar konkurs elleren senare omen om

sådanförfaranden för förhindra rörande gäldenären iatt den part
tillgångarnadär finns, förvaltarens behörighet vilaskall fram

sådantill dess begäranatt avslagits.haren

Förvaltaren är behörig bestämmelserninge konkursansökanatt en om
rörande konkursbeslut i nationelladen lagstiftningen i den part
där han ärverka uppfyllda.avser

indrivningsåtgärderUnder period2. den i punkt 1, kansom anges
frågainledas tillgångareller fullföljas i gäldenärens endastom

borgenärerde i där förvaltarenden utövapart attav som avser
åtnjuter förmånsrätt åtnjutitsina befogenheter eller skulle ha

sådan rätt konkursbeslutet ihade fattats den parten, deom av
borgenärer offentligrättslighar fordran eller desom en av

frånhärrör gäldenärsborgenärer fordranhar somsom en
frånnäringsverksamhet anställning ieller den parten.en



utgången borgenärernaperiod ivid punktden 1 kan3. som angesav
några indrivningsâtgärder förvaltarenlängreinte vidta och endast

låta åtgärderär behörig ividta vidtaeller deatt angessom
artikel 10, punkt l.

ARTIKEL 12
förvaltarens behörighetInvändningar mot

invändning görs utövandet förvaltarens behörighet,1. Om moten av
påförvaltaren begäraskall idomstolen denatt part vars

fåbegär förklararterritorium är berättigadhan att hanattagera,
utöva dessa befogenheter enligt konventionen.att

ifrågasätts,omfattningen förvaltarens behörighet2. Om skallav
ifrågasattaförvaltaren visa är berättigadhan vidtaatt denatt

åtgärden.

13ARTIKEL
verkningar betalningar och leveranserav

Betalningar till förvaltaren1. eller leveranser gjorts i godsom
utgöra fullgörelse.skall giltigtro gjorts iskall haDe antas god

fullgörelsen kungörandet enligttro sker efter artikel eller9om
efter uppvisandet intygdet i artikel 2.av som anges

från nämns i2. Bortsett fall artikel ll, punkt skall inte2,som
betalningar till gäldenären utgöraeller leveranser giltig
fullgörelse, gjorts kungörande föreskrivsde har efter det iom som
artikel gäller9. inteDetta dock den gjort dem kanom person som
bevisa kändehan inte till kungörandet.att



14ARTIKEL
förvaltarensutövandetiInskränkningar av

befogenheter

ellerkonkursförfarandeerkännandeellerKonkursbeslut av1.
däri den partkonkursförhindratill attförfarande syftarsom

kapitelenligt dettabefogenhetersinautövaattförvaltaren avser
i den parteutöva befogenheternaför attdenneutgöra hinderskall

åtgärdnågon parti somvidtainte annanFörvaltaren enkan2.

behållitsegendomeller av ensäkerhet i fast somskadara annan
erkändfastställd iär ellergäldenären avän och somannanperson

ellerlag;den partens

public i den parten.strider ordreuppenbarligen motb

15ARTIKEL
behörighetförvaltarensUtvidgning av

vidtartillåta förvaltarenutländskeden merVarje kan attpart
ipå än dettaåtgärder territorium vadsittomfattande angessom

kapitel.



IIIKAPITEL

Sekundärkonkurser

16ARTIKEL
sekundärkonkurs

behörigellerförsatts i domstolgäldenär konkurs annanEn avsom
påhuvudkonkurs grundkanenligt artikel punkt 1,myndighet 4, av

försättas i iomständighet konkurs partendast denna annanen
i ellerär insolvent denhan partensekundärkonkurs, oavsett om

iförklarar konkurshonom sattförutsatt beslutinte, detatt som
ochenlighet artikel punkterna b samt atti med 3,fattatshar c,

förhindraförfarande i syfte attellervarken beslut konkursom
i den parten.konkurs redan har fattats

17ARTIKEL
behörighetInternationell

för behörighet föreskrivs iUtöver den nationellagrunderandra som
myndigheter i därlagstiftningen, denskall domstolar eller part

gäldenären behörigabedriver verksamhet beslutaatt omvara
därsekundärkonkurs. ieller myndigheterDomstolar parten

tillgångar behörighet.gäldenärens finns skall ha samma

18ARTIKEL
sekundärkonkursBeslut om

ansöka sekundärkonkursberättigadeFöljande efterskall attvara om
fattatsdet beslut huvudkonkurs haratt om

förvaltaren i ellera huvudkonkursen;

berättigad ansökaärinstitutionb eller att omsomannan person
där sekundärkonkursenligt den lag beslutetkonkurs partens om

begärs.



10

19ARTIKEL
Tillämplig lagstiftning

konvention,övrigt föreskrivs iför dennaiundantag vadMed som
därienligt den partsekundärkonkursen konkurslagenreglerasskall

sekundärkonkurs fattats.beslutet om

20ARTIKEL
anspråkFramställande av

sekundärkonkurs.göras gällande ifordringar kanAlla slags1. en

behöriga iFörvaltaren myndigheten huvudkonkurseneller den2.
igörs gällandetillställas kopior fordringarskall alla somav

på sättsekundärkonkursen. redovisade fordringarna skalldettaDe
behörigen anhängiggjorda i huvudkonkursen.anses

ARTIKEL 21
Betalning fordringarav

förmånsrättFordringar säkerhet imed eller fast eller annan
offentligrättsliga härrörfordringar fordringaregendom, och som

från frångäldenären näringsverksamhetbedriven elleren av en
anställning däri sekundärkonkursden beslutetpart fattatsom

rätt till betalning iskall, de konkursen, betalasom ges ur
behållningen från tillgångar.sekundärkonkursensavvecklingen av

22ARTIKEL
överföring återstående tillgångarav

fordringar iEfter det betalats enlighet artikel skallatt med 21,
återstående tillgångar tillgångarnautgöra del ien av

åtgärdVarje administrativ förhuvudkonkursen. är nödvändigsom
ändamål, vidtas sekundärkonkursensdetta förvaltare.skall av
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23ARTIKEL
huvudkonkursbeslutetefteruppkomnaFordringar om

kanhuvudkonkursstateniiföreskrivs lagen envadOavsett1. som
före beslutetuppkommitharborgenärs omfordran som

denmedenbarthuvudkonkursenunderkännas iintesekundärkonkurs
konkursen.denbeslutetefteruppkom senaredemotiveringen omatt

i punkt ldeartikelfrån i 21,bestämmelserna gerBortsett2.
tillgångardebetalningrätt till somendastfordringarna urnämnda

enligtöverförtsåterstår sekundärkonkursen ochi som
i artikel 22.bestämmelserna

24ARTIKEL
borgenärerLikabehandling av

utdelningtillberättigadeärborgenärer huvudkonkursen uri somDe
fråntillgångar sekundärkonkursenfrån kommerhärrörmedel somsom

förmånsrätter undantagandraellerlika, oavsettbehandlasskall
borgenärernafrån likställighet mellanprincip somden om

huvudkonkursen.iföreskrivs den lag styrsom

25ARTIKEL
informationlämnaSkyldighet att

skallsåväl sekundärkonkursen utani huvud-Förvaltarna som
försådant värde detdröjsmål kanvarandrainformera avvarasomom

sådana åtgärder tillsyftarframför alltförfarandet, somandra om
konkursen.avslutaatt

26ARTIKEL
sekundärkonkursAvslutande av

huvudkonkursförvaltarensinnansekundärkonkurs inte avslutaskanEn
tid.lämnas rimliginomförutsatt dennainhämtats, attmening
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27ARTIKEL
sekundärkonkursiAckord

tillmöjlighetpå tillämpliga lagensekundärkonkursenden gerOm
huvudkonkursförvaltarensägainte utandettaackord, kan rum

visassådant vägras, det attintemedgivande kanmedgivande. Ett om
borgenärernapå ekonomiska intresseninte inverkar deackordet som

gällande.göri huvudkonkursen

28ARTIKEL

Flera konkurser

det ettfattas efter attVarje beslut konkursl. somom
ärmyndighetellerdomstolkonkursbeslut fattats somannanenenav

sekundärkonkurs.skallbehörig enligt artikel punkt 1,4, anses som

där domstolbeslutet fattatsFörvaltaren i konkurs2. enaven
är behörig enligt artikel 1,punktmyndighet 4,eller somannanen

tillgångar frånåterstående tidigare ibegära konkurskan att enen
överförs konkursen avslutats.till honom efter det attpartannan

sådanfå iinformationäven begära delkan att taHan som avsesav
artikel 25.
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IVKAPITEL

derasbevakningborgenärer samt avtillInformation
fordringar

29ARTIKEL
tillämpningsområdeKapitel IVs

skall detta1,punktartikel l,på enligtförfarandenFörutom
innebär attpå inteförfarandentillämpasäven somkapitel

innebärintetillgångar omhändertas ellergäldenärens som
sekundärkonkursförfaranden.påtillgångar liksomavveckling av

30ARTIKEL
borgenärerinformeraSkyldighet att

inlettsbilaga hari ASå förfarandeettsnart som anges1. som
den partenskalli partsekundärkonkurs fattatsbeslut eneller om

omedelbartförvaltare utsettsdenbehöriga myndighet eller som
i deär kända och bosattaborgenärerdeochinformera somen avvar

andra parterna.

meddelandei form ettinformation skall av2. Denna ges
gällerframför vadalltuppgifter,innehållande vederbörliga

sådantåtgärder. meddelande skallEtterforderligatidsfrister och
är prioriteradefordringarborgenärerhuruvidaäven de varsange

fordringar.sinabehöver bevakagaranteradeeller

31ARTIKEL
fordringarBevakning av

förfarandet harän därär partiborgenär bosatt annanEn ensom
tiLsin fordranbevakningenmedskriftligen inkommainletts avkan

nämns i artikelförvaltaredenmyndigheten ellerbehöriga somden
kopiorsändafallförekommandeBorgenären iskall av30.
åberopa ochvillhanfordran angestyrker denhandlingar somsom

då fordran uppkom,den dagbeskaffenhet,fordringensförgrunden
såinte och,ellerär prioriteradhuruvida den omsamtdess belopp

förmånsrätten.tillgångar omfattasär vilkafallet, som av
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32ARTIKEL
Språk

fårförbehåll meddelandeför bestämmelserna i artikel 39 detMed1.
språketpå vid denupprättas officiellanämns artikeli det30som

språk äförfarandet. varkenmyndighet dettahar beslutat Omomsom
språk språkEuroparådets borgenärens ellerofficiella ellerett av

språket översättning tilldär äri skallden denne bosatt,part en
språk bifogas meddelandet.ett dessaav

fårförbehåll för bestämmelserna i artikel den2. Med 39,
nämns upprättasskriftliga anmälan i artikelfordran 31av en som

på språketspråk.borgenärens ärinte vid myndighetdetta denOm
förfarandet, översättning tillbeslutat skall detta ellesom om en

Europarådets språktill officiella bifogas.ett av
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VKAPITEL

Slutbestämmelser

Artikel 33

ellergodtaganderatifikation,Undertecknande,
godkännande

Europarådetsför undertecknandeär öppenkonvention avDenna
godkännas.ellergodtasratificeras,skallmedlemsstater. Den

skallgodkännandeinstrumentellergodtagande-Ratifikations-,
Europarådets generalsekreterare.hosdeponeras

Artikel 34

Ikraftträdande

månadi denförsta dagenträder i kraft den sokonvention1. Denna
dåfrånmånader den dagutgången period treföljer efter omenav

tillsamtyckeEuroparådet sitt atuttrycktharimedlemsstatertre
i artikebestämmelsernaenlighet medikonventionenbundna avvara

33.

sittuttryckerförhållande medlemsstattill senaresom2. I en
i krafträder dennakonventionen,bundentill attsamtycke avvara

utgången periomånad följer efter eni avförsta dendagenden som
ellerfå godtagande-från ratifikations-,månader dagdentreom

deponerades.godkännandeinstrumentet
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Artikel 35

Anslutning

trätt i kraft kankonvention hardet denna1. Efter att
ärinte medlemEuroparådets ministerkommitté inbjuda stat avsomen

beslutEuroparådet konventionentill ettsig somanslutaatt genom
Europarådetsii artikel 20.dmajoritetmedfattas angessomen

fördragsslutandeför staterenhälligt ombuden de somstadga samt av
kommittén.berättigade sitta iär att

anhållerrådet bliattärinte medlemNär2. stat omavsomen
konvention, skall densig till dennainbjuden anslutaatt

överförteckningEuroparådetstillställa generalsekreterare en
ellerbilaga dei ochförfaranden Askall tas personeruppsom

i bilagainstitutioner skall B.tas uppsom

förhållande träder konventionensigtill ansluterstat3. I somen
utgångenmånad följerförsta i efterdeni kraft den dagen avsom

dåmånader från anslutningsinstrumentetperiod den dagtreomen
deponerades hos generalsekreteraren.

Artikel 36

Bilagor

då sittfördragsslutande kan, den deponerarstat1. En
godkännande-ratifikations-, ellergodtagande-,

tidpunkt,vidanslutningsinstrument eller avge enen senare
Europarådets uppgiftförklaring till generalsekreterare med om

göra bilagaändring önskar i bilaga ellervarje B.den Asom

signatärstaterna deochGeneralsekreteraren skall delge2.
sådan skalländringförklaring.fördragsslutande staterna Denna

sålundanågoninvändning gjortsingen statantagen, somavanses om
månader frånutgången dagenföre periodunderrättats treen omav

Ändringen iträder första dageniför notifikationen. kraft den
månad.påföljande
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Artikel 37

tillämpningTerritoriell

ellerundertecknandetförvid tidpunktenkanstat1. En
godkännande-godtagande-,ratifikations-,sittdeponerandet av

vilkapå ellerterritoriumvilketanslutningsinstrumenteller ange
tillämplig.skallkonventionterritorier denna vara

ställd tillförklaringtidpunkt,vidkanstat genom2. En senareen
tillämpningen dennautsträckaEuroparådets generalsekreterare, av

förklaringen. Mediterritoriumkonvention till annatett angessom
i denkonventionen kraftsådant träderpå territoriumavseende ett

utgången periodmånad följer efteri omförsta den endagen avsom
förklaringendåmånader från mottoggeneralsekreterarendagdentre

föregåendebådaenlighet med deiförklaring avgetts3. En som
på iterritorium har angettsavseende ettmedkan,punkterna som

ställd tillåtertas notifikationförklaringen, genom en
första iÅtertagandet dagenträder i denkraftgeneralsekreteraren.

månaderutgången periodmånad treföljer efterden omav ensom
notifikationen.dåfrån mottoggeneralsekreterarenden dag

Artikel 38

överenskommelserkonventioner ochInternationella

på tillämpningeninte inverkakonvention skalll. avDenna
är eller kommer atti vilkakonventioner partinternationella en

bli part.

är medlemmarskall deförbindelser parterömsesidigasina som2. I
tillämpa reglergemenskapensekonomiska gemenskapeni Europeiska

ikonvention,i utomsåledes tillämpa dennareglernainteskalloch
området.någon inomgemenskapsregeldå föreliggerintefall detde
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Artikel 39

språkanvändningrörandeFörklaringar av

närför eller denundertecknandetvid tidpunktenkan1. En stat
godkännande- ellergodtagande-,sitt ratifikations-,deponerar

denförklara meddelande cchdetanslutningsinstrument att
skall,respektiveomnämns i artikel 31bevakning 30skriftliga som

från upprättas uteslutandebestämmelserna i artikel 32,bortseende
språk.på officielladessofficiella ellerdess ett av

närförvid tidpunkten undertecknandet eller den2. kanEn stat
godkännande-sitt ratifikations-, godtagande-, ellerdeponerar

förklara skriftliga bevakningenanslutningsinstrument denatt av
på språk änupprättas momnämns i artikel kan annatfordran 31som

omnämns i artikel punkt32, 2.som

Artikel 40

Förbehåll

närförvid tidpunkten eller1. kan undertecknandet denEn stat
godkännande-sitt ratifikations-,deponerar godtagande-, eller

tillämpaanslutningsinstrument förklara inteden kommer attatt
kapitel i konventionen.kapitel ellerendera IIIIIav

tillämpa kapitelförklarat inteden kommer2. att attEn part som
tillämpalikväl artikel punkt samt20,skall bunden att 2III vara

då uttryckligenartiklarna i haroch de fall den23 24, utom
förklarat När förklaringgjort denharmotsatsen. part atten en

påinte tillämpa artiklar,kommer dessa skall denatt part vars
tillämpsekundärkonkursenterritorium inletts inte bunden attvara

artikel i sina förbindelser gjcrt nämndamed den21 part som
förklaring.

förbehåll igöras beträffar bestämmelsernakan vad3. annatInget
konvention.denna
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Artikel 41

Förklaring rörande nämns i artikelinformation som

närförskall, vid tidpunkten undertecknandet eller denEn stat
godkännande-sitt ratifikations-,deponerar godtagande-, eller

Europarådetsförklaring ställd tillanslutningsinstrument i en
myndighetgeneralsekreterare, den och detange

omnämnspubliceringsförfarande i artikel 9.som

Artikel 42

Konventionens tillämpning

denna konventions ikraftträdande1. Efter skall expertgruppen
bestående icke-fördragsslutandedeparterna samt istaternaav
Europarådet på två påsammanträda begäran minst ellerparterav

Europarådetsinitiativ generalsekreterare.av

uppgift fastställa2. skallDenna konventionensattgrupps vara
Itillämpning lägga förslag.och framatt relevanta

Artikel 43

Uppsägning

när1. kan sägapart helst konventionEn dennasom upp genom
Europarådetsnotifikation till generalsekreterare.

Uppsägningen månadträder i första2. ikraft den dagen den som
utgångenföljer månader från dåefter period den dagtreav en om

generalsekreteraren notifikationen.mottog
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Artikel 44

Notifikationet

EuroparådetsnotifieraskallEuroparådets generalsekreterare
harellersig tillanslutitharvarje statochmedlemsstater som

konventiontill dennasig omanslutainbjudits att

undertecknande;a

ellergodkännande-godtagande-,ratifikations-,deponeringb av
anslutningsinstrument;

35enligt artiklarna 34,ikraftträdandeför konventionensc dag
och 36;

rörmeddelandenåtgärder, ellernotifikationer somd andra
konventionen.

vederbörligendärtillundertecknade,häravbekräftelse harTill
konvention.dennaundertecknatbefullmäktigade,

på franska,ochengelskajuni 1990,Upprättad i Istanbul, den 5
exemplar,i endagiltighet,båda lika ettäger somvilka texter

EuroparådetsEuroparådets arkiv.ideponerasskall
varjetillkopioröversända bestyrktaskallgeneralsekreterare

inbjudits auEuroparådet varje hartill statochi sommelemsstat
konvention.tillsig dennaansluta

ÖsterrikesFör Republiken
regering

BelgiensKonungariketFör
regering

juni 1990den 13Strasbourg

CROMBRUGGERombaut VAN
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RepublikenFör Cyperns
regering

Konungariket DanmarksFor
regering

Republiken FinlandsFör
regering

RepublikensFör Franska
regering

Pierre ARPAILLANGE

TysklandsFörbundsrepublikenFör
regering

ENGELHARDHans

RepublikensFör Hellenska
regering

CANELLOPOULOSAthanase

Isländska RepublikensFör
regering

regeringFör Irlands

RepublikensFör Italienska
regering

LiehtensteinsFurstendömetFör
regering
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StorhertigdömetFör Luxemburgs
regering

FISCHBACHMarc

För regeringMaltas

NederländernasFör Konungariket
regering

För Konungariket Norges
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För Republiken Portugals
regering

För Republiken MarinosSan
regering

För Konungariket Spaniens
regering

För Konungariket Sveriges
regering

För Schweiziska Edsförbundets
regering

För Turkiska Republikens
regering

OltanMahmut SUNGURLU



23
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