
DELEGATIONEN FÖR REKOMMENDATION 6 Bilaga 2 1 (2)
KONKURSÄRENDEN

05.06.2018

UTREDNING AV BORGENÄRENS OCH GÄLDENÄRENS RÄTT ATT BESTRIDA EN
FORDRAN
SAMT
BORGENÄRENS RÄTT ATT GE ETT YTTRANDE

Borgenärens och gäldenärens rätt att bestrida en fordran

Av förslaget till utdelningsförteckning framgår det vilka borgenärer som
får en betalning på sina fordringar ur konkursboets medel.

Boförvaltaren antecknar i förslaget till utdelningsförteckning de fordringar
som uppgetts av borgenärerna och de fordringar som hen själv har
beaktat utan bevakning. I förslaget antecknar boförvaltaren också vilka
bestridanden hen gjort och de övriga anmärkningarna.

Borgenären eller gäldenären kan till boförvaltaren meddela sin
uppfattning, om borgenären eller gäldenären anser att en i förslaget till
utdelningsförteckning antecknad fordran, en förmåns- eller panträtt som
yrkas på för en fordran är grundlös (bestridande av en fordran).
Bestridandet kan gälla exempelvis fordringsgrunden eller -beloppet.

En fordran anses ha godkänts och beaktas i utdelningen av
konkursboets medel, om den inte har bestridits inom tidsfristen, ett
bestridande av en fordran har återkallats eller ett bestridande av en
fordran lagts ned.

Inom en månad räknat från datum för färdigställande av förslaget till
utdelningsförteckning ska borgenären och gäldenären skriftligen lägga
fram sitt bestridande för boförvaltaren. Datum för färdigställandet
framgår av förslaget till utdelningsförteckning. Ett bestridande som
inkommer efter det utsatta datumet beaktas inte.

Bestridandet ska specificeras och motiveras: vilken fordran, förmåns-
eller panträtt bestrids? Som stöd för bestridandet framläggs
omständigheter på basis av vilka det kan anses att den fordran som
bevakas av borgenären inte är motiverad eller att fordran inte prioriteras.
Till exempel avtalshandlingar eller fakturor kan läggas fram som
utredning. En domstol kan avslå ett bestridande som grundlöst, om
bestridandet inte har specificerats eller motiverats.

En borgenärs rätt till en utdelningsandel fastställs till det belopp som
bekräftas i domstolsbehandlingen av ett bestridande, om en fordran som
bevakas av borgenären har bestridits.
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De delaktiga kan också alltid göra upp bestridanden som gäller
fordringar. Boförvaltaren ska medverka till en försonlig lösning på
bestridanden.

När boförvaltaren har sänt utdelningsförteckningen till domstolen
undersöker domstolen bestridandena och andra meningsskiljaktigheter
gällande bevakningarna. Behandlingen av bestridandet fortsätter med
iakttagande i tillämpliga delar av föreskrifterna om tvistemål, om enighet
inte har uppnåtts i ärendet och om bestridandet inte kan lösas på basis
av utredningen som lagts fram i samband med att
utdelningsförteckningen bekräftades.

Då det gäller ersättning av rättegångskostnader i domstolsbehandlingen
av en fordran som bestridits iakttas bestämmelserna i 21 kap. i
rättegångsbalken. Den part som förlorar målet är skyldig att ersätta alla
motpartens skäliga rättegångskostnader som föranletts av nödvändiga
åtgärder, om inte något annat bestäms i lag.

Borgenärens rätt att ge ett yttrande

En borgenär vars fordran eller dess förmånsrätt har bestridits har rätt att
ge ett yttrande gällande bestridandet. Yttrandet ska ges till boförvaltaren
inom den tidsfrist som sätts upp av boförvaltaren. Som stöd för yrkandet
som bestridits har borgenären rätt att lägga fram tilläggsutredningar.

En utredning eller ett yttrande som getts efter utgången av tidsfristen
som satts upp av boförvaltaren behöver inte beaktas.


