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Om oss
Advokatfirman Schjødt är en av Nordens största advokatbyråer. På våra kontor i Sverige,
Norge och England arbetar omkring 250 jurister. Vår kombinerade spetskompetens inom
tvistlösning och insolvensrätt innebär att vi har ett starkt erbjudande inom insolvensrättsliga tvister. I denna broschyr lämnar vi exempel på olika typer av insolvensrättsliga
tvister som vi kan hjälpa till med.
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Konkursansökningstvister
Den som är betalningsskyldig (gäldenären) kan själv
ansöka om att bli försatt i konkurs. Ansökningsberättigad är också en fordringsägare (borgenär)
som vill få betalt från gäldenären. Gäldenärens egen
ansökan ger bara i undantagsfall upphov till tvister,
och de har då typiskt sett sin grund i att det finns en
oenighet inom eller mellan styrelse och ägarkrets.
Det är vanligare att det blir tvist mellan en konkurssökande borgenär och den gäldenär som är föremål
för ansökan.
Borgenären ska kunna visa att en fordran finns mot
gäldenären. Det kan borgenären göra genom att hänvisa till en dom, en skiljedom eller ett utslag i mål
om betalningsföreläggande eller genom att åberopa
annat bevis för att det finns en fordran. För en konkurssökande borgenär som inte kan hänvisa till en
dom eller ett utslag kan detta medföra att ganska
omfattande bevisning måste åberopas. Detta gäller
i synnerhet om gäldenären antingen bestrider
fordrans existens eller inte avhörs överhuvudtaget
och inställningen till fordran därför är okänd.

Ett beslut om konkurs förutsätter att gäldenären är
på obestånd. Obestånd (insolvens) uppkommer när
en gäldenär inte kan betala sina skulder i den takt
de förfaller, under förutsättning att denna oförmåga
inte är endast tillfällig. Insolvensbedömningen kan
i vissa fall bli mycket komplicerad eftersom det
rör sig om en prognos. Många omständigheter kan
behöva beaktas.
Eftersom obestånd kan vara svårt att bevisa finns i
konkurslagen ett antal s.k. presumtionsregler. Om
förutsättningarna enligt någon av dessa regler är
uppfyllda anses gäldenären vara på obestånd om
inte presumtionen motbevisas.
Frågor om konkurshinder och säkerhetsåtgärder kan
också behöva bedömas samt under vilka förutsättningar ett överklagande av ett konkursbeslut kan
vinna bifall.
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Bevaknings- och utdelningstvister
Prövningen av om fordringar mot gäldenären (konkursfordringar) är utdelningsberättigade sker
antingen genom bevakningsförfarandet i 9 kap.
konkurslagen (bevakningskonkurser) eller genom
utdelningsförfarandet i 11 kap. konkurslagen (konkurser utan bevakningsförfarande). Regleringen
av bevakningsförfarandet och utdelningsförfarandet är exklusiv på det sättet att det finns inget
annat tillåtet sätt att fastställa vilka fordringar som
är utdelningsberättigade i en konkurs.
I en konkurs utan bevakningsförfarande behöver en
borgenär normalt inte vidta någon särskild åtgärd för
att fordran ska beaktas i konkursen. Det är då konkursförvaltarens uppgift att baserat på all känd
information upprätta ett utdelningsförslag. Tvister
kan uppkomma om innehållet i utdelningsförslaget (ofta benämnda klandertvister).
I bevakningskonkurser är läget, med undantag för
några situationer, det motsatta. En borgenär är alltså
enligt huvudregeln skyldig att själv vara aktiv och
inom den tid som bestämts för bevakning av fordringar skriftligen till tingsrätten anmäla sin fordran
och, i förekommande fall, även den förmånsrätt som
borgenären vill göra gällande.
Efter bevakningstidens utgång följer den anmärkningstid som tingsrätten beslutat om. Under denna
tid är konkursförvaltaren berättigad och dessutom
skyldig att anmärka, om det finns skäl för en anmärkning. Även en borgenär som bevakat en fordran i
konkursen och gäldenären är anmärkningsberättigade.
En anmärkning måste göras innan anmärkningstiden löper ut och sker genom att en skrift ges in till
tingsrätten. Av anmärkningsskriften ska det framgå
om anmärkningen avser den bevakade fordringen,
en bevakad förmånsrätt eller såväl fordringen som
förmånsrätten. Om anmärkning inte framställs i rätt
tid eller på rätt sätt är huvudregeln att den bevakande borgenären får den betalnings- och förmånsrätt som yrkats i bevakningen, dvs. bevakningen
vinner i konkursen.
Det är alltså i samband med att anmärkningar
framställs som tvistefrågor uppkommer. Dessa ska
utredas vid ett förlikningssammanträde inför

rätten, som ska söka åstadkomma en förlikning.
Vid sammanträdet får förvaltaren, borgenärerna och
gäldenären föra talan. Ofta får förvaltaren borgenärenas uppdrag att på egen hand söka förlika tvisten
inom viss tid. Om en anmärkning gjorts av någon
av dem som har rätt till det, gäller den också för
övriga anmärkningsberättigade, även om de inte
har tagit del i anmärkningen.
Tvistefrågor som inte blir förlikta ska prövas av rätten vid en förhandling (s.k. jävsprocess). Denna påminner om en huvudförhandling i tvistemål, men
en förlikning kan träffas endast efter samtycke från
alla borgenärer.

Separationsrättstvister
Bevaknings- och utdelningstvister handlar om att
fastställa vilka borgenärer som har utdelningsberättigade fordringar. En annan typ av tvist avser
anspråk på att få separera egendom så att den inte
ingår i konkursboet utan i stället ska lämnas ut
till den som framställer separationsrättsanspråket.
Det kan röra sig om egendom som finns hos
konkursgäldenären då konkursen beslutas men
som påstås tillhöra någon annan på grund av
exempelvis leasingavtal, kreditförsäljningsavtal med
återtagandeförbehåll eller kommissionsavtal. Det
kan också röra sig om egendom som den blivande
konkursgäldenären hade sålt före konkursen men
som fortfarande finns kvar hos gäldenären eller hos
någon tredje man där gäldenären förvarat egendomen och som köparen vill att konkursboet ska
lämna ut.
Särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda för
att separationsrätt ska finnas. Dessa förutsättningar,
som ofta benämns sakrättsliga moment, framgår
inte sällan endast av rättspraxis. Ett exempel på
ett sakrättsligt moment är att en såld lös sak måste
traderas (fysiskt förflyttas) för att köparen ska ha
separationsrätt om säljaren utsätts för utmätning
eller försätts i konkurs. Tidigare fanns en sträng
formalism vid domstolarnas bedömning av om
tillämpliga sakrättsliga moment hade uppfyllts. I
nyare rättspraxis görs en mer nyanserad bedömning
där olika parters intressen vägs mot varandra. Detta
medför en större flexibilitet men också en minskad
förutsebarhet.
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Kontrollbalansräkningstvister
Hela idén med ett aktiebolag är att verksamheten ska
bedrivas utan personligt ansvar för styrelse och ägare
och att ägarnas risk ska vara begränsad till insatt
aktiekapital. För att bolagsformen inte ska kunna
missbrukas finns reglerna om personligt betalningsansvar vid kapitalbrist i 25 kap. aktiebolagslagen,
även kallat medansvar. Tvister rörande medansvar
uppkommer oftast i anslutning till en konkurs eller
en företagsrekonstruktion.
Den som avser att inträda som ombud i en kontrollbalansräkningstvist måste ha god och ingående
kännedom om den materiella rätten, alltså under
vilka förutsättningar medansvar kan göras gällande och därmed också vilka invändningar som
kan framställas.
Regelverket är uppbyggt kring ett antal anvisade
aktiviteter som styrelsen är skyldig att vidta under
vissa förutsättningar. Om styrelsen brister beträffande denna aktivitetsplikt kan medansvar aktualiseras.
Det som utlöser aktivitetsplikten är att det finns
“skäl att anta” att det egna kapitalet understiger
hälften av det registrerade aktiekapitalet, s.k. befarad kapitalbrist. Redan här kan det uppstå frågor
kring exempelvis förekomsten av dolda övervärden eller verksamheter med tydliga resultatmässiga säsongsvariationer och vilka antaganden
styrelsen hade grund för att göra i dessa hänseenden.
Den första aktiviteten som lagen anvisar är att
“genast” upprätta kontrollbalansräkning och, i förekommande fall, låta denna granskas av bolagets
revisor. Om en kontrollbalansräkning faktiskt har
upprättats är en fråga om det har skett “genast”. En
annan fråga är om det som har upprättats uppfyller
lagens krav på en kontrollbalansräkning, vilket
framför allt får aktualitet i de fall bolaget saknar
revisor. I de inte ovanliga fall när övervärden lyfts
fram i kontrollbalansräkningen kan det uppstå
frågor om grunderna för dessa övervärden.

Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet föreligger faktisk kapitalbrist. Den aktivitet
som då åligger styrelsen är att “snarast möjligt”
utfärda kallelse till en första kontrollstämma. I
de fall styrelsen har kallat till stämma uppstår frågan
om detta skett “snarast möjligt”.
Vid den första kontrollstämman får aktieägarna,
trots att faktisk kapitalbrist föreligger, besluta att
fortsätta verksamheten. I sådant fall ankommer
det dock på styrelsen att tillse att en andra kontrollstämma hålls inom åtta månader och att,
om kapitalet då inte är återställt, ansöka om att
bolaget ska gå i likvidation. Åttamånadersfristen
ska beräknas med utgångspunkt i när den första
kontrollstämman borde ha hållits, inte när den
faktiskt hölls. Det är vanligt att den faktiska stämman
hålls för sent. Då har redan en del av åttamånadersfristen förbrukats vid tidpunkten för stämman.
Frågan kan uppkomma vilket ansvar som gäller
för nytillträdda eller avgångna styrelseledamöters
ansvar samt betydelsen av att bolaget inlett företagsrekonstruktion eller gått i konkurs, vilka inte
regleras i lag men i viss utsträckning avgjorts i
praxis.
En annan fråga av stor betydelse i kontrollbalansräkningstvister är om den eller de fordringar för
vilken/vilka borgenären vill utkräva medansvar
faktiskt uppkommit under medansvarsperioden.
Förutom att etablera när medansvarsperioden
börjat, eller slutat, kräver detta en bedömning av
när fordringarna i fråga uppkommit. Frågan om
tidpunkten för en fordrans uppkomst varierar
beroende på fordringens karaktär.
Slutligen kan noteras att särskilda preskriptionsregler gäller för medansvaret.
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Företrädaransvarstvister
Företrädare för juridiska personer kan bli personligt betalningsansvariga på grund av regler i skatteförfarandelagen, nämligen om de inte gör föreskrivna skatteavdrag eller underlåter att tillse att
den juridiska personens skatter betalas. I praktiken
handlar det främst om avdragen skatt på anställdas löner, arbetsgivaravgifter eller mervärdesskatt.
Ansvaret aktualiseras i aktiebolag, stiftelser samt
i ekonomiska och ideella föreningar. I handelsbolag och för komplementärer i kommanditbolag
följer betalningsansvaret redan av att bolagsmännen svarar för bolagets skulder som om de var deras
egna.
För att personligt betalningsansvar ska inträda
krävs uppsåt eller grov oaktsamhet hos företrädaren. I rättspraxis anses dessa förutsättningar
vara uppfyllda om skatten inte betalats på förfallodagen och inte heller betalas senare. Det
rör sig alltså om en mycket sträng reglering. Om
den juridiska personen ansökt om konkurs eller
företagsrekonstruktion senast samma dag som
skatten förfaller till betalning kan dock inte personligt ansvar enligt skatteförfarandelagen göras

gällande. Skydd mot personligt betalningsansvar
genom ansökan om företagsrekonstruktion förutsätter dock att en konkursansökan inges utan
tidsglapp om rekonstruktionen skulle misslyckas.
Med företrädare menas inte bara styrelseledamöter
och verkställande direktör utan även annan, om
denne kan anses vara den juridiska personens
faktiska företrädare.
Det betalningsansvar som kan uppkomma är solidariskt, vilket innebär att det kan göras gällande i
sin helhet mot alla de personer som är ansvariga
företrädare. Den som betalar har sedan rätt att
dels kräva den juridiska personen på den inbetalda
summan, dels kräva att övriga ansvariga betalar
sin del.
Eftersom de konkreta förutsättningarna för och
undantagen från företrädaransvar till stor del
utvecklats i rättspraxis krävs det att den som åtar
sig uppdrag som ombud i denna typ av tvister har
god kännedom inte bara om regelverket utan också
om denna rättspraxis.
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Återvinningstvister
En vanlig återvinningssituation är att återvinning
begärs av en skuldbetalning. Det är visserligen
inget konstigt att den som är skyldig pengar betalar
sina skulder. Om gäldenären inte har tillräckligt
med pengar för att betala alla skulder ligger det
emellertid i borgenärskollektivets intresse att det
sker en samlad och rättvis hantering av skulderna i
stället för att vissa skulder ska betalas till fullo och
andra skulder lämnas helt obetalda.
Återvinningsreglerna är tillämpliga både vid konkurs och vid företagsrekonstruktion. Vanligast är
att en återvinningstvist uppstår till följd av att ett
konkursbo väcker talan vid allmän domstol genom
att ge in en stämningsansökan. Reglerna innebär i
korthet att man vrider tillbaka klockan och att en
i princip giltig transaktion går tillbaka. Syftet är
att återställa situationen som den var innan den
återvinningsbara rättshandlingen företogs genom
att neutralisera effekterna av den.
Återvinning kan aktualiseras avseende alla typer
av rättshandlingar som har vidtagits före konkursen. Några exempel är skuldbetalningar, gåvor
och pantsättningar. Betalning av förfallna skatter,
avgifter och underhållsbidrag kan dock i normalfallet inte återvinnas.
En grundläggande förutsättning för återvinning
är att gäldenären har företagit en rättshandling
som har varit till nackdel för minst en borgenär.
Med nackdel menas att borgenärens möjlighet
till utdelning försämrats i förhållande till om den
återvinningsbara rättshandlingen inte ägt rum.
Utöver nackdelskravet tillkommer ytterligare återvinningsförutsättningar som varierar beträffande
de olika typer av rättshandlingar som kan återvinnas. Som exempel kan nämnas att en betalning
av en skuld kan återvinnas om den gjorts i förtid,
med annat än sedvanliga betalningsmedel, eller
att betalningar skett med ett belopp som är stort
i förhållande till gäldenärens ekonomiska förhållanden och som inte kan anses som ordinära.

De fall som nämnts här ovan gäller rättshandlingar som har ägt rum inom tre månader före konkursansökan och i dessa fall spelar det ingen roll
om företaget faktiskt varit på obestånd eller inte
när transaktionen gjordes. Det spelar normalt inte
heller någon roll om motparten kände till gäldenärens ekonomiska bekymmer. Det kan vara möjligt
att gå längre tillbaka i tiden, ända upp till fem år,
eller ännu längre om gäldenärens motpart är närstående, men då krävs bland annat att gäldenären var
på obestånd då transaktionen gjordes, eller blev på
obestånd på grund av transaktionen. Det finns också
ett krav på att den rättshandling som ska återvinnas har varit otillbörlig. Motparten ska dessutom
ha insett, eller bort inse, allt detta.

Tvister om olagliga värdeöverföringar
Vanliga situationer är att gäldenären före konkursen har gjort ett köp för överpris, lämnat ett
penninglån till ett närstående bolag som är insolvent
eller har lämnat en tredjemanspant till förmån för
gäldenärsbolagets insolventa moderbolag trots att
det vid tidpunkten för rättshandlingen saknades
tillräckligt med fria vinstmedel för att göra en laglig
värdeöverföring. Om värdeöverföringen är olaglig
kan konkursboet framföra krav på återbäring av
det värde som gäldenären har utgett eller, om återbäringsförmåga saknas (återbäringsansvar), krav
på att personer som medverkat till den olagliga
värdeöverföringen täcker den brist som inte kan
täckas genom återbäring (bristtäckningsansvar).
Reglerna om olagliga värdeöverföringar ligger nära
reglerna om återvinning av gåvor och s.k. blandade
gåvor. Betydande skillnader finns dock. Det kan i
vissa situationer vara lättare att visa att det rör sig
om en olaglig värdeöverföring än om en återvinningsbar rättshandling. Reglerna är tillämpliga om
det inte fanns tillräckligt med fria vinstmedel då
rättshandlingen genomfördes. Insolvens behöver
inte ha förelegat hos gäldenären.
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Obligationsvillkorstvister
En högriskobligationsfinansiering kan inbegripa f lera hundra obligationsinnehavare som
var och en utgör en långivare med en fordran
mot låntagaren (emittenten). Utgångspunkten i
svensk rätt är att avtalsfrihet råder och att avtal
ska hållas, men ibland innehåller obligationsvillkoren avtalsfigurer som kolliderar med
tvingande lagstiftning. Tre sådana avtalsfigurer
är fordringshavarmötet, agenten och vattenfallet.
Fordringshavarmötet kan enligt obligationsvillkoren ta beslut som är bindande för samtliga
obligationsinnehavare. Många obligationsinnehavare är passiva. Tvist kan uppstå avseende giltigheten av beslut som tagits av fordringshavarmötet. Om ett beslut tagits i enlighet med
obligationsvillkoren kan beslutet vara ogiltigt

därför att det strider mot tvingande insolvensrättsliga principer, t.ex. likabehandlingsprincipen.
Agenten ska enligt obligationsvillkoren på olika
sätt tillvarata obligationsinnehavarkollektivets
gemensamma intresse. Antagligen ska agenten
uppfattas som ett ombud för obligationsinnehavarna, men tvist kan uppstå därför att en
missnöjd obligationsinnehavare själv vill agera mot
gäldenären, vilket strider mot obligationsvillkoren som föreskriver att obligationsinnehavarna
ska agera gemensamt genom agenten.
Vattenfallet är en avtalad betalningsturordning
som framgår av obligationsvillkoren. Reglerna i
förmånsrättslagen är tvingande och vid en kollision
mellan lagen och vattenfallet vinner lagen.

Skadeståndstvister
En styrelse som på ett välinformerat och ansvarsfullt
sätt driver ett insolvent företag vidare, i syfte att
maximera utdelningen till bolagets intressenter,
kan inte drabbas av skadeståndsansvar. Vad som
kan vara skadeståndsgrundande är att verksamheten drivs vidare, trots en överhängande risk för att
den fortsatta driften skulle medföra en förmögenhetsminskning för bolaget. Om bolaget försätts i
konkurs utgör bolagets fordran på skadestånd en
tillgång i konkursen. Om konkursförvaltaren kan
konstatera att utdelningen i konkursen blir lägre
än vad den skulle ha blivit än om styrelsen gett
in en konkursansökan tidigare kan konkursboet
kräva styrelsen på skadestånd. Skadestånd kan

också utkrävas om en enskild åtgärd har medfört
att utdelningsmöjligheterna i en konkurs har
minskat. Det kan handla om att den blivande
konkursgäldenären har köpt in egendom för ett
kraftigt överpris eller sålt egendom för ett kraftigt
underpris.
Grund för skadeståndskrav kan också föreligga
på någon utomkontraktuell grund vid sidan av
aktiebolagslagen, exempelvis därför att ett bolag
i en bolagsgrupp medvetet har vidtagit åtgärder i
strid med låneavtal eller annat avtal som binder ett
annat bolag i samma bolagsgrupp (s.k. kollusion).
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Planförhandlingstvister
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Den största skillnaden mellan
den nya lagen och den gamla lagen om företagsrekonstruktion är att ackordsförfarandet ersätts
av ett planförfarande. Reglerna om planförfarandet ger en mycket större flexibilitet än tidigare
ackordsregler. Ett ackord som röstats fram och
fastställts enligt föregående rekonstruktionslag
har bindande verkan endast för oprioriterade
borgenärer men en antagen och fastställd
rekonstruktionsplan enligt den nya lagen kan ha
bindande verkan även för prioriterade borgenärer
och aktieägarna.
Planförhandlingsreglerna i den nya lagen är starkt
influerade av kapitel 11 i amerikanska konkurslagen.
Vid en företagsrekonstruktion enligt de amerikanska reglerna ska ett stort antal överväganden
göras. Exempelvis har det stor betydelse till vilket
värde gäldenärens tillgångar åsätts, hur indelningen
görs av borgenärer i olika rösträttsgrupper och
hur värdet av tillgångarna fördelas mellan
borgenärerna och aktieägarna. En rekonstruktionsplan kan under vissa förutsättningar fast-

ställas genom s.k. cram down även om en eller
flera borgenärer invänder mot planen. Tvister är
vanliga. Det är troligt att importen av amerikanska
planförhandlingsregler kommer leda till att
värderingstvister, gruppindelningstvister, cram
down-tvister och andra typer av planförhandlingstvister blir vanliga även i svenska företagsrekonstruktioner.

Vid konkursbeslutet pågående tvister
Det kan vara intressant för konkursboet att låta
konkursgäldenären driva vidare en tvist som var
pågående vid konkursbeslutet i processkommission för konkursboet. Vid en bifallande dom
får konkursboet utfallet av tvisten efter avräkning
för konkursgäldenärens rättegångskostnader
om dessa inte täckts av motparten i processen. När
det gäller pågående tvister om konkursgäldenärens skulder är det däremot bättre att hantera
dessa skuldtvister enligt konkurslagens regler om
bevakningsförfarande och utdelningsförslag,
se sidan 5, än att konkursboet ska träda in
i tvisten.
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