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Förord 

Uppsatsen har skrivits gemensamt av båda författarna i syfte att upprätthålla arbetets röda 

tråd samt för att bibehålla ett enhetligt språkbruk.  Skolan kräver dock uppdelning av 

arbetet, denna uppdelning blev efter lottning som sådan att Nina Larsson ansvarar för 

avsnitt 2.1,  2.3, 3.1.2, 4.1.2, 4.1.5 samt 4.3.2. Emilia Persson ansvarar för avsnitt 2.2,  3.2, 

3.1.3, 4.1.3, 4.1.4, 4.3.3 samt 4.3.4. Resterande delar av uppsatsen, kapitel 1, avsnitt 2.4, 

3.1.1, 3.3, 4.1.1, 4.2, 4.3.1, 4.4 samt kapitel 5, ansvarar båda författarna för gemensamt.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva gällande rätt kring om och när en 

konkursgäldenärs skiljeavtal binder dess konkursbo samt konsekvenserna av detta. I 

dagsläget är rättsområdet osäkert och enbart grundat på praxis, uppsatsen utreder 

därför även om lagstiftning eller annan utveckling på området är erforderlig. Det har 

i praxis konstaterats att en konkursgäldenärs skiljeavtal binder dess konkursbo då 

tvister gäller obligationsrättsliga anspråk och bevakningsförfaranden är aktuella. I 

praxis kan vidare konstateras att i tvister av sak- och föreningsrättslig karaktär är ett 

konkursbo inte bundet av konkursgäldenärs skiljeavtal. Tvister avgörs då i enlighet 

med konkursrättens tvistlösningsmetoder. Juridisk metod används för att beskriva 

gällande rätt och för att bringa klarhet i de grundläggande bestämmelserna på 

området används en deskriptiv metod. En problemorienterad metod används för att 

analysera rättsläget.  

Konsekvenserna av att ett konkursbo är bundet av konkursgäldenärens skiljeavtal är 

att en borgenär kan, genom sin skiljeklausul, komma att tillgodogöra sig mer ur 

konkursboets egendomsmassa än övriga borgenärer med bevakade fordringar i 

konkursen som inte avtalat om skiljeförfarande. Att konkursboet i obligationsrättsliga 

fall är bundet att tvista i ett skiljeförfarande, trots att boet inte existerat vid 

skiljeavtalets uppkomst, innebär att en kollision mellan offentlig- och civilrätt 

uppstår. Författarna anser avslutningsvis att konkursgäldenärs skiljeklausul inte ska 

binda dess konkursbo. De sak- och föreningsrättsliga rättsfallen är mer klara i sina 

argument och utveckling av rättsläget bör därför, enligt författarna, ske i samförstånd 

med dessa bedömningar. 
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Abstract 

The purpose of this bachelor’s thesis is to investigate current law whether if and when a 

bankruptcy debtor’s arbitration agreement is binding towards its bankrupt’s estate and the 

consequences of this. The legal position is in the current situation uncertain and is solely 

based on legal cases; the thesis investigates therefore whether legislation or other 

development within the area is required.  It has been stated through legal cases that 

bankruptcy debtor’s arbitration agreement is binding towards its bankruptcy estate when 

the conflict refers to claims on law of obligations and when monitoring procedures are in 

question. Case law furthermore state that the bankruptcy estate is not bound by its 

bankruptcy debtor’s arbitration agreement in conflicts concerning law of property and 

rights of association. A traditional legal method has been used in order to investigate 

current law and a descriptive method has been used to clarify the fundamental provisions 

in the area. A problem-oriented method has been used in order to analyze the legal 

position.  

The consequences of the binding effect of the arbitration agreement towards the 

bankruptcy’s estate is that a creditor can, through its arbitration clause, utilize more from 

the bankruptcy’s estate property than the rest of the creditors, whom have not agreed on 

an arbitration clause. That the bankruptcy’s estate is considered forced to dispute in 

arbitration, even though the bankruptcy’s estate did not exist when the arbitration 

agreement occurred, implies that an impact between public- and civil law arises. The 

authors consider that the bankruptcy’s debtor arbitration clause should not be binding 

towards its bankruptcy’s estate. The authors is of the opinion that the case law conflicts 

concerning law of property and rights of association are more clear in their argument’s and 

development of the legal position should take guidance from these legal cases. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Parter kan i dispositiva tvistemål välja att lösa tvister i allmän domstol eller genom ett 

skiljeförfarande. Om de i samförstånd lagt in en skiljeklausul i huvudavtalet dem emellan så 

löses en eventuell tvist genom skiljedom, enligt 1 kap. 1 § lag (1999:116) om 

skiljeförfarande, (LSF). Skulle dock en av parterna försättas i konkurs uppkommer problem 

med tvistlösningen. Fråga uppstår då om tvist mellan konkursboet och dess borgenärer kan 

lösas genom skiljeförfarande på grund av konkursgäldenärens1 skiljeavtal eller om tvisten 

istället ska lösas inom ramen för konkursrättens tvistlösningsmetoder.  

I nuläget är det praxis som är vägledande inom området då varken konkursrätten eller 

skiljedomsrätten reglerar en exakt lösning. Praxis visar på att ett skiljeavtal mellan 

konkursgäldenär och tredje part är bindande för konkursboet i obligationsrättsliga tvister.2 

Rättsläget kan trots detta ses som något osäkert då praxis inte behandlar alla tänkbara 

situationer som kan uppkomma samt att det har kombinerat två helt olika rättsområden.3 I 

konkurser kan sakrättsliga tvister, såsom exempelvis separationsrätt eller förvaltares 

återvinningstalan, uppkomma och enligt praxis är ett konkursbo i dessa fall inte bundet av 

konkursgäldenärs skiljeklausul. 4 I och med att insolvensrätten utgör en del av civilrätten 

och processrätten tillhör den offentliga rätten, kolliderar de av praxis kombinerade 

rättsområdena. Praxis har gett offentligrätten företräde genom att tillämpa LSF i 

obligationsrättsliga frågor, vilket följaktligen har åsidosatt konkursrättens bestämmelser. Är 

detta berättigat i och med att bundenheten stadgats i ett rättsfall som nu är 101 år gammalt?  

Det har i praxis framförts, i fall då skiljeförfarande pågår vid konkursutbrottet, att 

analogivisa tolkningar gällande tvistlösning kan göras av 3 kap. 9 § konkurslag (1987:672) 

(KonkL). Doktrinen är dock splittrad i denna fråga. 5 Återigen tyder detta på osäkerhet om 

                                                 
1 Med begreppet konkursgäldenär menas gäldenär i konkurslagens (1987:672, KonkL) mening, den fysiska 

eller juridiska person som är insolvent och har försatts i konkurs. Exempelvis 3:1 KonkL. 

2 NJA 1913. 191 och NJA 2003 s.3. 

3 SOU 2010:2 s.385. 

4 NJA 1931 s. 647 och NJA 1993 s. 641. 

5 NJA 2003 s 3 och Möller, M., Insolvensrättsligt forum, s. 137 f. och Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 

168. 
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gällande rätt. Då ett rättsläge är osäkert på mer än ett sätt kan det ifrågasättas huruvida en 

lagreglering är erforderlig eller inte.  

1.2 Syfte  

Avsikten är att beskriva gällande rätt angående om och när en konkursgäldenärs skiljeavtal 

binder dess konkursbo samt konsekvenserna av detta. Därefter utreds huruvida lagstiftning 

eller annan utveckling erfordras på området. 

1.3 Avgränsning 

Skiljeförfarande är en erkänd metod som används i stora delar av världen, uppsatsen 

behandlar dock inte internationell rätt gällande skiljeförfaranden eller internationella 

konkurser, då detta skulle komma att bli alltför omfattande. Vidare beskrivs inte 

rättshistoria bakom skiljeförfarandet och rättshistoria bakom konkurser har inte heller 

behandlats då detta inte kunnat hänföras till syftet. Det finns ytterligare praxis på området 

än den som uppsatsen behandlat, denna har dock inte utretts på grund av att den inte 

kunnat återkoppla till uppsatsens syfte samt att uppsatsens koncentrerade form då skulle 

gått förlorad. Uppsatsen beskriver skiljeförfarandet generellt och gör ingen åtskillnad av 

förenklat eller vanligt skiljeförfarande. Konkurslagen gör ingen skillnad på fysiska eller 

juridiska personer, men denna uppsats behandlar inte fysiska personer eftersom att det 

främst är juridiska personer som tvistar genom skiljeförfarande. De tvistlösningsmetoder 

som KonkL innefattar behandlas inte djupgående i uppsatsen då det inte är relevant för att 

besvara uppsatsens syfte. Uttrycket obestånd används inte i uppsatsen utan begreppet 

definieras med ordet insolvens. Då insolvensrättsliga frågor behandlats har avgränsning 

skett från Utsökningsbalken (1981:774) (UB). Uppsatsen behandlar inte process- och 

avtalsrättsliga principer som inte kan hänföras till syftet. 

1.4 Metod och material 

För att klarlägga gällande rätt kring syftet har information sökts i lagstiftning, förarbeten, 

rättspraxis samt doktrin i denna hierarkiska rättskälleordning. Rättskällorna har värderats 

och valts ut särskilt för att besvara uppsatsens syfte, det är följaktligen juridisk metod som 

har tillämpats vid utredning av uppsatsens problemställning.6 Då lagstiftning saknas på 

                                                 
6 Den hierarkiska rättskälleordningen och hur källorna värderats och valts ut ingår i den juridiska metoden. Se 

även Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 38. 
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området har praxis fått en betydande del av uppsatsen. Den praxis som uppsatsen 

behandlar har visat sig vara utmärkande för uppsatsens juridiska problem. Den doktrin som 

har använts har valts för att fördjupa förståelsen och ge klarhet i ett rättsområde där 

lagreglering saknas. Doktrinen har varit vägledande då den tolkat, systematiserat samt 

uttalat sig om gällande rätt. På så sätt har den varit användbar för uppsatsen och har bistått 

vid valet av praxis som behandlats i uppsatsen.  

För att läsaren ska förstå uppsatsens problemområden har i det andra kapitlet en 

deskriptiv7 metod av grundläggande bestämmelser på området använts. Med hjälp av 

problemorienterad8 metod har slutsatser ur faktabeskrivningen dragits till analysen och en 

kritisk framställning av rättsläget har därefter gjorts. Med stöd ur samtliga rättskällor svarar 

analysen på syftets frågeställning. I analysen presenteras gällande rätt samt dess 

konsekvenser och ett eventuellt sätt att utveckla rättsområdet har sedan argumenterats fram 

med stöd av vad författarna ansett tvivelaktigt i hur gällande rätt ser ut. Det är främst praxis 

som har legat till grund för ifrågasättandet av rättsläget. Då uppsatsens frågeställning har 

aktualiserat både offentlig- och civilrätt har jämförelse mellan rättsområdena gjorts och 

hänsyn har tagits till respektive perspektiv. Då analysen kräver ett ställningstagande 

gällande hur rättsläget bör utvecklas och vilket rättsområde som bör ges företräde har 

argumenten i analysen en något rättspolitisk9 karaktär, med perspektiv på borgenärsskydd. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel, varav det första utgör denna inledande introduktion. I 

detta inledningskapitel presenteras bakgrund till problemet, syftet som uppsatsen strävar 

efter att svara på, vad uppsatsen avgränsats ifrån samt vilka metoder som använts. För att 

läsaren ska få inblick i ämnet och grundförståelse för respektive område inleds uppsatsen 

med att i det andra kapitlet översiktligt klarlägga skiljeförfaranden och konkursrättsliga 

bestämmelser, kapitlet behandlar även de olika rättsområden som konkursförfarandet och 

                                                 
7 Den deskriptiva metoden innebär att en beskrivning av rättsområdena görs utan att texten innehåller 

värderingar. Se även Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 

66. 

8 Den problemorienterade metoden innebär kortfattat att alternativa lösningar av gällande rätt och dess 

problem undersöks. Se även Heuman, L., Bolding, P-O., Festskrift till Per Olof Bolding, s.425 f. 

9 Den rättspolitiska argumentationen utgår från gällande rätt, granskar den kritiskt och ur olika perspektiv 

vilket leder till rekommendationer till utveckling av rättsområdet. Se även Se även Sandgren, 

C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 62. 
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skiljeförfarandet tillhör. I tredje kapitlet beskrivs rättsläget, rättsfall där inträdesrätt 

föreligger presenteras och vidare tar kapitlet även upp en eventuell analogitolkning mellan 

LSF och KonkL vilket behandlas i ett av rättsfallen. Nästkommande kapitel, kapitel fyra, 

behandlar sakrättens inflytande på inträdesrätten samt de fall då ett konkursbo inte är 

bundet utav konkursgäldenärs skiljeavtal. Praxis som behandlas i det kapitlet utgör därmed 

undantag från inträdesrätten. Det fjärde kapitlet tar vidare upp processrättsliga och 

avtalsrättsliga principer för att visa på konsekvenserna av att processrätt och insolvensrätt 

kombineras. Det femte och sista kapitlet besvarar syftets frågeställning och beskriver därför 

gällande rätt, konsekvenser av gällande rätt samt eventuell utveckling av rättsområdet. 

Ställning tas således till huruvida lagstiftning eller annan utveckling på området är 

erforderlig. 

I texten har vissa ord kursiverats. Detta har gjorts i syfte att underlätta för läsaren genom 

att visa på ordens särskilda innebörd. Varje kapitel inleds med en kort introduktion och 

varje kapitel avslutas med en sammanfattning eller en kommentar i syfte att läsaren ska få 

en helhetsbild samt för att bevara arbetets röda tråd.  
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2  Skiljeförfarandet och konkursinstitutet 

2.1 Skiljeförfarandets bestämmelser  

2.1.1 Inledning 

Skiljeförfarandet utgör en del av offentligrätten, i dess breda bemärkelse. Förfarandet är en 

privat form av rättskipningsområde vars process sker effektivt och utan insyn utifrån. 

Förfarandet utgör det enda konkurrerande alternativet till tvistlösning genom domstol då 

det endast är domstolar och skiljenämnder som innehar exekutiva myndigheters rätt att 

verkställa avgöranden.10 I LSF stadgas de huvudsakliga reglerna kring skiljeavtalet och hur 

förfarandet går till.  

2.1.2 Översiktligt om LSF 

I dispositiva mål, där parter har möjlighet att förlikas, kan parterna avtala om att en viss 

tvist eller ett eventuellt kommande tvistemål ska avgöras av en eller flera skiljemän.11 Då 

parter ingår ett skiljeavtal om att en framtida tvist ska lösas genom ett skiljeförfarande 

benämns detta avtal som en skiljeklausul.12 Det är främst juridiska personer som tvistar 

genom skiljeförfarande.13 Skiljeklausulen utgör en egen del av huvudavtalet, vilket benämns 

principen om separabilitet.14 Det är parterna som utser vilken sakkunnig skiljeman de vill 

ska föra deras talan och dessa skiljemän utser gemensamt en tredje skiljeman, om inget 

annat avtalats. Tillsammans utgör skiljemännen en skiljenämnd.15 Denna valfrihet utgör en 

fördel för parter då de själva fritt kan välja vilka skiljemän de anser vara experter inom 

området, vilket därför leder till större förtroende för processen som helhet.16 Det är 

skiljemännen själva som prövar huruvida de är behöriga att avgöra en tvist eller inte.17 

Skiljenämnden kan endast pröva de frågor som specifikt angetts i skiljeavtalet.18  Även om 

skiljemännen leder processen är de skyldiga att följa parternas avtalade val av rättssystem, 

                                                 
10 Prop. 1998/99:35 s. 40 och Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 33. 

11 1 § 1 st. LSF. 

12 Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 43. 

13 Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 32 och Heuman, L., Specialprocess – utsökning och 

konkurs, s. 26. 

14 Heuman, L., Skiljemannarätt, s. 62. 

15 12 & 13 §§ LSF. 

16 Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 31 f. 

17 2 § LSF. 

18 Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 43. 
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vilket exempelvis kan vara att annat lands rätt ska tillämpas. Avtalsfriheten parterna emellan 

kan tillämpas på de flesta förfarandefrågor och kallas principen om partsautonomi.19 Det är 

parterna som solidariskt ansvarar för ersättning till skiljemännens arbete och utlägg. Detta 

till skillnad från en rättegång i domstol, som är en myndighet, då staten bland annat 

utbetalar domarnas löner.20 Parterna betalar inte endast ut vad de eventuellt förlorat vid 

tvisten, utan får alltså även stå för skiljemännens ersättning, som i många fall består av 

ersättning till tre skiljemän och kostnaderna kan då mot slutet bli höga.21 Skiljedomen kan 

inte överklagas i och med att den materiellt sett är oangripbar.22 Då det inte går att tvista 

om samma fråga i ny instans genom skiljeförfarande, får det till följd att en önskvärd 

effektivitet inom näringslivet kan uppnås. Att det inte finns någon instans att överklaga till 

kan dock även ses ur ett negativt perspektiv då part anser att en korrekt bedömning inte 

skett. LSF bestämmelser grundas just i att en felaktig granskning av rättsläget eller oriktiga 

bevis varken får ändras eller upphävas.23 

2.1.3 Principen om separabilitet 

I LSF stadgas att skiljeavtalet ska betraktas som ett särskilt avtal då en bedömning av 

skiljeavtalets giltighet prövas av skiljemän.24 Att huvudavtalet och skiljeklausulen anses som 

två separata avtal har sin grund i separabilitetsprincipen. Principen blir av betydelse i fall 

där part hävdar skiljeklausulen som ogiltig, skiljemännen kan då i skiljenämnd pröva 

huruvida klausulen anses ha rättsverkan trots att huvudavtalet skulle vara ogiltigt.25 En 

skiljeklausul kan därför anses gällande, trots att ett civilrättsligt huvudavtal inte bedömts 

uppfylla kriterier för giltighet mellan parterna. Separabilitetsprincipen, som skiljer avtalen, 

är en erkänd metod då den är nödvändig av praktiska skäl. Skulle skiljeklausulen anses vara 

ogiltig i och med huvudavtalets ogiltighet, skulle följaktligen inte skiljemän bli behöriga att 

avgöra tvisten.26 Om en avtalspart hävdar att avtalet är ogiltigt skulle domstolen pröva 

                                                 
19 Kvart, J., Olsson, B., Lagen om skiljeförfarande - en kommentar, s. 96 f. 

20 1 § Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA & 37 § 1 st. LSF. 

21 Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 33. 

22 Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 71. 

23 Heuman, L., Skiljemannarätt, s. 551 och Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 38. 

24 3 § LSF. 

25 Heuman, L., Skiljemannarätt, s. 62. 

26 Heuman, L., Skiljemannarätt, s. 62 f. 
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frågan om avtalets giltighet enligt civilrättsliga regler och följaktligen skulle enkelheten och 

snabbheten som kännetecknas av skiljeförfarandet gå förlorat.27 

2.1.4 Förfarandet 

Tvist genom skiljeförfarande får endast grundas på vad som stadgas i skiljeavtalet då 

avtalets ordalydelse inte får utvidgas.28 Part som begärt skiljedom ska ha framställt sina 

yrkanden samt de omständigheter som stöder yrkandet inom en, utav skiljemännen, 

angiven tid. Motparten gör därefter detsamma inom skiljemännens angivna tid. Parterna 

kan, om det inte anses olämpligt, ändra eller komplettera tidigare angivna yrkanden och 

åberopa nya omständigheter under själva skiljeförfarandet. Detta i och med att 

skiljemännen inte är bundna av rättegångsbalkens (1942:740) (RB) processprinciper om 

koncentration, omedelbarhet samt muntlighet.29 Följaktligen blir processen flexibel och 

bättre anpassad till parternas önskemål, vilket blir fördelaktigt för parterna.30 Skiljemännen 

ska, under förfarandet, handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. 

Effektiviteten utgör även det en av skiljeförfarandets positiva aspekter.31  Parterna har 

vidare rätt att få sin fråga prövad vid en muntlig förhandling, om en part begär detta och 

inget annat avtalats.32 Underlåter part att föra sin talan har dock skiljemän, till skillnad från 

process i domstol, ingen möjlighet att meddela tredskodom eller avskriva tvisten.33 Part ges 

vidare möjligheten att ta del av samtliga handlingar och material som motparts skiljemän 

erhållit och som rör tvisten.34 Både själva processen och skiljedomen sker utan insyn 

utifrån. Att det är konfidentiellt kan av många orsaker vara att föredra för parterna då det 

bland annat hindrar konkurrenter och media från att bli uppmärksammade på parternas 

olägenheter.35  

                                                 
27 Heuman, L., Skiljemannarätt, s. 123 f.  

28 Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 51. 

29 23 § LSF. 

30 Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 31 f. 

31 21 § LSF. 

32 24 § LSF. 

33 Prop. 1998/99:35 s 112. 

34 24 § LSF. 

35 Prop. 1998/99:35 s. 41. 
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2.2 Konkursrättens bestämmelser 

2.2.1 Inledning 

Konkursrätten är en del av den civilrättsliga insolvensrätten. Konkursinstitutet blir 

tillämpligt då gäldenär är insolvent i den utsträckning som framgår av KonkL. Att en 

juridisk person går i konkurs innebär att samtliga tillgångar som gäldenären innehar tas i 

anspråk för att tillgodogöra alla borgenärers fordringar mot gäldenären i fråga. Detta utgör 

konkursbegreppets principiella signum.36  

2.2.2 Översiktligt om KonkL 

En konkurs inleds med en konkursansökan från gäldenären själv eller dess borgenärer och 

konkursen genomförs då det kan visas att gäldenären är insolvent. Insolvens innebär i 

konkurslagens mening att gäldenären har varit oförmögen att betala sina skulder under en 

period som inte endast varit tillfällig.37 Som ovan nämnts tas samtliga tillgångar i anspråk till 

förmån för borgenärernas fordringar gentemot gäldenären vid konkurs. Under 

konkursförloppet omhändertas tillgångarna av ett konkursbo som förvaltas av en eller flera 

konkursförvaltare.38 Den eller dessa förvaltare agerar dock inte som ställföreträdare för 

konkursgäldenären.39 Konkursboet utgör i sig en självständig juridisk person.40  Den eller 

de som förvaltar konkursboet utses av rätten och ska vara lämplig både vad gäller kunskap i 

området samt ej vara jävig i förhållande till konkursgäldenären eller dess borgenärer.41 

Konkurser är i sig inte offentliga förfaranden och konkursförvaltares handlingar faller inte 

omedelbart in under offentlighetsprincipen42. De handlingar som en konkursförvaltare 

skickat in till tingsrätten blir däremot allmänna handlingar och alltså även offentliga.43 

                                                 
36 1 kap. 1 § 1 men. KonkL. & Prop. 1986/87:90 s. 183. 

37 1 kap. 2 § KonkL. 

38 1 kap. 1 & 3 §§ KonkL. 

39 Welamsson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 46-47. 

40Kommentar till 1 kap 1 § 2 men. KonkL, Karnov samt Welamsson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan 

insolvensrätt, s. 46. 

41 7 kap. 1 & 2 §§ KonkL. 

42 Offentlighetsprincipen framgår av 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF), innebär att 

allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar. 

43 2 kap 3 § TF, allmän handling är en handling som förvaras hos myndighet. 
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Några exempel på handlingar som en konkursförvaltare måste skicka in är bouppteckning, 

konkursansökan, förvaltarberättelse, slutredovisning samt utdelningsförslag.44 

2.2.3 Verkan av konkurs 

När konkurs meddelats så kan konkursgäldenären inte längre ingå rättshandlingar eller råda 

över sin egendom då denna kommit att ingå i konkursboet.45 Konkursgäldenären blir i 

princip fråntagen sin rättshandlingsförmåga, dock med undantag av rättshandlingar som 

ingåtts senast dagen efter konkursbeslut kungjorts och då dessa rättshandlingar skett med 

en godtroende motpart.46 Endast fordringar som uppkommit innan konkursbeslutet 

meddelats får göras gällande gentemot konkursboet, dessa fordringar benämns 

konkursfordringar. Detta gäller även de fordringar som annars skulle förfallit senare på 

grund av förfallodag eller andra villkor.47  

När en juridisk person går i konkurs är målet att bolaget ska upplösas, verksamheten läggas 

ned och slutligen ska bolaget likvideras. Om borgenärer har kvar fordringar efter att 

konkursen är avslutad och bolaget likviderats så har de ingen gäldenär att vända sig till för 

att kräva ut resterande belopp på sina i och för sig reella fordringar.48 Det huvudsakliga 

syftet med konkursförfarandet är att de samlade borgenärerna under ordnade former 

proportionellt ska kunna utfå så mycket som möjligt av sina fordringar. Detta tankesätt 

bygger på likabehandlingsprincipen49.50 Det är upp till konkursförvaltaren att se till så att 

förfarandet går snabbt samt att sträva efter att det samlade borgenärskollektivets intressen 

tillvaratas på bästa sätt.51  

De pengar som konkursboet innehar efter att ha realiserat all egendom till betalningsmedel, 

efter att vissa kostnader för konkursen betalats, delas ut till borgenärerna.52 Vid 

utdelningsförfarandet delas pengarna ut i enlighet med konkursförvaltarens 

                                                 
44 7 kap. 12, 13,15 & 17 §§ samt 11 kap. 5 § KonkL. 

45 3 kap. 1 & 3 §§ KonkL. 

46 3 kap. 2 § KonkL samt kommentar till 3 kap 1 § KonkL, Karnov.  

47 5 kap 1 § KonkL. 

48 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – en introduktion, s.61. 

49 Likabehandlingsprincipen bygger på att borgenärerna ersätts proportionerligt i förhållande till sina 

fordringsanspråk. Se även Welamson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 27. 

50 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – en introduktion, s.62. 

51 7 kap. 8 § KonkL samt kommentar till 7 kap 8 § KonkL, Karnov. 

52 11 kap. 1 & 2 §§ KonkL.  
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utdelningsförslag som bygger på, av förvaltaren kända, bevakade fordringar eller fordringar 

med förmånsrätt i konkursen.53 Efter att rätten fastställt konkursförvaltarens förslag så kan 

pengarna betalas ut till borgenärerna.54  

2.2.4 Bevaknings- och anmärkningsförfarande 

Ett bevakningsförfarande innebär att konkursgäldenärens borgenärer kan anmäla till 

konkursboet vilka fordringar de har och vilken förmånsrätt som bör bli aktuell för dessa 

fordringar.55 Om konkursförvaltaren framställer att hen vill att bevakningsförfarande ska 

äga rum i konkursen kan rätten besluta om detta. Bevakningsförfaranden äger i första hand 

rum i konkurser där oprioriterade fordringar56 kan förväntas erhålla utdelning.57 De 

fordringsägare som är oprioriterade i förmånsordningen kan ofta vara svåra för 

konkursförvaltaren att spåra, vilket innebär att det kan underlätta för förvaltaren att låta det 

vara upp till fordringsägarna själva att bevaka sina fordringar.58 Bevakningsförfarande blir 

dock inte aktuellt i allt för stor utsträckning då det i de flesta konkurser inte finns medel 

som räcker till utdelning åt oprioriterade fordringar.59 

Om rätten i samförstånd med förvaltaren beslutat om bevakningsförfarande i konkursen 

kan även ett anmärkningsförfarande bli aktuellt.60 En borgenär som har ett 

bevakningsärende vilket inte anmärkts på under den utsatta anmärkningstiden61, får 

utdelning i enlighet med den förmånsrätt den yrkat i sin bevakningsanmälan.62 

Anmärkningsrätten på bevakningar är alltså av betydelse för om och i vad mån en bevakad 

fordran faktiskt utfår utdelning eller ej. 

                                                 
53 11 kap. 4 § KonkL. 

54 11 kap 7 & 9 §§ KonkL. 

55 9 kap 4 § KonkL. 

56 Med oprioriterade fordringar menas fordringar utan förmånsrätt med inbördes lika rätt till utdelning enligt 

18 § Förmånsrättslagen (1970:979). 

57 9 kap 1 § KonkL. 

58 Prop. 1986/87:90 s. 295. 

59 Welamsson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 219. 

60 9 kap. 8 § KonkL. 

61 9 kap. 8 § 1st & 9 § 1st KonkL. 

62 9 kap 12 § 1 st 1 men. KonkL. 
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2.3 Offentlig rätt respektive civilrätt 

Offentlig rätt, jus publicum, utgör relationen mellan det allmänna och det enskilda. I den 

breda tolkningen av offentlig rätt ingår statsrätt, förvaltningsrätt, straffrätt, processrätt och 

skatterätt. Offentlig rätt behandlar myndigheters rätt att ingripa i den enskildes 

rättsförhållanden.63 Skiljeförfarandeinstitutet ligger inom processrättens område och utgör 

därför en del av den offentliga rätten. 

 Civilrätt, jus privatum, även benämnt privaträtt, avser rättsliga förhållanden mellan enskilda 

rättssubjekt. Rättssubjekten kan utgöra både fysiska och juridiska personer. I civilrätten 

ingår alla rättsområden som inte tillhör den offentliga rätten. Den offentliga rätten och 

civilrätten kan sägas utgöra varandras motpoler. Tvister som uppkommer mellan 

rättssubjekt avgörs i allmän domstol.64 Konkursinstitutet utgör en del av civilrätten då det 

behandlar förhållandet mellan enskilda rättssubjekt; konkursboet, konkursgäldenären och 

dess borgenärer. 

Ett skiljeavtal mellan parter utgör dock ett civilrättsligt moment, då det bygger på parternas 

avtalsfrihet. Parterna kommer gemensamt överens om att lägga in en skiljeklausul i 

huvudavtalet, vilket kan återspeglas till principen om partsautonomi.65 Ett skiljeavtal kan 

även på civilrättsliga grunder angripas och ogiltigförklaras med hjälp utav 

oskälighetsbestämmelsen i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, AvtL. Verkningarna av ett skiljeavtal är dock processrättsliga, 

varför skiljeavtalet även till viss del tillhör den offentliga rätten. 66 

2.4 Sammanfattning 

Parter kan i huvudavtalet dem emellan avtala om en skiljeklausul, då ska följaktligen en 

eventuell framtida tvist lösas genom ett skiljeförfarande. Huvudavtalet och en 

överenskommen skiljeklausul behandlas som två separata avtal enligt 

separabilitetsprincipen. Fördelarna med att lösa tvist i skiljenämnd är att förfarandet är 

smidigt, flexibelt och konfidentiellt. En nackdel med skiljeförfarandet är de kostnader som 

uppstår då parterna ska ersätta skiljemännen för deras arbete och utlägg. Medan 

skiljeförfarandet utgör ett offentligrättsligt förfarande, utgör konkursinstitutet istället en del 

                                                 
63 Zetterström, S., Offentlig rätt, s. 87 och Ramberg, C., Malmströms Civilrätt, s. 26. 

64 Zetterström, S., Offentlig rätt, s. 87 och Ramberg, C., Malmströms Civilrätt, s. 26. 

65 Se ovan avsnitt 2.1.2. 

66 Westberg, P., Civilrättsskipning, s. 459 f. 
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av civilrätten. De utgör följaktligen två skilda rättsområden. Vid konkurs tas 

konkursgäldenärens samtliga tillgångar i anspråk av ett konkursbo som utgör en 

självständig juridisk person. I konkurser där oprioriterade fordringar kan komma att erhålla 

utdelning kan dess borgenärer bevaka sina fordringar, om detta bevakningsförfarande 

påkallats av förvaltaren. Förvaltaren ska realisera konkursgäldenärens samlade tillgångar till 

pengar och upprätta ett förslag på utdelning till konkursborgenärer med förmånsrätt eller 

bevakade fordringar. Konkursförfarandet är, liksom skiljeförfarandet, inte offentligt men 

handlingar som i samband med konkursen skickas in till domstolen blir offentliga och alltså 

tillgängliga för allmänheten, alla handlingar som tillkommer i ett skiljeförfarande förblir 

dock konfidentiella. 
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3 Skiljeklausuls bundenhet  

3.1 Praxis 

3.1.1 Inledning 

Parter kan avtala om att eventuella tvister ska lösas genom ett skiljeförfarande istället för att 

avgöras i en domstol.67 Går dock en av parterna i konkurs förlorar denna sin 

rättshandlingsförmåga och blir då företrädd av konkursförvaltare.68 I och med detta uppstår 

fråga om skiljeklausulen kan göras gällande gentemot, eller åberopas av, konkursboet och 

dess borgenärer. Idag regleras problem som uppstår i samband med konkurs- och 

skiljeförfarande genom praxis då det saknas lagstiftning som behandlar kombinationen av 

de båda områdena. 

3.1.2 Konkursboets bundenhet av konkursgäldenärs skiljeavtal 

Den allmänna uppfattningen om att konkursbo anses bundet av konkursgäldenärs 

skiljeklausul i obligationsrättsliga tvister härstammar från NJA 1913 s. 191. 

I plenimålet69 NJA 1913 s. 191 utreddes huruvida konkursborgenärs påkallade 

skiljeförfarande, enligt ett tidigare avtalat kontrakt med konkursgäldenär som motpart, 

kunde anses vara giltigt efter konkursutbrottet. Andra borgenärer som bevakat fordringar i 

konkursen hade invänt och anfört att då skiljedomen meddelats först efter 

konkursutbrottet skulle den bli ogiltig, och vidare framfört att borgenärerna inte fått delta i 

sammansättningen av skiljemän vilket också borde leda till skiljedomens ogiltighet.  

Av HD:s avgörande framgår att skiljeavtalet som ingåtts före konkursutbrottet skulle 

behålla sin bindande verkan mot konkursboet. Då konkursförvaltare utsetts i och med att 

konkursgäldenär förlorat sin rättshandlingsförmåga, ansåg HD att förvaltaren haft 

befogenhet att utse en skiljeman. Borgenärernas yrkande om skiljedomens ogiltighet bifölls 

följaktligen inte och det tvistade fordringsanspråket kunde utan hinder av konkursutbrottet 

bli prövat genom skiljeförfarande. Detta då ingen omständighet, som kunnat rubba 

giltigheten av skiljedomen, åberopats. 

 

                                                 
67 Se ovan avsnitt 2.1.2. 

68 Se ovan avsnitt 2.2.3. 

69 In pleno-avgörande innebär att samtliga domstolens ledamöter deltagit i domen. 
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3.1.3 Konkursborgenärers rätt att mot konkursbo påkalla 

skiljeförfarande 

Fallet NJA 2003 s. 3 fastställer även det att skiljeklausul som ingåtts av konkursgäldenär är 

bindande för konkursbo efter att konkurs har meddelats och konkursborgenärer påkallat 

skiljeförfarande.  

Ett företags konkurs bidrog till att dess konkursborgenärer inledde ett 

bevakningsförfarande angående sina fordringar. De bevakade beloppen beräknades på de 

risker borgenärerna utsattes för då konkursboet inledde skiljeförfarande med endast några 

av de andra konkursborgenärerna angående fordringar dem emellan. Konkursboet hävdade 

att då det anmärkt på borgenärernas bevakade fordringar skulle fordringsrätten istället 

prövas i ett anmärkningsförfarande av rätten, i enlighet med bestämmelser i KonkL. 

Konkursborgenärerna hävdade, trots konkursboets anmärkning, att skiljeklausul som 

ingåtts i avtal mellan dem och konkursgäldenären skulle vara tillämplig, dels för att en 

överenskommelse skett mellan dem och konkursboet gällande att båda parter fortsatt givits 

rätt att påkalla skiljeförfarande samt dels för att konkursboet skulle varit bundet av 

konkursgäldenärs avtal i enlighet med principen som stadgats i NJA 1913 s. 191. 

Av HD:s avgörande framgick det att borgenärer i en konkurs ansågs vara bundna av beslut 

som givits av domstolar eller skiljenämnder före konkursutbrottet. Konkursborgenärer 

kunde inte bestrida sådana domar enbart för att de inte givits interventionsrätt i 

förfarandet. Skiljeklausul som ingåtts före konkursen utbröt bör ha varit bindande för 

borgenärerna och dess rätt till bevakning i konkursen, dock inte i den mån att de erhållit 

bevakningsrätt i själva skiljeförfarandet. I rättegång gällande fordringar som kan komma att 

aktualiseras i en konkurs ges både konkursboet och dess borgenärer rätt att intervenera i 

domstolsprocessen enligt 3 kap. 9 § 2 st. KonkL. Om ett skiljeavtal som ingåtts före 

konkursen skulle anses bindande för konkursboet och konkursborgenärerna finns det dock 

ingen reglering kring interventionsrätten stadgad i LSF. HD ansåg dock att det inte kan 

uteslutas att interventionsrätten gällande skiljeförfarande bör vara densamma som i 

domstolsprocesser. Om så ej skulle vara fallet gällande interventionsrätten menade HD att 

ett skiljeförfarande som en konkursborgenär begärt att få intervenera i, men av 

bevakandena bestridits interventionsrätt, skulle kunna fråntas sin bindande verkan i 

konkursen. I detta fall gav konkursborgenärerna konkursförvaltaren rätt att ingå förlikning 

gällande deras bevakningar, vilket gjorde att deras individuella rätt till intervention inte 

behövde behandlas. Ett skiljeavtal som ingåtts av konkursgäldenären binder följaktligen 
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konkursborgenärerna som kan påkalla skiljeförfarande, detta är enligt HD även förenligt 

med 9 kap. 16 § 1 st. KonkL. 

3.2 Tvist vid domstol enligt konkurslagen. 

Tvister om fordringar när konkurs är för handen prövas i de flesta fall efter att en fordran 

bevakats och anmärkts på, eller vid själva utdelningsförfarandet. Vanligtvis, när det mot en 

konkursgäldenär tvistas om fordringar, brukar prövningen kunna ske inom ramen för 

konkursförfarandet genom förlikningssammanträde eller i en jävsprocess.70  Det resultat 

som framgår av en jävsprocess eller vad som bestämts i utdelningsförfarandet har dock 

ingen verkan utom konkursen. Det finns då ytterligare ett sätt att lösa tvist vid konkurs, 

detta är att väcka talan vid allmän domstol, enligt 3 kap. 9 § KonkL, vilket även skulle få 

verkan utom konkursen. 71 

Enligt 3 kap. 9 § KonkL. kan konkursboet inträda vid sidan om konkursgäldenären, överta 

processen helt eller avstå från processen.72 Om konkursförvaltaren väljer att träda in i 

processen kommer konkursboet att, i enlighet med rättegångsbalkens bestämmelser, svara 

för eventuella rättegångskostnader.73. Om konkursgäldenären är svarandepart och 

konkursboet intervenerar är det boet som svarar för processkostnader. Om interveneringen 

istället sker på kärandens sida fördelas processkostnaderna solidariskt mellan konkursboet 

och konkursgäldenären.74 Om då konkursboet valt att träda in i processen och förlorar kan 

motparten använda sitt krav på processkostnader som en massafordran.75 En massafordran 

riktar sig direkt mot konkursboet och fordringsägaren till en massafordran vinner företräde 

framför konkursboets andra fordringsägare.76 Detta blir då problematiskt vad gäller 

borgenärernas bevaknings- och anmärkningsrätt.77 Den ursprungliga fordringen som 

parterna tvistar om, konkursfordringen, räknas dock inte som en massafordran. Denna 

                                                 
70 Kommentar till 3 kap 9 § KonkL, Karnov samt Welamsson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, 

s. 150. 

71 Kommentar till 3 kap 9 § KonkL, Karnov. 

72 Welamsson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 150. 

73 3 kap. 9 § 1 st. KonkL samt 13 kap. 7 § & 18 kap. 10 § rättegångsbalk (1942:740) (RB). 

74 Kommentar 68 till 3 kap. 9 § 1st. KonkL, Karnov.  

75 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s. 209. 

76 Welamsson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 84. 

77 Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 169. 
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konkursfordran har uppkommit mot konkursgäldenären innan konkursen utbröt och 

konkursboet i sig har ingenting med uppkomsten av den att göra.78 

3.3 Kommentarer kring inträdesrätten 

NJA 1913 s. 191 stadgar att konkursboet blir bundet av en skiljeklausul som ingåtts av 

konkursgäldenären innan konkursutbrottet och med detta kan antas att problemet är löst. 

Trots denna princip har tvister av denna karaktär uppstått långt senare vilket kan utläsas ur 

ytterligare rättsfall på området. I NJA 2003 s. 3 framgick att konkursborgenärer har rätt att 

påkalla skiljeförfarande mot ett konkursbo. Rättsfallet har å ena sidan ansetts stärka 

principen om skiljeavtalets bundenhet, från det numera 101 år gamla fallet NJA 1913 s. 

191.79 Det har å andra sidan även ansetts att principens prejudikatvärde har sänkts genom 

HD:s dom i NJA 2003 s. 3 då det uppstod osäkerhet kring hur den grundläggande 

principen från 1913 i kommande fall skulle utredas.80 Vad det senare rättsfallet tog upp, 

vilket det förra inte behandlade, var att konkurslagens bestämmelser gällande tvister 

analogivis kunde tolkas med skiljeförfarandet. Gemensamma nämnare för båda fallen är att 

de berör tvister av obligationsrättslig karaktär och i båda fallen har borgenärerna bevakat 

fordringar i konkursen.  

I processer då det tvistas om fordringar vilka eventuellt kan komma att göras gällande i 

konkursförfarandet kan konkursboet träda in, intervenera. Detta sker då vid sidan om 

konkursgäldenären som annars har en egen partsställning.81 Processer gäller i första hand 

rättegång i allmän domstol men ur NJA 2003 s. 3 kan utläsas att HD har anfört att 

bestämmelsen analogivis även kunnat tillämpas gällande skiljeförfarande.82 Bestämmelsen 

ur KonkL som HD i fallet från 2003 ansett eventuellt kunnat tolkas analogt gällande 

skiljeförfarande var 3 kap. 9 § KonkL. Detta lagrum är dock något av en undantagsregel i 

och med att tvister avseende fordringar främst löses i jävsprocess eller 

förlikningssammanträde i konkursrätten, varpå att göra en analogitolkning som kan komma 

att utvidga reglerna kring skiljeförfarande ter sig egendomlig. En analogitolkning skulle 

                                                 
78 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s.209.  

79 Welamsson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, s 153. 

80 Heuman, L., JT 2008-09 s. 374 (s. 384).  

81 3 kap. 9 § 2st KonkL, Kommentar till 3 kap 9 § KonkL samt Welamsson, L., Mellqvist, M., Konkurs och 

annan insolvensrätt, s 150. 

82 Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 168. 
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utvidga skiljedomsrätten i och med att reglering kring intervention i skiljeprocesser 

saknas.83 

Varför det uppstår tvist då skiljeklausul åberopas i konkurser har att göra med de olika 

parternas intressen. Konkursboet följer i mångt och mycket konkursrättens bestämmelser, 

vilka strävar efter att konkursförfarandet ska ske snabbt och med ringa kostnader så att 

konkursborgenärerna kan komma att utfå så mycket som möjligt av sina fordringar.84 En 

tvist avgörs enligt konkursrätten i första hand genom förlikningssammanträde eller 

jävsprocess. En pågående tvist kan även avgöras i allmän domstol i enlighet med 

bestämmelser i 3 kap. 9 § KonkL.85 Ett skiljeförfarande kan som ovan nämnts bli kostsamt 

då det är parterna som bekostar hela processen.86 Om ett skiljeförfarande då påkallas av en 

konkursborgenär mot ett konkursbo, och det enligt praxis är bundet av gäldenärens 

skiljeavtal, tillvaratas i första hand denna borgenärs intresse. Detta kan leda till att 

konkursboets övriga borgenärer eventuellt kan utfå en mindre egendomsmassa att dela på 

om konkursboet förlorar tvisten eller om de solidariska skiljedomskostnaderna blir höga. 

Om konkursboet förlorar tvisten stadgar 9 kap. 16 § KonkL att då borgenär har en fordran 

i en särskild rättegång ska rätten fastställa, genom dom, borgenärens rätt i konkursen. Den 

särskilda rättegång som åsyftas är skiljenämnd och av 9 kap. 16 § KonkL kan således utläsas 

att skiljedomen även kan få verkan och rättskraft utanför konkursen. I och med att en 

borgenär kan komma att utfå mer än de andra borgenärerna frångås 

likabehandlingsprincipen.87 Ur ett annat perspektiv kan även en bindande skiljeklausul som 

åberopas av en borgenär, varpå domen leder till att konkursboet vinner processen, innebära 

ekonomiska fördelar för boet och dess övriga borgenärer.  

Som tidigare nämnts utgör skiljeförfarandet offentlig rätt88, i dess breda bemärkelse och 

eftersom skiljeavtalet binder konkursboet enligt NJA 1913 s. 191 och NJA 2003 s. 3 ges 

den offentliga rätten följaktligen företräde framför civilrätten. 

                                                 
83 Möller, M., Insolvensrättsligt forum, s. 137 f. och Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 168.  

84 Se ovan avsnitt 2.2.3. 

85 Se ovan avsnitt 3.2. 

86 Se ovan avsnitt 2.1.2. 

87 Se ovan avsnitt 2.2.3. 

88 Se ovan avsnitt 2.1.1. 
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4 Undantag till principen om skiljeavtalets bundenhet  

4.1 Praxis 

4.1.1 Inledning 

Det är i tvister om fordringsanspråk stadgat att skiljeklausulen är bindande gentemot 

konkursboet. Det föreligger skillnader mellan dessa obligationsrättsliga anspråk och 

sakrättsliga tvister, inte minst i den praxis som denna uppsats behandlar. Det är i de 

sakrättsliga tvisterna och i tvister då avtalet och dess parter är av central betydelse som 

undantag görs ifrån skiljeklausulens bindande verkan gentemot ett konkursbo. I dessa fall 

kan fråga uppstå om konkursboet ändå skulle ha en valmöjlighet att, trots undantaget från 

skiljeklausulens bundenhet, processa i skiljenämnd.  

4.1.2 Skiljedoms ogiltighet gentemot konkursbo i tvister av särskild 

karaktär 

Då konkursgäldenären varit en förening blir målet av särskild karaktär. De som utgjort 

parter i det ursprungliga avtalet med konkursgäldenären blir då av betydelse och 

skiljedomen blir följaktligen ogiltig vid konkurs.  

I NJA 1926 s. 109 beslutade konkursboet att i samband med en ekonomisk 

slakteriförenings konkursutbrott fullfölja föreningens rörelse året ut. Käranden som var 

medlem i föreningen hade samma år, men efter det att konkursen utbröt, underlåtit att 

fullfölja sin leveransskyldighet av svin. Enligt det stadgade avtalet mellan föreningen och 

dess medlemmar skulle underlåtelse av leveransprestation innebära betalningsskyldighet av 

vitesbelopp för käranden. I föreningens föreskrifter stadgades det att tvist mellan 

föreningen och medlem skulle lösas av skiljemän, varpå konkursboet hänvisade frågan till 

skiljenämnd huruvida skadeståndsskyldighet förelåg för medlemmen eller inte. Trots 

medlemmens yttrande, om att föreningens rätt att åberopa skiljeklausulen inte övergått på 

konkursboet, ansåg skiljemännen sig som behöriga att pröva tvisten och genom skiljedom 

förpliktade de käranden att till föreningen utge vite. Rättsfrågan gällde ergo huruvida den 

uppkomna skiljedomen var giltig. HD anförde att föreningsmedlemmarnas 

leveransskyldigheter var av sådan karaktär att den inte kunde göras gällande av föreningens 

konkursborgenärer. HD ogillade följaktligen skiljedomen som fullgjorts efter 

konkursutbrottet till följd av konkursboets inträde. 
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4.1.3 Skiljedoms ogiltighet gentemot konkursbo i sakrättslig tvist 

Denna tvist grundades i fråga om äganderätt och var följaktligen av sakrättslig karaktär. En 

skiljeklausul som ingåtts av konkursgäldenär var inte bindande gentemot dess konkursbo, 

då skiljedom meddelats blev den därför ogiltigförklarad.  

I NJA 1931 s. 647 hade två bolag upprättat ett entreprenadavtal som innebar att det ena 

bolaget, entreprenören, skulle utföra visst arbete i en byggnad åt det andra bolaget, 

beställaren. Avtalet innehöll en skiljeklausul samt ett ägarförbehåll gällande visst material 

som av entreprenören tillfördes byggnaden. Beställaren hade dock enligt avtalet äganderätt 

till det material som tillförts byggnaden. Om beställaren underlät att erlägga betalning i 

enlighet med avtalet hade entreprenören rätt att ta tillbaka visst material, till detta behöll 

entreprenören alltså sin äganderätt tills dess att full betalning erlagts. Tvister mellan 

parterna gällande entreprenadavtalet eller därmed liknande tvister skulle avgöras genom 

skiljeförfarande. Beställaren gick i konkurs och entreprenören erhöll inte full betalning för 

entreprenaden. Entreprenören påkallade då skiljeförfarande gentemot konkursboet och 

yrkade att skiljenämnd skulle fastslå rätten att utfå materiel från byggnaden. 

Konkursförvaltaren bestred skiljenämndens behörighet och framförde att något skiljeavtal 

inte förelåg mellan entreprenören och beställarens konkursbo utan istället förelåg mellan 

entreprenören och beställaren, konkursgäldenären. Skiljenämnden fann avtalet i sin helhet, 

innefattande både skiljeklausul och ägandeförbehåll, bindande mellan entreprenören och 

beställarens konkursbo.  

I tvist om verkställighet av skiljedomen fann HD att skiljeavtalet ej varit bindande mellan 

konkursboet och entreprenören. Konkursgäldenären, beställaren, hade således inte med 

bindande verkan kunnat avtala om skiljeförfarande med bindande verkan för dess 

konkursbo. Skiljedomen ogiltigförklarades och verkställigheten av domen upphörde.  

4.1.4 Skiljeklausuls ogiltighet gentemot konkursbo i tvister av 

sakrättslig karaktär 

Även NJA 1993 s. 641 gällde en tvist av sakrättslig karaktär då HD liknade olovlig 

utbetalning enligt aktiebolagslag (2005:551), ABL, med en återvinningstalan. 

Konkursgäldenärens skiljeklausul blev följaktligen inte bindande gentemot konkursboet. 

I NJA 1993 s. 641 väckte ett konkursbo talan vid allmän domstol och yrkade att en 

överlåtelse från konkursgäldenären till ett annat bolag, som skett innan konkursen utbröt, 

skulle återgå till konkursboet då ersättningen för överlåtelsen varit så låg att den enligt 
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aktiebolagslagens tvingande regler ansågs utgöra olovlig utbetalning. I överlåtelseavtalet 

mellan konkursgäldenären och det andra bolaget fanns en skiljeklausul intagen som 

omfattade överlåtelseavtalets tolkning, giltighet, tillkomst och tillämpning. Det var dessa 

typer av tvister som enligt klausulen skulle avgöras genom skiljedom. Det övertagande 

bolaget hävdade att tvisten om överlåtelsen omfattades av skiljeklausulen och därför, istället 

för i allmän domstol, skulle avgöras genom skiljeförfarande. Konkursboet framförde att 

parter i skiljeavtal inte kan förfoga över tvingande lagregler så som de aktuella 

aktiebolagsreglerna. Detta skulle innebära att skiljeklausulen inte blev tillämplig i denna 

tvist.  

I HD behandlades frågan om skiljeklausulens bundenhet gentemot konkursboet. HD 

framförde att huvudregeln gällande skiljeklausuler var att klausulen endast band de parter 

som medverkat i avtalet och inte en tredje part. Konkursförfarandets universalsuccession 

utgjorde dock i viss mån ett avsteg från denna huvudregel. Avsteget innebar att ett 

konkursbo var bundet av konkursgäldenärs skiljeklausul om tvist gällde fråga som blivit 

giltig även vid eventuellt konkursutbrott samt om konkursgäldenären fritt kunnat avtala om 

denna. HD menade dock att konkursbon inte kan anses vara bundna av skiljeklausuler då 

konkursförvaltaren avsett att föra återvinningstalan eller vid skiljeklausuler vilka 

konkursgäldenären inte fritt kunnat avtala om, exempelvis anspråk som gäller sakrättsligt 

skydd. HD menade även att i den utsträckning en förvaltare kunnat inleda ett 

förlikningsförfarande gällande frågor som kan komma att göras gällande i konkursen bör 

hen även kunna sluta skiljeavtal. Förlikning i en tvist gällande olovlig vinstutdelning och 

eventuell återbäring blir inte gällande mot bolagets borgenärer, likheter fanns enligt HD 

med sakrättsliga tvister. När en förlikning inte är bindande gentemot konkursborgenärerna 

blir inte heller en skiljeklausul bindande för konkursboet. Konkursboet ansågs av HD inte 

vara bundet utav skiljeklausulen och ansågs följaktligen kunna väcka talan gällande den 

olovliga utdelningen vid allmän domstol.  

4.1.5 Konkursboets valfrihet i sakrättsliga tvister 

Att inneha sakrättsligt skydd innebär att person är rättmätig ägare till egendom och får 

skydd mot tredje parts anspråk. Egendomen är således prioriterad vid konkurser, till 

skillnad från fordringsrätter som är oprioriterade.89  

                                                 
89 Henriksson, P., Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser, s. 46 och s. 232. 
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Av fallet från 1913 framgår att skiljeavtalets bindande verkan gäller i obligationsrättsliga 

tvister.90 Skiljeavtal är dock inte bindande då part gått i konkurs och tvisten är av sakrättslig 

karaktär, som exempelvis en återvinningstalan eller separationsrätt91. Om skiljeavtalet 

mellan parterna är utformat som så att det faktiskt omfattar sakrättsliga tvister hindrar det 

emellertid inte att tvister de facto löses genom skiljeförfarande. Det kan följaktligen anses 

att konkursboet i dessa fall har en slags valmöjlighet om det vill tvista enligt konkursrättsliga 

bestämmelser och då använda sig av undantagen till skiljeavtalets bindande verkan som 

stadgades i NJA 1926 s. 109, NJA 1931 s. 647 och NJA 1993 s. 641, eller om konkursboet 

väljer att tvista enligt skiljeförfarandets bestämmelser.92  

4.2 Kommentarer kring undantagen  

I NJA 1926 s.109 förklarades skiljedomen som ogiltig då fallet berörde en föreningsrättslig 

fråga. Konkursboet ansåg sig ha bättre rätt till svinen än vad medlemmen hade och 

grundade yrkandet på föreningsstadgan. Av utgången i fallet kan utläsas att skiljedomen 

ansågs vara ogiltig i och med att konkursboets inträde i skiljeavtalet var oberättigat. Detta 

eftersom konkursboet inte utgjorde en av de ursprungliga parterna i svinavtalet och därmed 

ansågs leveransskyldigheten vara av en sådan personlig karaktär för medlemmen att denne 

kunde hindra inträde. I fallet framkommer följaktligen att om avtalet, föreningsstadgan i 

detta fall, har övergått på konkursboet genom succession så är det, trots successionen, 

avtalsparterna som HD fokuserar på. Avtalsparternas intresse av att bara vara skiljebundna 

med den part de avtalat med, alltså konkursgäldenären, ska gå före konkursboets valfrihet 

till inträde i ett succederat skiljeavtal.93 I fall då en part motsatt sig tvistelösning genom 

skiljeförfarande ska tvisten följaktligen, i föreningsrättsliga frågor, avgöras i enlighet med 

konkursrättens bestämmelser. 

I NJA 1931 s. 647 behandlades frågan om ett kontrakt innehållande ägarförbehåll94 och 

skiljeklausul varit bindande gentemot ett konkursbo. Då tvisten gällde äganderätt, och 

                                                 
90 NJA 2003 s.3 (s.7) och avsnitt 3.3. 

91 Separationsrätt uppstår då äganderätten till egendom som gäldenären besitter kvarstår hos borgenären. 

Detta är möjligt genom äganderättsförbehåll. Se Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 53. 

92 Welamsson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, s.157. 

93 Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 161. 

94 Ägarförbehåll innebär att ena parten har rätt att återta vara om den andra parten inte fullföljt sin del av 

avtalet. Parten som har rätt att återta varan innehar fortfarande äganderätt över varan. Se Millqvist, G., 

Sakrättens grunder, s. 27 & 29. 



 

 
25 

därmed berörde en sakrättslig fråga95, kom HD fram till att konkursboet inte var bundet av 

konkursgäldenärens skiljeavtal och följaktligen ogiltigförklarades skiljedomen. HD 

framförde vidare att parter inte med bindande verkan för ett eventuellt framtida konkursbo 

kunde avtala om tvistlösning genom skiljeförfarande. Domen talar dock inte mot att ett 

konkursbo kan, om det utnyttjar sin valmöjlighet, intervenera i ett av konkursgäldenären 

ingått skiljeavtal.96  

Även i fallet NJA 1993 s. 641 berördes en sakrättslig fråga, i och med att återgång av 

olovlig utbetalning kan liknas med återvinningstalan, då det tvistas om vem som är 

rättmätig ägare till förmögenhet.97 I målet hade det övertagande bolaget betalat ett belopp 

som var så lågt att det ansågs som olovligt. Om det övertagande bolaget hade betalat mer 

för överlåtelsen, hade det kunnat bevara sin rätt till det överlåtna beloppet gentemot tredje 

part, konkursboet.  Hade det övertagande bolaget betalat ett skäligt belopp hade måhända 

inte konkursförvaltaren väckt talan om olovlig utbetalning och gäldenären hade kanske inte 

ens försatts i konkurs. HD tycks i fallet ha utgått från att ett konkursbo inte anses bundet 

av gäldenärens skiljeavtal. 98 Avtalet hade, liksom i NJA 1926 s. 109 en central betydelse vid 

bedömning av skiljeavtalets bundenhet.  Denna argumentation går emot vad som 

framkommit ur principen från NJA 1913 s. 191, det kan dock anses berättigat att 

argumentationsvis frångå principen i och med att det i det aktuella fallet gällde en 

sakrättslig tvist. Avtalets omfattning bedöms i sakrättsliga fall för att se om skiljeavtalet 

genom succession kan göras gällande mot en ny part. Skiljeavtalet kan endast binda ett 

konkursbo om konkursgäldenären och dess medkontrahent i huvudavtalet kunnat avtala 

om skiljeförfarande med i framtid bindande verkan mot en eventuell tredje part, 

konkursboet.99 

Som ovan nämnts utgör konkursrätten civilrätt100 och denna ges enligt NJA 1926 s. 109, 

NJA 1931 s. 647 samt NJA 1993 s. 641 företräde framför offentligrätten i och med att 

skiljeklausuler inte anses bindande gentemot konkursbon. 

                                                 
95 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s.26. 

96 NJA 1931 s. 647 och Söderlund, C., JT, 1996/97, s. 1007 (s 1010). 

97 4 kap. 5 § KonkL. och Millqvist, G., Sakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar 

avseende lös egendom, s. 51. 

98 Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 160. 

99 Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 160. 

100 Se ovan 2.2.1. 
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4.3 Principer  

4.3.1 Inledning 

Processrätten bygger på ett flertal vägledande principer. Dessa principer är av särskild 

betydelse för skiljeförfarandet men kan få en annan innebörd då processrätten kolliderar 

med insolvensrätten. Inom avtalsrätten finns principerna om att avtal ska hållas och att 

avtalen endast binder dess ursprungliga kontrahenter. Dessa principer kan i vissa fall även 

tillämpas på avtal som genom succession övergått från konkursgäldenär till ett konkursbo.  

4.3.2 Principer om succession 

Då en juridisk person gått i konkurs överförs dess samlade tillgångar, rättigheter och 

skyldigheter till konkursboet. De samlade tillgångarna överförs alltså från ett rättssubjekt till 

ett annat, detta sker genom principen om universalsuccession.101 De rättsförhållanden som 

konkursgäldenären inlett före konkursen utbröt består gentemot den nya parten, 

konkursboet.102 Principen är väsentlig då konkursgäldenären förlorar sin 

rättshandlingsförmåga vid konkursens utbrott.103 Då det istället gäller en enskild sak eller 

rättighet som överförs från en part kallas principen om singularsuccession104. I fall då 

singularsuccession sker övergår alltså inte den överlåtande partens samlade tillgångar, utan 

istället rättigheter och skyldigheter som varit förenade med det överlåtna objektet.105 

4.3.3 Kontradiktoriska principen 

Om universalsuccession skett och konkursboet erhållit konkursgäldenärs samtliga tillgångar 

övergår därför även de rättigheter som konkursgäldenären haft till konkursboet. Enligt den 

kontradiktoriska principen stadgas audiatur et altera pars, ingen ska dömas utan att först ha 

hörts. Detta ger följaktligen konkursboet rätt att yttra sig i målet på lika villkor som 

motparten. Principen blir därför betydelsefull för rättsäkerheten.106 

                                                 
101 Heuman, L., Skiljemannarätt, s. 101. 

102 Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 159. 

103 Se ovan avsnitt 2.2.3. 

104 Vid singularsuccession binder ett skiljeavtal dess kontrahenter, detta blev aktuellt i NJA 1997 s. 866. I målet 

hade rättigheter förvärvats av ett bolag och fråga uppstod då om bolaget även var bundet av ett 

överenskommet skiljeavtal som det överlåtande bolaget ingått med annan part. HD ansåg att skiljeavtalet 

binder en förvärvare vid singularsuccession samt den andra parten. 

105 Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 150 f. 

106 Carlson, P., Person, M., Processrättens grunder, s. 28. 
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4.3.4 Konkursgäldenärs avtal 

Den avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda – att avtal ska hållas, är allmänt känd inom 

näringslivet.107 Denna princip gäller även skiljeavtal.108 Civilrättsliga avtal binder i princip 

endast dess avtalsparter i enlighet med principen om avtalets subjektiva begränsning, inter 

partes.109 Parterna, som avtalat om skiljeklausul, förutsätter då att det är de som vid en 

eventuell tvist gemensamt ska lösa situationen genom skiljedom.110  

En gäldenärs samlade avtalsförhållanden går inte per automatik, genom 

universalsuccession, över på konkursboet efter konkursutbrottet, konkursboet är alltså inte 

bundet att fullfölja alla gäldenärens avtal och dess prestationer. Vissa slags avtal upphör 

omedelbart när ena parten går i konkurs, andra avtal har konkursboet möjlighet att 

intervenera i om det anses önskvärt och vissa avtal kan omedelbart efter ett konkursutbrott 

hävas av motparten.111 Då konkursgäldenär ingått skiljeavtal före konkursutbrottet blir 

konkursboet enligt praxis bundet av skiljeavtalet och rättigheter samt skyldigheter som 

skiljeavtalet omfattar övergår till konkursboet, förutsatt att tvisten är av obligationsrättslig 

karaktär.112 Huvudavtalet i sig behöver dock inte vara bindande mot boet. I enlighet med 

separabilitetsprincipen ses huvudavtalet och skiljeklausulen som två separata avtal.113 

Undantag från denna bundenhet har i praxis stadgats då tvisten som ska avgöras i 

skiljedom är av sakrättslig karaktär, då är konkursboet således inte bundet utav 

skiljeavtalet.114 

4.4 Sammanfattning 

Att ett konkursbo har möjlighet att överta konkursgäldenärens rättsförhållanden, då denna 

förlorat sin rättshandlingsförmåga, bygger på universalsuccession. Alla konkursgäldenärens 

avtal succederar inte automatiskt över på konkursboet. Beroende på avtalstyp varierar 

konkursboets och kontrahentens förpliktelser. Enligt praxis är en skiljeklausul som ingått i 

                                                 
107 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 27. 

108 Kvart, J., Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 20. 

109 Bernitz, Ulf., Standardavtalsrätt, s. 57. 

110 Westberg, P., Civilrättskipning, s. 432. 

111 Welamson, L., Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 180 ff och Söderlund, C., JT, 1996/97, s. 

1007 (s 1010). 

112 NJA 2003 s. 3 och Lindskog, S., Skiljeförfarande: en kommentar, s. 159 f. 

113 Se ovan avsnitt 2.1.2 och avsnitt 5.2.3. 

114 NJA 1926 s. 109, NJA 1931 s. 647 och NJA 1993 s. 641. 
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ett avtal bindande för ett konkursbo om tvisten som ska avgöras i skiljedom berör en 

obligationsrättslig fråga. Undantagsvis blir konkursboet inte bundet av en skiljeklausul i 

tvister som gäller frågor av förenings- eller sakrättslig karaktär. Enligt den kontradiktoriska 

principen erhåller konkursboet samma rätt som konkursgäldenären haft att föra talan i 

eventuell process. Detta gäller således även i en skiljedomstvist.  
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5 Analys och slutsats 

5.1 Inledning 

Detta sista kapitel besvarar uppsatsens syfte och frågeställning; att beskriva om och när ett 

konkursbo är bundet utav konkursgäldenärs skiljeavtal samt konsekvenser av detta. Vidare 

utreds även huruvida en utveckling av rättsområdet är erforderlig och hur detta i så fall 

borde ske. Gällande rätt om och när en konkursgäldenärs skiljeavtal binder dess konkursbo 

analyseras i kapitlets första avsnitt. Kapitlets andra avsnitt analyserar om rättsområdet bör 

utvecklas och hur denna utveckling i så fall bör ske. Det sista avsnittet i kapitlet 

sammanfattar författarnas slutsatser. 

5.2 Om och när en skiljeklausul binder ett konkursbo 

5.2.1 Bundenhet vid obligationsrättsliga tvister 

Ett konkursbo är bundet av konkursgäldenärs skiljeklausul då tvister berör 

obligationsrättsliga frågor så som exempelvis fordringsanspråk, detta framgick ur NJA 1913 

s. 191 och NJA 2003 s. 3. I fallet från 1913 tvistades huruvida skiljedom som meddelats var 

giltig eller ej då konkursboet var i skuld till borgenär. Det var därför en tvist av 

obligationsrättslig karaktär. Detsamma gällde fallet från 2003 då det gällde tvist om 

bevakade fordringar, vilket även det utgör ett obligationsrättsligt anspråk. I båda fallen 

ansågs konkursboet bundet utav konkursgäldenärens skiljeklausul. Det skiljer 90 år mellan 

dessa fall och det kan därmed diskuteras huruvida fallet från 2003 har förstärkt den latenta 

principen som stadgades i 1913 eller om det tagit avsteg från vad som stadgades om 

bundenheten i 1913 års fall. Likheten mellan fallen ligger i att de båda berör 

obligationsrättsliga frågor samt att bevakningsförfaranden var aktuella i båda fallen. Det 

finns dock flera skillnader mellan rättsfallen vilket tyder på att hänsyn måste tas till de olika 

omständigheterna innan det direkt kan antas att NJA 2003 s. 3 har förstärkt grundsatsen 

från NJA 1913 s. 191. HD hade i sin bedömning i det senare fallet tagit hänsyn till att 

konkursförvaltaren erhållit rätt att ingå förlikning från samtliga borgenärer. Det kan därför 

tyda på att det var just denna förlikningsrätt, vilken förvaltaren erhållit, som sedan låg till 

grund för utgången i målet; att skiljeklausulen band konkursboet och dess borgenärer. HD 

resonerade vidare om en eventuell analogitolkning av 3 kap. 9 § KonkL och LSF. Denna 

analogitolkning kan anses vara förbryllande. I NJA 2003 s. 3 anförde HD att 3 kap. 9 § 

KonkL skulle kunna vara tillämplig som lösning på frågan huruvida konkursboet har rätt 

till inträde i skiljeförfarandet. Om analogitolkning anses berättigad skulle det innebära att i 
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fall då konkursgäldenären är svarandepart i tvisten ska konkursboet träda in vid sidan om 

konkursgäldenären. Om konkursgäldenären istället vore kärandepart i tvisten ska 

partsställningen komma att succedera över på konkursboet som då inträder i processen 

istället för konkursgäldenären. Det bör understrykas att utgången av fallet NJA 2003 s. 3 i 

slutändan inte grundades på denna analogitolkning. Huruvida det går att analogitolka eller 

ej är därmed något osäkert. Eftersom det i dagsläget inte finns någon motsvarighet till 

intervenering stadgad i LSF kan en analogitolkning av konkurslagens bestämmelse om 

intervention tänkas vara opassande. 

5.2.2 Obundenhet vid sakrättsliga och föreningsrättsliga tvister 

I praxis har stadgats att vid sakrättsliga tvister binder en skiljeklausul inte ett framtida 

konkursbo. I dessa fall kan alltså inte en konkursgäldenär med bindande verkan avtala för 

en framtida tredje part, ett konkursbo, om tvistlösning genom skiljeförfarande. Detta kan 

utläsas ur NJA 1931 s. 647 och 1993 s. 641. Ett konkursbo är heller inte bundet utav 

konkursgäldenärens skiljeklausul vid föreningsrättsliga tvister, vilket kan utläsas ur NJA 

1926 s. 109. 

I NJA 1931 s. 647 tvistades det om verkställighet av skiljedom som medgivit återgång av 

äganderätt för viss egendom från konkursgäldenär till borgenär. HD kom fram till att 

skiljeklausulen inte haft direkt bindande verkan gentemot konkursboet och skiljedomen 

verkställdes således inte. HD:s dom utesluter dock inte att konkursboet haft valmöjlighet att 

intervenera i konkursgäldenärens skiljeavtal om det hade varit önskvärt från boets sida. 

Eftersom huvudavtalet och skiljeavtalet ses som två separata avtal, i enlighet med 

separabilitetsprincipen, skulle konkursboet kunna välja att intervenera i skiljeavtalet även 

om huvudavtalet skulle anses ogiltigt. Den eventuella valmöjligheten har som positiv aspekt 

att den kan innebära fördelar för ett konkursbo som önskar vinna äganderätt över egendom 

genom ett skiljeförfarande för att öka boets egendomsmassa. Denna eventuella 

valmöjlighet har dock även negativa aspekter för konkursboet då den kan ge upphov till 

viss förvirring över rättsläget. Med en eventuell valmöjlighet föreligger det inget klart 

rättsläge av när ett konkursbo ska inträda eller inte i de sakrättsliga fallen. I och med att en 

eventuell valmöjlighet existerar kan det således aldrig uteslutas att ett konkursbo kommer 

tvista i skiljedom med hjälp utav konkursgäldenärs skiljeklausul trots att tvisten berör ett 

sakrättsligt anspråk. En valmöjlighet för konkursboet skulle inte göra rättsläget mer klart. 
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Att en skiljeklausul inte binder boet i sakrättsliga tvister har även framkommit i NJA 1993 

s. 641 då HD liknade en olovlig utbetalning enligt ABL med återvinning, vilket utgör ett 

sakrättsligt anspråk. HD:s utlåtande, att konkursbon inte ansågs bundna utav 

konkursgäldenärers skiljeklausuler, tycks ha sin grund i NJA 1931 s. 647. Antagandet att 

konkursboet inte är bundet kan ur ett annat perspektiv även ses som att HD måhända 

ändrat ståndpunkt sedan 1913 och utgått från att avtalets karaktär varit viktigare än att 

konkursgäldenärens skiljeavtal även binder dess konkursbo. I NJA 1926 s. 109 hade avtalet 

och dess parter en central betydelse för utgången av målet. En föreningsstadga, vari fanns 

en skiljeklausul för lösning av eventuella tvister mellan föreningen och dess medlemmar, 

ansågs av HD inte vara bindande för föreningens konkursbo. En föreningsmedlem hade 

genom stadgan avtalat med föreningen, det var således dessa som var kontrahenterna i 

avtalet. Konkursboet som tredje part ansågs inte kunna intervenera i ett sådant personligt 

avtal. Avtalets subjektiva begränsning förefaller alltså i detta fall av HD:s bedömning vara av 

starkare karaktär än att en skiljeklausul kan succedera till tredje part, konkursboet.  

5.3 Konsekvenser av bundenheten 

5.3.1 Avtalsrättsliga konsekvenser 

Att parter kan avtala om skiljeklausul och med rättsgrundsatsen från 1913 års fall därmed 

binda ett eventuellt framtida konkursbo, alltså en tredje part, ter sig märkligt. Ur ett 

perspektiv kan det tänkas att parterna, i och med deras avtalade skiljeklausul, har önskat att 

tvister ska avgöras just i skiljenämnd och att partsviljan då upprätthålls då parterna binds av 

skiljeklausulen.  

Det är dock inte i alla fall som part önskar att ett skiljeförfarande blir aktuellt, trots att 

parterna avtalat om skiljeklausul. Ponera att part A, vid ingående av huvudavtalet med part 

B, skrivit på ett huvudavtal med intagen skiljeklausul endast för att möjliggöra en 

affärsförbindelse dem emellan. Låt säga att B är ett större företag med bättre möjlighet till 

att bekosta ett skiljeförfarande än A. Det kan då antas att partsviljan endast varit att ingå en 

affärsförbindelse och inte att en eventuell tvist ska lösas genom skiljeförfarande. Partsviljan 

bör därmed, ur ett annat perspektiv, inte endast ses som en önskan att tvista på visst sätt, 

utan den ursprungliga partsviljan kan ha varit att endast ingå avtal med viss part. Om då en 

av parterna gått i konkurs har förutsättningarna dock förändrats, parterna är inte desamma 

som vid avtalsslutet. Det kan därför ses som att partsviljan bör ha varit att binda de 

ursprungliga parterna vid huvud- och skiljeavtalet i enlighet med principen om avtalets 
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subjektiva begränsning. Parterna skulle innehaft alla rättigheter enligt skiljeavtalet och då 

exempelvis kunnat utse varsin sakkunnig skiljeman. I NJA 1913 s. 191 godkände HD dock 

att konkursförvaltaren, istället för den ursprungliga parten konkursgäldenären, fått utse en 

skiljeman. Konkursgäldenären hade förlorat sin rättshandlingsförmåga och dess rättigheter 

hade därmed succederat till konkursboet. Detta kan å ena sidan av HD:s bedömning tolkas 

som ett avsteg från avtalets subjektiva begränsning, alltså avsteg från en utav avtalsrättens 

främsta principer – att endast de ursprungliga parterna binds. Det är vidare märkligt att 

denna bundenhet, genom skiljeavtalet, även kan komma att ändra ordningen i ett eventuellt 

framtida bevakningsförfarande. Konkursrätten har, som ovan nämnts i avsnitt 2.2.1, till 

syfte att tillgodose borgenärskollektivets intressen. I de konkurser där 

bevakningsförfarande kan bli aktuellt bör borgenärerna således kunna lita på att det finns 

en viss ordning att gå efter. Detta bör inte åsidosättas till fördel för en borgenär med 

skiljeklausul, som kan komma att utfå sin fordran genom skiljetvist, men till nackdel för 

resterande borgenärer utan avtalade skiljeklausuler som istället får bevaka sina fordringar i 

konkursen.  

5.3.2 Kostnader 

Om skiljeförfarande blir aktuellt mot ett konkursbo uppstår fråga gällande fördelningen av 

processkostnaderna. Ett skiljeförfarande är kostsamt och kostnaderna för ett sådant 

förfarande utgör massafordringar. Om konkursboet utgör förlorande part kommer dessa 

processkostnader således tas direkt ur boets egendomsmassa. Även det belopp som 

bestäms genom skiljedom kommer kunna få rättskraft utom konkursen, detta i enlighet 

med 9 kap. 16 § KonkL. Detta förfarande skulle gå ut över de resterande borgenärerna med 

oprioriterade fordringar då konkursboets egendomsmassa skulle komma att minska. För att 

demonstrera detta antagande framställs här ett exempel: Anta att ett konkursbo har fyra 

borgenärer med bevakade fordringar. Mellan konkursgäldenären och en av borgenärerna 

finns ett avtal med en intagen skiljeklausul. Skulle konkursboet anses bundet att tvista i ett 

skiljeförfarande med denna borgenär och sedan förlora tvisten skulle processkostnaderna 

komma att bli massafordringar gentemot boet. Beloppet som utdömts till förmån för 

borgenären i skiljeförfarandet skulle även, av rätten, kunna bli fastställt i konkursen. De 

resterande tre borgenärerna skulle därmed få en mindre andel ur boets egendomsmassa att 

dela på vid utdelningstillfället.  

Som ovan nämnts, i avsnitt 2.1.4, är skiljeförfarandet en effektiv och snabb 

tvistlösningsmetod men kostnaderna kan i slutändan bli väldigt höga. Om ett konkursbo 
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anses bundet utav skiljeklausul och således måste tvista i skiljedom blir den 

kontradiktoriska principen tillämpbar även på boet som har intervenerat. Då boet ges rätt 

att yttra sig i målet krävs det att konkursförvaltaren har blivit insatt i konkursgäldenärens 

tvist. Detta kan leda till tidsfördröjning och ineffektivitet i processen. Ju längre tid 

processen tar desto mer ersättning krävs till skiljenämnden, eftersom kostnaderna i ett 

skiljeförfarande är solidariska, sker detta på bekostnad av boets egendomsmassa. 

Konkursförfarandets tvistlösningsmetoder, så som förliknings- och jävsprocess, är mindre 

kostsamma än ett skiljeförfarande. Kostnaderna för en tvist i allmän domstol i enlighet med 

KonkL kan bli höga men eftersom parterna inte utbetalar ersättning till domarna för deras 

arbete samt att förfarandet kan komma att stanna efter första instans, i och med att 

konkursförvaltaren strävar efter att snarast likvidera boet, bör detta inte leda till allt för 

höga kostnader. Effekten av att konkursrätten ges företräde bör även leda till att 

borgenärernas intressen tillvaratas bättre eftersom konkursboets egendomsmassa inte 

minskar med lika mycket som om boet tvistar i skiljeförfarande. Detta torde vara en 

anledning till att konkursrätten ska ges företräde framför skiljeprocessen. 

Att konkursbon anses vara bundna av konkursgäldenärers skiljeklausuler innebär att 

konkursrättens tvistlösningsmetoder motarbetas av de kostsamma skiljeförfarandena. Detta 

bör följaktligen tyda på att konkursförfarandets tvistlösningsmetoder bör ges företräde 

framför skiljeförfarandet. Det ter sig även besynnerligt att ett skiljeavtal mellan två parter, 

som kan komma att binda ett konkursbo, ska ges företräde framför en så central del av 

civilrätten som konkursinstitutet. 

5.3.3 Kollision av offentlig- och civilrätt 

Eftersom skiljeförfarandet tillhör den offentliga rätten och konkursinstitutet tillhör 

civilrätten bidrar detta försök till att kombinera rättsområdena, vilket sker då bundenhet 

föreligger, till att en kollision uppstår som kan tyckas vara besynnerlig. Dessa rättsområden 

är i grunden helt separata då de gäller det allmänna kontra det enskilda, och det enskilda 

kontra det enskilda. Det kan ses som olämpligt att HD tvingat ihop dessa rättsområden 

genom att låta skiljeklausulen ha bindande verkan gentemot konkursboet. I konkursrätten 

finns olika tvistlösningsmetoder som istället bör kunna tillämpas om konkursrätten ges 

företräde, detta bidrar än mer till att HD:s förhållningssätt ter sig lustigt. Konkursrättens 

tvistlösningsmetoder bör utgöra lex specialis vid tvister som uppkommit efter 

konkursutbrottet. Konkursboet, som inte existerade då konkursgäldenären och dess 
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kontrahenter avtalat, bör inte bli bunden av en annan tvistlösningsmetod än de alternativ 

som finns i KonkL. 

5.3.4 Varför bundenhet ej bör föreligga 

I tvister av sakrättslig karaktär, där en skiljeklausuls eventuella bindande verkan för 

konkursbon blir en aktuell fråga, kan av HD:s domar utläsas tre utmärkande element; 

konkursboets valmöjlighet att intervenera, avtalets centrala betydelse samt de ursprungliga 

avtalsparterna och deras gemensamma partsvilja. Av bundenheten i NJA 1913 s.191 och 

NJA 2003 s. 3 kan dock inte utläsas någon valmöjlighet, där binds boet oavsett vad det 

egentligen önskar och utan beaktande av att boet riskerar att förlora tvisten och boets 

egendomsmassa. I dessa obligationsrättsliga situationer blev de samlade borgenärernas 

intressen åsidosatta av en enskild borgenärs avtalade skiljeklausul. Det kan av detta även 

dras slutsatsen att HD lagt stor vikt vid att avtalet om skiljetvist skulle hållas och därmed 

även uttänjt avtalets subjektiva begränsning och den ursprungliga partsviljan till att även 

omfatta en framtida tredje part, konkursboet. HD:s sätt att bedöma i dessa 

obligationsrättsliga tvister, att bevilja bundenhet för skiljeklausulen gentemot ett 

konkursbo, kan jämförelsevis med bedömningarna i de sakrättsliga tvisterna ses som 

omständiga och onödigt komplicerade. HD har i de obligationsrättsliga fallen försökt 

kombinera skiljeförfarandets och konkursens respektive rättsområden. Detta dels genom 

att diskutera eventuella analogitolkningar rättsområdena emellan och dels genom att 

komma fram till bundenheten. I och med att en konkursgäldenärs skiljeklausul anses 

bindande gentemot ett konkursbo och konkursboet således måste tvista i skiljeförfarande 

istället för att tvista i enlighet med konkursrättens bestämmelser, har HD här försökt 

kombinera rättsområdena. 

5.4 Om lagstiftning eller annan utveckling erfordras 

5.4.1 Varför utveckling erfordras 

Lagstiftning på området saknas, och därmed bör diskuteras hur rättsläget skulle kunna 

utvecklas. Ställning bör tas till vilket av rättområdena som i sådant fall då skulle fordra en 

förbättring. Praxis har inte utvecklats märkbart under det senaste seklet och det kan 

därmed vidare diskuteras om rättsläget ens behöver utvecklas.  

Som genomgående behandlats i uppsatsen beslutade HD i NJA 1913 s. 191 att parternas 

överenskommelse om tvistlösning genom skiljeförfarande band konkursgäldenärens 

konkursbo i obligationsrättsliga frågor, NJA 2003 s. 3 framhöll i stort sett detsamma. Att 
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rättsläget gällande skiljeklausulens bindande verkan gentemot ett konkursbo har sin grund i 

ett 101 år gammalt rättsfall kan tyckas egendomligt. Viss skillnad finns mellan rättsfallet 

från 1913 och rättsfallet från 2003 men trots det så är den allmänna uppfattningen att ett 

skiljeavtal faktiskt binder ett konkursbo. Det kan dock diskuteras huruvida det är ett 

problem att rättsläget ser ut som det gör idag. Att det finns två rättsfall som fastställer 

konkursgäldenärs skiljeklausuls bundenhet gentemot dess konkursbo och att ingen direkt 

tillämplig lagstiftning har stadgats skulle kunna tyda på att näringslivet accepterat och 

anpassat sig efter denna uppfattning. Denna acceptans kan tänkas ligga i att det, gentemot 

de borgenärer som kan komma att bli oprioriterade i respektive eventuella konkurser, 

undvikts att avtala om skiljeklausuler. Det skulle följaktligen kunna uppfattas som om att 

avsteg inte görs ifrån sedvänjan. Det är dock ändå förbryllande att en juridisk persons avtal 

med sin medkontrahent även binder ett framtida konkursbo som inte existerar vid avtalets 

uppkomst. Det författarna anser vara det faktiska skälet till varför rättsläget inte har 

utvecklats märkbart sedan NJA 1913 s. 191 bör istället vara att bevakningsförfaranden var 

aktuella i båda de obligationsrättsliga fall som denna uppsats behandlar. 

Bevakningsförfarande blir, som ovan nämnts i avsnitt 2.2.4, inte aktuella i allt för stor 

utsträckning då det vanligtvis inte finns tillräckliga medel för att borgenärer med 

oprioriterade fordringar kan tänkas utfå utdelning ur konkursen. Detta bör vara skälet till 

varför fler tvister av detta slag inte uppstått i större utsträckning och således även skälet till 

varför lagstiftning saknas. Det kan dock inte uteslutas att framtida tvister av detta slag 

kommer uppstå och att rättsläget bör då inte vara så pass osäkert som det i nuläget är. 

5.4.2 Hur utveckling på området bör ske 

Något som skulle kunna bidra till ett mer klart rättsläge och en utveckling av området skulle 

kunna vara att lagstiftningen ändras. Någon större reform på området är inte erforderlig, 

utan något som skulle bringa klarhet i rättsläget skulle kunna vara att ett konkursbo skulle 

få inträdesrätt. Inträdesrätten skulle inte bara föreligga i allmän domstol utan även i 

skiljedomstvister. HD har försökt sig på en eventuell analogitolkning mellan konkursboets 

inträdesrätt i 3 kap. 9 § KonkL och skiljeförfarandet. Denna analogitolkning blev som 

tidigare anförs, i avsnitt 3.3 och 5.2.1, inte aktuell då interveneringsrätt inte finns stadgad 

för skiljeförfarande i LSF. Att tillföra interventionsrätt för tredje part i LSF skulle kunna 

vara en lösning på problemet som uppstår då en part går i konkurs och det finns 

skiljeklausuler avtalade mellan konkursgäldenären och dess borgenärer. Att stadga sådan 

interveneringsrätt i LSF skulle enligt författarna vara ett bättre alternativ än att analogitolka 
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två separata rättsområden. Att tillföra interventionsrätt i LSF skulle underlätta för lösningen 

av problemet då det inte längre skulle grundas på praxis som i dagsläget är något oklar. Att 

den offentliga rätten och civilrätten kombineras genom lag bör vara en bättre utväg än att 

det av HD görs försök till analogitolkning i praxis. Konkursboets bundenhet av 

konkursgäldenärens skiljeavtal skulle dock fortfarande föreligga. 

Om en sådan interventionsrätt skulle utformas i likhet med 3 kap. 9 § KonkL skulle detta 

vidare innebära att konkursboet fick en direkt valfrihet att inträda i eller avstå från 

processen. Att konkursboet trots det anses bundet av skiljeklausulen skulle innebära att boet, 

vid eventuell lagstiftning om interventionsrätt i LSF, alltid riskerar att förlora 

egendomsmassa. Detta eftersom skiljeprocesskostnader fördelas solidariskt mellan kärande 

och svarande part och att processkostnaderna utgör massakostnader. Det skulle därmed gå 

ut över de övriga borgenärerna med oprioriterade fordringar, vilket ses negativt ur ett 

borgenärsperspektiv. Skulle det i LSF lagstadgas om interventionsrätt för tredje part, 

innebär detta även att det lagstadgas att en skiljeklausul kan binda en framtida tredje part. 

Att detta skulle komma att bli lagstadgat är oklokt då syftet med principen om avtalets 

subjektiva begränsning, att avtalet i grund och botten är mellan konkursgäldenären och 

dess medkontrahent, skulle frångås. I och med att denna princip är fundamental inom 

avtalsrätten blir frångåendet av principen än mer oroväckande. Rättsläget bör utvecklas 

men att lagstifta om intervenering i LSF är följaktligen inte att föredra. 

I de sakrättsliga fall som uppsatsen behandlat har konkursgäldenärs skiljeklausul inte 

ansetts bindande gentemot dess konkursbo. HD har i dessa fallen lagt stor vikt vid avtalen 

och dess kontrahenter. Detta bör tyda på att principen om avtalets subjektiva begränsning 

har upprätthållits. HD:s domskäl har varit tydligare i dessa sakrättsliga fall än i de 

obligationsrättsliga fallen och då konkursgäldenärens skiljeklausul inte ansetts binda dess 

konkursbo, har rättsområdena inte kolliderat.  Dessa domar bör ses som vägledande i 

framtida tvister gällande skiljeklausuls bindande verkan gentemot konkursbo, oavsett om 

det rör sig om obligations- eller sakrättsliga tvister. Att författarna tar ett sådant 

ställningstagande, att de sakrättsliga domarna bör vara vägledande för framtida utveckling 

på området genom praxis, bygger på att de samlade borgenärernas intressen ska tillvaratas i 

alla slags konkurser, inte bara de som i och med att ett bevakningsförfarande blivit aktuellt 

har kunnat åberopa skiljeklausul gentemot konkursboet och därmed givit sig själva en 

fördel. Då en konkurs är ett förfarande med begränsade resurser blir det i slutändan alltid 

några parter som tvingas dra de kortaste stråna och detta bör således ske på lika villkor för 
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dessa parter. Vidare bör konkursbon inte bindas utav konkursgäldenärs skiljeavtal eftersom 

detta går emot en så pass grundläggande princip inom avtalsrätten som principen om 

avtalets subjektiva begränsning. En slutsats som denna skulle även innebära att en kollision 

av rättsområdena kan förhindras. Konkursrätten bör trots allt vara till för att i första hand 

tillämpas, lex specialis, då konkurser är för handen. Detta skulle bidra till ett mer klart 

rättsläge.  

5.5 Slutsats 

Gällande frågan om och när ett konkursbo är bundet utav dess konkursgäldenärs skiljeavtal 

är rättsläget som sådant att det i obligationsrättsliga tvister binder konkursboet, medan 

skiljeavtalet i sakrättsliga och föreningsrättsliga tvister inte anses bindande gentemot boet. I 

de sakrättsliga och föreningsrättsliga tvisterna uppstår ingen kollision mellan LSF och 

KonkL eftersom boet inte anses bundet utav skiljeklausulen, utan konkursrättens 

bestämmelser ges företräde.  

Enligt författarnas åsikt har HD, genom att göra en skiljeklausul som ingåtts av 

konkursgäldenären bindande gentemot konkursboet i obligationsrättsliga tvister, dömt 

oförenligt med konkursrätten. Konsekvenserna av att kombinera rättsområdena har lett till 

att en kollision mellan rättsområdena uppstått. Detta har inneburit ett avsteg från 

likabehandlingsprincipen som gäller för borgenärskollektivet. Det är vidare märkligt att HD 

accepterat att en skiljeklausul kan binda ett framtida konkursbo som tredje part. Enligt 

författarnas mening har HD därmed utvidgat det ursprungliga avtalet och även uttänjt 

principen om avtalets subjektiva begränsning. I och med detta kan även ett framtida 

bevakningsförfarandes ordning komma att ändras på ett sätt som gynnar den borgenär som 

har avtalat om skiljeklausul men missgynnar de övriga borgenärerna. 

Enligt författarna har HD:s domskäl i NJA 2003 s. 3 föranlett förvirring då det diskuterats 

om huruvida en analogitolkning mellan lagrum i de olika rättsområdena kunnat göras. HD 

hade ingen grund till denna diskussion om analogitolkning eftersom interveneringsrätt för 

tredje part inte är stadgad i LSF. I och med att konkursgäldenärs skiljeklausul ansetts 

bindande gentemot konkursbo i dessa obligationsrättsliga fall har HD accepterat det 

faktum att parter, genom skiljeavtal, kan binda en framtida tredje part. Detta går emot den 

fundamentala avtalsrättsliga principen om avtalets subjektiva begränsning. I och med att 

skiljeklausulen anses binda tredje part, konkursboet, så blir konsekvensen att ordningen 

ändras i ett eventuellt framtida bevakningsförfarande då den borgenärs skiljeavtal som 
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binder boet på så sätt kan gynna sig själv. Därmed frångås även likabehandlingsprincipen 

som gäller för borgenärskollektivet. Konkursboets bundenhet av konkursgäldenärs 

skiljeklausul innebär även att boet, oavsett om det vinner i skiljeförfarandet eller inte, 

kommer förlora egendomsmassa i och med att processkostnader i dessa tvister fördelas 

solidariskt mellan parterna samt att belopp som kan utdömas i tvisten kan fastställas av 

rätten i enlighet med 9 kap. 16 § KonkL.  

I och med att lagstiftning på området saknas bör det diskuteras om rättsläget på något sätt 

kan utvecklas. Om detta skulle ske genom att det i LSF lagstadgas att interventionsrätt för 

tredje part även kan föreligga i skiljeförfaranden skulle ett konkursbo alltid riskera att 

förlora egendomsmassa då ett skiljeförfarande blir aktuellt. Detta i och med att 

konkursboet, oavsett önskan till intervenering, alltid skulle anses vara bundet utav 

konkursgäldenärs skiljeklausul. Ett lagstadgande av interventionsrätt i LSF skulle vidare 

innebära att skiljeklausulen skulle binda en framtida tredje part och därmed skulle principen 

om avtalets subjektiva begränsning frångås helt gällande skiljeklausuler.  

Författarna är av åsikten att ett konkursbos bundenhet av dess konkursgäldenärs skiljeavtal 

innefattar alldeles för många oklarheter och negativa aspekter då flera grundläggande 

principer frångås och skyddet för borgenärer med oprioriterade fordringar minskas. 

Däremot anser författarna att HD i de sakrättsliga tvisterna gjort klara och logiska 

bedömningar av fallen och att utveckling således bör ske i enlighet med dessa fall. I de 

sakrättsliga fallen har konkursboet inte bundits utav konkursgäldenärens skiljeklausul och 

därmed har inte kollision uppstått mellan de olika rättsområdena. Den eventuella 

valmöjlighet som existerar vid de sakrättsliga fallen gör dock att rättsläget blir något 

osäkert. Författarna inser att valmöjligheten har positiva aspekter, men anser att rättsläget 

skulle bli mer klart om denna valmöjlighet togs bort. Detta skulle således innebära att 

konkursbon aldrig skulle anses bundna av konkursgäldenärers skiljeklausuler. 

Konkursrätten har i de sakrättsliga fallen givits företräde och boets egendomsmassa har 

därmed inte minskat lika mycket som om ett skiljeförfarande blivit aktuellt. 

Insolvenslagstiftningen är utformad för att tillämpas då konkurs och insolvens föreligger, 

därför bör bestämmelserna i KonkL användas fullt ut då en juridisk person gått i konkurs. 

Att blanda in annan tvistlösning än den som är stadgad i KonkL, som även hänvisar till RB, 

är onödigt. I en konkurs kommer alltid vissa parter gynnas mer än andra, rättssystemet bör 

dock se till så att det sker på lika villkor för de som befinner sig i samma prioritetsordning.  
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