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Förord 

 

Efter mer än fyra år på juristprogrammet har jag kommit att intressera mig mer och mer 

för straffrätt och konkursrätt. Framför allt borgenärsbrotten är spännande brott eftersom 

de har en sådan tydlig koppling till konkursrätten och jag tycker att det känns roligt att 

förena de två olika rättsliga områden som jag tycker är mest spännande, straffrätt och 

konkursrätt, med varandra. Ekonomisk brottslighet och särskilt konkursrelaterad brotts-

lighet faller dock något mellan stolarna under juristutbildningen och för mig innebar det 

en stor utmaning att skriva en examensuppsats som förenar dessa rättsliga områden. Jag 

hoppas min examensuppsats har bidragit till att belysa brottet oredlighet mot borgenär 

och den straff- och konkursrättsliga problematiken som aktualiseras när de två område-

na förenas.  

 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till min pojkvän, mina vänner och min familj som 

stöttat och peppat mig under hela min uppsatsperiod.  

 

Uppsala 2015-01-31  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp som innefattar flera olika typer av brott 

som på något vis har en ekonomisk koppling. Däri innefattas brott mot borgenärer. Alla 

borgenärsbrott begås på ett eller annat sätt i samband med affärsverksamhet och van-

ligtvis i anslutning till konkurs. Det medför att en rad olika frågor aktualiseras som an-

nars inte är av stort intresse för straffrätten, exempelvis när en konkurs är förestående 

eller när en obeståndssituation föreligger. Borgenärsbrotten regleras i 11 kap. brotts-

balken (1962:700, BrB) där vissa ekonomiska transaktioner eller förfaranden som i van-

liga fall är tillåtna, under en obestånds- eller konkurssituation, är belagda med straffan-

svar. För borgenärsbrotten är konkursutbrottets tidpunkt avgörande för dels vilket straff-

rättsligt ansvar som kan göras gällande, dels när det straffrättsliga ansvaret inträder. 

Vissa av brotten mot borgenärer begås fram till och med konkursutbrott och andra från 

och med att konkursutbrott har ägt rum. Eftersom gäldenären förlorar rätten att råda 

över sina tillgångar när konkursbeslut har fattats är den tidpunkten avgörande för vilken 

typ av brottslighet gäldenären kan göra sig skyldig till.  

 

I 11 kap. 1 § BrB regleras brottet oredlighet mot borgenär. Bestämmelsen förutsätter 

antingen en obeståndssituation, en konkurs eller en förestående konkurs för att den ska 

kunna tillämpas. I 11 kap. 1 § 2 st. BrB kriminaliseras bortförande av tillgångar ur riket 

när konkurs är förestående, undandragande eller undanhållande av tillgångar i konkurs 

samt i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB underlåtenhet att medverka till att tillgång i utlandet 

ställs till konkursförvaltarens förfogande. Paragrafens andra stycke innehåller därmed 

både handlingsbrott och ett underlåtenhetsbrott i samband med konkurs.  

 

Den nuvarande utformningen av 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB grundar sig på 2005 års revi-

dering av 11 kap. 1 § BrB som innebar bland annat en utvidgning av bestämmelsen som 

gjorde att den kom att gälla även en gäldenärs underlåtenhet att medverka till att till-

gångar utom riket som ingår i en svensk konkurs ställs till konkursförvaltarens förfo-

gande.
1
 Anledningen till revideringen av bestämmelsen och kriminaliseringen av en 

gäldenärs underlåtenhet att medverka till konkursboet berodde till stor del på avgöran-

                                                        
1
 Se prop. 2004/05:69. 



 8 

det i NJA 1991 s. 491. I målet hade en gäldenär vägrat att medverka till att tillgångar i 

utlandet fördes över till konkursförvaltningen i Sverige. Högsta domstolen (HD) konsta-

terade att det inte fanns någon bestämmelse i konkurslagen (1987:672, KL) som före-

skrev en skyldighet för gäldenären att medverka till ett sådant förfarande och att det inte 

heller fanns någon straffrättslig bestämmelse som kriminaliserade underlåtenheten, ef-

tersom en underlåtenhet inte kan inrymmas i undandragande av tillgångar i konkurs. 

Enligt domstolen fanns det heller ingen möjlighet att tolka den dåvarande 11 kap. 1 § 

BrB så att en sådan skyldighet för gäldenären omfattades. Eftersom allt mer närings-

verksamhet bedrivs med en internationell koppling och eftersom det blir allt vanligare 

att gäldenärer har tillgångar utomlands, ansågs det mot bakgrund av avgörandet, att skäl 

fanns för att införa en straffsanktionerad medverkansskyldighet för gäldenären när den-

ne har tillgångar utomlands som ingår i en svensk konkurs.  

 

I samband med revideringen av 11 kap. 1 § BrB kom det även som förslag att införa en 

korresponderande bestämmelse till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB i 6 kap. KL. Förslaget in-

nebar att konkursförvaltaren skulle kunna använda vissa i KL särskilt angivna tvångs-

medel för att få en gäldenär att uppfylla sin skyldighet att medverka till att utomlands 

belägna tillgångar fördes över till konkursboet. Till skillnad från straffprocessuella 

tvångsmedel i rättegångsbalken (1942:740, RB) som förutsätter viss kvalificerad miss-

tanke om brott, har tvångsmedel i KL till syfte att säkerställa gäldenärens medverkan i 

konkursen utan relation till ett eventuellt brottsligt förfarande. Tvångsmedel i KL är på 

så vis fristående från tvångsmedelsbestämmelserna i RB. Regeringen instämde i att en 

sådan bestämmelse skulle ha viss praktisk betydelse för konkursutredningen, men ansåg 

inte att frågan skulle utredas närmare inom ramen för det aktuella lagstiftningsärendet. 

Sedan dess har någon ytterligare utredning för att analysera förslaget inte genomförts. 

Det innebär att det idag inte finns någon motsvarande bestämmelse i 6 kap. KL som gör 

det möjligt att använda särskilda tvångsmedel i KL för att säkerställa gäldenärens med-

verkansskyldighet till konkursutredningen.  

 

Mot bakgrund av det aktualiseras flera delfrågor som är hänförliga till kriminaliseringen 

av gäldenärens underlåtenhet i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB. En omedelbar fråga som upp-

kommer är hur bestämmelsen förhåller sig till allmänna principer om obestånd och kon-

kurs. Vidare kan 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB och dess konstruktion diskuteras och vilket 
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tillämpningsområde bestämmelsen har. Dessutom kan det i samband med det även fin-

nas skäl att diskutera vilka möjligheter det finns att ställa egendom som finns i utlandet 

till konkursförvaltarens förfogande när gäldenären har uppfyllt sin medverkansskyldig-

het i enlighet med 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB. Särskilt relevant blir därmed frågan om 

kriminaliseringen har något reellt användningsområde. Mot bakgrund av detta kan det 

också diskuteras om det finns skäl att införa en korresponderande bestämmelse i 6 kap. 

KL som skulle möjliggöra särskild användning av tvångsmedel enligt de regler om 

tvångsmedel som finns stadgade i KL. Sammantaget utgör det grunden för en straffrätts-

lig analys av brottet oredlighet mot borgenär och gäldenärens skyldighet att medverka 

till att tillgångar utomlands som ingår i en svensk konkurs ställs till konkursförvaltarens 

förfogande. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I den här examensuppsatsen kommer följaktligen 11 kap. 1 § BrB, med särskild inrikt-

ning på paragrafens andra stycke andra mening, att analyseras. Bestämmelsens kon-

struktion kommer att diskuteras och tillägget från 2005 års revidering kommer att ana-

lyseras särskilt. Bestämmelsens tillämpningsområde och grunden för kriminaliseringen 

kommer utredas, liksom bestämmelsens samband med konkursinstitutet. Detta görs i 

syfte att utreda dels om kriminaliseringen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB uppnår kraven för 

kriminalisering och om bestämmelsen har något reellt användningsområde, dels om det 

finns skäl att införa en korresponderande bestämmelse i 6 kap. KL som skulle medföra 

en särskild möjlighet till tvångsmedelsanvändning enligt reglerna i KL för att ytterligare 

säkerställa gäldenärens medverkansskyldighet.  

 

Uppsatsen avser att närmare besvara följande frågeställningar: 

 

 Hur påverkar konkursförfarandet och konkursinstitutet borgenärsbrotten och 

särskilt brottet oredlighet mot borgenär? 

 

 Hur är bestämmelsen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB konstruerad, vad var skälen för 

kriminaliseringen och uppfyller bestämmelsen kraven för en kriminalisering? 
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 Finns skäl att införa en korresponderande bestämmelse i 6 kap. KL för att möj-

liggöra särskild tvångsmedelsanvändning och därmed utöka bestämmelsens ge-

nomslagskraft?  

 

 

1.3 Metod och disposition 

För att uppfylla uppsatsens syften och besvara de övergripande frågeställningarna har 

jag utgått från lagtext, förarbeten, betänkanden och juridisk doktrin. Det innebär att en 

traditionell rättsdogmatisk metod har använts när uppsatsen har skrivits. Med hänsyn till 

den brist på praxis som finns gällande tillämpningen av 11 kap 1 § 2 st. 2 p. BrB utgör 

rättsfall ett mindre underlag för diskussionen som förs. Det större antal förarbeten och 

den doktrin som finns allmänt på området för konkursrätt, obeståndsrätt och ekonomisk 

brottslighet har gjort att de källorna har beaktats i större utsträckning. Utifrån det under-

laget har jag sedan analyserat rättsläget och dragit egna slutsatser av det som framkom-

mer i uppsatsen. 

 

Uppsatsen är indelad i fyra avsnitt. Första avsnittet behandlar borgenärsbrotten och 

konkursinstitutet där bland annat begreppen obestånd och konkurs som är centrala be-

grepp för brottet oredlighet mot borgenär kommer att utredas. Därefter kommer även 

konkursförfarandet att behandlas samt konkursförvaltarens och tillsynsmyndighetens 

(TSM) uppgifter. Vidare kommer jurisdiktion och verkställighet av konkursbeslut samt 

konkursinstitutet och brott diskuteras under det avsnittet. Efter detta behandlas i det 

andra avsnittet 11 kap. 1 § 2 st. BrB där kriminaliseringsprinciper och grunden för kri-

minaliseringen i andra stycket andra meningen diskuteras. Brottets konstruktion som 

underlåtenhetsbrott, gäldenärens medverkanskyldighet och bestämmelsens tillämp-

ningsområde kommer särskilt att behandlas. Därpå kommer i det tredje avsnittet en dis-

kussion föras kring frågan om det finns skäl att införa en korresponderande bestämmel-

se i 6 kap. KL som skulle medföra en möjlighet till särskild tvångsmedelsanvändning 

enligt reglerna i KL. Tvångsmedel i KL i förhållande till tvångsmedel i RB kommer att 

diskuteras, grunden för tvångsmedel i KL att belysas och därtill kopplade rättssäkerhets-

frågor kommer att behandlas. Dessutom kommer det diskuteras vilka tvångsmedel som i 

dagsläget finns i KL som skulle bli applicerbara på en tredskande gäldenär i enlighet 

med en motsvarande bestämmelse till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB. I det fjärde avsnittet 
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kommer en avslutande diskussion att föras som sammanfattar uppsatsen, rättsläget och 

de resultat som uppsatsen lett till, där även en kortare de lege ferenda-diskussion förs. 

Till sist presenteras en slutsats. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avser att särskilt behandla brottet oredlighet mot borgenär och därtill primärt 

11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB. Uppsatsen avser inte att behandla övriga delar av brottet ored-

lighet mot borgenär och någon genomgång av grov oredlighet mot borgenär i paragra-

fens sista stycke kommer därmed inte att göras. Uppsatsen avser heller inte att allmänt 

behandla ekonomisk brottslighet. Någon generell genomgång av straffrättens allmänna 

del eller straffprocessuella problem kommer heller inte att rymmas inom ramen för upp-

satsen, även om vissa delar tangerar straffrättsliga allmänna och processuella frågor. 

Någon fullständig genomgång av reglerna i KL kommer heller inte att genomföras. 

Däremot kommer konkursförfarandets syften och konkursförvaltarens uppgifter att be-

handlas för att belysa hur konkursförfarandet påverkar brottet oredlighet mot borgenär 

och hur de olika rättsområdena konkursrätt och straffrätt påverkar varandra.  
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2 Borgenärsbrotten i 11 kap. BrB och konkursinstitutet  

 

2.1 Bakgrund  

Definitionen av brott återfinns i 1 kap. 1 § BrB. Där anges att brott är en gärning som är 

beskriven i BrB eller annan lag eller författning och som det är föreskrivet straff för. 

Det som tillsammans konstruerar ett brott kan delas in i olika delar som alla måste före-

ligga för att en otillåten gärning ska ha begåtts. Förutom att de faktiska omständigheter-

na ska vara uppfyllda krävs, för att ett brott ska vara begånget, att gärningsmannen kan 

tillskrivas skuld för sina handlingar. Det krävs då att gärningsmannen ska ha haft uppsåt 

till de handlingar som innebär en otillåten gärning, eller när det är föreskrivet, ha varit 

oaktsam i förhållande till de handlingar han eller hon utfört.
2
 Uppsåtet eller oaktsamhe-

ten ska täcka hela den brottsbeskrivningsenliga gärningen, dvs. samtliga rekvisit som 

krävs för att en otillåten gärning ska ha begåtts. Det är sedan åklagarens uppgift att be-

visa de omständigheterna.
3
  

 

Ekonomisk brottslighet, inklusive brott mot borgenärer, anses utgöra ett av de mest 

svårbekämpade slagen av kriminalitet
4
 och enligt Ekobrottskommissionens bedömning-

ar medförde brottslighet i samband med konkurs överföringar av medel från ford-

ringsägare och andra intressenter på er än en miljard kronor per år.
5
 

 

 

2.2 Borgenärsbrotten  

Borgenärsbrotten regleras i 11 kap. BrB och som redogjordes för i inledningen genom-

fördes år 2005 en revidering av flera av kapitlets bestämmelser. Den övergripande om-

vandlingen av 11 kap. BrB genomfördes som ett led i regeringens handlingsplan mot 

ekonomisk brottslighet.
6
 Det ansågs att flera av bestämmelserna i kapitlet tidigare var 

svårtillämpade och komplicerade varför ett av huvudsyftena med reformen var att för-

enkla dem, framför allt språkligt och grafiskt.
7
 Det enda som lades till var underlåtenhe-

                                                        
2
 Holmquist, s. 21f.  

3
 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 64. 

4
 Ds 1996:1 s. 9. 

5
 SOU 1996:172 s. 25. 

6
 Prop. 2004/05:69 s. 1. 

7
 Se a. prop. och bet. 2004/05: JuU24. 
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ten i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB som gjorde att det straffbara området för oredlighet mot 

borgenär utvidgades.  

 

Borgenärsbrotten i 11 kap. BrB utgörs huvudsakligen av fyra olika brott nämligen ored-

lighet mot borgenär, försvårande av konkurs eller exekutivt förfarande, vårdslöshet mot 

borgenär och otillbörligt gynnande av borgenär. De fyra borgenärsbrotten kan tidsmäs-

sigt delas in i fyra olika grupper efter gäldenärens betalningsförmåga.
8
 Till den första 

gruppen hör gärningar som genomförs när det föreligger en påtaglig fara för att en per-

son ska komma på obestånd. Till den andra gruppen hör gärningar som en gäldenär be-

går när denne är på obestånd. Den tredje gruppen innefattar gärningar som begås av en 

gäldenär när konkurs är nära förestående och till den fjärde gruppen hör gärningar som 

begås av en gäldenär efter ett konkursutbrott.
9
 Brottet oredlighet mot borgenär innefat-

tar gärningar som är hänförliga till samtliga fyra grupper. I 11 kap. 1 § 1 st. BrB krimi-

naliseras gärningar som företas när det är fara för obestånd och när gäldenären är på 

obestånd och i 11 kap. 1 § 2 st. BrB kriminaliseras gärningar som företas när konkurs är 

nära förestående och när konkursutbrott ägt rum. Bestämmelsens andra stycke tar sikte 

på situationen då gäldenären för bort tillgångar ur riket eller annars undandrar eller un-

danhåller konkursförvaltningen tillgångar när konkurs är förestående. Det tar dessutom 

sikte på gäldenärens underlåtenhet att medverka till att tillgångar i utlandet ställs till 

konkursförvaltarens förfogande när konkursutbrott har skett. Vårdslöshet mot borgenär 

och otillbörligt gynnande av borgenär förutsätter obestånd eller fara för obestånd och 

kan bara begås före ett konkursutbrott. Däremot förutsätter försvårande av konkurs eller 

exekutivt förfarande en pågående konkurs och aktualiseras exempelvis när en gäldenär 

inte berättar om en tillgång som ska ingå i en konkurs eller när en gäldenär uppger en 

obefintlig skuld i samband med edgångssammanträdet, enligt reglerna i 6 kap. 3-5§§ 

KL.
10

  

 

I flera av borgenärsbrotten benämns gärningsmannen som ”gäldenären”, som i de fallen 

utgör ett s.k. straffansvarigt specialsubjekt.
11

 Med gäldenär avses en fysisk eller juridisk 

person som står i skuld till en eller flera fordringsägare. Det är endast fysiska personer 

                                                        
8
 Leijonhufvud & Wennberg, s. 97f. 

9
 Karlsson-Tuula, s. 137. 

10
 Holmquist, s. 207. 

11
 A.a. s. 227.  
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som kan begå brott, vilket medför att när gäldenären är en juridisk person är det den el-

ler de behöriga ställföreträdarna som handlat på den juridiska personens vägnar som blir 

straffrättsligt ansvariga. Även den som är i en gäldenärs ställe kan dock dömas för brott 

som om han eller hon själv varit gäldenär, se 11 kap. 7 § 1 st. BrB. Detta innebär att det 

kan föreligga ett straffrättsligt ansvar även när det inte är gäldenären själv eller en legal 

ställföreträdare för gäldenären som har begått ett brott trots att gärningsmannen utgörs 

av specialsubjektet gäldenär. Exempel på en person som faller inom tillämpningsområ-

det för 11 kap. 7 § 1 st. BrB är en faktisk, men inte legal, företrädare för en juridisk per-

son som agerat som om denne själv varit gäldenär. I 11 kap. 1 § 2 st. BrB om oredlighet 

mot borgenär och i 11 kap. 2 § BrB om försvårande av konkurs eller exekutiv förrätt-

ning utgörs gärningsmannen av specialsubjektet gäldenär. I andra fall benämns gär-

ningsmannen som ”den som”, vilket innebär att brottet inte behöver begås av en be-

stämd kategori av personer. Då krävs det heller ingen uppkommen skuld i förhållande 

till den som brottet begås emot, vilket är en förutsättning när ansvarssubjektet utgörs av 

en gäldenär. Både i 11 kap. 1 § 1 st. BrB om oredlighet mot borgenär och i 11 kap. 4 § 

BrB om vårdslöshet mot borgenär utgörs gärningsmannen av ”den som”.
12

 För samtliga 

borgenärsbrott krävs, utöver att varje rekvisit i den aktuella straffbestämmelsen ska vara 

uppfyllda och täckta med uppsåt alternativt oaktsamhet, att handlingen eller underlåten-

heten har begåtts när gärningsmannen är på obestånd, i förestående konkurs eller i kon-

kurs. Det medför att begreppen obestånd och konkurs är avgörande för att borgenärs-

brotten och däribland brottet oredlighet mot borgenär ska kunna begås.  

 

 

2.3 Begreppen obestånd och konkurs 

Begreppet obestånd infördes i svensk lagtext först år 1975 och då som synonym till be-

greppet insolvens. I KL har begreppen gjorts till synonymer och den som är insolvent 

anses därför också vara på obestånd. Ordet insolvent betyder olöslig, vilket innebär att 

den som är insolvent inte kan lösa sina skulder.
13

 I 1 kap. 2 § KL finns en legaldefini-

tion på begreppet obestånd och där anges att det med obestånd avses att en gäldenär inte 

rätteligen kan betala sina skulder och att den betalningsoförmågan inte endast är tillfäl-

lig. Den definitionen på obestånd är KL:s egen definition och är inte på något vis all-

                                                        
12

 Karlsson-Tuula, s. 137ff. 
13

 Welamson & Mellqvist, s. 14. 
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mängiltig. KL:s definition på begreppet obestånd är utarbetat med hänsyn till förfaran-

den som är reglerade i KL. Det finns däremot ett intresse av att kunna använda sig av 

samma definition på obestånd även på andra rättsområden än konkursrättens område, 

till exempel inom straffrätten vid en bedömning av borgenärsbrotten.
14

 Samma defini-

tion på obestånd som görs i konkursrättsliga sammanhang har därför ansetts kunna till-

lämpas vid straffrättsliga bedömningar där begreppet har relevans.
15

   

 

Hur en obeståndsbedömning ska göras är olika beroende på situation. När en gäldenärs 

förfallna fordringar överstiger gäldenärens samlade tillgångar krävs ingen obeståndsbe-

dömning utan obeståndet är då ett faktum. I andra fall får obeståndsbedömningen göras 

utifrån en prognos om en gäldenärs framtida ekonomiska förhållanden. I de fallen får 

man fråga sig om gäldenären, när denne utnyttjat alla tänkbara resurser, däribland sin 

egen förvärvsförmåga och en eventuell ny kredit, måste antas vara oförmögen att betala 

sina skulder i den takt som skulderna förfaller till betalning. Hur långt i framtiden en 

sådan prognos ska sträcka sig är inte helt klart. Som grundregel kan sägas att prognosen 

ska utgå från de vid bedömningstillfället säkra faktorerna och att det utifrån det ska av-

göras hur dessa faktorer kan utvecklas inom den närmsta överblickbara framtiden.
16

 Det 

finns även vissa hjälpregler i 2 kap. 7-9 §§ KL som kan användas vid bedömningen av 

om en gäldenär ska anses vara på obestånd. Hjälpreglerna gör det möjligt för domstolen 

att presumera obestånd vilket kan ligga till grund för ett beslut om konkurs. De hjälp-

reglerna kan däremot inte tillämpas i samband med en obeståndsprövning i ett straff-

rättsligt förfarande. I straffrättsliga förfaranden ska det istället i efterhand objektivt kun-

na fastställas att obestånd faktiskt har förelegat vid en viss tidpunkt.
17

 Att avgöra när 

obestånd eller fara för obestånd föreligger har ansetts vara en av de största svårigheterna 

med att kunna lagföra för borgenärsbrotten.
18

 

 

För att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs krävs att gäldenären är på obestånd när 

konkursansökan lämnas in, se 1 kap. 2 § KL. Begreppet konkurs har sedan slutet av 

1700-talet varit utbrett i svensk rätt och ordet betyder ”löpa samman”. Med det avses att 

borgenärerna ska löpa tillsammans i sitt sökande efter gäldenärens tillgångar och sedan 

                                                        
14

 Welamson & Mellqvist, s. 15. 
15

 Se Leijonhufvud (Löfmarck), s. 109f. 
16

 Welamson & Mellqvist, s. 40f. 
17

 Holmquist, s. 219. 
18

 Prop. 2004/05:69 s. 15. 
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ska borgenärerna dela upp dessa tillgångar mellan sig på ett rättvist sätt.
19

 Ett konkurs-

förfarande innebär att en gäldenärs samlade tillgångar tvångsvis tas i anspråk för att be-

tala borgenärernas fordringar.  

 

 

2.4 Konkursförfarandet och konkursinstitutet 

 

2.4.1 Allmänt 

Under konkursförfarandet tas en gäldenärs samtliga tillgångar i anspråk av gäldenärens 

samtliga borgenärer för betalning av borgenärernas fordringar. Syftet med konkursförfa-

randet är att maximera borgenärsutfallet, eller mer korrekt, att minimera borgenärernas 

förluster.
20

 För att ett konkursförfarande ska kunna inledas krävs att gäldenären eller 

någon av gäldenärens borgenärer ansöker om det. Förutsättningen för ett konkursförfa-

rande är, som redogjorts för ovan, att gäldenären är på obestånd och det är den behöriga 

tingsrätten som prövar om förutsättningarna för det är uppfyllda.
21

 Har ansökan om 

konkurs gjorts av gäldenären själv ska ansökan dock genast bifallas, i enlighet med 2 

kap. 7 § KL. När en gäldenär ansöker om konkurs presumeras det nämligen att gäldenä-

ren är insolvent. Om tingsrätten upptar en konkursansökan från en borgenär ska tings-

rätten däremot alltid sätta ut en tid för förhandling där ansökan prövas. Om gäldenären 

medger konkursansökan ställs dock förhandlingen in och beslut om konkurs meddelas 

omedelbart.
22

 Om gäldenären istället bestrider borgenärens konkursansökan måste bor-

genären lägga fram bevisning för att styrka att gäldenären är på obestånd och att förut-

sättningarna för konkurs därmed är uppfyllda.
23

 Bifalls ansökan försätts gäldenären i 

konkurs och i och med det sätts konkursförfarandet igång.  

 

 

2.4.2 Konkursboet och gäldenärens skyldigheter under konkursförfarandet  

Termen konkursbo kan användas i två betydelser. Dels kan det användas som beteck-

ning på ett rättssubjekt som utför vissa handlingar, exempelvis väcker talan som part i 

                                                        
19

 Welamson & Mellqvist, s. 14. 
20

 A.a. s. 24. 
21

 A.a. s. 36. 
22

 A.a. s. 35. 
23

 Holmquist, s. 209. 
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en rättegång. Konkursboet är då en juridisk person som genom en konkursförvaltare fö-

retar vissa handlingar. Dels kan det användas som beteckning på den egendom som in-

går i konkursen. Termen konkursbo används då som beteckning på en viss förmögen-

hetsmassa som tillhört gäldenären.
24

 I det följande kommer beteckningen användas i 

båda betydelserna och vad som avses framgår av sammanhanget.  

 

Vilken egendom som ska ingå i ett konkursbo regleras i 3 kap. 3 § KL. Där anges att 

egendom som tillhörde gäldenären när beslut om konkurs meddelades, egendom som 

tillfaller gäldenären under konkursen och sådan egendom som kan återvinnas enligt reg-

lerna i 4 kap. KL ska ingå i ett konkursbo. Den egendom som tillhörde gäldenären vid 

konkursutbrottet ska fortfarande ses som gäldenärens egendom, men egendomen förval-

tas i ett konkursbo av konkursförvaltaren. Gäldenären har på så vis kvar sin äganderätt 

men saknar förfoganderätt och rådighet över den egendom som ingår i konkursboet.
25

 

En gäldenär som befinner sig i konkurs har vidare vissa skyldigheter att medverka till 

konkursutredningen. Bland annat har gäldenären en allmän skyldighet att på begäran 

lämna upplysningar till konkursförvaltaren, TSM, tingsrätten och granskningsmän an-

gående den förmögenhetsmassa som ingår i konkursboet. Uppgiftsskyldigheten aktuali-

seras framför allt vid bouppteckningen där gäldenären ska redogöra för dennes tillgång-

ar. Om konkursförvaltaren begär det ska gäldenären också närvara vid boupptecknings-

förrättningen.
26

 Gäldenärens uppgiftsskyldighet omfattar även tillgångar som finns ut-

omlands. Samtliga tillgångar som är av intresse för konkursutredningen oavsett om de 

ingår i den aktuella konkursen eller inte har gäldenären en skyldighet att lämna upplys-

ningar om.
27

 Bouppteckningen ska sedan beedigas av gäldenären vid ett edgångssam-

manträde i enlighet med reglerna i 6 kap. 3-5 §§ KL. Vid edgångssammanträdet ska 

gäldenären göra de tillägg eller ändringar i bouppteckningen som denne anser behövs 

och gäldenären ska med ed intyga att uppgifterna i bouppteckningen om tillgångar, 

skulder och räkenskapsmaterial är riktiga.
28

  

 

 

 

                                                        
24

 Welamson & Mellqvist, s. 95. 
25

 Karlsson-Tuula, s. 105. 
26

 Prop. 1994/95:189 s. 23f. 
27

 A. prop. s. 11. 
28

 Heuman, s. 249ff. 
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2.4.3 Konkursförvaltaren och tillsynsmyndighetens uppgifter  

När en gäldenär har försatts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare som har 

hand om avvecklingen av konkursboet. Det innebär bland annat att den egendom som 

ingår i konkursen säljs och intäkterna fördelas mellan borgenärerna utefter borgenärer-

nas storlek på sina fordringar, se 7 kap. 2 respektive 8§§ KL.
29

 Konkursförvaltningen 

står under tillsyn av Kronofogdemyndigheten (KFM) som är TSM i konkurser. TSM 

har i uppgift att övervaka avvecklingen av konkursboet och säkerställa att avvecklingen 

sker utan dröjsmål och onödiga kostnader.
30

 Konkursförvaltarens främsta uppgift är att 

se till att konkursboet avvecklas och att gäldenärens tillgångar omhändertas på ett så-

dant sätt att det ekonomiska utfallet blir som bäst för borgenärskollektivet. För att det 

ska kunna ske är det konkursförvaltaren som upprättar bouppteckningen över gäldenä-

rens tillgångar.
31

 Där tas varje tillgångs värde och varje skulds belopp upp. Konkursför-

valtaren har därutöver vissa särskilda skyldigheter om det i samband med det uppkom-

mer misstanke om brott, se nedan avsnitt 2.5. 

 

 

2.4.4 Jurisdiktion, forum och verkställighet  

Huvudsyftet med konkursförfarandet är att undvika en kapplöpning mellan borgenärer-

na om gäldenärens tillgångar. När gäldenären har tillgångar i flera länder är det särskilt 

svårt att uppnå det syftet. Samtidigt som en stats maktbefogenheter i princip är begrän-

sade till statens eget territorium grundas konkursförfarandet på en samlad hantering av 

en gäldenärs ekonomi, utan hänsyn till nationella gränser.
32

 Konkurs, ackord och lik-

nande förfaranden är undantagna från 1968-års Brysselkonvention ”Om domstols behö-

righet och verkställighet av domar på privaträttens område”.
33

 Det har istället utarbetats 

ett gemenskapsrättsligt regelverk avseende konkurser inom EU, den så kallade insol-

vensförordningen.
34

  

 

                                                        
29

 Se också prop. 1986/87:90 s. 103 och s. 254. 
30

 Welamson & Mellqvist, s. 36f. 
31

 Heuman, s. 241ff. 
32

 Holmquist, s. 211f. 
33

 Idag Bryssel I-förordningen, rådets förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande 

och verkställighet av domar på privaträttens område. 
34

 Rådets förordning nr 1346/2000 om insolvensförfaranden. 
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Insolvensförordningen omfattar gäldenärer både när de är fysiska och juridiska perso-

ner, se artikel 1. Den är dock enbart tillämplig om gäldenären har sina huvudsakliga in-

tressen inom EU och är exempelvis inte tillämplig på ett kinesiskt bolag som driver be-

gränsad verksamhet inom EU. Om inte annat framgår av insolvensförordningen är det 

rättsordningen i den medlemsstat där ett konkursförfarande inleds som ska vara tillämp-

lig, se artikel 3. Om ett konkursförfarande inleds i Sverige ska med andra ord svensk 

lagstiftning tillämpas på förfarandet och en svensk konkursförvaltare har i sådana fall 

samma behörighet i de andra medlemsländerna som konkursförvaltaren har enligt 

svensk lag, se artikel 18. Insolvensförordningen kan på så vis inte ses som en gemensam 

europeisk konkurslag utan den bygger på att varje medlemsstat har en fungerande na-

tionell insolvenslagstiftning.
35

 Verkställigheten av ett konkursbeslut sker sedan i enlig-

het med reglerna i Brysselkonventionen från år 1968.
36

  

 

Förutom den EU-rättsliga regleringen saknas svenska lagfästa regler som bestämmer 

svensk konkursjurisdiktion. Istället används forumreglerna i 10 kap. RB analogt. Be-

stämmelsen i 10 kap. 1 § RB om hemvistforum och bestämmelsen i 10 kap. 2 § RB om 

förmögenhetsforum är i sammanhanget särskilt relevanta. En gäldenärs allmänna tvis-

temålsforum är som bekant rätten i den ort där han eller hon har sitt hemvist och en fy-

sisk person presumeras ha sin hemvist där denne var folkbokförd i november året före 

konkursen, medan en juridisk person har sitt hemvist där styrelsen har sitt säte alterna-

tivt där förvaltningen genomförs. Om en gäldenär är knuten till Sverige enligt 10 kap. 1 

§ RB kan denne försättas i konkurs i Sverige. En sådan konkurs betraktas som en domi-

cilkonkurs.
37

 En domicilkonkurs omfattar gäldenärens alla tillgångar oavsett var i värl-

den de befinner sig.
38

 Har inte en gäldenär sitt hemvist i Sverige, men tillgångar här kan 

denne också bli försatt i konkurs vid svensk domstol. En sådan konkurs benämns sär-

konkurs. Vid de konkurserna ingår endast den egendom som gäldenären har i landet och 

den svenska domsbehörigheten grundas då på gäldenärens förmögenhetsforum, analogt 

med 10 kap. 2 § RB.
39

  

 

                                                        
35

 Holmquist, s. 213. 
36

 A.a. s. 213f. 
37

 Ds 2007:6 s. 40f. 
38

 Ds 2007:6 s. 39f. 
39

 Ds 2007:6 s. 41. 
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Frågan om verkställighet blir särskilt relevant vid domicilkonkurser med tillgångar 

utanför EU. Om det i de fallen är praktiskt möjligt att dra in egendomen i en svensk 

konkurs är beroende av hur länderna där gäldenären har egendomen värderar det svens-

ka konkursbeslutet. Några särskilda problem med verkställighet vid särkonkurser aktua-

liseras inte eftersom en sådan konkurs endast omfattar egendom som finns i Sverige.  

 

 

2.5 Konkursinstitutet och brott  

Med anledning av vad som ovan framkommit om konkursförfarandet och konkursinsti-

tutet finns det skäl att belysa kopplingarna till straffrätten. Förutom konkursinstitutets 

syften att minimera borgenärernas förluster, att fördela tillgångar mellan borgenärerna 

proportionerligt med hänsyn till respektive borgenärs fordringars storlek och på så vis 

skapa trygghet och förutsättningar för ett fungerande kreditväsen, har det under de se-

naste åren även visat sig att konkursinstitutet måste fylla andra viktiga funktioner. I 

samband med konkurser upptäcks exempelvis ofta ekonomisk brottslighet, vilket inne-

bär att reglerna om konkursförfarandet även ska vara utformade så att sådan brottslighet 

ska vara möjlig att bekämpa.
40

 

 

Konkursförvaltarens skyldigheter att underrätta åklagare vid misstanke om brott är ett 

exempel på när konkursrättsliga regler samspelar med straffrätten.
41

 Reglerna om kon-

kursförvaltarens underrättelseskyldighet finns i 7 kap. 16 § KL och där anges att kon-

kursförvaltaren har en omedelbar skyldighet att underrätta allmän åklagare om det upp-

kommer brottsmisstanke och grunden för den. Underrättelseskyldigheten gäller dock 

endast i förhållande till åklagaren, vilket medför att konkursförvaltaren inte har några 

skyldigheter att underrätta gäldenären om brottsmisstanken. Först i slutet av konkursen 

när konkursförvaltaren lämnar in sin slutredovisning får gäldenären vetskap om 

misstanken, se 7 kap. 17 § KL. Det förutsätter dock att en förundersökning inte har in-

letts av åklagare innan slutredovisningen och misstankegraden har uppgått till skälig 

misstanke i enlighet med reglerna i 23 kap. 18 § RB. I de fallen får gäldenären vetskap 

om brottsmisstanken då. Det har dock sagts att straffrättsliga hänsyn i konkursförfaran-

det inte innebär att allmänhetens intresse av att utreda konkursrelaterade brott ska få 

                                                        
40

 Heuman, s. 172. 
41

 Angående konkursförvaltarens anmälan om brottsmisstanke, se prop. 2001/02:191 s. 54ff.  
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drivas på ett sådant sätt att tidpunkten för en konkurs avslutande fördröjs. Det är ett ut-

tryck för principen om regeleffektivitet som innebär att konkursinstitutet och regelsy-

stemet ska vara utformat så att det i sig inte medför några kostnadsdrivande mekanismer 

och processer.
42

 När det finns misstanke om brott eller skäl att utreda brott får åklaga-

rens utredning därför bedrivas vid sidan av konkursen.  

 

Det är särskilt i samband med edgångssammanträdet som en gäldenär kan lämna upp-

lysningar eller utelämna vissa för konkursen viktiga tillgångar. Bouppteckningen ska 

beedigas och den beedningen är förenad med straffansvar.
43

 Om en gäldenär undanhål-

ler en tillgång eller skuld eller tar upp en tillgång eller skuld till fel värde kan denne 

göra sig skyldig till bland annat försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning i en-

lighet med 11 kap. 2 § BrB. Här kan en intressekollision uppstå mellan gäldenärens 

skyldighet att lämna fullständiga uppgifter och intresset av att skydda sig själv från att 

lämna uppgifter som kan avslöja att han eller hon har begått brott. Som allmän princip 

hänförlig till EKMR gäller att en person inte får åläggas en straffsanktionerad skyldig-

het att uttala sig om uppgifter som kan visa på att denne själv har begått brott.
44

 En gäl-

denär som åläggs skyldighet att närvara vid edgångssammanträdet kan därför vägra ytt-

ra sig om sådant som skulle kunna användas emot gäldenären vid en senare brottmåls-

process.
45

 Det påverkar boutredningen, men är en avvägning som har behövt göras för 

att uppfylla kravet på rätten att slippa yttra sig.   

 

När en gäldenär vidare har tillgångar utanför EU som ingår i en svensk konkurs kan 

också fråga om brott aktualiseras. Både vid en domicilkonkurs och en särkonkurs har 

gäldenären en skyldighet att lämna uppgifter även om tillgångar som finns utomlands. 

Även här kan därför gäldenären göra sig skyldig till försvårande av konkurs eller exeku-

tiv förrättning enligt 11 kap. 2 § BrB. Men även oredlighet mot borgenär kan aktualise-

ras vid domicilkonkurser eftersom gäldenären enligt 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB har en 

skyldighet att medverka till att tillgångar utomlands ställs till konkursförvaltarens förfo-

gande. En annan fråga som i samband med det uppkommer är hur jurisdiktionen påver-

kas av att det istället för konkursrättslig jurisdiktion blir fråga om straffrättslig jurisdik-

                                                        
42

 Welamson & Mellqvist, s. 28. 
43

 Heuman, s. 249. 
44

 Ekelöf, s. 232f. 
45

 Se NJA 2001 s. 563. 
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tion. Bestämmelserna i 10 kap. RB gäller vid konkurser och är i allmänhet endast till-

lämpbara på tvistemål. När det är fråga om konkursrelaterad brottslighet blir istället reg-

lerna i 19 kap. RB applicerbara på frågan om forum. Laga domstol i brottmål är rätten i 

den ort där brottet förövades och ett brott anses förövat på den ort där den brottsliga 

handlingen företogs och fullbordades, se 19 kap. 1 § RB. Det går här att fråga sig om 

den brottsliga gärningen, d.v.s. gäldenärens underlåtenhet att medverka till att tillgångar 

utom riket ställs till konkursförvaltarens förfogande i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB, anses 

förövad där gäldenären befinner sig när denne underlåter att medverka eller där till-

gångarna befinner sig. Det går i samband med detta också att fråga sig om den brottsliga 

underlåtenheten s.a.s. kan följa med gäldenären om denne åker till ett annat land under 

tiden som gäldenären underlåter att medverka till konkursen och om det skulle påverka 

frågan om laga forum. Den frågan är idag dock obesvarad.     

 

Att flera ekonomiska brottsliga förfaranden begås i samband med konkurs innebär inte 

att det har ansetts tänkbart att straffbelägga en gäldenärs betalningsförsummelse som 

sådan även om betalningsförsummelsen beror på ren illvilja från gäldenären. Det 

straffansvar som är stadgat i 11 kap. BrB är begränsat till vissa gärningar som riktar sig 

mot borgenärernas intressen genom att deras framtida möjligheter till betalning minskar. 

På så vis rör det sig om gärningar som innefattar ett klart missbruk av borgenärernas 

förtroende från gäldenärens sida. Till viss del kan det straffrättsliga omfånget också ha 

att göra med de övriga rättsliga instituten som finns till skydd för borgenärernas intres-

sen. Här kan återvinningsreglerna i 4 kap. KL belysas eftersom borgenärernas rättighe-

ter till viss del tillgodoses genom återvinningsförfarandet. Sådana andra rättsliga institut 

måste beaktas vid bedömningen av om det finns skäl för en kriminalisering av ett visst 

agerande. Däremot saknar de i sig betydelse för frågan om en gäldenär har begått brott 

enligt 11 kap. BrB om ett sådant brott redan finns stadgat i BrB så som oredlighet mot 

borgenär i 11 kap. 1 § BrB.
46
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3 Oredlighet mot borgenär 11 kap. 1 § 2 st. BrB 

 

3.1 Bakgrund 

I 11 kap. 1 § 2 st. BrB stadgas alltså om brottet oredlighet mot borgenär och i bestäm-

melsen finns tre straffbelagda gärningar. Alla tre straffbelagda gärningar är sådana som 

en gäldenär begår i samband med konkurs. De två första gärningarna stadgas i andra 

styckets första mening och den tredje straffbelagda gärningen stadgas i andra styckets 

andra mening. Gemensamt för de tre straffbelagda gärningarna i 11 kap. 1 § 2 st. BrB är 

att de endast kan begås av en gäldenär, till skillnad från de straffbelagda gärningarna i 

bestämmelsens första stycke. Därtill krävs uppsåt till de brottsbeskrivningsenliga gär-

ningarna och därutöver även ett överskjutande uppsåt i vissa fall, exempelvis i form av 

ett otillbörligt syfte.  

 

De två första straffbelagda gärningarna stadgas i 11 kap. 1 § 2 st. 1 p. BrB där en gälde-

när som vid förestående konkurs bortför tillgångar av betydande värde ur riket med 

uppsåt att hålla tillgångarna utanför konkursen, eller som undandrar eller undanhåller 

konkursförvaltningen tillgångar när denne befinner sig i konkurs, gör sig skyldig till 

brottet oredlighet mot borgenär. För att en konkurs ska vara förestående krävs dels att 

gäldenären är på obestånd, dels att det finns en borgenär som inom en nära framtid 

kommer att ansöka om att sätta gäldenären i konkurs.
47

 I regel kan en förestående kon-

kurs inte styrkas om inte gäldenären kort efter ett avhändande av en tillgång faktiskt 

också försätts i konkurs. För att ett avhändande ska vara otillåtet krävs dessutom att 

egendomen som avhänts är av betydande värde. Som utgångspunkt för den värdebe-

dömningen har tre fjärdedels prisbasbelopp angetts.
48

 Därtill krävs att gäldenären har ett 

överskjutande uppsåt att hålla den aktuella tillgången undan konkursen. Ett sådant över-

skjutande uppsåt medför att bortförande av tillgångar vid en förestående konkurs som 

sker i ett legitimt syfte, till exempel om tillgången ingår i en utländsk konkurs, undantas 

från det straffrättsliga området.
49

 Först efter att ett konkursbeslut har fattats och nya till-

gångar tillfaller gäldenären när konkursen pågår, kan den otillåtna gärningen att undan-

hålla eller undandra konkursförvaltningen tillgångar bli tillämpbar. I 11 kap. 1 § 2 st. 1 
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p. BrB innefattas även sådana gärningar som gäldenären vidtar när denne handlar i strid 

med det rådighetsförbud som stadgas i 3 kap. 1 § KL. Eftersom gäldenären fortfarande 

äger den egendom som ingår i konkursboet kan gäldenären inte begå stöld när denne 

undandrar eller undanhåller tillgångar från konkursen. Däremot är förutsättningarna för 

egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § BrB uppfyllda, men i de situationerna är det 

ändå ansvar för oredlighet mot borgenär som aktualiseras i enlighet med reglerna om 

brottskonkurrens.
50

  

 

I 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB beskrivs den tredje brottsliga gärningen. Där anges att en 

gäldenär som i otillbörligt syfte underlåter att medverka till att tillgångar som finns ut-

omlands och som ingår i en svensk konkurs ställs till konkursförvaltningens förfogande, 

trots att konkursförvaltaren uppmanat gäldenären att medverka till det, döms för ored-

lighet mot borgenär. Bestämmelsen kommer att redogöras för utförligt nedan under av-

snitt 3.3. Som nämnts har den kritik som riktats mot 11 kap. 1 § BrB om oredlighet mot 

borgenär till stor del haft sin grund i att bestämmelsen är svårtillämpad och komplice-

rad.
51

 Den revidering som genomfördes år 2005 innebar främst redaktionella ändringar i 

syfte att göra 11 kap. BrB mer pedagogiskt. Man ansåg att bestämmelserna om brott 

mot borgenärer i sig är så komplexa att själva straffbestämmelserna inte kunde förenk-

las eller göras om i sak.
52

 Någon förändring i sak genomfördes därför inte heller och det 

enda som nykriminaliserades var gäldenärens underlåtenhet att medverka i 11 kap. 1 § 2 

st. 2 p. BrB. Den underlåtenhet som man valde att kriminalisera måste vara motiverad 

och då krävs det att det finns skäl för en kriminalisering, vilket kommer gås igenom 

nedan.  

 

 

3.2 Grunden för kriminalisering och kriminaliseringsprinciper  

 

3.2.1 Allmänt 

För att det i allmänhet ska anses vara motiverat med kriminalisering krävs att kriminali-

seringen är befogad ur flera olika aspekter. En alltför omfattande kriminalisering riske-

rar att undergräva straffsystemets brottsavhållande verkan eftersom rättsväsendet inte 
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kan beivra alla brott på ett effektivt sätt.
53

 Som utgångspunkt bör därför kriminalisering 

ske med återhållsamhet och endast användas när den metoden framstår som den mest 

effektiva för att motverka det oönskade beteendet, som i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB är 

gäldenärens oönskade underlåtenhet att medverka till konkursutredningen.
54

 Vad som 

krävs för att en kriminalisering ska anses befogad har bland annat behandlats av Jare-

borg och Lernestedt och år 2013 kom på regeringens uppdrag ett betänkande som fast-

ställde ett antal kriterier som bör tillämpas vid bedömningen av en nykriminalisering 

där bland annat Jareborgs och Lernestedts grunder för kriminalisering tillsammans med 

Åklagarutredningens grunder från år 1990 innefattades.
55

  

 

Syftet med kriminalisering är för det första att förhindra vissa oönskade beteenden. Exi-

stensen av ett straffhot ska påverka människors handlanden i rätt riktning och huvudsyf-

tet med kriminalisering blir då att bidra till att avskräcka människor från ett visst oöns-

kat beteende. Straffhotet har därmed en moralbildande och vanebildande inverkan på 

medborgarna och kriminalisering har mot bakgrund av det ett allmänpreventivt syfte.
56

 

Syftet med kriminalisering är således att påverka medborgarnas beteenden, men för att 

en kriminalisering ska vara motiverad krävs även att det finns anledning att använda just 

kriminaliseringsmetoden för att reglera medborgarnas beteenden. I 2013 års betänkande 

angavs att för att kriminalisering ska vara motiverat krävs först att det finns ett intresse 

som är värt att skydda, ett s.k. relevant skyddsintresse. De värden som tas upp i 2 kap. 

regeringsformen (1974:152, RF) så som liv, frihet, hälsa, egendom, rörelsefrihet och 

ekonomisk trygghet räknas som centrala legitima skyddsintressen och kan användas 

som ledning vid bedömningen av om det finns ett relevant skyddsintresse.
57

 I brottet 

oredlighet mot borgenär kan det tänkas att skyddsintresset utgörs av borgenärernas in-

tresse av att få betalning, d.v.s. ekonomisk trygghet. Sett till samhället i stort kan det 

också vara intresset av ett säkert kreditinstitut. Förutom att det ska finnas ett relevant 

skyddsintresse krävs för det andra att det handlande eller den underlåtenhet som krimi-

naliseras ska innebära eller riskera att innebära skada på det skyddsvärda intresset.
58

 De 

förslag till kriterier för kriminalisering som lades fram av Åklagarutredningen under 
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1990-talet belyste särskilt kravet på påtaglig skada eller fara för påtaglig skada, vilket 

även togs upp som grund för kriminalisering i 2013 års betänkande.
59

 Den kriminalise-

rade handlingen eller underlåtenheten ska för att uppfylla det andra kriteriet påtagligt 

skada eller riskera att påtagligt skada borgenärsintresset och i förlängningen kreditinsti-

tutet. Dessutom ska inte andra alternativa sanktioner till straff finnas till skydd för det 

skyddsvärda intresset. Det betyder att andra sanktioner än straff inte ska vara tillräckliga 

för att stävja det oönskade beteendet hos gäldenären. Därutöver krävs det att straffet ut-

gör ett effektivt medel för att motverka det oönskvärda beteendet.
60

 Den sista grunden 

för kriminalisering är på så vis ett krav på effektivitet. Kravet på effektivitet innebär att 

en kriminalisering endast bör genomföras om kriminaliseringen kan förväntas bli effek-

tiv, vilket har sin grund i att en ineffektiv straffrätt riskerar att undergräva rättsyste-

met.
61

  

 

Utifrån dessa grunder och kriterier för kriminalisering och mot bakgrund av syftet med 

kriminalisering kan det vara intressant att närmare utreda hur det diskuterades inför 

kriminaliseringen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB.  

 

 

3.2.2 Grunden för kriminaliseringen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB 

I Ds 2002:57 som låg till grund för utformningen av 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB lades sär-

skild vikt vid om underlåtenheten som skulle kriminaliseras var straffvärd och om en 

straffsanktion skulle vara ett effektivt medel för att motverka gäldenärens underlåtenhet. 

Särskilt belystes HD:s avgörande NJA 1991 s. 491. I rättsfallet fann HD att det inte gick 

att hålla gäldenären straffrättsligt ansvarig för dennes underlåtenhet att medverka till att 

tillgångar utomlands som ingick i en svensk konkurs ställdes till konkursförvaltarens 

förfogande. Domstolen var däremot inte främmande för att ett straffrättsligt ansvar skul-

le kunna komma att aktualiseras när en gäldenär underlåter att medverka till konkursen. 

Eftersom en kriminalisering har efterfrågats, liksom att remissinstanserna varit positiva 

till förslaget, ansågs det utrett att underlåtenheten som kriminaliserades faktiskt var 

straffvärd. Med hänsyn till att det dessutom kunde vara fråga om avsevärda tillgångar 

ansågs det klart att kravet på skada var uppfyllt. Därmed ansågs de grundläggande krite-
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rierna för en kriminalisering uppfyllda.
62

 Mot bakgrund av den utveckling som skett 

med den internationella insolvensrätten och ikraftträdandet av insolvensförordningen 

diskuterades även om det vid tidpunkten för kriminaliseringen fortfarande fanns anled-

ning att kriminalisera gäldenärens underlåtenhet att medverka till att utomlands belägna 

tillgångar ställdes till konkursförvaltarens förfogande. I och med insolvensförordningen 

har möjligheterna att genomföra verkställighetsåtgärder utomlands till följd av ett 

svenskt konkursbeslut avsevärt förbättrats, vilket man valde att belysa i departements-

promemorian.
63

 Möjligheten att utan en gäldenärs medverkan få tillgångar till Sverige 

är idag, och var år 2005 när kriminaliseringen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB infördes, klart 

större än de var tidigare. I förhållande till länder utanför EU som inte är anslutna till nå-

gon konkurskonvention ansågs problemen däremot vara desamma som innan insolvens-

förordningen trädde i kraft.
64

 Detta gjorde att det fanns en lucka i lagstiftningen som 

man i departementspromemorian och sedan i propositionen ansåg borde täppas till.
65

  

 

Något krav på effektivitet diskuterades inte och att det finns en lucka i lagstiftningen är 

inte i sig tillräckligt för att det ska finnas skäl att kriminalisera. Att det finns ett relevant 

skyddsintresse är klart och att det skulle innebära ekonomisk skada för borgenärskollek-

tivet om en gäldenär inte medverkade till att tillgångar utomlands ställdes till konkurs-

förvaltarens förfogande är också klart, men enbart i de fall gäldenären har tillgångar 

utanför EU i ett land där det inte finns en gällande konkurskonvention. När ett sådant 

samarbete finns innebär inte gäldenärens underlåtenhet någon skada för borgenärsin-

tresset eftersom det finns adekvat möjlighet att få tillgångarna att ingå i den svenska 

konkursen utan gäldenärens medverkan. Inte heller diskuterades andra sanktioner än 

straff och effektivitetsaspekten som skäl för en nykriminalisering lämnades helt utanför 

diskussionen. Det medför att grunden för kriminaliseringen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB 

kan ifrågasättas utifrån de kriterier som sammanfattades i 2013 års betänkande. Särskilt 

kan det ifrågasättas om lagförslaget utreddes tillräckligt för att en kriminalisering ska 

vara motiverad. Till stor del var dessutom grunden för kriminaliseringen ett rättsfall 

som var aktuellt innan Sverige gick med i EU och innan insolvensförordningen trädde i 

kraft. Att det i propositionen och departementspromemorian påstås att det i litteraturen 
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har efterfrågats lagstiftning på området kan också diskuteras eftersom den litteratur som 

det knapphändigt hänvisas till är en artikel som Madeleine Leijonhufvud skrev år 1991 

och 1992.
66

 Grunden för kriminaliseringen kan därför principiellt ifrågasättas, särskilt 

mot bakgrund av de risker som finns med överkriminalisering. 

 

 

3.3 Konstruktionen av 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB 

 

3.3.1 Allmänt 

I 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB stadgas som sagt ett straffrättsligt ansvar för en gäldenär som 

underlåter att medverka till att tillgångar i utlandet ställs till konkursförvaltarens förfo-

gande. Här avses alla typer av tillgångar och det finns inget krav på att det ska röra sig 

om tillgångar av betydande värde. Någon värdegräns jämförbar med den som stadgas i 

bestämmelsens första mening finns alltså inte.
67

 Tillgångarna måste dock vara kända 

och någorlunda preciserade, vilket innebär att gäldenärens underlåtenhet att medverka 

inte enbart kan bestå i en allmän underlåtenhet att upplysa konkursförvaltaren om okän-

da tillgångar.
68

 I 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB döljer sig en rad olika frågor, bland annat hur 

bestämmelsens konstruktion som underlåtenhetsbrott kan motiveras, hur långt medver-

kansskyldigheten sträcker sig, vad som avses med kravet på ett otillbörligt syfte och 

varför ett sådant kvalificerat uppsåt har ställts upp samt hur gärningsmannaskapet ser ut.  

 

 

3.3.2. Ett underlåtenhetsbrott 

I 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB stadgas ett ansvar för en gäldenär att på konkursförvaltarens 

uppmaning medverka till att tillgångar som finns utomlands och som ingår i en svensk 

konkurs ställs till konkursförvaltarens förfogande. En gäldenär som i otillbörligt syfte 

underlåter att medverka i enlighet med konkursförvaltarens uppmaning gör sig skyldig 

till brottet oredlighet mot borgenär. Bestämmelsen begränsas genom att det endast är 

tillgångar utomlands som ingår i den svenska konkursen som omfattas av gäldenärens 

medverkansskyldighet och underlåtenheten att medverka måste som sagt ske i ett otill-
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börligt syfte. Därtill krävs, precis som vanligt, uppsåt till hela den brottsbeskrivningsen-

liga gärningen.
69

 Att bestämmelsen är konstruerad som ett underlåtenhetsbrott gör att 

vissa principiella frågor kan diskuteras som i allmänhet hör till underlåtenhetsbrotten.  

 

Antalet brottsbeskrivningar som i BrB direkt anger att den brottsliga gärningen består 

av en underlåtenhet är få och generellt har det ansetts att en underlåtenhet är klart mind-

re straffvärd än en handling.
70

 Det hänger samman med att en skyldighet att handla stäl-

ler högre krav på medborgarna än ett förbud att göra något visst. Genom en lagstadgad 

skyldighet att handla på ett visst sätt avskärmas alla handlingsalternativ utom ett, att 

göra det som stadgas. Vid ett förbud att göra något visst avskärmas däremot bara ett 

handlingsalternativ av många, nämligen att inte göra det som är otillåtet.
71

 Underlåten-

hetsbrottet i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB utgör ett s.k. äkta underlåtenhetsbrott, vilket in-

nebär att det i straffbestämmelsen är föreskrivet en skyldighet för gäldenären att handla 

på ett visst sätt. Själva existensen av en underlåtenhet är en nödvändig förutsättning för 

att straffrättsligt ansvar ska kunna aktualiseras och i bestämmelsen är även ordet under-

låtenhet direkt angivet. Det är dock inte en förutsättning för att det ska utgöra ett äkta 

underlåtenhetsbrott. Att exempelvis förtiga sanningen är samma sak som att underlåta 

att säga den, se ovan om 11 kap. 2 § BrB.
72

 Precis som det finns äkta underlåtenhets-

brott finns det oäkta sådana. Oäkta underlåtenhetsbrott kan begås genom en underlåten-

het att göra något visst trots att de bestämmelserna inte föreskriver något särskilt ansvar 

för en underlåtenhet att handla. Det gäller under förutsättning att den aktuella brottsbe-

skrivningen gör det möjligt att tolka att såväl handling som underlåtenhet omfattas och 

att den som underlåter att handla har haft en skyldighet att göra det på grund av dennes 

särskilda position som garant enligt reglerna om garantläran.
73

  

 

Brottet oredlighet mot borgenär och särskilt andra stycket intar en särskild ställning som 

underlåtenhetsbrott. Som nämnts ovan utgör 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB ett äkta underlå-

tenhetsbrott, men det kan diskuteras om också första meningen i andra stycket kan aktu-

alisera ett straffrättsligt ansvar för en underlåtenhet att handla så som ett oäkta underlå-

tenhetsbrott. Om en gäldenär enligt första meningen bortför tillgångar från Sverige i 
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syfte att undanhålla tillgångarna från den svenska konkursen borde ansvar enligt första 

meningen kunna aktualiseras. Om en gäldenär vid en förestående konkurs får kännedom 

om att tillgångar som tillhör denne förs ut ur landet kan en skyldighet för gäldenären att 

stoppa utförseln uppkomma. En underlåtenhet att stoppa att tillgångarna förs ut ur riket 

skulle då kunna medföra ett straffrättsligt ansvar. Detta förutsätter att gäldenären kan 

ses som skyddsgarant för sin egendom, vilket inte är utrett men heller inte är omöjligt.
74

   

 

Trots att en underlåtenhet att göra något visst ofta ses som mindre straffvärt än att företa 

en otillåten handling, är det klart att en underlåtenhet att medverka till att tillgångar som 

ingår i en svensk konkurs ställs till konkursförvaltarens förfogande, när underlåtenheten 

sker i ett otillbörligt syfte, är ett i sig klandervärt beteende. Att det för gäldenären endast 

finns ett handlingsalternativ, nämligen att medverka, kan inte enligt min mening anses 

vara att ställa ett för högt handlingskrav på medborgaren när denne befinner sig i kon-

kurs. 

 

 

3.3.3 Medverkansskyldigheten 

Vid vilken tidpunkt gäldenärens medverkansskyldighet ska inträda diskuterades redan 

av en borgenärsbrottsutredning år 1996. I betänkandet föreslogs att skyldigheten för 

gäldenären att medverka skulle inträda direkt när denne delgetts konkursbeslut.
75

 I pro-

positionen till bestämmelsen 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB ansåg dock regeringen att det i 

ett så tidigt skede kunde vara ovisst vilken egendom som skulle ingå i den aktuella kon-

kursen och på vilket sätt gäldenären skulle medverka till konkursförvaltningen. En 

lämpligare tidpunkt ansågs vara när gäldenären uppmanats av konkursförvaltaren att 

medverka till att återföra den aktuella egendomen till konkursboet. Den tidpunkten an-

sågs dessutom knyta bättre an till gäldenärens plikt att upplysa konkursförvaltaren om 

all relevant egendom, även egendom som finns utomlands.
76

 Skyldigheten för gäldenä-

ren att medverka inträder därmed först när konkursförvaltaren uppmanat gäldenären att 

medverka till konkursförvaltningen. Gäldenärens medverkansskyldighet är därutöver 

begränsad till att gälla så långt det är möjligt att medverka. Det betyder att gäldenären 

inte kan hållas straffrättsligt ansvarig om gäldenären är förhindrad att medverka till att 
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tillgångarna ställs till konkursförvaltarens förfogande på grund av rättlsiga eller praktis-

ka skäl.
77

  

 

Under förutsättning att gäldenären har lämnat korrekta uppgifter i samband med boupp-

teckningen finns inga hinder för att gäldenären skulle uppmanas av konkursförvaltaren 

att medverka i enlighet med bestämmelsen. Om gäldenären däremot inte lämnar korrek-

ta uppgifter vid bouppteckningen finns mindre möjligheter för konkursförvaltaren att 

uppmana gäldenären att medverka till att vissa tillgångar utomlands ska ställas till kon-

kursförvaltarens förfogande. Konkursförvaltaren vet nämligen inte att de tillgångarna 

existerar. Brotten i 11 kap. BrB kan på så vis sägas hänga samman med varandra och 

möjligheten att lagföra en gäldenär enligt 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB kan till stor del bli 

beroende av att gäldenären handlat i enlighet med reglerna om beedigandet av boupp-

teckningen i samband med edgångssammanträdet. Det medför att möjligheterna att lag-

föra en gäldenär enligt bestämmelsen är klart begränsade till att gälla när gäldenären 

lämnar korrekta uppgifter i ett tidigare skede. Vad chansen är att en gäldenär lämnar 

korrekta uppgifter vid ett beedigande för att sedan vägra att medverka till att de ställs till 

konkursförvaltarens förfogande kan ifrågasättas.   

 

 

3.3.4 Kravet på ett otillbörligt syfte 

För att ett straffrättsligt ansvar ska kunna göras gällande krävs som nämnts även att gäl-

denären har ett otillbörligt syfte med sin underlåtenhet att medverka. Gäldenärens otill-

börliga syfte ska vara anledningen till att denne vägrar att medverka till att tillgångar 

ställs till konkursförvaltarens förfogande, trots att konkursförvaltaren har uppmanat gäl-

denären att medverka.
78

 Med otillbörligt syfte avses en handling eller underlåtenhet, där 

själva motivet för handlingen eller underlåtenheten framstår som illojal. I litteraturen 

har det jämförts med motsvarande rekvisit i bestämmelsen om otillbörligt gynnande av 

borgenär i 11 kap. 4 § BrB.
79

 Ett aktuellt exempel på ett illojalt syfte är att gäldenären 

förhåller sig passiv i avsikt att själv eller genom någon närstående fysisk eller juridisk 
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person kunna förfoga över den aktuella tillgången, istället för att medverka till att till-

gången ställs till konkursförvaltarens förfogande.
80

  

 

Exakt vad som avses med rekvisitet otillbörligt syfte är dock inte helt klart och det har 

tidigare riktats kritik mot begreppet när det infördes i bestämmelsen om otillbörligt 

gynnande av borgenär. I Ds 2002:57 angavs inte närmare hur det skulle avgöras om 

gäldenären hade ett otillbörligt syfte. Man nöjde sig med att ge ett typexempel i enlighet 

med det exempel som angavs ovan och menade att det sedan skulle vara upp till de 

rättstillämpande myndigheterna, d.v.s. i första hand tingsrätterna, att närmare avgöra 

vad ett sådant otillbörligt syfte skulle manifesteras i och vad som i sammanhanget kräv-

des för att det otillbörliga syftet skulle kunna visas.
81

 Några direkt praktiska svårigheter 

behöver dock kravet på ett otillbörligt syfte inte innebära. Om en gäldenär förhåller sig 

passiv och underlåter att medverka, trots att det inte finns några legitima skäl för under-

låtenheten, kan det argumenteras för att underlåtenheten per automatik sker i ett otill-

börligt syfte. Att underlåtenheten ska framstå som illojal behöver inte innebära faktiska 

tillämpningssvårigheter om det inte finns skäl för gäldenären att underlåta att medverka. 

Med en gång blir underlåtenheten illojal gentemot borgenärerna om det inte finns legi-

tima skäl för gäldenären att inte medverka.  

 

Det går att ifrågasätta varför lagstiftaren valde att uppställa ett krav på ett otillbörligt 

syfte. Det diskuterades eller motiverades varken i den aktuella departementspromemori-

an eller propositionen. Att det straffbara området behövde begränsas med ”något rekvi-

sit” och att det som förslag angavs att det skulle begränsas genom ett otillbörligt syfte 

verkar vara anledningen till att ett sådant kvalificerat uppsåt har ställts upp.
82

 Man kan 

därför undra vad det kvalificerade uppsåtsrekvisitet är till för. Har gäldenären ett legi-

timt skäl med sin underlåtenhet att medverka borde det omfattas av att gäldenärens 

medverkanskyldighet är begränsad enligt vad som angetts ovan. Om gäldenären exem-

pelvis riskerar att begå brott i en annan stat om denne medverkar till att tillgångar utom-

lands ställs till konkursförvaltarens förfogande behöver gäldenären inte medverka. Gäl-

denären har i de fallen inte heller ett otillbörligt syfte med sin underlåtenhet. Vad kravet 
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på ett otillbörligt syfte egentligen har för praktisk betydelse kan därför ifrågasättas, pre-

cis som annat i bestämmelsen.  

 

 

3.3.5 Gärningsmannaskapet 

Som det kort redogjordes för ovan är gärningsmannaskapet i brottet oredlighet mot bor-

genär uppdelat. Gärningsman kan antingen vara en gäldenär eller en annan. I 11 kap. 1 

§ 2 st. 2 p. BrB är det enbart en gäldenär som kan göra sig straffrättsligt ansvarig för 

underlåtenhet att medverka till att tillgångar utom riket som ingår i en svensk konkurs 

ställs till konkursförvaltarens förfogande.
83

 Gäldenären intar därmed en ställning som 

specialsubjekt. För att gäldenären ska kunna vara gärningsman krävs att denne befinner 

sig i konkurs. Gärningsmannen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB är alltså en fysisk person som 

står i skuld till åtminstone en fordringsägare. Att vara gäldenär innebär som bekant att 

stå till skuld och föreligger ingen uppkommen skuld finns heller ingen gäldenär och 

därmed ingen möjlig gärningsman.
84

  

 

När gäldenären är en juridisk person följer det av allmänna straffrättsliga principer att 

det är den eller de fysiska personer som har handlat för den juridiska personens räkning 

i egenskap av behörig ställföreträdare som bär det straffrättsliga ansvaret. I 11 kap. 1 § 2 

st. 2 p. BrB förutsätts uppsåt och därutöver ett överskjutande uppsåt i form av ett otill-

börligt syfte enligt vad som diskuterades i avsnitt 3.3.4. När gäldenären är en juridisk 

person är det endast den företrädare som själv faktiskt har handlat eller underlåtit att 

handla som kan uppfylla kravet på uppsåt.
85

 Möjligheten att genom 11 kap. 7 § BrB ut-

sträcka gärningsmannaskapet skulle kunna tänkas fungera även här i fråga om en faktisk 

företrädare för en juridisk person, men det krävs då att denne har en skyldighet att upp-

lysa konkursförvaltaren om egendomsförhållandena för att sedan kunna underlåta att 

medverka. Hur det straffrättsliga ansvaret i övrigt kan uträckas från den som är att räkna 

som gäldenär blir i andra fall oklart. Det medför att gärningsmannaskapet är starkt be-

gränsat och möjligheten att utsträcka det, samtidigt som kravet på uppsåt nås, är ovisst. 
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3.3.6 Fullbordanspunkten och bestämmelsens tillämpningsområde  

För att brott enligt 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB ska vara fullbordat krävs att gäldenärens 

underlåtenhet att medverka på något sätt har manifesterats.
86

 På vilket sätt den manife-

steringen ska ske har däremot inte närmare berörts i förarbetena. För att vägran att med-

verka ska ha manifesterats kan man tänka sig att det räcker med att gäldenären underlå-

ter att medverka och på uppmaning av konkursförvaltaren säger att denne inte avser 

fullgöra sin medverkansskyldighet. Kravet på att gäldenären ska manifestera sin vägran 

att medverka bör ha innebörden att det krävs en faktisk handling från gäldenärens sida 

som visar att denne inte avser att fullfölja sin medverkansskyldighet. Om det krävs att 

gäldenären säger att han eller hon vägrar att medverka eller om det räcker med någon 

annan form av yttre manifestation är inte klart. Man skulle kunna tänka sig att gäldenä-

ren får ett sista datum på sig att fullgöra sin medverkanskyldighet och att om gäldenären 

inom den tiden inte medverkar i den utsträckning som det är möjligt ska vägran anses 

manifesterad. Något vägledande avgörande som visar vad som krävs för att gäldenärens 

vägran att medverka ska anses manifesterad finns dock inte. Av den anledningen blir 

det snarast en spekulation om vad som avses med kravet på en manifestering och där-

med vad som krävs för att brottet ska vara fullbordat.  

 

När brottet fullbordats försvinner alla möjligheter till frivilligt tillbakaträdande och 

främst därför är fullbordanspunkten av stor betydelse. Om en gäldenär efter att brottet 

har fullbordats, men innan ett konkursförfarande är avslutat, s.a.s. ångrar sig och väljer 

att fullgöra sin medverkansskyldighet kan man fråga sig om det finns anledning att full-

görelsen, trots att brottet har fullbordats, borde medföra ansvarsfrihet så som ett frivil-

ligt tillbakaträdande. Enligt de allmänna straffrättsliga reglerna om frivilligt tillbakaträ-

dande är sådan ansvarsfrihet för fullbordade brott mycket begränsad.
87

 Någon faktisk 

ansvarsfrihet borde därför inte kunna vara aktuell. Däremot kan det ifrågasättas om det 

skulle uppdagas att en straffrättsligt relevant underlåtenhet i enlighet med 11 kap. 1 § 2 

st. 2 p. BrB förelegat i de fall gäldenären vidtar rättelse under konkursförfarandets gång.  

 

Det är tydligt att 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB tillämpningsområde och det i bestämmelsen 

stadgade straffansvaret till stora delar är begränsat. Bestämmelsens tillämpningsområde 
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och straffansvarets begränsning har till stor del sin grund i fyra avgörande delar. För det 

första krävs att tillgångarna ingår i den svenska konkursen, vilket förutsätter att gäldenä-

ren har sitt hemvist eller sina huvudsakliga intressen i Sverige, d.v.s. det ska röra sig om 

en domicilkonkurs
88

. För det andra krävs att gäldenären har manifesterat sin vägran att 

på uppmaning av konkursförvaltaren medverka till att tillgångar som ingår i konkursen 

ställs till dennes förfogande. För det tredje krävs att gäldenären har ett otillbörligt syfte 

med sin vägran att medverka. Däri ligger även att gäldenärens skyldighet att medverka 

begränsas genom att medverkansskyldigheten endast gäller så långt det är möjligt att 

medverka.
89

 På så vis är bestämmelsens tillämpningsområde till stora delar avgränsat, 

vilket gör det svårt att lagföra för det brott som bestämmelsen stadgar.  

 

 

3.4 Ett perdurerande brott och en avslutad konkurs 

Den straffbelagda underlåtenheten i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB pågår så länge gäldenären 

underlåter att fullfölja sin skyldighet att medverka, vilket betyder att det brottsliga förfa-

randet är perdurerande. Gäldenärens skyldighet att medverka gäller från det att gäldenä-

ren har uppmanats att medverka av konkursförvaltaren och pågår kontinuerligt under 

hela konkursförfarandet. En överträdelse av straffbestämmelsen pågår även efter att 

brottets fullbordanspunkt har nåtts så länge gäldenären inte vidtar någon rättelse.
90

 Det 

medför att preskriptionstiden för brottet inte börja löpa när brottet fullbordas utan, när 

ett genom brottet, uppkommet tillstånd upphör.
91

 I det här fallet är det när gäldenären 

upphör med sin underlåtenhet att medverka till att tillgångar ställs till konkursförvalta-

rens förfogande efter att denne har begärt det. Mot bakgrund av det kan man fråga sig 

hur ett sådant perdurerande brott påverkas av att det dels pågår en konkurs, dels vad 

som sker efter att konkursen har avslutats.
92

 

 

Gäldenärens skyldighet att medverka gäller som sagt under hela konkursförfarandet. Att 

brottet är perdurerande påverkas inte av att det pågår en konkurs samtidigt som brottet 

begås eftersom konkursen är en nödvändig faktor för att brottet alls ska kunna aktualise-

ras. En avslutad konkurs innebär dock att brottet inte längre kan begås och den slutliga 
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rättsligt relevanta punkten nås därför när konkursen förklaras avslutad. En konkurs kan 

avslutas på tre sätt. Konkursen kan avskrivas på grund av att tillgångarna inte räcker till 

betalning av uppkomna och väntade konkurskostnader, den kan läggas ned på grund av 

frivillig uppgörelse eller ackord och den kan avslutas genom att utdelningsmedel betalas 

ut.
93

 För att en avskrivning ska kunna ske krävs att konkursförvaltaren avgett en förval-

tarberättelse enligt 7 kap. 15 § KL och det är i förvaltarberättelsen konkursförvaltaren 

lämnar uppgifter om misstanke och utredning om brott. En konkurs som på så vis av-

skrivs medan det pågår en utredning om brott kan visa sig innehålla tillgångar som vid 

konkursens avskrivning var okända. I sådana fall kan reglerna om efterutdelning enligt 

11 kap. 19-21§§ KL aktualiseras och då lider inte borgenärerna någon förlust. En ned-

läggning skulle vara svår att realisera när gäldenären misstänks för brott eftersom det 

krävs att gäldenären kommer överens med borgenärerna om betalningen genom en upp-

görelse. Om en uppgörelse ändå skulle nås, omfattas inte gäldenärens straffrättsliga an-

svar i den uppgörelsen. Det får anses framgå av allmänna straffrättsliga principer efter-

som brott begås gentemot staten och inte mot borgenärerna. Borgenärskollektivet har då 

inte heller mandat att göra en uppgörelse i den straffrättsliga frågan. Precis som vid en 

avskrivning blir efterutdelning relevant när en konkurs avslutas med en utdelning. Till-

gångar som på så vis tillkommer när brottet har utretts och en eventuell verkställning 

har kunnat ske efter att konkursen avslutats kan tillfalla borgenärerna i efterhand. Att 

konkursen inte fortskrider under den tid som brottet utreds har att göra med att konkur-

sen måste vara effektiv. Det finns inget konkursrättsligt som hindrar att brottsutredning-

en pågår även efter att en konkurs avslutats och det enda som straffrättsligt påverkas av 

att konkursen avslutas, när det som i det här fallet rör sig om ett perdurerande brott, är 

att den otillåtna underlåtenheten slutligt avslutas i samband med att konkursen avslutas.  

 

Sammanfattningsvis har en rad olika problem med bestämmelsen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. 

BrB belysts, vilket leder in på frågan om det finns skäl att införa en korresponderande 

bestämmelse i KL och om det skulle påverka möjligheten att lagföra för brottet oredlig-

het mot borgenär.  
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4 En korresponderande bestämmelse i KL? 

 

4.1 Bakgrund  

När 11 kap. 1 § BrB reviderades och gäldenärens underlåtenhet att medverka kriminali-

serades diskuterades om det inte borde införas en till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB korre-

sponderande medverkansskyldighet för gäldenären i 6 kap. KL. Riksskatteverkets och 

Kronofogdemyndighetens i Stockholm remissyttranden argumenterade för att det borde 

införas en korresponderande bestämmelse i KL som skulle medföra att gäldenären även 

har en konkursrättslig skyldighet att medverka till att utomlands belägna tillgångar som 

ingår i en svensk konkurs ställs till konkursförvaltarens förfogande. Som skäl angavs att 

det då skulle vara möjligt för konkursförvaltaren att använda de i KL särskilt angivna 

tvångsmedlen enligt reglerna i KL.
94

 Regeringen instämde i att det skulle finnas viss 

praktisk betydelse med en sådan korresponderande konkursrättslig skyldighet för gälde-

nären, men att det inte fanns underlag för att besluta om det i det aktuella lagstiftnings-

ärendet. Frågan skulle dock analyseras vidare.
95

 

 

Vid en diskussion om ett införande av en korresponderande bestämmelse till 11 kap. 1 § 

2 st. 2 p. BrB aktualiseras flera frågor. Eftersom en sådan korresponderande bestämmel-

se i KL skulle medföra att de i KL särskilt angivna tvångsmedlen skulle aktualiseras 

måste först förhållandet mellan tvångsmedelsreglerna i KL och RB diskuteras. Grunden 

för tvångsmedelsanvändning i KL måste belysas och syftet med tvångsmedelsanvänd-

ning i KL behöver gås igenom. Därtill måste det diskuteras om, och i sådant fall hur, en 

korresponderande bestämmelse i KL skulle påverka en utredning av brottet oredlighet 

mot borgenär. 

 

 

4.2 Tvångsmedel i KL och tvångsmedel i RB  

I 6 kap. KL finns regler om vilka tvångsmedel som kan aktualiseras i ett konkursförfa-

rande. De tvångsmedel som är upptagna i KL är reseförbud, hämtning och häktning. 

Dessa tvångsmedel gäller i förhållande till en gäldenär som under vissa förutsättningar 

inte uppfyller det som åläggs gäldenären enligt reglerna i KL. Motsvarande möjlighet 
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att använda tvångsmedel gäller en ställföreträdare för en juridisk person, se 6 kap. 13 § 

KL. Tvångsmedlen i KL har till syfte att säkerställa konkursförfarandet och syftar till att 

förmå gäldenären att uppfylla de förpliktelser som denne har i samband med konkurs. 

Tvångsmedlen i KL initieras av konkursförvaltaren eller TSM och beslutas av den 

tingsrätt som tidigare beslutat om konkurs.
96

  

 

Straffprocessuella tvångsmedel har i allmänhet ett brottsutredande syfte och initieras av 

åklagare för att kunna utreda och beivra brott effektivt.
97

 De straffprocessuella tvångs-

medlen regleras i 24-28 kap. RB. Där upptas regler om hämtning, häktning, reseförbud, 

kvarstad, beslag, hemlig avlyssning, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesikt-

ning.
98

 Straffprocessuella tvångsmedel riktas gentemot någon som är misstänkt för ett 

särskilt brott och kräver för att kunna aktualiseras, beroende på tvångsmedel, olika kva-

lificerade misstankegrader. Möjligheten att använda tvångsmedel är också beroende av 

straffskalan på det brott som den misstänkte misstänks för. Det är därmed olika förut-

sättningar som gäller beroende på vilket tvångsmedel som aktualiseras, vilket regleras i 

RB. Enligt huvudregeln för häktning i 24 kap. 1 § 1 st. RB måste exempelvis den miss-

tänkte vara på sannolika skäl misstänkt för ett brott som det är föreskrivet fängelse för i 

ett år eller mer. Därutöver måste något av de häktningsskäl som stadgas i bestämmelsen 

föreligga d.v.s. flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara.
99

 

 

Till skillnad från tvångsmedlen i RB är tvångsmedlen i KL oberoende av om det har 

begåtts brott och har till skillnad från tvångsmedlen i RB inget brottsutredande syfte. 

Det gör att tvångsmedlen i KL, som företas mot en gäldenär som inte uppfyller sina för-

pliktelser enligt KL, kan aktualiseras oberoende av en eventuell utredning om ett kon-

kursrelaterat brott. Tvångsmedlen i RB som är till för att säkerställa utredning om brott 

och bevisning kan därför företas parallellt med tvångsmedlen i KL. Reseförbud, hämt-

ning och häktning finns som tvångsmedel i både KL och i RB, men har olika syften be-

roende på var de stadgas och därmed olika grunder för att kunna aktualiseras. Trots att 

reseförbud, hämtning och häktning innebär samma principiella inskränkning i den en-

skildes rörelsefrihet, har de olika författningarna olika syften med att hindra den enskil-
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des rörelsefrihet. Straffprocessuella tvångsmedel i RB måste därför hållas isär från de 

konkursrelaterade tvångsmedlen i KL som en korresponderande bestämmelse till 11 

kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB i 6 kap. KL skulle aktualisera.  

 

 

4.3 Grunden för tvångsmedelsanvändning i KL  

 

4.3.1 Allmänt 

Som redogjorts för ovan är syftet med tvångsmedelsanvändning i KL att säkerställa att 

gäldenären uppfyller de förpliktelser som denne åläggs enligt reglerna i KL. För att sä-

kerställa ett effektivt konkursförfarande måste gäldenären uppfylla sina förpliktelser, 

annars riskeras det att kreditinstitutet fallerar eftersom kreditgivare i sådana fall inte kan 

lita på ett konkursförfarande som kan säkerställa deras fordringar.
100

 Eftersom en gälde-

närs medverkan till utredningen av konkursboet ofta är avgörande för att konkursför-

valtningen ska ge ett gott resultat måste gäldenärens medverkan säkerställas. Här fyller 

reglerna om tvångsmedel i KL en viktig funktion. 

 

Flera av tvångsmedelsreglerna i KL har sin största betydelse genom att existera. Hotet 

om tvångsmedel kan nämligen vara tillräckligt för att en gäldenär väljer att frivilligt 

medverka i konkursförfarandet.
101

 Att gäldenären medverkar och lämnar upplysningar 

till konkursförvaltaren är även viktigt för den utredning som konkursförvaltaren gör i 

återvinningsfrågor. I propositionen till KL har det också poängterats att det även finns 

ett värde av att säkerställa gäldenärens medverkan med hänsyn till den utredning som 

konkursförvaltaren kan göra i frågor om brott.
102

 Det måste i samband med det påpekas 

att den tvångsmedelsanvändning som är till för att säkerställa utredning om brott stad-

gas i RB och att tvångsmedlen i KL inte kan ha som syfte att säkerställa en brottsutred-

ning, även om det ibland används som argument för tvångsmedelsanvändning enligt 

KL.  

 

I propositionen till KL angavs även att det näst intill är omöjligt att ha ett konkursrätts-

ligt regelsystem som inte medför särskild tvångsmedelsanvändning som inskränker gäl-
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denärens rörelsefrihet.
103

 I propositionen diskuterades dock inte frågan om propor-

tionalitet och ändamålsenlighet med tvångsmedlen. Regeringen diskuterade heller inte 

om det fanns några andra mindre ingripande åtgärder som skulle kunna säkerställa gäl-

denärens medverkanskylighet i den utsträckning som den är nödvändig för utredningen 

av konkursboet. För att kunna ta ställning till frågan om en korresponderande bestäm-

melse till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB ska införas i 6 kap. KL måste sådana aspekter disku-

teras.  

 

 

4.3.2 Rättighetsaspekter och rättssäkerhet  

När tvångsmedel diskuteras finns flera olika principer som måste belysas. Användande 

av konkursrättsliga tvångsmedel innebär en avvägning mellan å ena sidan samhällets 

krav på ett effektivt och säkert kreditinstitut och å den andra sidan den enskildes rätt till 

integritet och rörelsefrihet. För att skapa balans mellan dessa två motstående intressen 

finns ett antal rättsprinciper som har betydelse vid alla beslut om tvångsmedelsanvänd-

ning och som därför är aktuella för den relevanta frågan. De principerna gäller oavsett 

om det handlar om straffprocessuella tvångsmedel i RB eller konkursrelaterade tvångs-

medel i KL. En princip som är gemensam för all tvångsmedelsanvändning är legalitets-

principen. Den innebär att en myndighet inte får ingripa i den enskildes rättsfär utan 

stöd i lag eller annan författning.
104

 Ett intrång i den enskildes rörelsefrihet och person-

liga integritet får mot bakgrund av principen endast göras om det finns uttryckligt stöd i 

lag, vilket framkommer av 2 kap. 12 § RF. Inskränkningar i den enskildes rättssfär får 

dessutom endast göras för att tillgodose sådana ändamål som är godtagbara i ett demo-

kratiskt samhälle. De får heller inte gå utöver vad som är nödvändigt mot bakgrund av 

de ändamål som motiverar inskränkningen av den aktuella fri- eller rättigheten. Detta 

framgår av ändamålsprincipen.
105

 Det gör att ändamålet bakom en tvångsmedelsre-

glering så noggrant som möjligt ska definieras direkt i lagtext för att hindra att den som 

initierar tvångsmedelsanvändningen har en skönsmässig frihet att i det enskilda fallet 

bestämma om grundlagsskyddet bör upprätthållas eller inte. Därför bör det inte finnas 
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vaga, obestämda eller mångtydiga rekvisit i bestämmelser som medför möjligheter till 

tvångsmedelsanvändning.
106

  

 

I sammanhanget bör också behovsprincipen belysas. Principen innebär att en myndighet 

enbart får använda tvångsmedel om det verkligen finns ett behov. Tvångsmedlet får inte 

endast vara nödvändigt för att uppnå syftet med inskränkningen, utan det måste också 

vara verkningsfullt, dvs. leda till avsett resultat. Behovsprincipen innebär dessutom att 

när det är nödvändigt att använda tvångsmedel ska det tvångsmedel som är minst ingri-

pande för den enskilde användas.
107

 Den sista och möjligen mest betydelsefulla princi-

pen för att säkerställa en rättssäker tvångsmedelsanvändning är proportionalitetsprinci-

pen. Proportionalitetsprincipen innebär att tvångsmedel endast får användas om skälen 

för tvångsmedelsanvändningen överväger det intrång eller men i övrigt som tvångsåt-

gärden innebär för den enskilde eller något annat motstående intresse. Tvångsåtgärden 

ska alltså i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet stå i rimlig proportion till vad 

som kan förväntas uppnås med åtgärden. Proportionalitetsprincipen är sedan år 1989 

stadgad direkt i lagtext för flera av tvångsmedlen i 24-28 kap. RB och har sedan länge 

ansetts gälla enligt allmänna rättsgrundsatser.
108

 Sådana allmänna rättsgrundsatser om-

fattar även tvångsmedelsanvändning i KL och måste därför beaktas vid en diskussion 

om ett införande av en korresponderande bestämmelse i 6 kap. KL. 

 

 

4.3.3 Borgenärsintresset och individskyddet 

Tvångsmedelsanvändningen i KL utgör som nämnts en avvägning mellan dels integri-

tet, dels effektivitet.
109

 Det är två starka motstående intressen som måste vägas mot var-

andra för att det ska kunna avgöras om och när det är befogat att dels använda tvångs-

medel enligt KL, dels om och när det är befogat att införa en ny bestämmelse som med-

för ytterligare möjligheter till tvångsmedelsanvändning gentemot en gäldenär.   

 

Gäldenärens rätt till rörelsefrihet och personlig integritet måste vägas mot borgenärens 

intresse av ett effektivt konkursförfarande och hur den avvägningen ska göras är inte 
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självklar. Någon sådan diskussion har inte förts i propositionen till KL och det finns en 

allmän avsaknad av resonemang i frågan även i litteraturen. En avvägning mellan de två 

intressena har dock gjorts gällande hur länge det kan vara legitimt att som längst hålla 

en gäldenär som befinner sig i konkurs häktad. En gräns på tre månader har där ansetts 

rimlig.
110

 Trots att en konkurs ska vara effektiv och trots att bestämmelserna i KL är 

utformade för att tillgodose kravet på ett snabbt och effektivt konkursförfarande kan en 

konkurs ta många månader.
111

 Vad det är som gör att en gräns på tre månader har an-

setts rimlig kan därför ifrågasättas. Har inte syftet med tvångsmedelsanvändningen upp-

nåtts inom de tre månaderna var inskränkningen av den enskildes frihet s.a.s. i onödan 

och är svår att legitimera. Förutom regeln om häktning har bestämmelsen om reseförbud 

begränsats på olika sätt där en avvägning mellan gäldenärens rörelsefrihet och borgenä-

rernas intresse av att säkerställa ett effektivt konkursförfarande kan läsas in i hur be-

stämmelserna är konstruerade, se nedan under avsnitt 4.4.1.  

 

Att det saknas en principiell diskussion om hur avvägningen mellan de två intressena 

har gjorts och bör göras och hur tvångsmedelsanvändningen allmänt kan legitimeras gör 

att det finns skäl att ifrågasätta tvångsmedelsregleringen i KL. Klart är dock att använd-

ningen av tvångsmedel i syfte att tillgodose kravet på ett effektivt konkursförfarande 

aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte som tvångsmedelsan-

vändningen har. Mot bakgrund av det får en korresponderande bestämmelse i KL inte 

medföra större inskränkningar av gäldenärens rörelsefrihet än vad som i det fallet kan 

motiveras.  

 

 

4.4 Tvångsmedel i 6 kap. KL 

 

4.4.1 Allmänt 

I 6 kap. KL finns som nämnts KL:s regler om tvångsmedel angivna. Där stadgas om 

reseförbud, hämtning och häktning samt om vite som under vissa särskilda förutsätt-

ningar kan åläggas annan än en gäldenär när denne underlåtit att fullfölja vissa skyldig-

heter som stadgas i 6 kap. 5 § KL, se 6 kap. 9 § 2 st. KL. Det är de tvångsmedlen som 
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skulle vara aktuella om en korresponderande bestämmelse till brottet oredlighet mot 

borgenär infördes i 6 kap. KL. I bestämmelsen om reseförbud anges att reseförbud au-

tomatiskt inträder efter att konkursbeslut har meddelats och gäller fram till dess att 

bouppteckningsed har avlagts. Efter att gäldenären avlagt bouppteckningsed kan tings-

rätten fortsatt meddela reseförbud för gäldenären om det kan befaras att gäldenären un-

derlåter att fullfölja de skyldigheter som föreskrivs i KL. I 6 kap. 6 § 2 st. KL anges 

dessutom att om det kan befaras att gäldenären kommer åsidosätta ett reseförbud kan 

gäldenären åläggas att lämna sitt pass till TSM. I 6 kap. 9 § KL stadgas om möjligheten 

till hämtning och häktning när en gäldenär underlåter att fullgöra de skyldigheter som 

gäldenären har enligt 6 kap. KL. Där stadgas också om vite. Att dessa regler om 

tvångsmedel även ska gälla en bolagsman, styrelseledamot eller verkställande direktör 

när gäldenären är en juridisk person framgår av 6 kap. 13 § KL.  

 

Mot bakgrund av att det är dessa tvångsmedel som skulle bli applicerbara på en gälde-

när som underlåter att medverka till att tillgångar som finns utomlands som ingår i en 

svensk konkurs ställs till konkursförvaltarens förfogande, finns anledning att närmare 

studera hur regleringen i KL av tvångsmedlen är uppbyggd och under vilka förutsätt-

ningar de kan aktualiseras.   

 

 

4.4.2 Reseförbud  

Som framgått är det under konkursförfarandet särskilt viktigt att kunna få tag på gälde-

nären i syfte att snabbt kunna inhämta upplysningar. Det finns därför flera bestämmelser 

i KL som medför avsevärda inskränkningar i gäldenärens rörelsefrihet. Både i 2 kap. 12 

§ KL och i 2 kap. 13 § KL samt i 6 kap. 6 § KL finns regler om förbud för en gäldenär 

att under vissa förutsättningar lämna Sverige. Olika bestämmelser gäller beroende på 

om det är tiden från att konkursansökan lämnats in, från konkursbeslut har meddelats 

eller från gäldenären medverkat vid edgångssammanträdet och beedigat bouppteckning-

en som är aktuell.
112

  

 

När en konkursansökan lämnats in kan en gäldenär på yrkande av en eller flera borgenä-

rer åläggas förbud att lämna Sverige i enlighet med 2 kap. 12 § KL. En förutsättning för 
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att ett sådant förbud ska kunna meddelas är att det föreligger sannolika skäl för bifall av 

konkursansökan. Därtill krävs att det skäligen kan befaras att gäldenären kommer un-

dandra sig sina skyldigheter att medverka till konkursutredningen genom att också fak-

tiskt lämna landet. Dessutom krävs att det finns någon särskild anledning att meddela 

reseförbud, exempelvis när gäldenärens medverkan är särskilt viktig på grund av att be-

tydande värden står på spel.
113

 Efter konkursbeslut har meddelats inträder ett automa-

tiskt reseförbud för gäldenären som gäller fram till dess edgångssammanträde har hållits 

och gäldenären beedigat bouppteckningen, se 6 kap. 6 § KL. Om gäldenären vill lämna 

landet efter konkursbeslut, men innan edgångssammanträde hållits, krävs att ett särskilt 

tillstånd inhämtas från tingsrätten. Efter att bouppteckningen har beedigats kan gäldenä-

ren åter igen meddelas reseförbud om det befaras att han eller hon kommer undandra sig 

sina skyldigheter att ytterligare medverka i konkursförfarandet. I de fallen krävs att an-

tingen konkursförvaltaren eller TSM har yrkat på reseförbud, se 6 kap. 6 § respektive 7 

§ KL.   

 

Om gäldenären är en juridisk person gäller reglerna i 2 kap. respektive 6 kap. KL samt-

liga ställföreträdare. I 6 kap. 13 § KL anges dessutom att de skyldigheter som gäldenä-

ren har även gäller för en ställföreträdare för gäldenären som lämnat sina uppdrag inom 

en juridisk person senare än ett år innan den dag konkursansökan inkommit till tingsrät-

ten. 

 

 

4.4.3 Hämtning och häktning  

I 6 kap. 9 § KL anges att en gäldenär som underlåter att fullgöra de skyldigheter som 

åläggs denne enligt 6 kap. 2,3,5 eller 6 § KL eller överträder eller befaras överträda ett 

reseförbud enligt 6 kap. 6 § KL, efter omständigheternas får hämtas eller häktas. Hämt-

ning eller häktning kan också aktualiseras om det finns skäl att befara att gäldenären 

kommer undandra sig en skyldighet att stanna kvar i Sverige eller överträda något av de 

andra förbud som redogjordes för ovan.  

 

De skyldigheter som tvångsmedlen syftar till att säkerställa är för det första gäldenärens 

upplysningsplikt. Gäldenärens upplysningsplikt gäller som tidigare nämnts även till-
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gångar som inte ingår i ett konkursbo, exempelvis på grund av att tillgångarna finns ut-

omlands och konkursen är en särkonkurs.
114

 För det andra ska tvångsmedlen säkerställa 

att gäldenären närvarar vid bouppteckningsförrättningen, se 6 kap. 2 § KL. Dessutom 

önskas det också att hotet om tvångsmedel ska säkerställa att gäldenären beedigar bo-

uppteckningen, vilket enligt 6 kap. 5 § KL även gäller annan än en gäldenär under de 

där angivna förutsättningarna. Möjligheterna att hämta eller häkta en gäldenär får där-

med anses stora, vilket accepteras för att säkerställa gäldenärens medverkan till kon-

kursutredningen på olika sätt. 

 

För att häktning ska få ske krävs dock att det föreligger synnerliga skäl. Som exempel 

på synnerliga skäl kan nämnas att betydande värden står på spel och att gäldenärens 

medverkan har en avgörande betydelse för konkursutredningen och säkerställandet av 

att tillgångar som ingår i konkursen ställs till konkursförvaltarens förfogande.
115

 Om en 

gäldenär överträtt ett reseförbud ska gäldenären däremot automatiskt häktas om det 

istället inte är uppenbart att häktning inte behövs, se 6 kap. 9 § 3 st. 2 p. KL. 

 

 

4.4.4 Vite 

I 6 kap. 9 § 2 st. KL stadgas om möjligheten till vitesföreläggande. Vitesförelägganden 

enlig reglerna i KL är endast möjliga att rikta gentemot annan än en gäldenär som enligt 

6 kap. 5 § KL är skyldig att i gäldenärens ställe fullgöra edgång d.v.s. medverka vid ed-

gångssammanträdet och beediga bouppteckningen. Vite kan därför inte användas som 

ett påtryckningsmedel gentemot en tredskande gäldenär, vare sig gäldenären är en fy-

sisk eller juridisk person. Varför reglerna om vitesförelägganden har begränsats på det 

sättet motiveras eller diskuteras inte i propositionen till KL. I utsökningsbalken              

(1981:774, UB) finns en mer utbredd möjlighet till vitesförelägganden.
116

 Eftersom reg-

lerna om tvångsmedel i KL har inspirerats av tvångsmedelsregleringen i UB kan man 

fråga sig varför möjligheten till vitesförelägganden är förhållandevis begränsad i KL.  
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Vid utdömande av vite enligt 6 kap. 9 § 2 st. KL är det lag om viten (1985:206, vitesla-

gen) som tillämpas.
117

 Syftet med vite är här att förmå den som enligt 6 kap. 5 § KL har 

en skyldighet att fullgöra edgång att också uppfylla den skyldigheten genom hotet om 

ett möjligt vitesföreläggande.
118

 När vite utdöms enligt reglerna i UB tillämpas, precis 

som vid utdömande av vite vid konkurs, reglerna enligt viteslagen, men till skillnad från 

reglerna om viten enligt KL är utdömande av viten gentemot en gäldenär som är under 

utmätning möjligt enligt UB. Exempelvis får vite enligt reglerna i UB användas som 

påtryckningsmedel av KFM när en gäldenär är ålagd att lämna uppgifter om sina till-

gångar och inge skriftlig förteckning över dem samt när en gäldenär som är under ut-

mätning är ålagd att bekräfta de lämnade uppgifterna på heder och samvete, se 4 kap. 14 

§ UB.
119

 Likheterna mellan de bestämmelserna i UB och bestämmelserna om edgång i 

KL är enligt min mening tydliga. Gäldenärens skyldighet att lämna upplysningar om 

sina tillgångar och beediga bouppteckningen i samband med edgångssammanträde en-

ligt KL har sin motsvarighet i bestämmelserna i UB. Man kan därför fråga sig varför det 

inte har valts att förena gäldenärens medverkansskyldighet i KL med ett hot om vite, 

särskilt mot bakgrund av den allmänna principen att det är den minst ingripande åtgär-

den som ska användas när det kommer till ingripanden i den enskildes rättigheter. Att 

framtvinga en handling genom ett hot om vite är dock inte helt problemfritt eftersom 

den som vitesföreläggandet riktas mot redan har visat en oförmåga eller en ovilja att 

fullgöra sina skyldigheter eller förpliktelser och dessutom redan har betalningssvårighe-

ter.  

 

 

4.5 Finns skäl att införa en korresponderande bestämmelse i 6 kap. KL? 

Mot bakgrund av vad som framkommit ovan om rättighetsaspekter och nuvarande reg-

ler i KL om tvångsmedelsanvändning kan man ta ställning till den fråga som regeringen 

valde att inte behandla vidare i propositionen till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB, nämligen 

om man bör införa en korresponderande bestämmelse till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB i 6 

kap. KL som i sådant fall skulle medföra att de möjligheter som finns att använda 

tvångsmedel i KL också skulle bli applicerbara på en tredskande gäldenär. Man kan i 
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samband med det också fråga sig vilket eller vilka tvångsmedel som en gäldenärs under-

låtenhet att medverka skulle vara förenad med och om en korresponderande bestämmel-

se i KL skulle påverka utredningen av brottet oredlighet mot borgenär. I förarbetena till 

6 kap. KL saknas en diskussion om hur tvångsmedelsanvändningen i KL legitimeras 

och någon avvägning mellan de två motstående intressena som det redogjordes för ovan 

har inte gjorts. Istället har överväganden som tar sikte på konkursens utredning varit 

avgörande för frågan om och när tvångsmedel i KL kan användas. Tvångsmedelsre-

gleringen har inte uttryckligen vägts mot den enskildes rätt till grundläggande rättighe-

ter.
120

   

 

Vid en diskussion om ett införande av en korresponderande bestämmelse måste den en-

skildes intressen av rörelsefrihet vägas mot intresset av ett säkert och effektivt konkurs-

förfarande. Gäldenärens underlåtenhet att medverka till att tillgångar som ingår i en 

svensk konkurs ställs till konkursförvaltarens förfogande måste vara så pass inverkande 

i konkursens fortskridande att tvångsmedel kan motiveras. Att använda tvångsmedel i 

samband med konkurs för att säkerställa ett konkursförfarande kan också principiellt 

ifrågasättas eftersom gäldenären i de fallen inte är misstänkt för brott. För att tvångsme-

delsanvändning ska kunna legitimeras enligt reglerna i KL måste därför inte bara intres-

set av ett snabbt och effektivt konkursförfarande vägas in, utan även vikten av ett funge-

rande kreditinstitut. Kan inte gäldenärens medverkan till konkursutredningen säkerstäl-

las minskas kreditgivarnas intressen av att ge kredit. Att kreditinstitutet fungerar är vik-

tigt för samhället och kreditinstitutets funktion och säkerställandet av det väger i sam-

manhanget tungt. Att någon typ av tvångsmedel bör kunna aktualiseras gentemot en 

tredskande gäldenär i syfte att säkerställa konkursförfarandets fortskridande och därmed 

kreditinstitutets funktion måste därför enligt mig principiellt accepteras.
121

   

 

I 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB stadgas att en gäldenär som i otillbörligt syfte underlåter att 

medverka till att tillgångar i utlandet som ingår i en svensk konkurs ställs till konkurs-

förvaltarens förfogande trots att denne uppmanat gäldenären att medverka, döms för 

oredlighet mot borgenär. I 6 kap. 2 § KL stadgas bland annat om gäldenärens upplys-

ningsplikt under konkursen och denna plikt kan sägas ha sin motsvarighet i bestämmel-
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sen i 11 kap. 2 § BrB, som stadgar ett straffrättsligt ansvar för en gäldenär när denne 

förtiger eller lämnar en oriktig uppgift under en pågående konkurs. På samma sätt som 

11 kap. 2 § BrB har en motsvarande bestämmelse i KL skulle det därför enligt min me-

ning kunna tänkas att det i 6 kap. 2 § 2 st. KL infördes en skyldighet för en gäldenär att 

efter bouppteckningsed avlagts medverka till att tillgångar som där upptagits som finns 

utomlands ställs till konkursförvaltarens förfogande. Mot bakgrund av att det redan 

finns motsvarande bestämmelser till BrB i KL är det inte helt främmande att införa en 

till bestämmelse i KL som motsvarar 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB.  

 

Att det inte är helt främmande att införa en korresponderande bestämmelse i KL betyder 

dock inte att en sådan bestämmelse bör införas. Utifrån gällande principer om tvångs-

medelsanvändning och de möjliga tvångsmedel som finns stadgade i KL måste även 

diskuteras vilket tvångsmedel som gäldenärens underlåtenhet i sådant fall skulle kunna 

vara förenad med. Det skulle här kunna tänkas att bestämmelsen i 6 kap. 9 § KL som 

innehåller regler om hämtning och häktning skulle kunna omfatta även en gäldenärs un-

derlåtenhet att medverka på det sätt som stadgas i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB. Men hämt-

ning och framförallt häktning utgör de mest ingripande åtgärderna från statens sida i den 

enskildes rörelsefrihet och kan bara legitimeras om syftet med hämtningen eller häkt-

ningen överväger det intrång eller men i övrigt som frihetsberövandet medför.
122

 Syftet 

med hämtning och häktning i KL är som det redogjordes för ovan, att säkerställa att en 

gäldenär medverkar till konkursutredningen. Om medverkansskyldigheten kan säker-

ställas på annat sätt, exempelvis genom en mindre ingripande åtgärd, ska den åtgärden 

användas först. Mindre ingripande tvångsmedel är bland andra reseförbud och vitesför-

läggande. Att införa en bestämmelse som möjliggör ett reseförbud i syfte att säkerställa 

att gäldenären uppfyller sina skyldigheter att på uppmaning av konkursförvaltaren med-

verka till att tillgångar utomlands ställs till konkursförvaltarens förfogande kan dock 

inte anses effektivt eller funktionellt. Eftersom syftet med tvångsmedlet skulle vara att 

få gäldenären att handla på visst sätt kan inte ett tvångsmedel som syftar till att säker-

ställa gäldenärens anträffbarhet vara ett alternativt tvångsmedel. Initialt kan dock vite 

som påtryckningsmedel uppfattas som lämpligt för det som man vill uppnå med en   

korresponderande bestämmelse till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB i 6 kap. KL. Att använda 

vite som påtryckningsmedel för att få en gäldenär att medverka till att utomlands beläg-
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na tillgångar ställs till konkursförvaltarens förfogande skulle kunna påverka gäldenären 

till ett visst handlande. Men att använda vite som påtryckningsmedel för en underlåten-

het som redan är förenad med straffansvar skulle möjligen kunna leda till att samma un-

derlåtenhet ses som dubbelt bestraffad trots att vite inte är ett straff i traditionell straff-

rättslig mening.  

 

Varken reseförbud eller vite är därmed tvångsmedel som enligt min mening skulle vara 

lämpliga för att uppnå det önskade syftet med en korresponderande bestämmelse till 11 

kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB. De tvångsmedel som kvarstår är därmed hämtning och häktning. 

Frågan blir om det är förenligt med framförallt proportionalitetsprincipen att förena en 

gäldenärs underlåtenhet att medverka till att tillgångar utomlands ställs till konkursför-

valtarens förfogande med en möjlighet till hämtning eller häktning enligt de förutsätt-

ningar som stadgas i 6 kap. 9 § KL. För att det ska vara legitimt att i den utsträckningen 

inskränka den enskildes rörelsefrihet krävs, som nämnts, att åtgärden överväger det in-

trång och men i övrigt som frihetsberövandet medför. Eftersom häktning är en av de 

mest ingripande åtgärderna i den enskildes personliga frihet är det här svårt att förena 

häktning med kraven på proportionalitet, särskilt som det nära nog är en ”automatisk” 

häktning som aktualiseras enligt reglerna i KL. Mot bakgrund av att det idag genom in-

solvensförordningen finns stora möjligheter att utan gäldenärens medverkan återfå till-

gångar utomlands som ingår i en svensk konkurs kan inte en korresponderande be-

stämmelse i 6 kap. KL anses vara motiverad när gäldenärens underlåtenhet redan är be-

lagd med ett straffansvar i BrB.  

 

En korresponderande bestämmelse i 6 kap. KL skulle dessutom ha till syfte att säker-

ställa en konkursutredning. En sådan bestämmelse skulle däremot inte nödvändigtvis 

vara till gagn för en utredning av brottet oredlighet mot borgenär i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. 

BrB. Tvångsmedlen i KL har, om något, endast som sekundärt syfte att bidra till utre-

dandet av frågor om ett eventuellt brottsligt förfarande och kan inte användas gentemot 

en gäldenär enbart för att säkerställa exempelvis bevisning om brott. Man kan därför 

fråga sig varför det över huvud taget togs upp som förslag i propositionen till 11 kap. 1 

§ 2 st. 2 p. BrB att införa en sådan korresponderande bestämmelse i 6 kap. KL. Klart är 

att kriminaliseringen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB kan ifrågasättas och att bestämmelsen 

är svår att tillämpa. Däremot skulle inte en korresponderande bestämmelse i 6 kap. KL 
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påverka möjligheten att lagföra för brottet och det skulle heller inte påverka kriminali-

seringens legitimitet.  

 

 

5 Avslutande diskussion 

 

5.1 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har uppsatsen behandlat dels frågan om hur konkursförfarandets 

regler kan påverka brottet oredlighet mot borgenär, dels hur bestämmelsen i 11 kap. 1 § 

2 st. 2 p. BrB är uppbyggd, vad som var skälen för kriminaliseringen och om kraven för 

att en kriminalisering ska vara legitimerad har uppfyllts. Därtill diskuterades om det 

fanns skäl att införa en korresponderande bestämmelse till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB i 6 

kap. KL som skulle medföra att de där särskilt angivna tvångsmedlen skulle kunna ak-

tualiseras enligt reglerna som ställs upp för tvångsmedelsanvändning i KL i syfte att ge 

bestämmelsen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB större genomslagskraft.   

 

Att konkursförfarandets regler påverkar brottet oredlighet mot borgenär på olika sätt är 

klart. För att brottet över huvud taget ska aktualiseras krävs att det föreligger en pågå-

ende konkurs, vilket gör att reglerna om konkurs blir viktiga för att konstatera ett brott. 

De svårigheter som lagföring av borgenärsbrotten i allmänhet möter har till stor del att 

göra med hur begreppet obestånd ska bedömas och hur det sedan i en brottmålsprocess 

ska kunna bevisas att obestånd förelegat vid en viss tidpunkt. Konkursförvaltarens skyl-

dighet att underrätta åklagare vid misstanke om brott och gäldenärens skyldighet att be-

ediga bouppteckningen och lämna korrekta uppgifter, trots att de senare kan användas 

emot honom eller henne i en brottmålsprocess, är två tydliga delar som visar hur straff-

rätten inverkar på konkursförfarandet och att konkursförfarandet kan påverka utred-

ningen av borgenärsbrotten och brottet oredlighet mot borgenär. Genom insolvensför-

ordningen har borgenärernas ekonomiska intressen till stor del kunnat säkerställas, vil-

ket även påverkar frågan om grunden för kriminaliseringen uppfyller de krav på en kri-

minalisering som har ställts upp.  

 

Som framkommit i uppsatsen finns goda skäl att ifrågasätta kriminaliseringen i 11 kap. 

1 § 2 st. 2 p. BrB. För det första kan grunderna för kriminaliseringen kritiseras eftersom 
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kriminaliseringen inte uppfyller de krav som har ställts upp i doktrin och senare av re-

geringen i SOU 2013:38. Att det finns ett skyddsvärt intresse bestående av borgenärer-

nas ekonomiska intressen och intresset av ett fungerande kreditinstitut är inte tillräckligt 

för att det ska vara legitimt att kriminalisera ett visst beteende. Därtill krävs att det kri-

minaliserade beteendet orsakar eller riskerar att orsaka skada på skyddsintresset, att det 

finns viss effektivitet bakom kriminaliseringen och att andra sanktioner än straff inte är 

tillräckliga. Kravet på skada borde inte kunna uppfyllas annat än i de fall gäldenären har 

tillgångar utanför EU och någon effektivitet kan det inte talas om eftersom det mig ve-

terligen inte har lagförts någon för brottet sedan det infördes i 11 kap. 1 § 2 st. BrB. 

Dessutom har andra potentiella sanktioner än straff inte diskuterats i förarbetena. För 

det andra är konstruktionen av brottet i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB problematisk eftersom 

bestämmelsen innehåller flera komplexa rekvisit, vilket gör det svårt att lagföra för brot-

tet när en otillåten underlåtenhet har skett. Kravet på ett otillbörligt syfte och medver-

kansskyldighetens begränsning samt kravet på att gäldenärens avsikt att inte medverka 

ska vara manifesterad gör att bestämmelsen är svårtillämpad. Därtill är det heller inte 

klart när brottets fullbordanspunkt är nådd, vilket påverkar bland annat möjligheten till 

frivilligt tillbakaträdande innan brottet har fullbordats.  

 

Frågan om det finns skäl att införa en till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB korresponderande 

bestämmelse i 6 kap. KL har diskuterats där dels möjligheten att införa en sådan be-

stämmelse har analyserats, dels om det bör införas en sådan korresponderande bestäm-

melse diskuterats. Särskild vikt har lagts vid det faktum att en sådan bestämmelse skulle 

medföra att de konkursrelaterade tvångsmedlen i KL skulle aktualiseras för att säker-

ställa gäldenärens medverkansskyldighet. Att det redan finns en nära nog korresponde-

rande bestämmelse i KL till brottet försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning 

medför att det inte är helt främmande att även införa en korresponderande bestämmelse 

till brottet oredlighet mot borgenär, men det innebär inte att en sådan bestämmelse bör 

införas. Diskussionen blir särskilt viktig eftersom de tvångsmedel som skulle aktualise-

ras utgör några av de mest ingripande åtgärderna från statens sida gentemot enskilda. 

Eftersom frågan egentligen är av konkursrättslig karaktär bör den diskuteras utifrån ett 

konkursrättsligt perspektiv och inte utifrån ett straffrättsligt. De tvångsmedel som skulle 

bli aktuella skulle i sådant fall företas för att säkerställa konkursutredningen och inte för 

att säkerställa utredningen om ett eventuellt brott. Att frågan över huvud taget togs upp i 
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propositionen till 11 kap. BrB kan därför ifrågasättas. Frågan borde enligt min mening 

analyseras inom ramen för en konkursrättslig utredning där säkerställandet av konkurs-

utredningen utgör grunden för ett införande av en sådan bestämmelse och inte utred-

ningen av ett eventuellt borgenärsbrott, här oredlighet mot borgenär i 11 kap. 1 § 2 st. 2 

p. BrB.  

 

 

5.2 Brottet i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB de lege ferenda 

Utifrån de svårigheter och problem som framkommit med brottet oredlighet mot borge-

när finns skäl att diskutera brottet de lege ferenda. För det första kan man fråga sig om 

gäldenärens underlåtenhet bör vara fortsatt kriminaliserad. Att det saknas fullständig 

grund för kriminalisering och att bestämmelsen har visat sig svårtillämpad innebär inte 

automatiskt att det förfarande som kriminaliserats bör avkriminaliseras. En viktig fråga 

vid överväganden om avkriminalisering är om staten över huvud taget haft anledning att 

utöva repressiv tvångsmakt på det aktuella området. Därtill måste beaktas att en avkri-

minalisering riskerar att resultera i att beteendet som avkriminaliseras anses legitimt. En 

gäldenär som i otillbörligt syfte underlåter att medverka till att tillgångar som ingår i en 

svensk konkurs ställs till konkursförvaltarens förfogande måste anses vara ett i sig 

straffvärt beteende. Att staten har anledning att utöva någon form av repressiv tvångs-

makt får därför anses klart. En omvänd signaleffekt som en avkriminalisering skulle ris-

kera att innebära kan heller inte anses vara önskvärd. Däremot skulle straffet kunna by-

tas ut mot en annan repressiv sanktion. Någon reell avkriminalisering skulle det i sådant 

fall inte vara fråga om. Administrativa sanktioner kan vara ett bättre alternativ än straff 

för att påverka människors beteenden och under förutsättning att en sådan sanktion är 

tillräckligt handlingsdirigerande skulle det kunna vara ett alternativ till det straff som är 

stadgat i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB.  

 

I SOU 2013:38 diskuterades under vilka förutsättningar ett straff skulle kunna bytas ut 

mot en administrativ sanktion samt den kritik som kan riktas mot en sådan s.k. depanili-

sering. Bland annat belystes det faktum att en förvaltningsmyndighet kan besluta om en 

administrativ sanktion och att ett sådant förfarande är klart förenklat i jämförelse med 

det straffrättsliga förfarandet. Det som önskas uppnås med ett administrativt förfarande 

är dock snabbhet och därmed kostnadseffektivitet. Detta medför i sin tur att ett förenklat 
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förfarande kommer innebära vissa avsteg från rättssäkerhet. För att en sådan depanilise-

ring ska kunna motiveras krävs dock att det förenklade förfarandet uppfyller tillräckliga 

krav på rättssäkerhet. På konkursförfarandets område är ledord som effektivitet och 

kostnadseffektivitet representativa för hela idén med en konkurs och sett utifrån ett 

konkursrättsligt perspektiv och därigenom ett borgenärsperspektiv måste ett sådant för-

farande vara önskvärt. Eftersom kriminaliseringen i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB har visat 

sig vara svår att legitimera och lagrummet svårt att tillämpa kan man tänka sig att förfa-

randet depaniliseras. Istället för att diskutera frågan om en motsvarande bestämmelse till 

11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB borde införas i 6 kap. KL, kan det därför argumenteras för att 

en motsvarande bestämmelse i KL borde införas istället för den straffbestämmelse som 

idag är stadgad i BrB. En sådan konkursrättslig bestämmelse skulle i sådant fall kunna 

vara förenad med en möjlighet till vitesförläggande som i annat fall inte är en lämplig 

sanktion när det finns ett straff stadgat för ett visst beteende eftersom det skulle kunna 

tangera förbudet mot dubbel bestraffning. Med hänsyn till utvecklingen på det insol-

vensrättsliga området kan ett sådant administrativt alternativ stämma bättre överens med 

de faktiska möjligheterna som idag finns för att säkerställa borgenärskollektivets intres-

sen av att få tillgångar som finns utomlands att ingå i en svensk konkurs. Den skada 

som riskerar att inträffa på skyddsintresset om förfarandet avkriminaliseras hindras i 

sådant fall ändå, med en mindre ingripande åtgärd.   

 

Det kan också tänkas att det skulle vara till gagn för det konkursrättsliga och konkursre-

laterade straffområdet om det skulle införas en specialdomstol med bättre insikt och 

kunskap om konkurser och konkursrelaterad brottslighet. Ett av de stora problemen med 

att ha kvar en kriminalisering i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB är att bestämmelsen är svårtill-

lämpad och i sin utformning begränsad. Att det är svårt att lagföra för den underlåtenhet 

som kriminaliseras i bestämmelsen är ett problem eftersom det riskerar att underminera 

straffbestämmelsens brottsavhållande verkan och därmed ett av straffrättens huvudsyf-

ten, nämligen handlingsdirigering. För att motivera behållandet av en kriminalisering 

som den är idag krävs att bestämmelsen kan tillämpas. Möjligtvis skulle en specialdom-

stol, precis som miljödomstolen som handlägger miljöfrågor och miljörelaterad brotts-

lighet, som enbart är inriktad på konkurs och konkursrelaterade brott kunna medföra att 

bestämmelserna om borgenärsbrotten och där ibland 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB får ett 

större genomslag för det fall bestämmelsen skulle vara fortsatt stadgad i BrB. 
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6 Slutsats 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att utreda om kriminaliseringen i 11 kap. 1 § 2 st. 

2 p. BrB uppfyller kraven som ställs upp för kriminalisering och om bestämmelsen har 

något reellt användningsområde samt om det finns skäl att införa en korresponderande 

bestämmelse i 6 kap. KL som skulle medföra att de i KL särskilda möjligheterna till 

tvångsmedelsanvändning skulle aktualiseras för att ge kriminaliseringen i brottet ored-

lighet mot borgenär ett större genomslag. 

 

Det går för det första att konstatera att brottet i 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB är komplicerat. 

Grunden för kriminaliseringen kan mot bakgrund av det som framkommit i uppsatsen 

starkt ifrågasättas och som visats har bestämmelsen ett mycket begränsat användnings-

område. Det begränsade användningsområdet har till stor del att göra med hur bestäm-

melsen är utformad och att den underlåtenhet som bestämmelsen tar sikte på är svår att 

upptäcka samt att upptäckten ofta är beroende av att gäldenären i ett tidigare skede be-

rättat om de aktuella tillgångarna, vilket måste uppfattas som mindre troligt om man 

önskar hålla tillgångarna undan den svenska konkursen. Om det borde införas en korre-

sponderande bestämmelse till 11 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB i 6 kap. KL kan diskuteras. 

Dock är frågan egentligen inte straffrättslig och borde inte ha tagits upp i propositionen 

till 11 kap. BrB eftersom frågan i realiteten inte har med brottet oredlighet mot borgenär 

att göra. Frågan är konkursrättslig och borde analyseras ur ett konkursrättsligt perspek-

tiv snarare än ett straffrättsligt.  

 

Det är däremot principiellt intressant att frågan togs upp i propositionen eftersom förde-

larna med en sådan bestämmelse hade sin grund i möjligheterna till tvångsmedelsan-

vändning enligt reglerna i KL. Att tvångsmedlen i KL inte kan användas för att säker-

ställa utredningen om brottet oredlighet mot borgenär belystes inte. Reglerna om 

tvångsmedel i KL har ett annat syfte än reglerna om tvångsmedel i RB som syftar till att 

säkerställa utredning om brott. Reglerna om konkursrelaterade tvångsmedel har ett vida-

re tillämpningsområde än reglerna om tvångsmedel i RB eftersom en tillämpning av 

reglerna i KL för sin tillämplighet inte förutsätter andra objektiva kriterier än att en gäl-

denär befinner sig i konkurs och risk för att han eller hon inte gör det som åläggs enligt 

reglerna i KL. Det kan ifrågasättas om inte Riksskatteverket och Kronofogdemyndighe-
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ten lyfte fram frågan om en korresponderande bestämmelse i 6 kap. KL för att utreda 

möjligheterna att använda de konkursrättsliga tvångsmedlen för att säkerställa utred-

ningen om brottet oredlighet mot borgenär trots att de tvångsmedlen inte har ett sådant 

syfte. 

 

En korresponderande bestämmelse i 6 kap. KL skulle inte påverka utredningen av brot-

tet oredlighet mot borgenär. Att införa en konkursrättslig skyldighet för en gäldenär att 

medverka till att utomlands belägna tillgångar som ingår i en svensk konkurs ställs till 

konkursförvaltarens förfogande, istället för en straffrättslig skyldighet kan däremot vara 

ett alternativ. Det skulle medföra att de tvångsmedelsbestämmelser som aktualiseras 

enligt reglerna i KL blir tillämpliga även på en tredskande gäldenär, utan att det skulle 

riskera att tangera förbudet mot dubbel bestraffning. En administrativ sanktion hade 

möjligen bättre kunnat säkerställa gäldenärens medverkansskyldighet än det straffhot 

som stadgas i BrB med de höga krav som ställs för straffrättsliga förfaranden.   
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