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Sammanfattning

Uppdraget

tillsitt haft uppdragdenna del arbete göraUtredningen har under attav
brotteni brottsbalkenbestämmelserna ll kap.allmän översyn omaven
därvidenligt direktivenNågra frågordeborgenärermot somavm.m.

särskilt intressebörahar ägnas är attansetts
obeståndsrekvisitnuvarandeförutsättningarna förutreda ersättaattI

rekvisitlättillämpbartmed annatett mera
erfordras förändringar bestämmelsernavilkaöverväga attI somav

utformningfå ändamålsenligstraffansvaret skall en
liksomkriminaliserade området väldet är avgränsatöverväga omI om

rimligtstår iavvägda och deför brotten vålstraffskalorna är om
till varandra ochförhållande

straffbestämmelserna.språklig översyngöraattI aven
straff-införasdet börUtredningen därutöver hafthar övervägaatt enom

konkursutredning därvid be-försvarande och överbestämmelse seom av
skyldigheterkonkurslagen gäldenäreni 6 kapstämmelserna m.m.om

Obeståndsbegreppet

framkomlignågonUtredningen funnit det inte skulle väghar attatt vara
övergå tillobeståndsrekvisitet ochföra fram tanken övergeattnytt en

utredningeninsufficiensbegrepp. Somkonstruktion bygger ett sersom
likamedmånga gånger förenattordeganska klart detdetdet är att vara

själva verket tordeinsufficiens insolvens. Ipåvisaproblem attstora som
blioftasvårigheterna större.snarast

svårtutredningen för sin delhärtill har änMed hänsyn attatt annatse
obeståndfara förobestånd ochfortsättningen användai börävenman

När det gällerborgenärsbrott.i straffbestämmelsernabegrepp omsom
rekvisitenutredningen emellertidföreslåroredlighet borgenärer attmot

brottsbekåmpandevållatså fall devisst dekompletteras sätt att som
straffbarheten.problem täcksmyndigheterna störst av
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Oredlighet borgenärermot

Huvudfallet oredlighet borgenärer någonär när förstör ellermotav
gåva eller någon liknande åtgärd avhänder sig egendomgenom av

betydande värde han befinnernär sig i obeståndssituation. Fören att
straffbar skall den förmögenhetsförsämrande åtgärden antingenvara

företas obeståndnär eller påtaglig fara härför föreligger eller framkalla
sådant tillstånd.ett
En väsentlig anledning till obeståndsrekvisitet idessa sammanhangatt

vållat problem för de brottsbekämpande myndigheternastora har angetts
de misstänkta ofta saknar bokföring eller bokföringenattvara äratt

bristfällig.ytterst
I de flesta fall detta slag torde visserligen för bokförings-av ansvar

brott kunna ådömas. Det kan emellertid irrationellt denattsynas som,
kanske kort före sin konkurs, har exempelvis skänkt bort egendom av
betydande värde till närstående eller företag undgår förperson ansvar
oredlighet därför han straffbelagd försummelse har åstad-att genom en
kommit tillräckligt underlag för bedömning den ekonomiskaatt ställ-av
ningen saknas.

sådanaI fall då bokföringsskyldig gäldenär saknar den överblicken
den ekonomiskaöver ställningen bokföringen avseddär medföraattsom

bör enligt utredningens mening allmänt kunna krävaman rent sett av
gäldenären han hänsyn till borgenärerna avstår frånatt av att genom
avhändande eller på försämra sinsätt ekonomiska ställning iannat mera

mån.avsevärd
Utredningen föreslår det för oredlighet borgenärer vid gåvor,att mot

förstörande egendom och liknande åtgärder uppställs alternativav en
straffbarhetsförutsättning innehålletdet bokföringen har åsidosattsattav
på sådant tillräckligtsätt underlag saknas för bedömningatt en av om
den tilltalade obestånd eller vid tidpunkten för den förmö-var
genhetsförsämrande åtgärden. Straffansvar förutsätter inte bara att
tillräckligt underlag för sådan bedömning saknades för den tilltaladeen

han vidtog åtgärden ocksånär domstolen saknar sådant underlagutan att
vid tidpunkten för domen.

Med sådan konstruktion undanröjs till del föreliggande bevis-en stor
problem kriminaliseringen för den skull blir alltför långtgående.utan att

Utredningen föreslår vidare straffansvaret för oredlighetatt mot
borgenärer såutsträcks kriminaliseringen omfattar underlåtenhetatt att
i konkurs medverka till tillgångar tillställs konkursförvaltningensatt
förfogande. Helt undantagslöst kan straffansvaret dock inte utformas på
denna punkt. Det kan tänkas förekomma fall då gäldenären saknar
faktisk möjlighet ställa medel i tillutlandet den svenska konkurs-att
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sådana situationerförvaltningens förfogande. Med hänsyn till bl.a.
föreslås straffansvaret till sådana fall då konkursgälde-begränsasatt

underlåtenhet får otillbörlig.medverkanärens att anses
oriktiga uppgifter vid exekutiva förfaranden begrän-Straffansvaret för

gälla utvidgastill idessa emellertid tillvid konkurs. fallAnsvaretsas att
uppgiftsskyldighet enligt åvilarprincip konkurslageni denatt avse som

konkursgäldenären. åsido-En förutsättning för straffbarhet dockär att
bestämmel-sättandet väsentlig betydelse för föifarandet. Genomhar att

bibehållasedgång inte längreutformas detta behöversättsen som
ifrån lagteknisktstraffbarhetsförutsättning. Härigenom denkommer man

mindre tillfredsställande ordningen bouppteckningenbeedigandetatt av
i fall brottsförutsättningbåde ochformelltflertalet utgörsett enen

oredlighetsbrottet Genomkvalifikationsgrund för bedöma grovt.att som
enligt föreslagna konstruktionen kandenbrottetatt attvara anse som

fullbordat edgångssammanträdet uppnår denföreredan ävenman
konkursgäldenären undgå straffansvar tvingasförfördelen attatt att

tidigare skede konkursutredningen.medverka i ett av
ligger nuvarandevidmakthålla den tanke bakom denFör att som

sig ochansvarsfrihet vid beriktigande skall lönarättelseregeln attom -
hålla fast vidkonkutsgäldenären inte straffhotet skall tvingas attatt av

oriktig felaktig föreslåsuppgift han upptäckt är som ensomen -
tid.straftbarhetsförutsättning inte sker inom skäligytterligare rättelseatt

Vårdslöshet borgenärermot

Straffbestämmelsen i konstrueradvårdslöshet borgenärer dagärmotom
förhållande till själva handlingsrekvisitet meduppsåtskrav imed ett men

till försämringen för-oaktsamhet i förhållandekravendast ett avgrov
mögenhetsställningen obeståndssituationen. Med dennaoch till upp-

Ävennågottillämpningsområde oklart.blir bestämmelsens närbyggnad
trångmål företagitstår i ekonomiskt hargäldenäralldeles klartdet att en

transaktion, svårtekonomisk dethänsynslösborgenärerna ärgentemoten
för straffansvar.slå subjektiva sidan krävsfast vad denatt som

Enligt straffbestämmelsen ändrasutredningens mening bör ett
ståtthaomfattar sådana fall tordealldeles klartsådant densätt att som

i samband medvid tillkomst ochblickpunkten både dessi senare
kan befaras kommasituationer då den ellerändringar, nämligen ärsom

sinaoförsvarligthänsynslöst ellerobestånd handlar motannars
sådana gärningarfrågandet dockborgenärer, ärutan att som avsesom

oredlighet borgenärer.bestämmelseni motom
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När det gäller förmögenhetsförsämrande åtgärder bör enligt utred-
ningens mening straffbestämmelseit vårdslöshet borgenärer imotom
första siktehand illojala eller oförsvarliga åtgärderta iannars
rtäringstterksamltet. För straffbarhet bör liksom för närvarande krävas

gärningsmannen sitt förfarande skall ha försämrat sinatt genom
förmögenhetsställnig i månavsevärd i dåläge han eller kundeett var
befaras komma obestånd. Liksom bör huvudfallettnu attvara
gäldenären i detta läge har fortsatt rörelse går med förlust,storen som
varvid dock bestämmelsens avfattning redaktionellt bör förenklas i
förhållande till nuvarande lydelse. De fallandra bör omfattassom av
straffansvaret kan enligt utredningens mening sammanfattas genom en
generell kriminalisering fall då gäldenär eller kanär befarasav en som
komma obestånd vidtar borgenärerna oförsvarlig ekono-gentemoten

åtgärd.misk alltjämt under förutsättning han därigenom försämrar sinatt
förmögenhetsstälhting i mån.avsevärd

l subjektivt avseende föreslås det tillräckligt oaktsamhetattvara grov
föreligger i förhållande till samtliga objektiva rekvisit. Därmed undan-
röjer brist i bestämmelsens konstruktion i dag den svår-görman en som
tillämpad.

Även framdeles bör emellertid vårdslöshetsbrottet omfatta uppsåtliga
gärningar. Att bryta tilldessa fall särskild straffbestämmelse skulleut en
enligt utredningens mening upphov till konkurrensproblemge utannya
någon praktisk vinst. Typiskt för de vårdslöshet straffbelagda gär-som
ningarna de generellt innebärär mindre åsidosättandeatt sett ett grovt

borgenärernas förfarandenderätt än i oredlighetsbestäm-av som avses
melsen; de präglas likgiltighet uppsåt i förhållandeän tillontsnarare av
borgenärernas intressen. Brottsrubriceringen får därför försvarliganses

straffbestämmelsen inteäven endast culpösa gärningar.om avser
Oriktig llgifLS/äI7II1CInde under konkurs i uppsåtliga fallsom-

bedöms oredlighet straffbeläggs i fortsättningenäven vårds-som som-
löshet borgenarer. gärningen begås oaktsamhet.mot om av grov

Straffskalait vårdslöshetför borgenärer enligt gällande ordningärmot
densamma för oredlighetsbrott normalgraden. Mot bakgrundsom av

tidigarebl.a. vad anförts. straffbestämmelseit vårdslöshetattav som om
borgenärer generellt innefattar mindre åsidosättandemot sett ett grovt

borgenärernas intressen. föreslår utredningen straffmaximutnattav
till årssänks fängelse.ett

Genom särskild införsregel i 35 2kap. § brottsbalken kommeratt en
preskriptiorzstiden i fortsättningen årfemäven det gällernäratt vara
förmögeithetsförsämraitde åtgärder. För oriktigt uppgiftslämnande som
sker oaktsamhet förkortas preskriptioitstidettemellertid till tvåav grov
ar.
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gynnande borgenärOtillbörligt av

brottsbeteckning ochmodernareMannamånsbrottet har getts en ny
borgenär.gynnandeotillbörligtfortsättningenibenämns av

såoförsvarlighetsrekvisit sätttillknytsStraffbarheten att ansvarett
betalning. över-viss borgenärför deninträder genomengynnarsom

förfarandetåtgärdsådan ärnågonsäkerhet ellerlämnande omannanav
betalningen ellertill storlekenoförsvarligt med hänsynuppenbart av

omständigheter.övrigaåtgärdens syfte ellertillsäkerheten samt
betalning.erhållerligga borgenärenuttrycketl enatt enavsesgynnar

förmånsrättsordningen ochenligtmotsvarande hanellersäkerhet som
berättigad till vidvaritinte skulle haställningekonomiskagäldenärens

nackdel förtillalltså åtgärdenoch ärgäldsavvecklingsamlad atten
Därvid skallborgenär.åtminstoneellerövriga borgenärer en annan

skatte-skulder.latentabeaktasgällande ävenenligt rätt t.ex.liksom
fastställts.inte harskulder ännusom

betalningå sidaninte mellanskillnaduttrycklig görsNågon avena
ellerbetalningsmedelovanligabetalning medförfallen,skuld årsom

ochtillkomstvid skuldensbetingadsäkerhetöverlämnande som varav
fordringsanspråk,tillgodose borgenärensövrigasidan sättå andra att

Avgörandeskuld.förfallenvanligtbetalning sättfrämstdvs. enav
oförsvarlig.uppenbartbetraktaåtgärdenblir i stället är att somom

Är meningiordinär denbetalning ärfrågadet avsessomsomenom
uppenbartaldrig betraktaskan denkonkurslagen104 kap. §i som

i frågagälladetsammaochstraffansvar,föranledaoförsvarlig och avses
bedömaskansäkerhet,exempelvis ställandeåtgärder,andra somavom
betraktasinte kanåtgärdenbetalningen ellerMenordinära. även omsom

straffbar.vidareintedenordinär bör utan varaansessom
handi förstasyftettilloförsvarliga med hänsynuppenbartSom avses

viss borgenärdå gäldenärenbetraktaåtgärdersådana engynnarattvara
för-borgenärensdensärskilt intressehartill hanmed hänsyn ett avatt

beakta.närståendesituationersynnerhet härmögenhetsställning. l är att
Även bevekelsegrundotillbörlighardå gäldenärenfalli andra än en

iåtgärd företagenemellertidkanviss borgenär enför enatt engynna
exempelvis innebäroförsvarlig, denbetraktasobeståndssituation omsom

betingadinteellerförfallodagentid förelångbetalning skett att enatt
överlämnats.säkerhet

oförsvarligframståråtgärdengenerelltstraffbarhet krävsFör somatt
Är frågadetstorlek.säkerhetensellertill beloppets ommed hänsyn

Huvud-i fråga.inte kommaalltsåskallvårdenbetydandemindre ansvar
gälde-givetvisvärdebedömning, ävenabsolutprincipen bör omenvara
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allmännanärens ekonomiska ställning övrigaoch borgenärers fordringar
bör beaktas.

Även den sådan oförsvarliguppenbart åtgärdförsättersom genom en
sig på obestånd kommer enligt förslaget kunna dömas till föratt ansvar
olovligt gynnande borgenärer. Det måste i så fall frågaav vara om
betalning förfallen skuld. överlämnande ickeav betingaden av en
säkerhet eller någon liknande åtgärd. En betalning förfallen skuldav en
kanju inte Äveni sig framkalla obeståndssituation. här krävs det fören
straffbarhet betalningen eller åtgärden skallatt kunna betraktas som
uppenbart oförsvarlig med hänsyn till beloppets eller säkerhetens storlek

syftetsamt eller övriga omständigheter.

Bokföringsbrott

Bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen omfattar förutom arki--
veringsplikten dels skyldighet till upplysning rörelsens förloppatt om-
kronologiskt och systematiskt bokföra uppkomna affärshändelser och i
samband därmed tillse det finns verifikationer till bokföringsposterna.att
dels skyldighet avsluta bokföringen årsbokslutmedatt till upplysning om
verksamhetens ekonomiska resultat och ställning 2 §.

Bestämmelsen bokföringsbrott avseddär sanktionera både skyl-om att
digheten föra löpande bokföringatt och skyldigheten års-upprättaatt
bokslut Distinktionenrätt sätt. mellan dessa skyldigheter har emeller-

Äventid betydelse. bokföringsskyldighetennär har fullgjorts korrekt
gäller nämligen ofta enbart med ledning denatt löpande bok-man av
föringen inte kan bedöma rörelsens ekonomiska resultat eller ställning.
och kanju självaomvänt bokslutet normalt endast i mindre utsträckning

upplysning rörelsens förlopp.ge om
Utredningen föreslår bestämmelsen bokföringsbrottatt ändras såom

uttryck/lg skillnad mellanatt görs den löpande bokföringen och
bokslutet. Bestämmelsen vinner härigenom i tydlighet och tillämpningen
blir förhoppningsvis enklare det gällernär bedömningen frågan närav

bokföringsbrott fullbordatär och iblandett det uppkommande spörsmålet
eller flera brott föreligger.ettom

I praktiken har det varit föremål för diskussion huruvida skyldigheten
enligt bokföringslagen bevara verifikationer omfattasatt straffbarhetenav
för bokföringsbrott. Utredningen för sin del denna skyldighetanser att
rimligen bör omfattas straffbarheten och föreslår detta kommer tillav att
direkt uttryck i straffbestämmelsen.

Den nuvarande straffskalan för ringa bokföringsbrott föreslås utgå.
Huvudskälet för förslaget utredningenär har lagtexten iatt ansett att
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utformningdess nuvarande uttryck för viss spänning ärger en som
försvåraägnad tolkningen. Bokföringsbrott föreligger endast näratt

förlopp,rörelsens ekonomiska ställning inte iresultat eller kan huvudsak
ledningbedömas med bokföringen. något svärförenligtDet medärav

angivna brottsförutsättningenden samtidigt klassificera ringa brottatt
särskild brottstyp. Bokföringsfel enligt vanliga bedömnings-ensom som

kriterier verkligen ringa huvud inte böraär överatt anse som synes
föranleda lagföring. mån innefattar ändringI vad detta nuvarandeen av
ordning går fastställa, eftersom praxiseller knappast det gällernäratt

klassificera bokföringsbrott ringa inte entydig.äratt som
föreslås särskildI stället straffskala. omfattande böter eller fängelseen
månader, för fall då till rörelsens omfatt-i högst brottet med hänsynsex

ning bristernas beskaffenhet omständigheterna i övrigtoch eller är
lindrigasteallvarligt. Straffskalan demindre avsedd täckaär ävenatt av

fall i dag brukar hänföras till normalgraden.de som
omfattning iMed uttrycket rörelsens har främsta rummet avsetts

drivitsomsättning och liknande faktorer. Den tid var-under rörelsen och
emellertid omständigheterna kunnaantalet affärshändelser bör efter

Självfallet bristernastilläggas betydelse. gäller dessutom generellt att
emellertidbeskaffenhet skall beaktas. Det förekomma andrakan även

sådana med omfattningomständigheter har samband rörelsensän som
i enskilda föranleda bok-bristernas det fallet böreller attart som

allvarligt; helhetsbedömningföringsbrottet bedöma mindreär att som en
naturligtvisskall göras.

Straffskalan månader ochför bokföringsbrott fängelse lägstgrovt sex-
år enligt utredningens mening väl avvägd och börhögst ärsex -

behållas. får emellertid brist lagen inte någraDet attanses gervara en
hänföras till Enligtexempel på fall bör brott. nuvarandesom grova

vidpraxis, sådan utredningen har uppfattat denna, torde gälla att man
bedömningen bokföringsbrott beaktar rörelsen harärett grovt omav om

handlingar kommithaft omfattning eller falska eller harstor om osanna
Utredningen föreslår omständigheter detta slagtill användning. att av

sådana förhållanden skall beaktasuttryckligen i lagtexten somanges som
bokföringsbrott fårVidare föreslår utredningenvid prövningen. att grovt

brottsrubricering.egenen
Slutligen föreslår utredningen det i straffbestämmelsen bok-att om

innebörd begreppetföringsbrott införs allmän dejinition den somen av
bokföringsskyldighet i brottsbalken.ha kap.avses

i stödbokföringsskyldighet lag eller med lagMed avanges avse en
inte endastföreskriven skyldighet föra och bevara räkenskaperatt som

myndighets kontrollverk-för taxering ellersyftar till underlagatt ge
Någonavgift.vid beräkning eller uppbörd skatt ellersamhet nämn-av
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innebär inte detta.omfattningkriminaliseringensskillnad ivärd
sanktionerahuvudsakligenhittillsliksomkommerBestämmelsen att

enligtbokföringsskyldighetföreskrifter,bokföringslagens ävenmen
pensionsutfästelsetryggandeoch lagenstiftelselagen m.m.om av

någongällerDetsammaför närvarande.inbegrips liksom nyom
intesyftet endastföreskrivas ochskulleföra räkenskaperskyldighet att

vidkontrollverksamhetmyndighetstaxeringför ellerunderlagär att ge
syftet detavgift. Skulleskatt ellerberäkning eller uppbörd varaav

försvårandestraffbestämmelseskattebrottslagensblir i ställetangivna om
tillämplig.skattekontrollav

vid borgenärsbrottMålsägandens ställning

måste detkonkursbegåttsharborgenärsbrottfallI de antas attutomett
måls-konkursboetinte ärochvarje skadelidande borgenärdet är som

existerade vidintemotiveras med boethar brukatägande. Detta att
brottstillfället.

emellertid såvältordekonkursförövats underborgenärsbrottHar ett
målsägande ochställninghaenskilda borgenärerkonkursboet somsom
ställföreträdareexempelvisersättningstalanföraäga rättäven motatt en

och konkurs-Förhållandet mellan borgenärernagäldenärsbolag.för ett
emellertid inte reglerat.närmareboet är

enskild borgenärsinförs regelföreslår detUtredningen attatt omen
fall borge-för detochsubsidiär till förvaltarensskalltalerätt att envara

i dessaräkning. Borgenärenför boetshan dettaför talan görnär svarar
måni denersättning boetfåharkostnaderna rättfall för att avmen

till godo.boetkommervadtäckskostnaden processensom genomav
åter-vid talani gällerprincip dagi vadRegeln ommotsvarar som

vinning i konkurs.

Genomförande

intemedför1997. Dejanuarii kraft den lträdabör kunnaFörslagen
förhopp-kommerbetydelsestatsfinansiella konsekvensernågra menav

tillämpningen.praktiskaunderlätta denningsvis att
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i brottsbalkenom

Härigenom föreskrivs i fråga brottsbalken 1962:700om
dels 11 kap. och 3-6 följandel §§ 35 kap. 4§ skall haatt samt

lydelse
dels idet balken skall införas paragraf, 35 kap. 2att en ny av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den på förstör ellerhan obe- Dennär år som genomsom,
stånd gåva någon liknandeeller påtaglig ellerfaranär annan
föreligger för åtgärd avhänder sig egendomhan skallatt av

på obestånd, förstör betydande värde hankomma när är
gåva påeller eller någon eller kan befaras kommagenom

liknande åtgärd obestånd, föravhänder döms dannan o r e -
sig egendom betydande lighet borge-motav

ivärde, döms för d i till fängelse högstl äo r e g n r e r-
borgenä- år.het två Detsamma skall gälla,mot

till ifängelse högst två för åtgärdenhan vid tidene r omr
Detsamma skall gälla åsidosatt bokförings-år. hade sinom

sådantnågon förfarande på sådantskyldighet sätt attgenom
på obeståndförsätter sig eller tillräckligt underlag saknas för

påtagligframkallar fara för han ellerbedömningatt av om var

1 lydelse 1994:335.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

han skall på obestånd.komma kunde befaras påkomma obe-
Gäldenär, vid skuldsane- stånd.som

ring enligt skuldsaneringslagen oredlighetFör borgenä-mot
1994:334, konkurs för-eller ocksådöms gäldenarrer en
handling offentligt ackord då förestående,konkurs ärom som,
förtiger tillgång, uppgiver riket bortför tillgång bety-ur av
obefintlig skuld eller lämnar uppsåtdande värde med att

sådan oriktig uppgift, hålla den undan konkursen ellerannan
skall ock, uppgiften rättas under konkursom sorti
innan den beedigas eller eljest lämnar oriktiga uppgifter
lägges till förgrund förfaran- i något hänseende omfattassom
det, dömas för oredlighet hans upplysningsplikt ellermot av
borgenärer. Detsamma skall godtagbart skälutanannars
gälla, gäldenär i samband åsidosätter upplysningsplikten,om
med exekutiv förrättning rättelse sker inom skäligannan om
åberopar oriktig handling eller tid åsidosättandetoch har vä-
skenavtal och därigenom hind- sentlig betydelse för förfarandet

erforderlig egendom i fall förutänatt annatrar som
förrättning i undandrar eller undan-nämntstagesgenom an-

språk för bereda borgenär håller konkursförvaltningen till-att
betalning eller säkerhet. gångar otillbörligeneller under-

Gäldenär då konkurs låterär medverka till till-att attsom,
förestående, riket bortför gångar ställs till konkursför-ur
tillgång betydande värde förfogande.valtningensav

uppsåt hållamed den undanatt
konkursen, eller gäldenär isom
konkurs undandrar eller undan-
håller konkursförvaltningen till-
gång. döms likaledes för ored-
lighet borgenärer.mot

3§3

ihan på Den fallDen obe-när är änannatsom, som, som
uppsåtligenstånd påtaglig eller 2eller fara i lnär avses

3 Senaste lydelse 1994:335.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

för ellerföreligger han skall oaktsamhetatt av grov
obestånd, försämrarsinförmögenhetsställ-på fortsätterkomma

under förbrukande ning irörelse avsevärd mån attav genom
avsevärda medel fortsätta rörelse gårutan motsva- en som

förrande rörelsen eller med förlust ellernytta stor annars
slösaktigt eller inlåterlever sig vidta någon borge-gentemot

på äventyrligt företag eller oförsvarlig ekonomisknärema
lättsinnig ansvarsförbindelse åtgärd han eller kannär är

sådan åtgärdeller vidtar befaras påkomma obestånd,annan
uppsåtligenoch därigenom eller döms för vårdslöshet

försämraroaktsamhet borgenärer tillmotgrovav
förmögenhetsställning isin fängelse i högst år.ett

mån,avsevärd döms för För vårdslöshet borge-mot
vårdslöshet döms också dennårermot som av

tillfängelseborgenärer oaktsamhet sig skyldiggörgrov
i högst två år. Vad sådantill gärningsom nu en som avses

skall gälla i 1 § andra stycketäven gär-sagts om
insågningsmannen inte men

hade skälig anledning anta att
på obeståndhan eller attvar

påtaglig förelågfara för hanatt
på obestånd.skulle komma

Gäldenär, vid skuldsane-som
ring skuldsaneringslagenenligt
1994:334, konkurs eller för-
handling offentligt ackordom

förtigeroaktsamhetgrovav
tillgång, uppgiver obefintlig

sådanskuld eller lämnar annan
uppgift,oriktig dömes likaledes,
uppgiften innanrättasom

beedigas eller eljest läggesden
för förfarandet, förgrundtill

vårdslöshet borgenärer.mot
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

4§3

då på obe-Den han Om någon, dåär han obe-ärsom,
stånd, viss borgenär stånd, viss borgenärgynnar gynnar en

betala skuld betalning, överlämnandeattgenom som genom
betala medförfallen, säkerhet eller någonär annat av annan

betalningsmedelsedvanliga sådan åtgärd åtgärdenän och med
överlämna säkerheteller hänsyn till beloppets ellersom

till-betingad vid skuldens säkerhetens storlek tillsamtvar
eller vidtakomst åtgärdens syfte eller övrigaattgenom om-

sådan åtgärd, döms, ständigheter uppenbart oför-åromannan
påtagligmedför faraåtgärden svarlig, skall han dömas för

för andra borgenärers rätt otillbörligtatt gyn-
förskall förringas avsevärt, nande borgenärav

å i två år.till fängelse högsttn m 0m a n n a rn
tillfängelseb ä skall gälla i frågaDetsammae n r e r0 r g

två år. skalli högst Detsamma sådandenom som genom en
någon på åtgärdgälla är uppenbart oförsvarligom som

obestånd otillbörligt syftei på obestånd.försätter sig
påborgenärviss annatgynnar
och dettasätt än sagtssom nyss

påtaglig fara förmedför att
skallandra borgenärers rätt

förringas avsevärt.
för främjaGäldenär, för främjaGäldenär,att attsom som

hemligen ellerackord lämnar hemligenackord lämnar eller
betalning eller betalningutlovar utlovar ellerannan annan

förförmån, dömes ock förmån, ocksådöms för otill-manna-
mån borgenärer. gynnande borgenär.börligtmot av

5§4

uppsåtligen elleruppsåtligen eller DenDen avav somsom
åsidosätter bokfö-åsidosätter bok- oaktsamhetoaktsamhet

3 lydelse 1986:43.Senaste
4 1994:1222lydelseSenaste
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Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

föringsskyldighet enligt ringsskyldighetbok- attgenom un-
föringslagen 1976:125, derlåtastiftel- bokföra affärshändel-att
selagen 1994:1220 eller lagen eller bevara verifikationerser
1967:531 tryggande eller räkenskapsmaterialannatom av
pensionsudåstelse eller lämna oriktigaattm.m. genom genom

underlåta bokföra affärs- uppgifter i bokföringen elleratt att
händelser eller bevara räken- såsätt,annat att
skapsmaterial eller verksamhetens huvudsak-attgenom

oriktigalämna uppgifter i bok- liga förlopp inte kan bedömas
föringen eller med ledningsätt, den löpandeannat av
döms, rörelsens förlopp, bokföringen, ellerom
ekonomiska resultat eller ställ- ide fall skyldighet att upp-
ning till följd härav inte kan i bokslut föreligger, verk-rätta
huvudsak bedömas med ledning samhetens ekonomiska resultat

bokföringen, för fb k eller ställning inte kan iöav o -
ringsbrott tillfängelsei huvudsak bedömas med ledning

två år därav,högst eller, brottet ärom
Ärringa, förtill böter. brottet döms bokfö-

ringsbrott tillfangelseiskall dömas tillhangrovt
två år.fängelse i månader högstlägst sex

Är brottet med hänsynoch högst fyra år. till
rörelsens omfattning och bris-

beskajfenhet ellerternas om-
ständigheterna i övrigt mindre
allvarligt, döms till böter eller
fängelse högst månader.i sex

Är brottet döms förgrovt,
bokförings-grovt

b till fängelse i lägstt tor sex
månader och högst fyra år. Vid
bedömande huruvida brottet är

skall särskilt beaktasgrovt om
rörelsen haft omfattningstor
eller falska ellerom osanna
handlingar begagnats.

Med bokföringsskyldighet
förstås i detta kapitel sådan i
lag eller med stöd lag före-av

skyldighetskriven föra ochatt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bevara räkenskaper intesom
endast syftar till underlagatt ge
för taxering eller myndighets
kontrollverksamhet vid beräk-
ning eller uppbörd skatt ellerav
avgift.

6

försök till oredlighetFör För försök till oredlighetmot mot
borgenärer enligt 1 § första borgenärer enligt § första1

eller försök till sådanstycket stycket eller försök till sådan
enligtoredlighet § tredje oredlighet enligt1 §1 andra
innebär tillgångstycket innebärstycket tillgångatt attsom som

bortförs riket tilldöms bortförs riket tilldömsur an- ur an-
enligt vad föreskrivs i enligt vad föreskrivs isomsvar svar som

23 kap. 23 kap.

35 kap.
2

Utan hinder vad isägsav som
får påföljd1 § för brott enligt

311 kap. § första stycket
ådömas, den misstänkteom
häktats eller erhållit åtaldel av

årför brottet inom fem från
brottet.

5 lydelse 1986:43.Senaste
° Paragrafen upphävd lag 1975:667.genom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§7

De i §1 bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks.
Förutsätts för ådömande påföljd viss verkan handlingen inträtt,attav av

tidenskall räknas från den dag då sådan verkan intrådde.
Har brott i 6 kap. 1-4 och 6 §§ eller försök till sådanasom avses

begåttsbrott barn under femton år skall de i l § bestämda tidernamot
räknas från den målsägandendag fyller eller skulle ha fyllt femton år.

Om vid bokföringsbrott, Om vid bokföringsbrott,som som
ringa, den bokföringsskyl-är inte mindre allvarligt,är den

dige inom fem år från brottet bokföringsskyldige inom fem år
försatts ihar konkurs, fått eller från brottet har försatts i kon-

erbjudit ackord inställteller sina kurs, fått eller erbjudit ackord
betalningar, skall tiden räknas eller inställt sina betalningar,
från den dådag detta skedde. skall tiden räknas från den dag
Om den bokföringsskyldige då detta skedde. Om den
inom fem år från brottet blivit bokföringsskyldige inom fem år
föremål för skatte- eller från brottet blivit föremål förtaxe-
ringsrevision, skall tiden räknas skatte- eller taxeringsrevision,
från den dag då revisionen skall tiden räknas från den dag
beslutades. då revisionen beslutades.

Denna lag träder i kraft den januaril 1997.

7 Nuvarande lydelse enligt 1995/96: 170prop.
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ändring i konkurslagentill lag2 Förslag om

införasi 1987:672 skallföreskrivs det konkurslagenHärigenom att
följandeparagraf, 22 lydelse.4 kap. avnyen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap. 22 §4

föreskrivs i 19 § andraVad som
och 20 § andra stycketstycket

också vid talantillämpas om
påskada grundersättning för

under konkursenbrott somav
konkursboet.förövats mot

januari 1997.i kraft den 1träderlagDenna
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till ändring3 Förslag lag i lagen 1996:000om

företagsrekonstruktionom

l996:0008Härigenom föreskrivs 27§ lagen företagsre-att om
konstruktion följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27§

På Påansökan borgenär ansökan borgenärav en vars av en vars
omfattas ackordet fordran omfattasfordran ackordetav av

förklara den kan förklara denkan rätten rättenatt att
eftergift eftergiftackordet ackordetsom genom som genom
har medgetts gäldenären har har medgetts gäldenären har

förfallit, gäldenärenförfallit, gäldenären har omom
före-i sin ansökan om

tagsrekonstruktion eller annars
under ärendets handläggning

oriktigmedvetet har lämnat
uppgift till för borge-men
närema

gjort sig skyldig till ored- gjort sig skyldig tillhar
eller i oredlighetlighet borgenärer borgenärer ellermot mot
någon någonhemlighet har i hemlighet hargynnat gynnat

inverkaför borgenär för inverkaborgenär att att
ackordsfrågans avgörande, ackordsfrågans avgörande,

ålig-har åsidosatt vadåsidosatt vad åligger somsom
enligt 26§enligt 26 § honom andrahonom andra stycket ger

stycket ellereller
något någotsätt sättannat annatuppen- uppen-

sina åtaganden försummat sina åta-bart försummat bart har
enligt ganden enligt ackordet.ackordet.

tillåten iFörlikning inte fråga i första stycket.är en avsessom

8 1995/96:5Lydelse enligt prop.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Även eftergiftden har medgetts gäldenären förklarats för-om som
fårfallen, borgenärerna ackordet i övrigt gällande gäldenärengöra mot

gått ieller den har borgen för ackordet.mot som

i januariDenna lag träder kraft den 1 1997.
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Utredningsuppdraget och1

genomförandedess

Uppdraget

våren 1993. Uppdraget enligt depåbörjade sitt arbeteUtredningen
skatte-ursprungliga direktiven Dir. 1993:23 översyngöraattvar en av

avgiftsområdet.i övrigt ochoch sanktionssystemet skatte-brottslagen
förhållandet för-behandla mellan brottetuppgiften ingick bl.a.denI att

bokförings-enligt 10 § skattebrottslagen ochskattekontrollsvårande av
fråganbrottsbalken ochenligt 11 kap. 5 § övervägabrott att om en av-

bokföringsbrott.kriminalisering ringaav
Dir. 1994:94 utvid-1994tilläggsdirektiv den 15 septemberGenom

bestäm-till allmänutredningens uppdrag översyngades att avse aven
därmedborgenärsbrott ochi brottsbalkenll kap.melserna samman-om

frågor.hängande
skattebrottsutredning, har1993 årsUtredningen, antog namnetsom

direktiven i delbetänkandetenligt ursprungligaderedovisat uppdraget
Översyn 10.SOU 1995:skattebrottslagenav

diskuteradesringa bokföringsbrottavkriminaliseringFrågan om en av
Något konkretutredningen i delbetänkandet.förhållandevis utförligt av

utred-eftersomemellertid inte fram i det sammanhangetförslag lades
i samband med detlämpligen bordeansåg fråganningen övervägasatt

sig docktilläggsdirektiven. Utredningen utfästeenligtarbetetfortsatta
till frågan.återkommaatt

bifogasi bilagasin helhetTilläggsdirektiven återges i somen
utredningentidigareframgår,dessa nämnts,betänkandet. Av attsom

allmäntill uppdragsitt har haft göradel arbetedennaunder att enav
ombrottenbrottsbalkeni kap.bestämmelserna ll motöversyn av

därvidenligt direktiven börNågra frågordeborgenärer somavm.m.
särskilt intresse ärägnas att

obeståndsrekvisitnuvarandeförutsättningarna förutreda ersättaattI
rekvisitlättillämpbartmed ett annat mera

förerfordrasändringar bestämmelsernavilka attöverväga somI av
ändamålsenlig utformningfåstraffansvaret skall en
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kriminaliseradedetöverväga området väl liksomärI avgränsatom om
straffskalorna för brotten välär avvägda och stårde i rimligt för-om
hållande till varandra och

språkliggöra straffbestämmelserna.översynI att en av
Utredningen ocksåskall överväga det bör införas straffbeståm-om en

försvarandemelse konkursutredning därvidoch bestäm-överom av se
i 6melserna kap. konkurslagen gäldenären skyldigheterom m.m.

utredningensI arbete ingår beakta EG-aspekternaäven i enlighetatt
direktivmed 1988:43.

Genomförandet uppdragetav

Utredningens har omfattatöversyn ll kap. brottsbalken i dess helhet.
Utredningen har dock tolkat direktiven så intedet har varit avsiktenatt

någon genomgripande omarbetning kapitlet skulle utförasatt av genom
utredningens försorg. sittI arbete har utredningen samrått med Redovis-
ningskommittén Ju 1991:07. övrigtI har inte några formella kontakter
tagits med eller uppdrag lämnats eller utanför utred-personer organ
ningen.
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ha sittborgenärer kanbrott sägasStraffbestämmelserna mot ur-om
exekution. Exekutionsför-regleri de äldre rättssystemens omsprung

härigenomutgjordepersonalexekution ochformenfarandet hade ettav
för.rättskränkning borgenärernastraff för den utsatts

i såväl landskapslagarnagäldträldom fannsBestämmelser somom
förmåga betala skuldekonomiskgäldenärenSaknadelandslagarna. att en

tjänst och arbetei göra rättskyldig träda borgenärenshan att genomvar
några bestämmelserintefanns däremotsig. I dessa lagarför togsom

borgenärskollektiv.gäldenären och hansförhållandet mellansikte
handelscentra ochi betydelsesenmedeltiden städernaUnder växte som

någotlandsbygden,rollspelakreditväsendet kom där större änatt en
speciellt för städerna.sig i lagar gälldeavspegla dekom att somsom

bestämmelseErikssons stadslagi Magnus allmännafanns detSålunda en
förfarande, vilketkonkursliknandeföreskrevrådstugobalkeni ettsom

Skillna-sin egendom.frivilligt avträdamöjlighetgäldenären attengav
gällde bestämmelservisade sig också detstadmellan land och närden

bestämmelserpersonalexekution. Visby stadslag fannsI t.ex. omom
uppgörelse medreglerVidare fannsför gäldträldom.i ställethäkte om

fallackordsförfarande för detföreskrevsbl.a.flera borgenärer, ett
falletför gäld. I detefter haåterväntgäldenären att rymt senare

rådets och flertalet borgenärershadegäldenärenfordrades dock att
erforderligt tillståndgäldenärenåtervända. Saknadetillstånd menatt

veckorsmarker ellerböter tolvåtervände föreskrevsdettatrots sex
följde livstidsstraff. Dennamed godsgäldenärenhäkte. Hade rymt

från tidstraffbud dennadirektadet endabestämmelse torde somvara
gäldenär.avsåg brott av

Sverige inträddeochexpanderadesamhälletdet svenskaoch medI att
romerska ochframför allt denkomskaraeuropeiska stormakternasi de

Sålundarättspraxis.lagstiftning ochpåverka svensktyska rätten att
institutromerskaden1600-talet bl.a. rättensunderrecipierades om

undgick gäldenärbestämmelserEnligt dessacessio bonorum. en som
personalexekution.ärelöshet ochtill konkurssitt boavträddefrivilligt

myndighettid avgöraunder dennadetSverige ankoml att om
obeståndetförutsättning härförfick ske. Enegendomsavträde attvar

bevisa såförmåddegäldenärEnolycka.föranletts attatt varsomav
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fallet kunde bli befriad från arbetsskyldighet, fängelse, vanheder och
framtida för gälden. Om det däremot visades gäldenärenansvar hadeatt
vidtagit åtgärder röjde uppenbar avsikt minska borgenärernassom en att

eller hanrätt gjort sig skyldig till lättsinneatt och vårdslöshet i fråga om
deras intressen, saknades förutsättningar för tillämpning reglernaen av

egendomsavträde. Lät borgenärerna sig i det falletom inte nöjassenare
föreskrevssätt arbetstvång eller häkteannat för gäldenären, varvid

24 avräknadesöre skulden för varje dag han avtjänade.som
Den första verkliga strafflagstiftningen konkursförbrytelser tillkomom

1699 års gällandekungl. plakat bedrägeri ikonkurs. Dennagenom kom
kompletteras 1730 års förordningatt rymning försenare gäld.genom om

En bedräglig gäldenär kunde straffas jämtemed skamstraff fängelse
och bröd eller arbete vid någon Konungensvatten fästningarav

obegränsad tid. Rymde gäldenären för skuld och begärde han inte
lejdebrev inom viss tid kunde han dömas i sin frånvaro bedragaresom
och förklaras laglös.

Genom 1734 års lag kodifierades och i 16 kap. handelsbalkenupptogs
de omnämnda bestämmelserna egendomsavträde och straff, vilkanu om
lagfästs under 1600-talet och början 1700-talet.av

För motverka gäldenärer rymde föratt skuld infördes åratt 1767
kungl. förklaring möjlighet för gäldenär kommitgenom en en som

obestånd efter egendomsavträde och inomdomatt veckor bege sigsex
riket, då någonsin återvända.rätt Någrautom årutan att senare, genom

kungl. stadga den 26 augusti 1773, avskaffades arbetstvången och
fängelse påföljd vid bristande betalning.som

Den förmån tillkom redlig gäldenär, bli befriad från framtidasom att
för gäld kvarstod efter konkursen avskaffadesansvar 1818som genom

Ävenårs konkurslag. den gäldenär olycka kommit obeståndsom av
skulle således ansvarig för återstoden gälden med tillgångardevara av

framdeleshan förvärvade, dock med undantag för vad nödvän-som var
digt för hans och familjens försörjning.egen

Även straffbestämmelserna skärptes 1818 års konkurslag, dågenom
straff för vårdslös gäldenär infördes. En gäldenär kommitsom
obestånd slöseri. dobbleri, lättja eller uppenbar vanvårdgenom annan
kunde dömas för vårdslöshet. Detsamma gällde näringsidkare som
kommit obestånd och underlåtit i föreskriven ordning föraatt
handelsböcker. Påföljden för vårdslöshet i konkurs fängelse ivar sex
månader till två år. För bedrägeri i konkurs kunde den dömasupp som
bedrägligen förmått sina borgenärer anförtro honom deras egendomatt
eller något angivetnärmare brukat listsätt eller svekannatsom mot
sina borgenärer. Som bedragare vidare den undandoltattvar anse som
eller sigavhänt egendom eller uppgivit falsk skuld, fört falskasom
böcker eller förstört bokföringen eller inom den månadensenastesom
före konkursen någon borgenär med betalning, ellergynnat pant annan
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säkerhet för fordran inte förfallen till betalning. Slutligen kundesom var
för detta brott den dömas rymde för gäld intehan återvändesom om
inom månader. Påföljden för uppsåtligadet brottet skamstraffsex var
och straffarbete vid någon Kronans fästning i två till fem år.av

Bakom det 1818 årssträngare präglade konkurslagsynsätt kansom
franskt inflytande skönjas. I de franska kodifikationerna frånett stora

tid,denna Code Commercede och Code de Pénal, uttrycktes en mora-
liskt förkastlig oförmåga betala skulder. Detta skiljdesynsättattsyn
sig från det länge varit rådande i det svenska samhället, ekono-attsom
miskt trångmål något olycka påkommet missväxt någonellert.ex.var av

oförskylld händelse, och därför föga straffvärt tillstånd.ettannan
Industrialismens genombrott under 1800-talet och den därmed samman-

hängande utvecklingen näringslivets och handelns områden medförde
krav reglering. Skråtvånget upphävdes år 1846 ochny
näringsfrihetsförordningen tillkom år 1864. Den första affärsbanken i

meningmodern i årgrundades Ystad 1831 och bankväsendet byggdes
snabbt Denna utveckling medförde också krav ställdesstörreut. att
reglerna för konkursproceduren. Konkursförfarandet enligt 1818 års
konkurslag, reviderats år 1830, ansågs vid mitten 1800-taletsom av som
alltför otidsenligt och långsamt. En genomgripande reform regelver-av
ket framstod nödvändig och lagstiftningsverksamheten utmynnadesom
så småningom i tillkomsten års1862 konkurslag. Genom denna lagav
försvann skillnadenden sista i civilrättsligt avseende mellan redlig och
oredlig infördesgäldenär. Vidare oredlighet konkurs-typsom en ny av
förbrytelse.

Straffbestämmelserna gäldenärsbrott alltså framväxteom genom
konkursrätten systematisktoch länge tillknutna konkurslagstift-var
ningen. En reglering i strafflag, vilket förçspråkats Lagkommitén iav

kriminallagförslaget till allmän år 1832 och Lagberedningen iav
årstraffbalksförslaget 1844, verklighet årblev först 1864.

1864 års straflag

l 1864 års strafflag Straffbestämmelserna gäldenärsbrott i 23upptogs om
rubrikenkap. under "om bedräglig, oredlig eller vårdslös gäldenär i

konkurs".
enligtBedrägeri borgenärer motsvarade i huvudsak straffbe-1 §mot

i 1818 års såledesstämmelsen därom konkurslag. För detta brott kunde
den dömas olika svikligen förskingrat, undandolt ellersättsom ur

skaffat något sina tillgångar. Under straffbestämmelsen föll vi-vägen av
samförstånd någondare det förfarandet gäldenären i hemligt medatt

vidgått slutligenborgenär uppgivit eller falsk skuld och det gäldenä-att
sin iförstört eller förfalskat bokföring. Straffet straffarbeteren var
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två årmellan och och förlust medborgerligt förtroende för alltidsex av
viss tid.eller

Oredlighet enlig 2 avsåg ocksåborgenär § förmögenhetsförsäm-mot
åtgärder till förfång.rande borgenärernas Vid oredlighet förutsattes

emellertid inte gäldenären haft sviklig avsikt själv sigberedaatt att
vinning. sålt, uppsåtligenEn gäldenär förstört eller på sättannatsom
förskingrat således för oredlighetegendom kunde dömas borgenärmot
till straffarbete i högst två år eller till fängelse. gälldeDetsamma den

gåva någon åtgärd, till sin följdeller därmed liknandesom genom som
innebörd, sig till sådant värdehade motsvarande avhände egendom att

riskerade därigenom lida märkbar skada. Denborgenärerna att som
också sitt medborgerliga förtroendedömdes till straffarbete förlorade

tid.under viss
enligt 3 § avsåg det falletVårdslöshet borgenärer bl.a. attmot

hushåll sina personliga utgiftergäldenären till sitt eller hade elleranvänt
lättsinnig ansvarsförbindelse dylikt förlorat beloppspel, eller somgenom

till ställning tillgångar.inte stått i skäligt förhållande hans eller För
vidare månaden förevårdslöshet kunde den dömas den senastesom

indragit penningar, för sålt egendomkonkurs borgat eller utan attvaror
inte fullgjortnöjaktigt redovisa härför denkunnasättett samt som

bokföringsskyldighet. Vissa åtgärder företagna gäldenär i lägeettenav
utgjordeinse förmåga för sigdå han bort han saknade göra rättattatt

sålt tillockså vårdslöshet Detta gällde han egendomborgenärer.mot om
något sådant dragit in medel,underpris elleruppenbart sättannat

någon till övrigas förfångvidare borgenär dehan attatt gynnat genom
inteeller säkerhet för fordranbetala eller ställa pant annan som var

inteförfallotid gäldenärenförfallen till betalning eller saknade och som
förhållanden slutligenblivit på. Under angivna detheller krävd var

i avsikt fördröja konkursut-straffbart vårdslöshet uppenbaratt attsom
tiden låna ellerfortsätta rörelse och underbrott pengar varor.en

fallutgjorde särskilt enligt 5 För detRymning för skuld brottett en
inte återvänt inom månader gällde vadför skuldgäldenär rymt sexsom

oredligföreskrivet för gäldenär.som var
försatts iförutsättning straffbarhet gäldenären hadeEn för attvar

år jämställdes härmed gäldenärenlagändring 1922konkurs. Efter atten
Straffansvaretsackordsförhandling konkurs.fått till stånd offentlig utan

såsig emellertidkonkurslagstiftningen visadeberoende även sättav
bedrägeri, gäldenärensåvitt avsåg uteslutetutomatt omvaransvar,

fått full betalning.samtligastyrka borgenärerinför kunderätten att
gälla iårs strafflag komStraffbestämmelserna i 1864 att stort sett

till straftlagsreformen år 1942.oförändrade fram
enskilda fordrings-förtider sågs straffansvaret skyddl äldre ettsom

i strafflagenenligt ursprungliga reglernaförhållanden. Sålunda kunde de
rymningåtal för oredlighet borgenärer.målsägandenendast väcka mot
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för skuld och vårdslöshet borgenärer. Genom lagändring år 1892mot en
förvandlades emellertid oredlighet borgenärer rymning föroch skuldmot
till angivelsebrott åroch 1921 lades dessa brott under allmänt åtal,
samtidigt vårdslösadet brottet gjordes till angivelsebrott.ettsom om

utveckling fårDenna bl.a. bakgrund näringsfrihetsreformen,motses av
vilken gäldenärsbrotten kom uppfattas allmänattgenom mera som en

fara, exekutionsväsendet, tidigareoch inteett motangrepp som som en
kränkning de enskilda borgenärerna.mot

års1942 strajjflagsreform

borgenärer fick sin i iBrotten huvudsak dag gällandeännumot ut-
formning strafflagsreformen år 1942. förslag låg tillDetgenom som

för reformengrund hade utarbetats Straffrättskommittén.av
minne låg vidI färskt denna tid extraordinära på detde händelserna

ekonomiska området inträffat början 1930-talet. Detunder ärsom av
naturligt kommittén i sitt straff-därför arbete strävade efter skapaatt att

i framtiden skullebestämmelser kunde motverka borgenärerattsom
förluster liknande kreditgivarna denkunna drabbas dem underav som

föregående tiden fått vidkännas. förBehovet skydd andranärmast av
såsomkategorier borgenärer och kommun uppmärksammadesstatav

emellertid inte särskilt. Skälet till skatte- ochdetta kan tänkas attvara
omfattning iavgiftsskulder vid denna tid inte tillnärmelsevis hade den

ikonkurser fallet dag.ärsom
Motivuttalandena till straffbestämmelserna gäldenärsbrotten ärom

tämligen kortfattade. motiven för grundsynen,I dock klart uttryckges
i fråga straffsanktioninte bör komma beredadet generelltatt att

förpliktelser i straffbe-fordringsägare allmänhet. Attgäldenärers mot
Kriminali-betalningsförsummelse i sig ansågs nämligen uteslutet.lägga

gärningarenligt kommittén inskränkas till vissaseringen borde som
intressen så minskar derasriktar sig borgenärernas desätt attmot

betalning.utsikter till
beståransåg vissa gärningarSåsom straffvärda kommittén somvara

sina till skadaminskar sina tillgångar eller ökar skulderi gäldenärenatt
straffbelag-dylika gärningar redan tidigareVissaför borgenärerna. var
kommitténansågtill enligt äldre strafflagenda. I vad gälldemotsats som

något påinte uppställas kravemellertid det för straffansvar borde attatt
iförsatts konkurs.gäldenären

straffvärdgjort sig skyldig tillgäldenär skulle haFör att enansesen
i för konkursintressen borde ställetkränkning sina borgenärersav

påbetala gäldinte kundedet kunde konstateras hanfordras attatt
inte skulle kunnaförelåg risk för gäldenärendetförfallodagen. Att atten

tillräckligt förinteframtiden ansågs böraför sig i däremotgöra rätt vara
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straffansvar. Vid prövningen obeståndsrekvisitet borde kravav samma
uppställas bevisning vid prövning brottsförutsättningar isom av
allmänhet. Det framstod denna bakgrund klart för kommitténmot som

förändringen i praktiken inte skulle någonkomma medföra störreatt att
skillnad tidigare eftersom det skulle förenat svårig-medmot storavara
heter styrka obestånd innan gäldenären försatts i någonkonkurs elleratt

exekutiv förrättning misslyckats.annan
För straffbarhet ansågs det vidare böra fordras åtgärden varit tillatt

för de borgenärer gärningsmannen hade då handlingen för-men som
övades. Avsikten kriminalisera handlingar ansågs straffvärdaattvar som

tillmed hänsyn gåldenärens beståenderedan förpliktelser inteoch att
straffa åtogden sig förpliktelser han sedan inte uppfylla,kundesom som
hur klandervärt sådant förfarande kunde tyckas För straff-änett vara.

fallvärda det slaget straffbestämmelser tillämpligaandraav senare var
bedrägeri. Att det för straffbarhet fordrasskulle gärnings-t.ex. att

dåredan gärningen förövades i såhäftat skuld uttrycktes sättmannen
gärningsmannen vid ifrågavarandede brotten betecknadesatt som

Genom"gäldenär". konstruktionen, åtgärden tillskulle föratt vara men
borgenären, bestämmelserna i förmånsrättslagen avgörandeävengavs en

för fråganbetydelse straffansvar.om
Kommittén underströk brottet skulle fullbordat i och medatt attanses

gäldenären företagit den straffbelagda gärningen. Att borgenärerna
måhända därefter erhöll full betalning skulle således inte frita gäldenären

Ävenfrån i de fall transaktion bringas återgåkunde enligtattansvar. en
återvinningreglerna den straffbar gäldenärsbrott. I kon-om var som

sekvens med intedetta betraktelsesätt uppställde förslaget någon
motsvarighet till bestämmelsen i äldre strafflagen, den kundeatt som

att tillstyrka han fullo förhöjt sina fordringsägare förklarasskulle fri
från ansvar.

De gärningar avsåg åtgärderförmögenhetsförsämrade indeladessom
i två huvudgrupper. Till ansågde straffvärda förfarandena kom-mera
mittén borde föras gärningar osedvanlig beskaffenhet, vilkaav genom
egendom undandras borgenärerna. Till denna sammanfördes degrupp

då förstörfall gäldenären gåva någon åtgärd,eller ellergenom annan
till sin följd därmed lika, sig egendomavhänder betydenhetärsom av

därigenomoch försätter sig obestånd.
Såsom ansågsandra huvudtyp straffbeläggas gäldenärenböra atten

för slösaktigt levnadssätt eller fortsätter rörelse under förbrukandeett en
fallenavsevärda medel motsvarande för rörelsen och de attutan nyttaav

inlåter sig äventyrligt lättsinniggäldenären företag eller ansvars-
vidtar sådan förutsättningförbindelse eller åtgärd, allt under attannan

åtgärden obestånd. Härvid fordra-han framkallar eller förvärrargenom
själva handlingen företogs uppsåtligen. Framkallandet eller för-des att
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värrandet obestånd behövde däremot ske med uppsåt detav utan var
tillräckligt denna effekt orsakats oaktsamhet.att av

För bereda straffrättsligt skydd borgenärernas intressen ansågatt
kommittén det emellertid inte tillräckligt straffbelägga gärningaratt

vilka gäldenären till för sina borgenärer försämrar singenom men
förmögenhetsställning. Liksom enligt tidigare gällande ansågsrätt ansvar
i viss utsträckning böra drabba den handlaräven sina borgenä-motsom

intressen sin förmögenhetsställning för sämre denatt utge änrers genom
i verkligheten Kommittén framhöllär. sådant förfaringssätt kanatt ett

undanhålla borgenärernaägnat egendom skulleattvara som annars
användas till betalning deras fordringar. ansågsDet därför motiveratav

gäldenärsbrott kriminalisera oriktiga uppgifter i de fall gäldenä-att som
fick ha särskild anledning upplysa sina förmögen-attren anses en om

hetsförhållanden såsom då exekutivt förfarande inletts. I förhållandeett
till tidigare gällande innebar förslaget utvidgningrätt kriminalise-en av
ringen då oaktsamhet straffbelades.även grov

Även vissa andra gärningar där gäldenären, hans förmögenhetutan att
försämras, försöker hindra egendom i anspråk borgenärernaatt tas av
ansågs krirninaliseras.böra Med hänsyn till de svårigheter det innebär
för konkursförvaltningen få besittning till egendom finnsatt utom-som

ansågs påkallatlands det med straffbestämmelse för det fall gäldenä-en
bortför tillgång riket då konkurs föreståendeär och han haftren ur

uppsåt hålla egendomen undan konkursen. Med detta förfarandeatt
ansågs jämställasböra gäldenären under konkurs undandrar elleratt
undanhåller konkursförvaltningen tillgång.

Det tidigare vårdslöshet ansedda fallet, gäldenärattsom gynnaten
någon borgenär till övrigasde förfång med betalning, ellerpant annan
säkerhet ansågs böra utvidgas så betalningäven eller ställandeatt av av
säkerhet för förfallen skuld bestraffades. I sin motivering anförde
kommittén gäldenär beträffande förfallnaäven fordringar kanatt göraen
sig skyldig till straffvärd illojalitet så de övrigasätt borgenärernasatt
möjlighet till betalning minskar. Att i förevarande fall skillnadgöra
mellan förfallen och icke förfallen ansågsskuld enligt kommittén
såtillvida också mindre välgrundat det ofta beträffandesom mera
betydande fordringar träffas sådan överenskommelse fordran förfalleratt

råkargäldenären i ekonomiskt trångmål.när För straffansvar förutsattes
gärningen företogs antingen då konkurs förestående ieller de fallatt var

gäldenären bokföringsskyldig då han enligt god köpmanssed bortvar
inställa sina betalningar. Det ansågs vidare behövligt att uppta en
straffbestämmelse för gäldenär hemligen lämnar ellerom ansvar som

betalningutlovar eller förmån för främja ackord. För deattannan nu
gärningarnanämnda valdes brottsbeteckningen "mannamån borge-mot

rubriceringnärer" ansågs framhålla fördet brottet utmärkande.en som,
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Vid sidan de tidigare nämnda straffbestämmelserna, siktetogom som
på oriktiga uppgifter gäldenär under offentligkonkurs eller ackords-av
förhandling, ansågs bestämmelse fordras direkt tjänade atten som ge
straffrättslig sanktion i lagstiftningenreglerna bokföringsskyldig-om

kommitténsEnligt mening borde intehet. det dock krävas bok-att
föringsskyldig underkastas prövning han fullgjort sin skyldigheten om

då finnsi fall det grundad anledning han inte kanandra än att anta att
sina förpliktelser. Mot denna bakgrund särskildfullgöra uppställdes som

förutsättning för åtal gäldenären inom fem år från försatts ibrottetatt
fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar.konkurs,

års reform strafflagen i 23 fem olikaEfter 1942 kap. de brottupptog
i dag brottskatalogen brott borgenärer;utgörännu motsom om

sådan oredlighet vårdslöshetoredlighet borgenär l §, 2 §,mot grov
§, mannamån § bokförings-3 borgenärer 4 ochborgenärermot mot

Samtliga föll under åtal krav angivelsebrott 5 §. brott allmänt utan
målsägande.av

Brottsbalken

ändringarfördes sakligabrott borgenärerBestämmelserna utanmotom
sin rubriken "omde fick plats i ll kap. undertill brottsbalken, däröver

gäldenärsbrott"
.

remissbehandlingen förslaget till brottsbalk framfördes dockVid av
utformningen mannamån borgenä-på straffbudetsynpunkter motav om

vid utformning.ansågs fått alltförStraffbestämmelsen härom ha enrer.
rimligt sådana gärningarinte straffbeläggauppfattadesDet att somsom

förfallenmed vanliga betalningsmedel betaltavsåg gäldenärenenbart att
civilrättsligt skyldighet betalaDå i dessa fall harskuld. gäldenären atten

vidstraffansvarobilligt fordra gäldenären under hotdet attattsyntes om
skyldig träffafelbedömning skulle deteventuell rätta avgö-attvaraen

frågan konkurs kundemycket tveksammai den stundomrandet ansesom
inställa sina betal-såvitt angick köpmän, han bortförestående eller, om

återvinning för dessa fallregler bordeningar. Konkurslagens utgöraom
Departementschefen instämdetillräckliga korrektivet.naturliga ochdet

framförda själv ansåg straffbudetkritiken såtillvida hani den attsom
tillhänvisningtillfredsställande utformat. Medfullt ämnetsinte var

emellertid inte bereddansåg sigbeskaffenhet hankomplicerade attvara
ändring.till Be-utredning fram något förslaglägganärmareutan

med deni brottsbalken i överensstämmelsedärförstämmelsen togs upp
lydelsen.tidigare

fram-vårdslöshet borgenärerstraffbestämmelsenBeträffande motom
långtgåendemindreellerkravi olika sammanhangfördes en mer

anspråkivårdslösa fallenKrirninaliseringen deavkriminalisering. togav
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utredningsresurser,betydande ansågs kunna komma till bättresom
användning i kampen de förmögenhetsbrotten.grövremot

Bland med anledning den nämnda kritiken ochannat av nu en
iframställning Riksåklagaren företogs inomämnet Justitiedeparte-av

partiell bestämmelsernaöversyn gäldenärsbrotten.mentet en av om
Denna resulterade i lagändringar iträdde kraft den juli1 1976.som

Genom lagändringen utvidgades för oredlighet borgenä-ansvaret mot
till omfatta förmögenhetsförsämrande åtgärderäven varigenomattrer

gäldenären framkallar allvarlig fara för han skall komma obe-att
stånd. Kravet på direkt orsakssamband mellan den företagna åtgärden

insolvenstillståndet,och införts 1942 års reform,som togsgenom
således bort. Det ansågs nämligen medföra förutsättningarna föratt
straffbarhet i vissa fall blev orimligt Någon motsvarande utvidg-snäva.
ning beträffande vårdslösadet brottet genomfördes emellertid inte. En
sådan utvidgning ansågs kunna tillleda betydande itillämp-osäkerheten
ningen i praktikenoch komma alltför till straffbe-nära gränsaatt ett
läggande redan oförmåga betala.attav

Genom reformen år 1976 infördes vidare bestämmelse särskilden om
åtalsprövning sådanaför fall vårdslöshet borgenärmotav attsom avser
gäldenären vissa angivna åtgärder framkallar eller förvärrargenom
obestånd. blickpunktenI stod härvid främst det fallet gäldenäratt
fortsätter förlustbringande rörelse. Enligt den i dag gällandeännuen

åtal förregeln skall nämnda fall vårdslöshet borgenärer skemotnu av
i dåendast de fall detta påkallat allmänär synpunkt.ur

Vid års1976 reform ändrades straffbudet mannamånäven motom
Ändringenborgenärer. innebar betalning förfallen skuld medatt av

vanliga betalningsmedel i princip avkriminaliserades, vilket utgjorde en
återgång till vad före årsgällt 1942 strafflagsreform. Endast i desom
fall gäldenären handlat i otillbörligt syfte sådan betalning straffbar.är en

Genom lagändring år 1982 ändrades straffbestämmelsen bok-en om
föringsbrott tämligen ingipande Straffansvaret utvidgades dåsätt.ett
till omfatta försummelseäven betryggande bevarasättatt att ett
räkenskapsmaterial. Vidare slopades den särskilda åtalsförutsättningen

konkurs inträffat inom fem år från brottet. I samband därmedatt
infördes särskild preskriptionsbestämmelse i 35 kap 4 § andra stycketen

SlutligenBrB. skärptes lagändringen straffet på så sätt attgenom en
särskild straffskala infördes för bokföringsbrott.grova

Senast har gäldenärsbrotten varit föremål för under förraöversyn
delen 1980-talet. Till grund för ändringar dåde företogs lågav som
departementspromemorian Gäldenärsbrott- En kap.11översyn av
brottsbalken med förslag till ändringar Ds Ju 1983:17, utarbetad av
professorn Madeleine Leijonhufvud ensamutredare. Förslagetsom var

principiellt genomgripande slag och innebar brottsbeskrivningarnaattav
helt systematisk utformning. Departementschefen ansåggavs en ny
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emellertid, i likhet fleramed remissinstanser, så genomgripandeatt en
föregåsreform borde fördjupade överväganden där förslaget skulleav

in ikunna sammanhang. Inomsättas större för det gällandeett ramen
regelsystemet föreslogs vissadock lagändringar i linje med promemorie-
förslaget i syfte undanröja de påtagliga problem be-att mera som

Ändringarnastämmelsernas utformning ansågs medföra. iträdde kraft
april 1986.den 1

Genom reformen år 1986 erhöll rubrikenll kap. BrB "Om brott mot
borgenärer m.m.". Ordet "gäldenär" utmönstrades flera kapitletsur av
straffbestämmelser för dessa skulle sikte latenta skulderävenatt ta
och gällande benämningen "Omden gäldenärsbrott" ansågs då mindre

Genom 1986 års lagändringadekvat. kan straffansvar följanumera
vissa förmögenhetsförsämrande åtgärder gäldenären vidtar inte barasom

obestånd också föreliggerhan det påtaglig fara förnär är närutan att
skall komma obestånd. Möjligheterna såledeshan har vidökats att
straffrättsliga bedömningen tillden hänsyn skulder förutseskundeta som

vid gärningstillfället då inte uppkommit bl.a.ännu skatte- ochmen som
avgiftsskulder. Vidare begränsades lagändringen föransvaretgenom
vårdslöshet till någonborgenärer fall då sitt handlandemot genom
försämrar sin förmögenhetsställning i mån.avsevärd Slutligen utvid-

lagändringen straffansvaret för försök tillgades oredlighet motgenom
borgenärer.

Ändringar i straffbestämmelserna brott borgenärer har undermotom
tid företagits i samband införandet Skuldsaneringslagenmedsenare av

1994:334. Sedan den juli 1994 sålunda oriktiga uppgifterl kan även
förtigande vid skuldsaneringoch straffas oredlighet vårdslöshetochsom
borgenär.mot

Bokföringsbrottet omfattade tidigare åsidosättandeendast bokfö-av
ringsskyldighet enligt bokföringslagen. Från med ljanuari 1996och den
beivras emellertid bokföringsskyldighetöverträdelser denäven av som

enligtskall fullgöras stiftelselagen 1994:1220 och lagen 1967:531 om
pensionsutfästelse enligt straffbestämmelsentryggande bok-av m.m. om

föringsbrott.
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3 Vissa insolvensrättsliga begrepp

l Inledning

frågaEn central för utredningen enligt direktivenär undersökaatt om
det finns förutsättningar ersätta nuvarande obeståndsrekvisit medatt ett

lättillämpbart rekvisit. Om obeståndsbegreppet behållsannat, börmera
enligt direktiven utgångspunkten det alltjämt skall råda överens-attvara
stämmelse mellan det straffrättsliga begreppet och det konkursrättsliga.

Obeståndsbegreppet, liksom reglerna återvinning i konkurslagenom
har samband med straffbestämmelsernanära i 11 kap. brottsbalkenett

brotten borgenärer. Detsamma gäller reglerna vilka skyldig-motom om
iheter olika situationer åvilar gäldenär inte kan förgöra rättsom en som

Ävensig sina fordringsägare. bestämmelserna förmånsrättgentemot om
kan ha betydelse vid tillämpningen straffbestämmelserna. Sålundaav

i vissaförutsätts fall vid brottet mannamån borgenärer gälde-mot att
viss borgenärnären de övriga borgenärernas bekostnad.gynnat en

förståelsenFör den fortsatta framställningen skall underlättasatt av
i detta kapitel kortfattad översiktligoch redovisning vissa be-ges en av

på insolvensrättensstämmelser område.

3.2 Konkurs

3.2.1 Huvuddragen i konkursförfarandet

För konkurs fordras ansökan antingen gäldenären själv elleren av av
någon hans borgenärer. Någon straffsanktionerad skyldighetav att

sig ibegära konkurs finns inte. En sak underlåtenhetär attannan att
avveckla förlustbringande verksamhet i tid i förening med andraen
omständigheter kan medföra för brott borgenärer, såsommotansvar
vårdslöshet borgenärer eller mannamån borgenärer.mot mot

ingesKonkursansökan till tingsrätten, har besluta gäldenä-attsom om
försättasskall i konkurs. Den enda förgrunden konkurs obestånd.ärren
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Genom konkursen tillgångar tvångsvis igäldenärens samladetas
fordringar.anspråk konkursboet för betalning samtliga borgenärersav av

verkningen, intehar konkursbeslutet den viktiga hanFör gäldenären att
får råda tillhör Förvalt-längre den egendom konkursboet.över som

ningen detta handhas eller flera förvaltare rätten.utsessom avav av en
tillsynsmyndighet. sådanaFörvaltningen står tillsyn Somunder av en

kronofogdemyndigheter förordningenmyndigheter fungerar vissa se
tillsynsmyndighet i1988:400 konkurs.om

uppgifter realisera egendomförvaltarens främsta denEn år att somav
fördela överskott mellan borgenä-finns i konkursboet och eventuelltett

åtgärder främjar förmånlig ochvidta alla deFörutom att som enrerna.
förvaltarenavveckling boet ankommer det bl.a.snabb upprättaattav

bouppteckning.en
tilltillgångar uppskat-bouppteckningen skall boetsI noggranttas upp

bouppteckningen ocksåfinns anledning, skallvärden. Om dettade
i denuppgift inte ingår boet grundinnehålla egendom attavsomom

sådan skalluppgivit egendom saknasutomlands. Har gäldenärenfinns att
utsträckning detinnehålla uppgift detta. I denbouppteckningen om

förteckningbouppteckningen också innehålla delsbehövs skall överen
räkenskapsmaterial, handlingar boet.dels andra rörsom

vidDetta sker s.k.Bouppteckningen skall beedigas gäldenären. ettav
tingsrätten.edgångssammanträde inför

möjligtockså såPå ankommer upprättaförvaltaren att snart ensom
obeståndettillstånd orsakerna tillochskriftlig berättelse boets omom

förvaltarberättelsen skall där-Den s.k.dessa har kunnat utrönas.om
tillgångar och skulderöversiktinnehålla bl.a. överutöver samt enen

sådant förhållandeförekommit någothuruvida haruppgift det somom
i sinVidare skall förvaltarenåtervinning till konkursboet.kan föranleda

tidpunkt skyldighetvid vilkenfalli förekommandeberättelse attange
aktiebolagslagenkontrollbalansräkning enligt 13 2 §kap.s.k.upprätta
för borgenärernahärför intresseinträtt. Tidpunktenhakan ärantas av

personligtmöjlighet utkrävatill derashänsynmed att ansvar av
för bolagets skulder.styrelseledamöterna

för något brottmisstänkaskanfinner gäldenärenOm förvaltaren att
allmänunderrättaomedelbartbrottsbalken skall hani kap11avsessom

för misstanken.grundenförhållandet ochåklagare angeom
har gäldenärensina åliggandenfullgöraskall kunnaförvaltarenFör att

utredningen bl.a.medverka iskyldighetvidsträcktålagts att genomen
konkursutredningen. Förförbetydelseupplysningarlämna attatt av

förvaltarenutredningen kandelta itredskasförmå gäldenär attsomen
beslutastvångsmedelAnvändandetvångsmedel.vissautverka avav

konkurs-upplysningar underlämnagäldenärEn vägrardomstol. attsom
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utredningen eller undandrar sig avlägga bouppteckningsed kanattsom
efter omständigheterna hämtas eller häktas. Undandrar sig någon annan

gäldenären fullgöra edgångän har förelagts honom, s.k. fakul-att som
tativ edgång, kan dessutom vitesföreläggande bli aktuellt.

tillgångarnaOm i inteboet förslår till betala kostnaderna förattens
förfarandet och andra skulder boet har ådragit sig massaskuldersom
skall besluta avskrivningrätten konkursen. I fall skallannatom av
tillgångarna fördelas mellan borgenärerna och konkursen avslutas då

utdelningsförfarande. En konkurs kan också avslutasettgenom genom
gäldenären träffar frivillig uppgörelse med borgenärernaatt en som

fastställer i ackord. Förfarandeträtten i medöverensstämmerett stort
viddet gäller offentligt Vidackord. frivillig uppgörelse skallsom en

besluta nedläggning konkursen.rätten om av
Efter konkurs, inte avslutas ackord, gäldenärenen som genom svarar

alltjämt för de fordringar inte betalats. En sak deär, attsom annan
associationsrättsliga reglerna medför juridiskatt t.ex. etten person,
aktiebolag, normalt upplöst efterär konkurs avslutas utanen som
överskott. I sådant fall finns det regel inte någonlängre gäldenärett som

rikta betalningskravetatt mot.

3.2.2 Obestånd

förutsättningEn för gäldenär skall försättas i konkurs hanäratt atten
på obestånd. Med obestånd eller insolvens enligtär 1 kap. 2 §avses

andra stycket konkurslagen gäldenären inte kan rätteligen sinabetalaatt
skulder och denna oförmåga inte tillfällig.endast Med uttrycketäratt

integäldenären kan rätteligen betala sina skulder han äratt attavses ur
stånd i behörig ordning infria dem de förfaller till betalning.näratt
Någon tidsgräns för vad skall tillfälligmed betalnings-som avses

Bedömningenihäravoförmåga emellertid inte i lagen. intetordeanges
densamma för fysiska juridiskaoch inteoch hellervara personer vara

enhetlig inom dessa Om gäldenären näringsidkare beaktasärgrupper.
sannolikt vad brukligt inom branschen. Inomär säsong-som mera
betonade verksamheter torde i vissa situationer något längre tidst.ex. en
betalningsoförmåga kunna accepteras.

Insolvensprövningen förutsätter således bedömningallmänen av
gäldenärens förmögenhetsställning och hans förmåga i tid kunnarättatt
infria sina skulder. Vid bedömningen skall förutsebarabeaktasäven men

inte såsomuppkomna skulder, skatteskulder skadeståndskrav.ochännu
betydelse också gäldenärens förvärvsförmåga möjlighetAv och hansär

erhålla kredit. Om gäldenären juridisk förutsättsäratt mot-en person
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sammanvägning ställning, finansi-svarande företagetssätt görsatt en av
ering och resultat.

gäldenär illikvid, dvs. inte omedelbar tillgång till vanligaAtt harären
betalningsmedel sina intesvarande förfallna skulder däremotutgörmot

vidare tillräcklig för kortvarig likviditetsbristgrund konkurs. Enutan
innebära ståndinte gäldenären till fullobehöver är gottgöraatt attur

Om tillgångar realiserassina gäldenären har andra kanborgenärer. som
möjligheten till utmätning fullgott förskydd borge-har utgöraansetts ett

närerna.
illikviditet skiljasFrån insolvens och skall gäldenären insuf-åratt

överstiger tillgångar, tillhans skulder hans värderadeficient, dvs. att
lämplig tidpunkt.inbringa vid försäljningde kan beräknasvad enen

skillnad fråninsufficiensbedömningen har till vad gällerVid man, som
obeståndsbedömningen i likhet med vad gäller vidbeträffande sommen

tillstånd vidlikviditetsbedömningen, statiskt ekonomisktbeaktaatt ett ett
mån liknas vidtillfälle. Bedömningen kan i viss den skallvisst givet som

prövningen skyldigti samband med bolagföretas upprättaär attettom
enligt § aktiebolagslagen.kontrollbalansräkning 13 kap. 2

insufficient inte insolventdåTypfallet ärär nyut-enperson menen
små tillgångarstudieskulder endaststudent med ochexaminerad stora

finns inteförvärvsförmåga. normala fall detgod utsikt till Imed enmen
betala sinainte skall klaraanledning befara studentennågon attattatt av

eftersom med sinöverstiger tillgångar handessa hansskulder även om
iamorteringar takt medbetala ochförmodas kunnalön kan räntor att

Även fullt livsdugligtbetalning. företag kanförfaller tilldessa ett vara
således beroendeöverstiger tillgångarna och detskulder ärdessäven om

kredit.av
Å sufficientförekomma gäldenärsidan kan detandra äratt menen

inte sinai situationen då han kanobestånd, nämligen denändå avyttra
till betalning. Om kredit-skulder förfalleri med hanstillgångar takt att

emellertidsituation regelvälfungerande bör dennamarknaden är som
inte någotnormalthändelser torde konkursI allainte uppkomma. vara

i sigförfarandetsituationer eftersomalternativ för dessa ärgynnsamt
oprioriterade borgenärerna.sista hand drabbar denågot ikostsamt, som

tillräckligför fallutmätning torde dessatill utgöraMöjligheten en
garanti för borgenärerna.

Även således inteför konkursoch grundsolventgäldenär ärenom
naturligtvis borgenärernaofta hotdetföreligger, utgör motett om

då gäldenäreni synnerhetinsufficient. Detta gäller årgäldenären ettär
personligtinte betal-huvudregel äreftersomaktiebolag, ägarna som

före-för borgenärernaTill skyddskulder.ningsskyldiga för bolagets
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iskrivs därför 13 kap. 2 § aktiebolagslagen, aktiebolag skyldigtäratt ett
i likvidation aktiekapitaletträda halva eller har förbrukats.att om mera

framhållas insufficiensI sammanhanget bör insolvens och naturligtatt
föreligger samtidigt. insolvent sålunda iofta En gäldenär har denog

tillsammans överstiger till-fall skulder värdet hansflesta även som av
gångar.

insufficiens förekommer inte ikonkurslagen tillSjälva begreppet men
knutits återvinning itillstånd vissa konkurslagen.detta har regler om

sigde fall gäldenären konkurs det den sökande borgenä-I motsätter är
bevisbördan för obestånd. Om dennahar gäldenären ärattsomren

vållas svårigheterbevisbörda fullt oftahade gällt skulle borgenärenut,
vid befogade konkursansökningar, eftersom han sällan har fulläven

ekonomiska förhållanden. konkurslagen uppställsinblick i gäldenärens I
vissa hjälpregler s.k. presumtionsregler för gäldenärdärför när en- -

visapå obestånd han inte kan Detskall motsatsen.anses vara om
sålunda, visas,obestånd grund för konkurs skallutgör annatomsom

utmätning inom månader-styrkt gäldenären vid de senaste sexanses om
betalning utmätningsfordringenbefunnits tillgångar till fullsakna avna

sig inställa sina betalningar. Detsamma gällerhan förklarateller om om
uppmaning frånbokföringspliktig gäldenär borgenär betalaatttrotsen

inom vecka och borge-skuld underlåtit betalaoch förfallenklar att en
söker dåinom därefter, skuldeni konkurs veckorhonomnären samttre

2 9 § konkurslagen.inte betald kap.ärännu
blir obeståndsbedömningen beroendeframgått det tidigareSom avav

ekonomi.uppställas beträffande gäldenärensvilken kanprognos som
blir besvärlig.förhållande naturligtvis bedömningenRedan detta gör att

förhållanden i vissa fallbedömningen kända kanMen även varaav
tillgångar gäldenären harvansklig. gäller frågan hurNär det t.ex. som

någoningen vägledning i lagen ochskall behandlasi utlandet ges
skuldSpörsmålet tvistigpraxis svår finna. hurutbildad enhetlig är att en

inte alltid så lätt besvara.bedömas hellerskall är att
tillNågra förslagsvenska insolvensrättenESO-rapporten DenI -

föreslås bl.a.konkurshanteringen 1994:37förbättringar inom Dsm.m.
innehåll grunderna för konkursobeståndsbegreppet får och attett nyttatt

bolag påvid bedömningenUtgångspunkten ärändras. ettav om
sufficientbolagetenligt särskilde utredarenobestånd bör den ärvara om

lagstiftningsåtgärd.till någonhar inte lettFörslageteller ännu
1992:78insolvensfrågor SOUinternationellaUtredningen vissaI om

huvudregel skalli utlandetföreslås gäldenären haregendomatt somsom
underlåter med-inte gäldenärenvid insolvensprövningenbeaktas attom

konkurs-för denkan användastill egendomen gottgöraverka attatt
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sökande borgenären och denne inte något har möjlighetsättannat att
anspråki den utländska tillgången.ta

I Riksskatteverkets och Riksåklagarens RUBICON rutiner,rapport -
brottsutredningar i konkurs framförs kritik den föreslagna änd-mot-
ringen obeståndsdefinitionen a.a. 25. Arbetsgruppen bakomav s.

förslaget förknippat så mångaär med nackdelarrapporten attmenar att
intedet förändringar bör föranleda lagstiftning. Om utländska till-utan

gångar huvudregel skall beaktas vid obeståndsbedömningen kansom
detta leda till besluten konkurs kan komma fördröjasatt avsevärt.attom
Konkurssökande borgenär kan i vissa fall bli förete hinders-tvungen att
bevis från andra länders exekutiva myndigheter gäldenären saknarattom
tillgångar täcker skulden. Vid återvinning måste invändning frånsom en
gäldenären han vid den aktuella transaktionen beredd ställaattom attvar

tillgångarutländska till de svenska borgenärernas förfogande motbevisas,
vilket självfallet blir svårt.mycket

Obeståndsbedömningen har, inledningsvis påpekades,även storsom
betydelse det gäller frågannär straffansvar för borgenårsbrott. Denom

uppsåtligen företar vissa förmögenhetsförsämrande åtgärder hannärsom
obestånd påtagligeller faraär härför föreligger sig skyldig tillgör

oredlighet borgenärer. Om förmögenhetsförsämringen skermot av grov
ioaktsamhet kan stället för vårdslöshet borgenärer kommamotansvar

i fråga.

3.2.3 Egendom ingår i konkursboetsom

Termen konkursbo i tvåanvänds olika betydelser, dels uttryck försom
den förmögenhetsmassa konkursgäldenären rådighetsaknar över,som
dels beteckning rättssubjekt, förvaltaren,ett representeratsom av som
kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter i vissaoch fall föra talan vid
domstol.

När det förhållandetgäller mellan konkursboet subjekt ochsom
konkursförmögenheten gäller, boet ådra sigkan skulder, s.k.att egna

Ägande-massaskulder, inte i egentlig mening någon egendom.ägamen
till gäldenårens egendom nämligen inte frångårätten honomanses
konkursen och egendom tillförs boet under konkursengenom som anses

likaledes gäldenärens egendom. Om orättmätigtgåldenären förfogarsom
iegendomen konkursen kan han således inte tillfällas föröver ansvar

förmögenhetsbrott riktar sig egendom stöld ellermot t.ex.som annans
förskingring.

tillhörVad konkursboet regleras i princip i 3 3 §kap. konkursla-som
Huvudregeln all egendom tillhör ingår iär gäldenärenattgen. som
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konkursboet. undantag gäller emellertid beträffande s.k.Ett särkonkurser
sådana inte sitt hemvist i Sverige.konkurser där gäldenären hardvs.

omfattar i fall endast egendom gäldenären iKonkursen dessa harsom
Ingenting hindrar emellertid från vidta rättsligaSverige. borgenärerna att

något tillgångar.åtgärder gäldenären i främmande land där han harmot
till kategorier:Tillgångarna i konkurs brukar hänföras sådantre

tillhörde vid sådan till-egendom gäldenären konkursbeslutet,som som
sådan återvinnas tillfaller gäldenären under konkursen kansamt som

förutsättning för egendom skall ingå ikonkursboet. En att anses
emellertid utmätningsbar. För gäldenärkonkursboet den är ärär att som

tämligen utmätningsfrihet förfysisk finns reglergenerösa omperson
sådan behöver för sitt dagligabeneficium dvs. egendom gäldenärensom

husgeråd. blirsåsom och Bestämmelsernauppehälle möbler, kläder
frågan mån någonockså för i vilken del gäldenärensbetydelse avav

fråntas för ingå iarbetsinkomst under konkursen skall honom att
konkursen.

ingår inteförvärvar efter konkursen avslutatsgäldenären detVad att
framgå motsatsvis Tillhuvudregeln.i konkursboet. Detta kan sägas av

emellertid hänföra sådana tillgångarkankonkursboet ävenatt somvara
anledning blir kända först efter konkursen. Dettaeller annanav en

i l8 § konkurslagen före-enligt bestämmelsen ll kap.förutsätts som
utdelningtingsrätten fastställtskriver konkurs avslutad nåratt en anses

till följd rättegångytterligare tillgångar elleroaktatoch detta att av
tillföras konkursboet.något kan kommasätt attannat senare

fårförhållandet och tredjemellan konkursboetNär det gäller man
frågani många fall betydelse försakrättsliga regler avgörande vem som

Ävenviss visstill egendom. gäldenären harskall ha rätt en omanses
besittning således inte egendomen ingåri sin det säkertegendom är att

på avbetalning ochOm gäldenären köpti konkursboet. t.ex. en vara
till till slutbetalningförbehållit sig denna desssäljaren äganderätten

till då intesäljaren separationsrätt egendomen,har ofta s.k.erlagts som
Å gäldenärensidan egendomomfattas konkursen. andra anses somav

dåKöparen har bevakainte tillhöra konkursboet.sålt levererat attmen
anspråk isitt konkursen.

varaktigatredje beträffandeförhållandet till avtalgällerNär det man
avtal med hyresgäst elleringått före konkursen,gäldenären t.ex.som

låtamöjlighet konkursboetförvaltaren hargällerleasetagare, attatt en
avstå därifrån. fallet förblirI deti avtalet ellerinträda att senare

inträder i avtaletavtalspart. Om förvaltaren däremotgäldenären anses
samtligaför för-ursprunglig avtalspart ochkonkursboet svararsom
inträde frånMöjligheten till partiellts.k.enligt avtalet.pliktelser

således begränsad.konkursbeslutettidpunkten för är
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Av betydelse för frågan rättshandling är giltig iom atten anse som
förhållande till tredje ocksåär reglerna återvinning i konkurs.man om

3.2.4 Förmånsrättslagen

förslårVid konkurs oftast inte tillgångarna till tillgodose alla borge-att
Genomnärerna. bestämmelserna i förmånsrättslagen regleras vilka ford-

ringar förenadeär med förmånsrätt och hur de olika fordringarnasom
inbördes har företräde. Vid lika förmånsrätt, sker utdelning i förhållande
till fordringarnas storlek.

Förmånsrättslagens regler kompletteras med bestämmelser i andra
lagar. Företrädesordningen mellan konkurrerande inteckningar i fast

återfinnsegendom i jordabalken och beträffande bl.a. skattert.ex. och
avgifter finns bestämmelser i lagen förmånsberättigade skatteford-om
ringar m.m.

Förmånsrättslagen skiljer mellan särskild förmånsrätt, gäller vidsom
utmätning och konkurs viss egendom, och allmän förmånsrättsamt avser

ikommer fråga endast vid konkurs och all egendomsom avser som
ingår i gäldenärens konkursbo.

Flertalet särskildade förmånsrätterna sådanautgörs följerav av som
med såsom4 §,panträtt sjöpanträtt, luftpanträtt, handpanträtt ocht.ex.

kvarhålla lös egendom tillrätt säkerhet för fordran retentionsrätt.att
Vid sidan härav förekommer i huvudsak följande fordringar med särskild
förmånsrätt

försäkringstagares fordran hos försäkringsbolag 4 §a-
hyresfordran till månadshyror 5 § 1 ptreupp-
fordran med säkerhet i företagsinteckning 5 2§ p-
fordran fastighetsinteckningmed säkerhet i 6 § 2 p-
fordran med förmånsrätt utmätning 8 §p. g.a.-

Fordringar med allmän förmånsrätt ikan huvudsak indelas i följande
kategorierfyra

fordran avseende kostnaden för konkursansökan och arvoden till vissa-
funktionärer 10 §
fordran avseende revisions- och bokföringsuppdrag 10 §a-
fordran på skatt och allmän avgift §11-
fordran lön och pension 12 §-

Särskild förmånsrätt har huvudregel företräde framför allmänsom
förmånsrätt. Principen fordran allmän förmånsrättär med skallatt tasen

sådan egendom inte belastas särskild förmånsrätt.med Detut ur som
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härvid inte någon skillnadgörs mellan lös fastoch egendom. Om det
blir överskott vid försäljningen egendom med särskild förmånsrättett av
kommer detta således i första hand fordringarna med förmånsrättallmän
till godo. Skulle det däremot bli vidunderskott försäljningen blir denett
resterande fordran oprioriterad.

särskildaDen förmånsrätt följer företagsinteckningmed gällersom
i förhållandevisofta andel konkursgäldenärens lösa egendom.storen av

Det därför inte ovanligtär det inte återstår någon egendom inteatt som
belastas särskild förmånsrätt och således förbehållasskall ford-av som
ringar med allmän förmånsrätt.

Förmånsrätt till betalning blir i flestade fall för fråganavgörande om
borgenären överhuvud skall få någon betalning. Oprioriterade borgenärer

ofta små utsikterhar betalt för sina fordringar. Bland de opriorite-att
rade borgenärerna märks främst leverantörerna.

Återvinning3.2.5 i konkurs

Den tiden före konkurs ofta förnärmaste pressande gäldenären.ären
Borgenärerna har kanske fattat misstanke ihan ekonomisktärattom
trångmål och vad de kan för skydda sina intressen. Förgör gäldenä-att

i sådankan det situation frestande betala deattren mesten vara
borgenärerna för på så rådrumenträgna och kanskesätt ävenatt

siglyckas sin ekonomiska knipa. Om gäldenären å sidanandraatt ta ur
inser konkurs oundviklig vill han kanske någon vissäratt en gynna

exempelvis skänka bort egendom ellerattperson attgenom genom
fordringsägarebetala inte påräknakan utdelning i konkursen.en som

Inte sällan iden dessa fall närstående tillär gäldenären.som gynnas
Genom reglerna återvinning har velat motverka det skerattom man
kapplöpning mellan fordringsägarna inför förestående konkurs ochen en

skydda borgenärerna illojaltgäldenären sina till-sätt görmot att ett
gångar oåtkomliga för dem.

Reglerna, återfinns i 4 kap. konkurslagen, innebär rätts-attsom en
handling i och för sig både obligationsrättsligt sakrättsligtochärsom
giltig kan bringas återgå det vissskälet den har anknytningatt attav en
till gäldenärens betalningsoförmåga.

Vissa rättshandlingar kan emellertid inte bli föremål för återvinning.
Så förhållandet beträffande betalningar förfallna avgif-skatter ochär av

och huvudregel betalningar underhållsbidrag.äventer som av
tidsperiod inom vilkenDen rättshandling företagitsskall ha för atten

återvinnas fastställs utgångspunkt frånkunna med den s.k. fristdagen.
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Enligt 2 § denna dag huvudregel dåär den ansökan konkurssom om
inkom till tingsrätten.

Närmare bestämmelser skall närstående tillom vem som anses som
gäldenären vid tillämpningen återvinningsreglerna i 3 Tillav ges
denna krets räknas gäldenärens familj dennärmaste samt annatsom

står gäldenären personligen särskilt Till sistnämndasätt kategorinära.
bör i första hand räknas sambo och fosterbarn. Som närstående till
näringsidkare eller juridisk räknas den har ekonomisktettperson som
intresse i företaget eller ställningledande har ettsom genom en
bestämmande inflytande däröver närstående till dessa ochsamt grupper
närstående till sådana personer.

För rättshandling skall kunna återvinnas förutsätts dennaatt atten
konkursborgenärerna.varit till nackdel för Härmed det ekono-attavses

miska utfallet för eller flera borgenärer rättshandlingen bliviten genom
jämfört med rättshandlingen inte företagits.sämre När det gäller attom

bedöma nackdelsrekvisitet det således nödvändigt känna tillär att
reglerna i förmånsrättslagen. Betalning skuld förenad medärav en som

betryggande och oangriplig isäkerhet gäldenärens egendom intekanen
föremålbli för återvinning. I konkursen hade fåttborgenären full

utdelning för sin fordran säkerheten.genom
Bestämmelserna återvinning indelas ikan allmänt tillämpligom en

regel och antal specialregler för olika rättshandlingar ochett typer av
prestationer.

Enligt iden allmänna regeln 5 § möjlighet till återvinningges en av
rättshandling varigenom otillbörligt viss borgenär harsättetten en

framför andra eller gäldenärens undandragitsegendom hargynnats
borgenärerna eller hans skulder har återvinningökats. För skallatt
kunna i någotske dessa fall fordras dels gäldenären ellerattav var

förfarandet eller i förening med omständighet blevensamtgenom annan
insolvent, dels medkontrahenten till tillkände eller borde ha käntatt
gäldenärens insolvens och omständigheter gjorde rättshandlingende som
otillbörlig. Om rättshandlingen närståendeföretagits med gäldenärenen

denne haft sådan inte sannoliktkännedom han görattpresumeras en om
Återvinningsfristenförhållandet det för nämndadeär äratt motsatta.

år. Riktas närståendefallen fem talan gäldenären gäller emeller-mot en
någon återvinningsfrist.tid inte särskild

särskilda återvinningsreglerna 12De återfinns i 6-10 §§ ochsamt
13 §§. Enligt fordras återvinning inte visas gälde-dessa för detatt att

intevid rättshandlingen denna blev insolvent ochellernären var genom
situationheller i beträffande gäldenärens ellerondatt motparten trovar

övrigt. i ställetomständigheterna i För tillämpningen reglerna ärav
rättshandlingartillräckligt företagit vissa objektivt angivnagäldenärenatt
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eller prestationer viss tid före konkursen, vanligen till månadertre sex
Ävenföre fristdagen. i dessa fall fordras rättshandlingen varit tillatt

nackdel för borgenärerna eller vissa dem.av
De särskilda återvinningsreglerna omfattar i huvudsak följande tran-

saktioner
gåva och andra benefika transaktioner 6 §-
vissa familjerättsliga dispositioner 7 §-
vissa oskäliga löneutbetalningar 8 §-
överföring tillmedel pensionsstiftelse e.d. 9 §av-
vissa icke ordinära betalningar skuld kvittning 10 §samtav-
upplåtelse ochpanträtt säkerställande 12 §annatav-
förmånsrätt eller betalning utmätning 13 §genom-

3.2.6 Konkursgäldenärens skyldigheter

I och med konkursbeslutet inträder skyldigheterrad för gäldenären.en
Bestämmelserna härom finns intagna i 6 kap. konkurslagen. Av mer
eller mindre omedelbart intresse emellertid i dettaär avseende även
övriga bestämmelser i konkurslagen och bestämmelser i lagstift-annan
ning.

Som tidigare ingår det i förvaltarensnämnts uppgifter upprättaatt en
konkursbouppteckning och förvaltarberättelse. För kunna fullgöraatten
dessa uppgifter förvaltaren i högär grad beroende gäldenärens med-av

Vidverkan. upprättandet bouppteckningen i övrigt har kon-ävenav men
kursgäldenären ålagts medverka visst Han skall bl.a.sätt. närvaraatt
vid olika sammanträden och lämna upplysningar betydelse förav
konkursutredningen. Härtill kommer skyldigheten för honom införatt

avlägga bouppteckningsed.rätten
Genom konkursbeslutet inträder vidare automatiskt förbud förett

konkursgäldenären medgivande lämna landet.rättenatt utan av
Redan i detta sammanhang kan gäldenär sig skyldignämnas göratt en

till oredlighet borgenärer han beedigar oriktig bouppteckningmot om en
där hans ekonomiska situation honom uppsåtligen framställtsav som

den i verklighetensämre än Detsamma gällerär. han undandrar ellerom
undanhåller konkursförvaltningen tillgång.

Upplysningsskyldigheten

Tidigare gäldenärens upplysningsskyldighet begränsad till upplys-var
ningar "om boet". Genom lagändring i kraft den juli 19951trätten som
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prop. 1994/95: 189 har gäldenärens skyldighet i detta avseende
utvidgats till omfatta upplysningar "av betydelse för konkursutred-att
ningen".

Syftet med den tidigare ordningen bl.a.övergeatt attangavs vara,
konkursutredningen skall kunna borgenärerna information kange som

betydelse för dem de skall bevaka sina anspråk. Informatio-närvara av
behöver inte nödvändigtvis gälla uppgifter tillgångssidanökarnen som

i konkursen. iDet kan stället uppgifter till-förekomstenvara om av
gångar något oåtkomligaskäl för den inhemska konkursför-ärsom av
valtningen, kan kommas förfarande iett ett annatmen som genom
land. Om skyldigheten "konkursutredningen" kan gäldenären inteavser

framgångmed hävda han inte efterfrågadbehöver lämnaatt en
upplysning därför intedenna har "boet"med Att upplys-göra,att att
ningsskyldigheten egendom i utlandet inte ingår iäven avser som
konkursboet uttryckligen i lagen.anges numera

När det gäller bokföringsskyldiga naturligtvisgäldenärer företagetsär
räkenskaper betydelsefullt förverktyg förvaltaren bl.a. det gällernärett

utreda orsakerna till obeståndet. Räkenskapsmaterial och de andraatt
handlingar boet skall också enligt 12 §7 kap. konkurslagenrör tassom

hand förvaltaren. skyldighet liggerI gäldenärens medverkaattom av
därför förpliktelse till sådant material tillställs förvaltarensatt atten se
förfogande. Gäldenären vidare skyldig lämna upplysningarär att
huruvida det räkenskapsmaterial omhändertagits komplett ellerärsom
inte lämna alla de upplysningar relevanta för frågorärattsamt omsom
hur konkursgäldenärens bokföring har skötts.

skyldighetenFörutom medverka i angivna avseenden, vilkaatt nu
till omfattningen vidsträcktanknyter edstemat, har gäldenärennära av en

generell upplysningsplikt. omfattar, tidigareDenna alltnämnts,som av
betydelse för konkursutredningen, såsom upplysningar förhållandenom

för frågan återvinningkan relevanta kan ske ellersom omvara om
olovlig vinstutdelning förekommit. vittgående uppgiftsskyldighetEn så
innebär i princip skyldig upplysningargäldenären lämnaäven äratt att

avslöja begått sådan uppgiftkan han brott. Framkommerattsom en
konkursutredningen skyldigförvaltaren omedelbart anmälaunder är att

till åklagaren. Uppgiftenmisstanken brott kan sedan komma attom
åberopas i brottmålsprocess gäldenären.moten

upplysningar förSkyldigheten för lämna betydelsegäldenären att av
emellertid straffsanktionerad fulltkonkursutredningen inte Det ärär ut.

i bouppteckningen och betygasde uppgifter skallendast tassom upp
§ brotts-eller kan hänföras under 11 kap. 1 andra stycketunder ed som

föranleda straffansvar.balken kansom
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Skyldigheten avlägga edatt

skyldighet förEn central konkursgäldenären eller dennes ställföreträdare
inför tingsrätten beediga konkursbouppteckningen. Undandrar sigär, att

fullgöra skyldighet kan han efter omständigheternagäldenären dennaatt
vite, till finnsföreläggas hämtas eller, det synnerliga skäl,rätten om

häktas.
Frågan huruvida edgångsskyldigheten obligatoriskskall eller intevara

formerna för edgångssammanträdet i anledningoch Domstols-var, av
1990:108 föremålutredningens SOU förslag, för regeringens över-

tidigare lagstiftningsärendet. Någoni det nämnda ändringväganden av
ansågs iordning detta avseende för närvarande inte böra skegällande

1994/952189 22. I sammanhanget betonades, edgångenprop. äratts.
betydelsefullt i konkurshandläggningen.mycket momentett

Samtidigt gäldenärens upplysningsskyldighet utvidgades ändradessom
så omfattar riktighetenedstemat det den för-ävenäven att numera av

räkenskapsmaterialet redovisas i bouppteckningen.teckning över som
Edgångssammanträdet skall hållas tidigast månadhuvudregelsom en

månadertvå efter konkursbeslutet. Om det nödvändigtoch medärsenast
till konkursboets omfattning beskaffenhet får hållashänsyn och det dock

på tidpunkt.en senare
skall gäldenären tillägg till ändringarVid sammanträdet de ellergöra

i bouppteckningen han behövs och med ed betyga boupp-attsom anser
tillgångar,teckningens uppgifter skulder räkenskapsmaterialoch medom

gjorda tillägg eller ändringar riktiga inte enligtoch det hansär att
oriktigt någon tillgångvetskap har utelämnats eller tagits ellerupp

skuld.
Är juridiskgäldenären och finns flera ställföreträdare,en person

bouppteckningsed inte sådan ställföreträdarebehöver avläggas enav vars
edgång betydelse för boutredningen.förvaltaren saknaanser

förtiger sanningenunder ed lämnar uppgift ellerDen görsom osann
sig till gärningen begås oaktsamhet, tillskyldig mened eller, om av grov

Om gäldenären eller dennes ställföreträdare under edutsaga.ovarsam
sådanförtiger tillgång, obefintlig skuld eller lämnar annanuppger

skyldig till oredlighetuppgift sig emellertid dessutomoriktig hangör
beedigats omständighetuppgiftenborgenärer. Att utgör ävenmot en som

bedömningen oredlighetsbrottet Somvidskall beaktas är grovt.om
oredlighetdärför förhuvudregel döms i dessa fall endast grovsenare

borgenärer.mot
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3.3 Offentligt ackord

Med ackord ekonomisk uppgörelse konkurs mellanutanavses en en
på obeståndgäldenär och hans borgenärer.är Förfarandet, skersom som

medverkanunder god förutsätter i princip borgenärerattav en man,
förmånsberättigade fordringarmed får full betalning. Uppgörelsen inne-

således ibär de flesta fall oprioriteradede borgenärerna sätteratt ner
sina fordringar, i regel med viss de ursprungliga ford-procenten av
ringsbeloppen.

Förfarandet ikan huvudsak indelas itvå stadier. Det första inleds med
förordnas.god Verksamheten under detta skede förutsättsatt en man

tillleda endera uppgörelse under hand eller ansökan till tingsrätten en
förhandling offentligt ackord. Om inteansökan gjorts inomom om en

två månader förfaller verkan godmansförordnandet. Det andra stadietav
förfarandet inleds i och med ansökan förhandling offentligtattav om om

bifalles.ackord
God förordnas ansökanrätten gäldenären. Ansökanman av av

innehållaskall bl.a. kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi,en
tillorsakerna hans obestånd och förslag till hur borgenärerna skallett

tillgodoses efter ackordet. Om det saknas skälig anledning anta att ett
till ståndackord kan komma skall avslås.ansökan

Den gode första uppgift det finns möjlighetär utrönaattmannens om
till ackord och förhandla med borgenärerna detta.ett om

Finner den gode förutsättningar för ackord föreligger skallattmannen
ihan detta berättelse, till sitt innehåll väsentligen motsvararange en som

iförvaltarberättelsen konkurs därutöver skall innehållamen som en
uppgift den utdelning påräknaskan i eventuell konkurs.om som en

vidare innehållaBerättelsen skall yttrande den godeett av mannen
huruvida han borgenärerna bör godta ackordet.attanser

gode ocksåDen skall bouppteckning. I dennaupprättamannen en
tillgångarnaskall till uppskattade värden. Om gäldenä-upptas noggrant

eller har varit bokföringsskyldig sistaunder det året innanärren
ansökan förordnande god gjordes, möjligtskall ävenom av man om

specificerad uppgiftlämnas de ivärden handelsböckernaen om som
åsatts tillgångarna sådaneller, värdering gjorts, anskaffnings-när om
kostnaden. Bouppteckningen skall vidare innehålla varjeuppgift om

och adress.borgenärs namn
båda handlingarna bifogasDe skall ansökan förhandling. Omom

tingsrätten beedigaansökan skall gäldenären kallas boupp-upptas attav
teckningen. Avlägger gäldenären eden skall meddela besluträtten om
offentlig ackordsförhandling. Vägrar skallgäldenären avlägga edatt
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ansökan förklaras förfallen inte finner synnerliga skälrätten attom
förhandling ändåföreligger för skall komma till stånd.att

rådighetenGäldenären mister inte sina tillgångar och den godeöver
förfogar således i till konkursförvaltaren inte någraövermotsatsmannen

för kostnaderna för förfarandet. denna anledningmedel täcka Avatt
föreskrivs förskott på kostnadengäldenären skall betala och ställaatt

för inte innangodtagbar säkerhet vad täcks förskottet ansökansom av
bifallas.kan

Även behåller rådighetengäldenären sin egendom skall hanöverom
förvaltningen samrådavid denna med den gode har attav mannen, som

Missköter sig gäldenären kanbevaka borgenärernas godmans-rätt.
förordnandet återkallas.

Tidigast fem veckor efter det förhandlingoch atttre senast om
offentligt ackord beslutats skall sammanträde med borgenärernaett
hållas inför tingsrätten.

fordran inte blivit denEn borgenär känd kan hos gode mannenvars
i ackordsförhandlingen. Om gäldenären elleranmäla han önskar deltaatt

framställer anmärkning fordran omfattasnågon borgenär mot en som av
den godeackordet skall denna prövas av mannen.

Vid borgenärssammanträdet skall borgenärerna ackords-rösta om
för kunna lämnaförslaget. Gäldenären bör närvarande rätten.attvara

de upplysningar boet de begär.gode och borgenärerna om sommannen
vidackordsförslaget sammanträdet skall ackordet huvud-Om antas som

Finns anledning inte fastställa ackordet ellerregel fastställas. det kanatt
inte antagitsförslaget eller förkastatsdet vid sammanträdet avgöras om
frågan vid förhandling.skallborgenärerna avgöras enav

får fordringar tillkommer oprioriteradeOffentligt ackord attavse som
angivet Somoch betalas huvud-borgenärer nedsättes närmare sätt.

likaalla likaberättigade borgenärer ochregel skall ackord rättett ge
fordringarnas inteminst tjugofem belopp lägre ackords-procent av om

samtliga kända skulle omfattasgodkännes borgenärerprocent som avav
föreligger. Betalningeneller synnerliga skäl för lägreackordet procent

inom år efter ackordet fastställts.huvudregel ske detskall ett attsom
fastställs. Det-Ackordsfrågan avgjord i och med ackordetattanses

föreslaget ackord ellergäller borgenärerna vägrar att ettantasamma om
Förfarandet kan vidareför fall fastställelse ackorddet vägras.antagetav

återta sittansökan gäldenärenavslutas attatt omgenom en av
ackordsförslag medges.

På fordran omfattas ackordet kanbegäran borgenär avav en vars
någonföreligger. förordna den gode ellerskälrätten. att mannenom

sinatillsyn gäldenären fullgörlämplig skall utöva över attpersonannan
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åtaganden enligt ackordet. Gäldenären skyldig lämnaär tillsynsman-att
uppgifterde han begär och följa hans anvisningar.attnen

Ett offentligt ackord kan förverkas gäldenären gjort sig skyldig tillom
oredlighet borgenärer eller i hemlighet någon borgenär förmot gynnat

inverka ackordsfrågans avgörande. Detsamma gäller gäldenä-att om
åsidosatt sin upplysningsskyldighet tillsynsmannen ellerren gentemot om

han uppenbart försummat sinasätt åtaganden enligt ackordet.annat
Regeringen ihar oktober 1995 till riksdagen överlämnat en propo-

sition med förslag till lag företagsrekonstruktion prop.en ny om
1995/96:5. Förslaget bygger på Insolvensutredningens slutbetänkande
SOU 1992:113. Lagen, föreslås ackordslagen, syftar tillersättasom

möjligheternaöka för näringsidkare konkurs rekonstrueraatt att utan en
verksamhet befinner sig i betalningssvårigheter. Nu gällandesom
ackordsförfarande, här har beskrivits, föreslås ingå integre-som som en
rad del i förfarandet.det nya

Den inte näringsidkareär omfattas inte det föreslagna för-som av
farandet. För dessa står emellertid ordningmotsvarande till budsen
enligt den nyligen skuldsaneringslagen, tillkommitantagna ettsom som
resultat tidigare förslag Insolvensutredningen.ettav av

3.4 Skuldsanering

Skuldsanering enligt skuldsaneringslagen 1994:334 ekonomiskär en
uppgörelse mellan överskuldsatt fysisk och hans borgenäreren person

kommer till stånd under medverkan myndighet.som av
l lagen bestämmelser dels frivillig skuldsanering fastställsges om som
kronofogdemyndigheten, dels tvingande skuldsanering beslutasav som
domstol.av
Efter skuldsanering befrias gäldenären helt eller delvis från betal-en

ningsansvaret för de skulder omfattas skuldsaneringen.som av
Skuldsaneringsförfarandet kan indelas i Tanken gälde-ärsteg.tre att

först hand skall försöka nånären sinauppgörelse medegen en
borgenärer. Lyckas inte detta kan han ansöka skuldsanering hosom
kronofogdemyndigheten, under vissa förutsättningar fastställakansom

frivillig skuldsanering. Möjligheten till domstolsprövning tving-meden
skuldsaneringande sistadet Hotet härom naturligtvisutgör utgörsteget.

påtryckning borgenärerna träffa frivillig uppgörelse medatten en
gäldenären.

fysiskaEndast har hemvist i Sverige och inte ärpersoner som som
näringsidkare i frågakan komma för skuldsanering. Enligt förslaget till

företagsrekonstruktionlag kommer näringsidkaredenäven ärom som
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kunna medges skuldsanering, det finnsatt särskilda skäl med hänsynom
till verksamhetens ringa omfattning och enkla beskaffenhet prop.
1995/96:5 163 ff.. För skuldsanering skall beviljas fordras vidares. att

gäldenären obeståndär och så skuldsattatt han inte kan haatt antas
förmåga betala sina skulder inom överskådlig tidatt förfarandetsamt att

skäligt med hänsynär till hans personliga och ekonomiska förhållanden.
Vid skälighetsbedömningen skall särskilt beaktas hur gamla skulderna är
och under vilka omständigheter de tillkommit. Dessutom skall fästas vikt
vid vilka ansträngningar gäldenären gjorthar för fullgöra sina för-att
pliktelser och hand nå uppgörelse sinamedatt borgenärer.egen en
Även gäldenärens medverkasätt under handläggningen ärendetatt av om
skuldsanering skall in vid skälighetsbedömningen.vägas

En skuldsanering omfattar huvudregel alla fordringarsom pengar
uppkommit före den dag då beslutet inleda skuldsaneringsom attom

meddelades. Undantag görs emellertid för vissa fordringar,typer av
fordringar familjerättsliga underhåll, fordringart.ex. förmånsrättmed

i fast egendom till den del förslår och fordringar tvistiga.panten ärsom
En ansökan skuldsanering skriftligengörs hos kronofogdemyndig-om

heten. Vad ansökan skall innehålla i 10 Gäldenären har ianges
princip lämna sådanaalla uppgifter hans ochatt hans familjsom egna
personliga och ekonomiska förhållanden kan betydelse försom vara av
frågan skuldsanering skall inledas. Uppgifterna skall lämnas hederom
och fordrasoch det därför gäldenärensamvete egenhändigt under-att
tecknar ansökningen. En ansökan bristfälligär skall avvisassom om
gäldenären inte följer föreläggande avhjälpa bristen.ett attom

Kronofogdemyndigheten skall avslå ansökan det direkten om av
denna eller tillgänglig utredning framgår gäldenären inteannan att upp-

Ävenfyller villkoren för skuldsanering. sedan skuldsanering inletts kan
förfarandet avbrytas och ansökningen avslås det skulle framkommaom

förutsättningar för skuldsanering saknas. Ett ytterligareatt skäl för
avslag gäldenären inteär inställer sig personligen tillatt sammanträdeett
eller han i övrigt inte medverkar vid ärendets handläggning.att

Kronofogdemyndigheten skyldig tillär ärende skuld-att att ettse om
sanering blir så dess beskaffenhet kräver. och vid behovutrett som
inhämta upplysningar gäldenärens personliga och ekonomiska för-om
hållanden från andra myndigheter. När erforderlig utredning finns skall
gäldenären tillsammans med kronofogdemyndigheten förslagupprätta ett

skuldsanering.om
Förslaget skuldsanering skall i huvudsak innehålla uppgifterom om

vilka fordringar skall omfattas saneringen, vilkensom av procent av
fordringarnas belopp skall kvarstå och återstodenhurnär skallsom samt
betalas. Betalningsplanen skall huvudregel löpa fem år.undersom
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kronofogdemyndighetensamtliga skallförslaget borgenärerGodtas av
i övrigt uppfyller deskuldsaneringen dennafastställabeslut omgenom

någon borgenäri Om däremotförutsättningar lagen. motsät-som anges
för prövning.till tingsrättenärendet överlämnassig förslaget skallter

Även delvissig helt ellernågon gäldenärenborgenär motsatt attom
tingsrättenfårfordranför betalningen borgenärensbefrias från avansvar

skuldsanering.besluta om
viddomstolenskuldsaneringFrågan tvingande prövas ett sam-avom

kallas.samtliga borgenärergäldenären ochTill detta skallmanträde.
förutsättningarna för skuld-uppfyllertingsrätten gäldenärenFinner att

ansökandelvis. fall skalleller lfår bifallas heltsanering ansökan annat
avslås.

förfaller hans ansökaniskulle försättas konkursgäldenärenOm om
offentligtförhandling ackordgäldenärenskuldsanering. Ansöker omom

ackordet för-Fastställsförklaras vilande.skuldsaneringsförfarandetskall
skuldsanering.ansökanfaller om

i för-från betalningsansvaretbefriasskuldsanering gäldenärenGenom
och andraockså till borgensmäntill borgenäreninte barahållande utan

Även omfattassin fordraninte anmältborgenärmedgäldenärer. somen
betalningsan-skuldsaneringen detinverkar inteDäremotbeslutet.av
borgenären.medgäldenärerochåvilar borgensmän gentemotsomsvar

omständig-vissaUnderöverklagas.skuldsanering kanbeslutEtt om
gäldenä-borgenär ellerbegäranbeslutetkan omprövasheter även av

skallborgenärskuldsaneringen ansökanförEtt skäl att av enren.
fastställs.betalningsplanföljer denintegäldenärenomprövas är somatt

förbätt-väsentligenförhållandenekonomiskagaldenärensEtt årannat att
omprövningkanPå borgenärskuldsaneringen. ansökanefter av enrats

oredlighet borge-tillsig skyldiggjortgäldenärenskedessutom motom
skuld-inverkaförnågon borgenärhemlighetieller attnärer gynnat

i singäldenären ansö-gälleravgörande. Detsammasaneringsfrågans om
handläggning medvetetärendetsunderskuldsanering ellerkan annarsom

för borgenären.uppgifter tilloriktigalämnathar men
hederuppgiftersinagäldenärenskuldsanering lämnaransökanI om

respek-straffbestämmelsernainnebärvilketoch osannatt omsamvete,
bli tillämp-kanbrottsbalkenlO §enligt 15 kap.försäkrantive vårdslös

obefintlig skuldhantillgång,Förtiger gäldenärenliga. enuppgeren
dessutomuppgift kanoriktigsådannågoneljesthaneller lämnar annan

borge-vårdslöshetoredlighet ochstraffbestämmelsernai kap.l l motom
tillämpliga.blinärer
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4 Oredlighet borgenärermot

Utredningens förslag: Straffansvaret för den sigavhändersom
eller förstör egendom till betydande värde skall inte bara gälla
fall då gärningsmannen eller kan befarasär komma obestånd.
Kriminaliseringen utvidgas till gälla situationer dåäven detatt
saknas tillräckligt underlag för sådan solvensbedömning ochen
detta beror föreliggande bokföringsskyldighet åsidosattsatt
vid tiden för avhändandet.

Straffansvaret för oriktiga uppgifter vid exekutiva förfaranden
begränsas till vidgälla konkurs. Ansvaret i dessa fall utvid-att

emellertid till i princip den uppgiftsskyldighetattgas avse som
enligt konkurslagen åvilar konkursgäldenären.

Slutligen utsträcks straffansvaret för oredlighet borgenä-mot
till omfatta fall då konkursgäldenärenäven otillbörligenattrer

underlåter medverka till tillgångar tillställs konkursför-att att
valtningens förfogande.

Allmänt1

straffbestämmelsenI oredlighet borgenärer kriminaliseras fleramotom
skilda gärningstyper.helt Samtliga har emellertid det degemensamt att

innefattar illojalt handlande gärningsmannen i förhållandet till hansett av
borgenärer.

Straffansvaret omfattar inledningsvis förfarandetdet någon då hanatt
befinner sig i obeståndssituation förstör eller gåva eller någonen genom

liknande åtgärd sigavhänder egendom betydande värde. Förannan av
straffbar skall den förmögenhetsförsämrande åtgärden antingenatt vara

företas obestånd påtagligeller fara härför föreliggernär eller också
sådantframkalla tillstånd.ett
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vidareStraffansvaret omfattar det förfarandet gäldenär lämnaratt en
uppgifter sina tillgångar vid skuldsanering,oriktiga eller skulderom

förhandling offentligt och därigenom fram-konkurs eller ackordom
sin ekonomiska ställning i verklighetenställer densämre än är samtsom

exekutiv förrättningförfarandet gäldenär i samband meddet att annanen
därigenom hindraroriktig handling eller skenavtal ochåberopar etten

betalningerforderlig i anspråk för bereda borgenäregendom tas attatt
säkerhet.eller

inrymmer ocksåoredlighet detStraffbestämmelsen borgenärermotom
förestående, riket bortfördågäldenär konkursförfarandet, äratt uren

undanhållasuppsåt egendomen skalltillgång betydande värde med attav
konkursen.

förfarandetoredlighet borgenärer detSlutligen straffbeläggs motsom
undanhåller konkursförvaltningenkonkursgäldenär undandrar elleratt en

tillgång.
skildasinsemellan för-framgått krirninaliseringen fleraomfattarSom

gärningarna delasemellertid de straffbelagdahuvudsak kanfaranden. I
sådanahänföraskategorier. Till den första kani två olikain gruppen

gärnings-åtgärder med beaktandeförmögenhetsförsämrande avsom
oförsvarliga. Till denframstårekonomiska förhållanden sommannens

innefattarsådana förfarandenkategorin då främsthörandra ettsom
åvilar gärningsmannen meduppgiftsskyldighetåsidosättande somav en

indelnings-ekonomiska förhållanden. Medtill hanshänsyn en annan
emellertidhandlingarnastraffbarautgångspunkt kan de ävengrund som

sådana begåsochförövas under konkursi sådana utomsorteras somsom
gärningarna dock de ankny-straffbaraför deGemensamt ärkonkurs. att

obeståndssituation.tillter en
påframställningen byggalåta fortsattadenUtredningen har valt att

indelningsgrunden.förstnämndaden

åtgärderFörmögenhetsförsämrande4.2

Inledning4.2.1

i huvudsakåtgärderförmögenhetsförsämrande ärförStraffansvaret upp-
omfattaroredlighet borgenärerBrottettvå olika brott.delat mot som

någonvarigenomförfarandenuppsåtligatidigare delsframgått detav
sigåtgärd avhänderliknandegåva ellerellerförstör annangenom

konkurs-varigenomförfarandendelsvärde,betydandeegendom enav
tillgångkonkursförvaltningenundandraruppsåtligen attgäldenär genom
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åtgärd i strid rådighetsförbud han underkastadvidta det ärmot somen
iAndra förmögenhetsförsämrande förfaranden däremoti konkursen. är -

vårdslöshetmån straffbara bedöma borgenärer.den de är motatt som-
fortsätter underi sistnämnda fall den rörelseStraffbarheten avser som en

förmotsvarande rörelsenförbrukande avsevärda medel nyttautanav
äventyrligt företagslösaktigt inlåter sig eller lätt-lever ellereller

sådan åtgärd och därigenomansvarsförbindelse eller vidtarsinnig annan
förmögenhetsställningförsämrar sinuppsåtligen eller oaktsamhetav grov

förutsätterStraffansvar för vårdslöshet borgenäreri avsevärd mån. mot
obestånd gärningsmannenpåtaglig fara för förelegat ochi fall attatt vart

sig i sådantanledning han befannåtminstone skälighaft anta att ett
tidigareoredlighet inträder däremot,ekonomiskt förläge. Ansvar som

framkallargärningsmannen sitt handlandei de fallnämnts, även genom
obeståndssituation.sådanen

förlustbringande drift rörelse börvilken mån fortsattFrågan i av en
ivårdslöshet borgenärerstraffansvaret förstraffbart och hur motvara

i kapitel. Iutredningen tillutformat återkommerövrigt nästabör vara
utredningen också frågan hur straffbestäm-sammanhangetdet tar upp

gärningarförhåller sig till deoredlighet borgenärermelsen mot somom
vårdslöshet borgenärer och det därmedkriminaliseras mot samman-som

huruvida uppsåtligt avhändandespörsmålethängande ettett som avser
vårdslöshet borgenärer.straffbarticke betydande värde år motsom

sådana förmögenhetsför-således endastföljande behandlasI det
oredlighetstraffbestämmelsenåtgärder faller undersämrande omsom

borgenärer.mot

Gällande4.2.2 rätt

stycket denenligt kap. §första11 1oredlighet borgenärer dömsFör mot
föreligger för hanpåtaglig faraobeståndpå ellerhan närärnär attsom,

någongåva ellerobestånd, förstör ellerskall komma annangenom
Detsammabetydande värde.åtgärd sig egendomliknande avhänder av

obeståndsigförsättersådant förfarandegäller den ettsom genom
obestånd.skall kommapåtaglig för hanframkallar faraeller att

enligt konkurslagen,i princip detsammaobeståndMed somavses
sina skulder och dennabetalainte rätteligen kannämligen gäldenärenatt

behandlatsObeståndsrekvisitet hartillfällig.oförmåga inte endastär
tagits i detintefråga dockavsnitt 3.2.2. Enutförligt i uppsommera

ihargäldenärenutsträckning egendomi vilkensammanhanget är som
åter-frågaobeståndsbedömningen. Till dennavidskall beaktasutlandet

följande.utredningen i detkommer
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Även det inte kan visas obestånd har förelegat, kanom att ansvar
ändå följa, faran för obestånd har varit påtaglig. Bedömningenom av

sådan påtaglig fara har förelegat den sannolikhet vilkenmedom avser
obestånd kunde förutses med hänsyn till omständigheternaett vid själva

gärningen. Omständigheter inträffat därefter skall således beaktassom
iendast den mån de kunde förutses vid gärningen se 1985/86:30prop.

41.s.
Enligt motiven till bestämmelsen fordras för faran för obeståndatt

skall påtaglig gäldenärens aktuella ekonomiska situation i någotattanses
hänseende framstått särskilt brydsam. Allmänt negativa faktorer försom

viss gäldenär, såsom vikande konjunktur inom bransch, kredit-en en
restriktioner eller förändringar i marknadsstrukturen, kan inte i sig tas
till intäkt för faran för obestånd varit påtaglig inte någraatt märk-om
bara ekonomiska problem hunnit uppkomma för gäldenären. någonAtt
inlåtit sig äventyrligt företag innebär inte heller i sigett det äratt
påtaglig fara för obestånd. Härför krävs dessutom den ekonomiskaatt
situationen framstår prekär med hänsyn till exempelvis likviditet,som
sufficiens eller räntabilitet.

För faran för obestånd skall påtaglig böratt normalt ocksåanses vara
krävas obeståndet kan uppkomma i relativtväntas anslutning tillatt nära

åtgärdden föremål för bedömning.är vissaI fall kan det docksom
tänkas faran för obestånd får påtaglig förhållande-att ävenanses om en
vis lång tid förflyter innan förutsebar skuld upphov till akuten ger en
betalningsoförmåga. Så kan exempelvis förhållandet beträffandevara
sådana inkomstskatteskulder blir föremål för indrivning först sedansom
taxering, debitering och restföring har skett. På vidsättsamma som man
bedömningen skall beakta vad kan förutses gäldenärens framtidasom om
intäkter skall också beakta de kostnader kan förväntasman som upp-
komma liksom den skattskyldighet framtida intäkter kan medföra.som

Även någon inte befinner sig i läge obestånd eller påtagligettsom av
fara därför kan avhända sig begåegendom oredlighets-attgenom ett
brott, nämligen själva avhändandet medför han försätter sig iattom en
sådan ekonomisk situation.

Det klandervärda någon befinner sigär i obeståndssituationatt som en
försämrar sin förmögenhetsställning visst avhända sigsättattgenom
egendom. Avhändandet skall ske förstörelse, gåva eller någongenom

liknande åtgärd.annan
Med förstörande inte enbart aktiv skadegörelse. förmögen-Ettavses

hetsvärde kan förlorat vanvårdas.även egendom någonAttattgenom
underlåter skörda sin gröda i förarbetena exempelatt ettanges som

underlåtenhet tillvara egendomnär kan straffbart. Underatt ta vara
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åtgärder jämställa med förstö-fallerstraffbestämmelsen äräven attsom
maskinsälja värdefull skrot.såsom exempelvisrelse att en som

gåva medföra krävsskall kunnaavhändandeFör att ett ansvargenom
gåvohandling gåvanantingen ellerdet över-normalt upprättats attatt en

lämnats.
Även Straffrätts-gåvor omfattas straffansvaret.åtgärder liknar avsom

"gåvaskulle ha lydelsensin tid föreslog bestämmelsenkommittén att
remissbehandlingenlikatill sin följd därmed är". Underåtgärdeller som

straffbarheten i stället bordeemellertid synpunktendenframfördes att
departementschefen godtog.någotmed åtgärden,syftetbero som

straffbestämmelsen kanåtgärder faller underexempelSom som
tillgångar tillomotiverat lågt pris, förvärvförsäljning tillnämnas av

från till-villkorslöst avståendevinstutdelning ochöverpris, olovlig ett en
bodelning.likvidation, arvskifte och Förvidkommande rätt attt.ex. en

gåva ilikställd med förevarandebetraktastransaktion skall kunna som
minskning gärningsmannensinnefattardensammanhang fordras att aven

tillräckligt straffansvar egendomsåledes inte förförmögenhet. Det är att
utmätningsfri egendomförvärvasvåråtkomlig för borgenärerna. Attgörs

Om förvärvarennågon straffbar handling.således inte sätterutgör en
låta förordnandet ståförbinder sigdenneochförmånstagare attgentemot
sådant fallemellertid Idet är rätts-förhållandetfast är motsatta. ett

frånhänder siggåva gäldenärenmed eftersomjämställahandlingen att en
ekonomiskt värde.ett

betydande värde.avhändandetstraffbart skallFör ettatt avsevara
revisionvid 1986 årsi avseendeBrottsbeskrivningen ändrades detta av

åtgär-förutsättning för straffbarhetTidigarekapitlet. attsomangavs en
så, bedöm-Rekvisitet tolkades"betydenhet".avsåg egendomden attav

Sådant rörelsesrelativa värdet.skulle detfrämstningen som enavse
viktigt.då särskiltblevförmögenhetsmassaomsättningsvolym och

tillmätasbetydelse börbetona denmed ändringenAvsikten att somvar
åtgärdenförmögenhetsförsämring med-värdet denabsolutadet somav

skalli sammanhangetför vadbeloppsgrånsNågon bestämdfört. som
Även det absolutaiinte förarbetena.betydandebetraktas omgessom

åtgärdenssådantbetydelse kannaturligtvisvärdet är stor somav
verksamhetnormalagärningsmannenssamband medsyfte ochkaraktär,

tilli förhållanderelativa värdetbedömningen, liksom detpåverka
motivenställning. lsituation och boetsekonomiskagärningsmannens

vidutgångspunkt bör gränsen sättsrimligdockuttalas treattatt varaen
iavhändanden formdet gäller27 150 krf.n.basbelopp närfjärdedels

sedvanliga och uppenbart saknarintegåvoreller ärförstörelse somav
1985/86:30verksamhet prop.normalagärningsmannensmedsamband

42.36 ochs.
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För bedömningen gärningen straffbarär saknar det betydelseom om
full betalningborgenärerna sedermera får för sina fordringar eller om

transaktion kan bringas återgå med tillämpning reglernaatten av om
återvinning i konkurs.

I subjektivt avseende krävs uppsåt omfattande samtliga objektiva
likhetrekvisit. I med vad gäller eventuellt uppsåt tillräck-ärannarssom

ligt. Har gärningsmannen inte haft uppsåt, kan i vissa fall föransvar
vårdslöshet borgenärer komma i fråga.mot

För oredlighet borgenärer döms vidare, enligt kap.11 §1 tredjemot
stycket, gäldenär i konkurs undandrar eller undanhålleren konkurs-som
förvaltningen tillgång. Bestämmelsen torde tillkommitha i syfte att

tillkompletteringutgöra främst bestämmelsen i andra stycket för-en om
tigande tillgång i bouppteckningen. Den bestämmelsen omfat-av senare

sådanendast egendom tillhör konkursgäldenären dåtar hansom uppger
tredjeboet. Straffbestämmelsen i kriminaliserarstycket emellertid illoja-

förfaranden konkursgäldenären med på sådanäven avseendeav egen-
dom tillfaller honom först efter det han lämnat uppgiftersom sinaatt om

jfrtillgångar och beedigat dessa NJA 1989 570.s.
Förutom undanhållande egendom omfattar straffbestämmelsen iav

tredje stycket undandragande egendom dvs. sådana åtgärderav som
medför tillgång gär förlorad för konkursboet, däribland sådanaatt en
benefika avhändelser i första stycket. Sker avhändandet undersom avses
konkurs gäller emellertid inte någon begränsning med avseende

Ävenegendomens värde. gåvor relativt obetydligt värde omfattasav
således i princip straffansvaret.av

4.2.3 Obestånd straffbarhetsgrundsom

Inledning

För flera borgenärsbrotten gäller straffansvaret knutet tillärattav en
obeståndssituation. Att försämra sin förmögenhet avhända sigattgenom
egendom sålunda straffbartär endast förutsättningunder i fallatt vart en
påtaglig fara för obestånd föreligger eller framkallas åtgärden.genom

Enligt direktiven det central frågaär för utredningen undersökaatten
förutsättningarna för det nuvarande obeståndsrekvisitetersätta medatt

lättillämpbart rekvisit. Behålls obeståndsbegreppet utgångs-börett mera
punkten emellertid det framdeles skall rådaäven överensstäm-attvara
melse mellan det straffrättsliga begreppet och det konkursrättsliga.
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Tillämpningsprobleirt förknippade med nuvarande ordning

Riksåklagaren Rikspolisstyrelsenoch erhöll i april 1991 regeringenav
uppdrag undersöka vilka åtgärder vidtasett bordeatt försom att

statsmakternas prioriteringar och riktlinjer i fråga bekämpningenom av
den ekonomiska brottsligheten skulle kunna förverkligas. En arbets-av

sammanställd Utredning angående vissa frågorgruppen rapport- om
ekonomisk brottslighet överlämnades i januari 1992 till regeringen. 1-

föreslogs bl.a. Riksåklagaren och Riksskatteverketrapporten bordeatt
överväga arbetsgrupp skulle i uppdrag fram rutinerom en att tages nya
vid brottsutredningar i konkurs. På Riksåklagarens initiativ bildades en
arbetsgrupp med för Riksåklagaren,bl.a. Riksskatte-representanter
verket, Kronofogdemyndigheterna, Tillsynsmyndigheterna i konkurs,
polisväsendet, Konkursförvaltarkollegiernas Förening Föreningenoch
Auktoriserade Revisorer. Arbetsgruppen överlämnade i februari 1994 en
promemoria titelnmed RUBICON; rutiner, brottmålsutredningar i
konkurs.

I såväl från år 1992 27-29s. Rubicon-rapportenrapporten s.som
67 ff. framhålls de brottsbekämpande myndigheterna haratt stora
svårigheter med obeståndsbegreppet. Det konstateras svårtdet äratt att

någonmed exakthet verksamhetnär befunnit sig i ekono-ange en som
miskt trångmål har kommit på obestånd. Ett genomgående drag för de
fall misstankedär borgenärsbrott uppkommer brister isägsom vara
bokföringen och underlaget för denna. Inte sällan enligtär rapporterna
bristerna så det mycket svårtär bilda sig uppfattningstora att att en om
hur den ekonomiska ställningen har varit, såledesoch få framäven att

ungefärlig tidpunkt för företaget kom obestånd.när Eftersomens en
obestånd de grundläggandeär rekvisiten vid brott borgenärerett av mot
kan, enligt vad isägs straffrättsligt i åtskilligarapporterna,som ansvar
fall inte utkrävas helt enkelt därför bevissvårigheterna alltföräratt stora.

I de nämnda framställningarna inte ha beaktats såvittattsynes man
gäller brottet oredlighet borgenärer bara behöver påvisamot attnumera

påtaglig fara för obestånd har förelegat. Klart dock detta bevis-ären att
förenat med svårigheterär slag demtema gäller iav samma som som

fråga själva obeståndsbegreppet: det gradskillnadär änom en snarare en
artskillnad. Saknar utredningnärmare gäldenärens ekonomiskaman om
ställning vid viss tidpunkt, det bevistemat praktiskten tagetsynes ena

lika svårt det andra.vara som
Förutom de problem framhålls i de nämnda ochrapporternasom som

sammanhänger med bevissvårigheterna erbjuder själva obeståndsrekvisi-
svårigheter i tillämpningen, Utredningen tänker därvid inte baratet

de svårigheter förknippadeär med obeståndsrekvisitetsom ett teo-som
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innebär vanskligheterretiskt konstruerat begrepp. Att det be-stora att
framtida betalningsförmåga faktum.gäldenärens väl käntdöma är ett

finns spörsmål inte belysts idessutom detMen ett annat sammasom
nämligenutsträckning praktisk i vissa fall,kan ha betydelsemen som

praktiken tilläggsstraffrättsliga obeståndsrekvisitet ihuruvida det samma
Problemställ-konkursrättsliga insolvensbegreppet.innebörd detsom

spörsmålet huruvida tillgångaraktualiserats i sambandningen har med
obestånd föreliggervid bedömningen ochi skall beaktasutlandet om

1976anledning rättsfallet SvJTfrågeställningen diskuterats medhar av
konkursrättsligfrämstlitteraturen har problemet behandlatsrfs. 39. l ur

Ävenff..Michael SvJT 1981 500professorn Bogdansynpunkt s.av
frågan till behandlingMadeleine Leijonhufvud tagitharprofessorn upp

ff..119Brotten borgenärer 2:a uppl.i sitt arbete mot s.
insolvensvid prövningen gäldenärsEnligt Bogdan bör somenman av

itillgångar har utlandetfrån sådana gäldenärenkonkursgrund bortse som
inte med-kommergrunder kan gäldenärendet goda attantas attom

rätteligen betalatillgångar till hansanvändstill dessaverka attatt
hänvisa konkurssökande borge-inte rimligt denskulder och det är att

tolkningrättsligt förfarande i utlandet. Dennaanställanären att ett av
ordalydelsen kon-inte medinsolvensbegreppet. överensstämmer avsom

vidtillämpasenligt Bogdan kunnaobeståndsdefinition, börkurslagens
civil-återvinning ochförobestånd konkursgrund, grund somsomsom

obeståndsbegreppetstraffrättsligaNär det gäller deträttsligt begrepp.
ochdärvid sig gällandede rättssäkerhetskrav görBogdanbetonar som

vidare utvidgainte böri sammanhangframhåller dessa utanatt man
tillåter.sådanordalydelseobeståndsrekvisitet vad lagtextensutöver som

till ändringTidigare förslag

departementspromemorianlösning föreslogs imöjlig lagtekniskEn
tillförslagbrottsbalken medkap.En llGäldenärsbrott översyn av

i ställetstraffbarheteninnebar1983: 17. Förslagetändringar Ds Ju att
insufficiensbegreppet.tillobeståndsbegreppet knötsreplieraför att

ådömas denstraffansvar kunnahuvudregel skulleEnligt förslagets som
mån då skulderavsevärd hansekonomiska ställning isinförsämrar

tillgångar. Vidareåtkomligautmätningöverstiger förhansuppenbart
tillledaägnadeförfarandenenlig förslagetstraffbelades är att attsom

knutenTill bestämmelsernatid.blir betalad iinteskuld rätt envar
förmåga betalaändå haransvarsfrihet för densärskild regel attsomom

villig det.i tid ochskulder är görasina ävenrätt att
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Huvudregeln enligt förslaget, straffansvar skulle följa vissaatt
ekonomiskt oförsvarliga gärningar någon företar då han insuffi-ärsom
cient kompletterades således med utvidgande och inskränkandeen en
bestämmelse. Den begränsande regeln i princip sikte insufficientatog

ändå inte kan obestånd, medan den utvid-personer som anses vara
avsåggande sufficienta obeståndär ellerpersoner som men som
sitt handlande framkallar obestånd eller fara därför.genom

Även obeståndsbegreppet utmönstrades och insufficiensom ersattes av
straffbarhetsgrund innebar förslaget således inte straffansvaretsom att

gjordes helt oberoende betalningsförmåga förelåg hos gäldenären.av om
I promemorian anfördes skäl för införa insufficiensbegreppetattsom

därigenom skulle åstadkomma begriplig och lätthanterligatt man en
straffbestämmelse skulle täcka de gärningarmerpartensom av som om-
fattades den kriminaliseringen.gällandeav

minoritetEn remissinstanserna biträdde förslaget. Argumentenav som
anfördes till stöd för ändring gick i huvudsak det skulleut atten vara
enklare tekniskt bedömninggöra hur gäldenärens skulderrent att en av
förhåller sig till hans tillgångar företa obeståndsprövning.än Ettatt en
införande insufficiensbegreppet ansågs därför underlättaägnatav attvara
brottsutredningarna åklagarnasoch möjlighet åtalväcka för straff-att
värda borgenärsbrott.

Några remissinstanser anslöt sig till förslaget uttryckte samtidigtmen
tveksamhet huruvida idet realiteten innebäraskulle någon påtagligen

förenkling. l sammanhanget framhölls konstruktionen med den före-att
slagna ansvarsfrihetsgrunden innebäratorde hur intehelstatt man som
sällan skulle insolvensprövning.göratvungen attvara en

Majoriteten remissinstanserna ställde sig emellertid direkt avvisan-av
Åtskilligade till den föreslagna konstruktionen. remissinstanser, däri-

bland Riksåklagaren och flertalet övriga åklagare yttrade sig,som
ifrågasatte starkt övergång från insolvens till insufficiens skulleom en
innebära någon lättnad i utredningshänseende. Man pekade därvid bl.a.
på insufficiensbedömning måstenormalt grunda sig före-att en
liggande balansräkning och sådan normalt gångendastupprättasatt en

år. Värderingen vid transaktionstidpunkten exempelvis befintligaper av
uteståendevarulager eller kundfordringar förutsågs kunna medföra stora

problem liksom den omständigheten tillförlitlig bokföring ofta saknasatt
i de aktuella fallen. Det framhölls också det ofta svårttordeatt attvara
visa gärningsmannen insett inseeller bort insufficienthanatt att var
eftersom insufficiensen inte kommer till något påtagligtuttryck mera

såsom fallet beträffande obestånd, vilket sig tillsätt kännaär ger genom
betalningsanmärkningar eller andra lätt omständigheter.konstaterbara
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möjligheten påvisa uppsåt ansågsNär det gällde eller oaktsamhetatt
därför obeståndsrekvisitet föredra.attvara

enligt till insufficiensFörslaget anknyta straffbarheten huvudregelnatt
obestånd kritiserades från utgångspunkter. Flerai stället för andraäven

sig avvisande till förslaget det skäletremissinstanser ställde attav
konstruktionen innebar bestämmelsen formellt skulle komma attatt

inte ansågs föreslagnaomfatta rad fall straffvärda. Den ansvars-en som
vidaavsågs korrigering huvudregelnsfrihetsregeln, bl.a. avsom vara en

ansågsockså flertalet remissinstanser. Regelnstraffansvar, avstyrktes av
i straffrättsligotydlig föralltför oklar och kunnaatt accepteras envara

kritiserades ocksåkonstruktionen medreglering. Den grundläggande
till straffbarheten kunde bli beroende händelserhänsyn att somav

bedömningen.föremål förinträffade i tiden efter det förfarande som var
ocksåremissinstanserna avvisade förslagetEn betydande del attav

inte blirvissa förfaranden till skuldstraffbelägga ägnade ledaatt att en
ansågsfarerekvisiteti tid. Det föreslagna s.k. abstraktabetalad rätt

tillämpningssvårigheter.medföra betydande
huruvidafråganavgörande förEnligt departementschefen borde det

sintillpåkallad i mån obeståndsbegreppetändring vad ut-var varaen
hanterligt och detfrån utredningssynpunkt begreppformning ett omvar

straff-avgränsning detfrån lämpliginnebar straffvärdesynpunkt aven
området.bara

vållat problemväsentlig anledning till obeståndsbegreppetEn storaatt
sinnevärlden lättobestånd inte ipraktikeni är ettattvaraangavs

i principbegreppfaktum teoretiskt konstrueratkonstaterbart utan ett som
företags ekono-överblick ellertotalförutsätter över etten en persons

utvecklasockså kommermiska förhållanden liksom hur dessaöver att
möjligtsådan överblick det inte medframtiden. intei Har är attman en

enskilti fall.obestånd för handensäkerhet äravgöra ettom
påtagligtreglering på någotåstadkomma sättFör att meraen som

enligtförelåg torde departe-minska tillämpningsproblemdeskulle som
i högrestraffansvaretsförutsättningmentschefen gränserattvaraen

fastställautreda ochtill faktorer enklare änutsträckning knöts är attsom
Nackdelen medockså till för förslaget.obestånd. tanke låg grundDenna

gångermånga tordeemellertid dels detförslaget att varavaraangavs
insolvens,påvisa insufficiensmed lika problemförenat attstora som

framstååtgärder inte behöverförmögenhetsförsämrandedels somatt
insufficient. leller företaget ärklandervärda även nuom personen

intedepartementspromemorian därförikom förslagetberört avseende
lagändring.för någontill grundläggasatt

framgått uttryck-promemorian föreslogshuvudregeln iEnligt ensom
tillgångar skulleoåtkomligaenligt vilken för utmätningreglering,lig
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beaktas vid obeståndsbedömningen iendast den mån gäldenåren vid
tidpunkten för gärningen villig använda dessa tillgångar tillattvar att

sinabetala fordringsägare. Förslaget emellertid inte till särskildtogs upp
behandling i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Ett i promemorian framlagt förslag ledde emellertid tillannat att
straffbestämmelsen oredlighet borgenärer ändrades så sätt,motom

straffansvaret utvidgades till omfatta fall då någon visstatt sättatt
försämrar sin förmögenhetsställning påtaglig fara för obeståndnär
föreligger eller åtgärden framkallar sådan fara. Genom frångåattgenom
kravet på direkt orsakssamband mellan gäldenärens handlande och
obestånd eller fara härför ioch stället anknyta straffbarheten till ett

i visshandlande ekonomisk situation uppnådde den lättnad ien man
bevissituationen efterstävats.som

överväganden4.2.4 och förslag

obeståndBevisningen om

Straffansvaret för oredlighet vårdslöshetoch borgenärer ärmot avsett att
motverka åsidosättergäldenär sina borgenärers intressenatt en genom

företa sådana förmögenhetsförsämrande åtgärder framståratt som som
ekonomiskt oförsvarliga med hänsyn till hans ekonomiska situation.

viss kvalificeringAtt gäldenärens ekonomiska ställning måsteen av
uppställas straffbarhetsförutsättning torde ganska klart. Det kansom vara
naturligtvis inte i frågakomma förbehållslöst kriminalisera gåvor ochatt

liknande transaktionerandra endast den grunden gäldenåren bliratt
försatt i viss tidkonkurs efter åtgärden. Frågan emellertid hurär man
kan straffbarheten så det förut angivna ändamåletavgränsa bästaatt

uppnås.sätt
Efter strafflagsreformen år 1942 fordrades för straffbarhet gälde-att

den förmögenhetsförsämrande åtgärdennären skulle ha försatt siggenom
obestånd eller förvärrat sitt obestånd. Straffbarheten har därefter

successivt utvidgats och gäller förstörande egendom ochattnumera av
liknande benefika avhändelser straffbelagda åtgärden har företagitsär om
i då påtagligläge fara förelåg för gäldenåren skulle komma påett att
obestånd åtgärden sådaneller fara framkallats. Att kommaom genom
längre vad har skett repliera på obeståndsbegreppetän attsom nu genom

enligt utredningens mening inte möjligt.är
Mot bakgrund kritik från olika hållden starka restes motav som

förslaget i 1983 års promemoria intedet heller framkom-synes vara en
lig föra fram tanken övergå till konstruktionväg att nytt att en som
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insufficiensbegrepp.bygger Som anfördes vid remissbehandlingenett
promemorian ocksådet ganska klart många gångerär det tordeattav

förenat likamed problem påvisa insufficiens insol-stora attvara som
ÅklagareI själva verket svårigheternatorde ofta bli större.snarastvens.

riskeraoch domstolar skulle belastas svårighetermed slagatt av samma
idem praktiken har visat sig föreligga skallnär t.ex.som som man

finnsdet skäl kontrollbalansräkning, såsom frågorpröva upprättaattom
skall huruvida tillgångarnashur lagret värderas, värde skall uppskat-om

utifrån antagandet driften fortsätter Rubicon-rapportenltas att etc. anges
också insufficiensbegrepprenodlat inte uppfattas något reelltatt ett som
alternativ till obeståndsbegreppet.

Utredningen för sin svårthar del i fort-än ävenatt annat attse man
sättningen obestånd obeståndbör använda och fara för begrepp isom
oredlighetsparagrafen. Frågan uppkommer emellertid inte dessa rek-om

lämpligenvisit bör kompletteras.
väsentlig anledning till obeståndsrekvisitet vållatEn problematt stora

för brottsbekämpande myndigheterna har miss-de deangetts attvara
ofta bokföring bokföringen bristfällig.tänkta saknar eller äratt ytterst

förhåller sig då inte sällan det den misstänktesDet ekono-sättet att
ställning vid tiden åtgärdenmiska för huvud inte kan fast-över taget

finnas misstankeställas. Det kan grundad han eller kundeatten var
befaras komma obestånd har gått inormalt han konkurs när-
straffansvar aktualiseras till följd bristerna i bokföringen kanmen av-

inte i brottmål. bevislättnaddetta styrkas det krävs Densätt ettsom
åstadkommahar velat det tillräckligt fara föräratt attman genomsom

åklagarsidanobestånd styrks kommer knappast till godo miss-kan den-
ekonomiska ställning intetänktes huvud klarläggas, gäller oftaöver taget

sådaninte heller fara kan ledas i bevis.att en
fall visserligen bokförings-I de flesta detta slag torde förav ansvar

ådömas.kunna Det kan emellertid irrationellt denbrott att som,synas
före sin exempelviskanske kort konkurs, har skänkt bort egendom av

till närstående undgårbetydande värde eller företag, förperson ansvar
åstad-oredlighet därför han straffbelagd försummelse haratt genom en

ekonomiskakommit tillräckligt underlag för bedömning den ställ-att av
ningen saknas.

då bokföringsskyldig överblicksådana fall gäldenär saknar denl en
medföraekonomiska ställningen bokföringen avseddden äröver attsom

enligt utredningens mening allmänt kunna krävabör sett attrentman
till avstår från avhändande ellerhänsyn borgenärernahan att genomav

i mån.sin ekonomiska ställning avsevärdpå försämrasättannat mera
utvidgarmöjlig lösning bakgrundEn skulle denna attmot vara man

situationeroredlighet så just destraffansvaret för borgenärermot att som



SOU 1996:30 Oredlighet borgenärer 67mot

visat sig tillleda in.problem täcks För bokföringspliktiga gäldenärer
skulle då kunna straffbeläggas förstörande egendom gåvor ochsamtav
liknande åtgärder med tillegendom betydande värde bokföringenom
visar sig varit så bristfälligha huvud inteöver kan uttalaatt tagetman
sig gäldenärens ekonomiska ställning vid tidpunkten för gåvadenom
eller åtgärdden slag i fråga.ärannatav som

sådan kompletteringAtt skulle underlätta bevisningen i mål angå-en
Åklagarenoredlighetende borgenärer fullt klart. skulle intemot synes

bevisalängre behöva gäldenären obestånd eller påtagligatt attvar
fara förelåg för han skulle obestånd.kommaatt

En sådan kriminalisering kan dock knappast utformas helt undantags-
lös. Det kan tänkas förekomma fall då bokföringen, fört.ex. att
möjliggöra skatteundandragande, har utformats så rörelsens verkligaatt
intäkter inte bli synliga;skall gäldenären dock han risk förvet att utan
borgenärerna kan bort tillegendom betydande värde. Detsamma kange

bokföringen itänkas gälla rörelse med god ekonomi eftersattsharom en
okunnighet.slarv ellerav

Utredningen har med tanke situationerbl.a. detta slag övervägtav
inte undantag bör för sådana då åtgärdenfallgöras den brist-trotsom

överblickenande ställningen framstår försvarlig.av som
Utformas rekvisiten sådant åklagarenskulle emellertid isättett

vanlig ordning bevisbördanha för åtgärden inte försvarlig. Visser-att var
ligen itorde kunna hävda överensstämmelse med vad HD uttalatman -
i sammanhang invändning från den tilltaladeett annat att en som-

sig varje möjlighetundandrar till kontroll bör kunna lämnas utan
avseende. Men straffbestämmelsen såledesäven skulle uttryck förom ge

viss presumtion för åtgärden inte vidare skallatt utanen anses som
försvarlig. enligtdet utredningens mening tveksamt ändringär om en
enligt linjedenna i någon nämnvärd grad skulle komma underlättaatt
föreliggande bevissvårigheter.

Enligt utredningens mening lämpligskulle lösning viddetatten vara
gåvor, förstörande egendom och liknande åtgärder uppställs alter-av en
nativ straffbarhetsförutsättning innehålletdet bokföringen harattav
åsidosatts sådant tillräckligt underlag försätt saknas bedömningatt en

den tilltalade obestånd eller vid tidpunkten för denav om var
förmögenhetsförsämrande åtgärden. Straffansvar skulle då förutsätta inte

tillräckligt sådanbara underlag för bedömning saknades för denatt en
tilltalade vidtoghan åtgärden också domstolen saknar sådantnär utan att

vid tidpunktenunderlag för domen. Om utredningdet dengenom som
tilltalade själv förebringar blireller tillgänglig finnssättannatsom
underlag för konstatera inte obeståndhan skulle alltsåhanatt att var

fri. inteoberoende han hade sin bokföring vid tidpunk-ordnadattav
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åtgärden vid tillfälletför och han saknade överblick sinöverattten
ekonomiska ställning.

sådan lösning skulle likna utformningen häleribrottet enligtEn 9av
Enligt straffbud6 § andra stycket brottsbalken. detta det underkap. är

förhållanden straffbart häleri befattningvissa med egendomtaattsom
frånhändskäligen kan brott. Egendomenantas vara annan genomsom

frånhänd inte vidskäligen kunna brott baraskall antas vara annan genom
åtgärden också Om blirtidpunkten för domen meddelas. detnärutan

förutsättningarnanågot förbrott inte begåtts brister förs.k.utrett att ett
då inte tillsådant och den tilltalade kan dömas enligtantagande, ansvar

skälig anledning till vidhan hade detta antagandelagrumdetta även om
sin befattning.tiden för

konstruktion föreliggande bevisproblem tillsådan skulleMed storen
undanröjas kriminaliseringen för den skull blirdel komma att utan att

sig specifika åtgärderlångtgående. Det hänsynalltför rör som avom
överblick sinförutsätta gäldenären hartill borgenärerna bör överatt

fårenligt förordade regelnekonomi. den tilltalade döms denMen nuom
hålla i minnet för han brustitstraffmätningen han dömsvid attattman

alltså inte han eller kundeavseende och deti detta är utrett attatt var
obestånd.befaras komma

betalningsoviüaoch gäldenärensObestândsbegreppet

bevis-sammanhänger medbehandlade problemet,detFörutom somnyss
obeståndsbedömningenframhålls ofta självaobestånd,ningen attom

förhållandetsvårigheter i tillämpningen. Redan deterbjuder attstora
framtida betalnings-på gäldenärensbedömningen bygger prognos omen

Tillsig osäkerhetsfaktor. detta kommerförmåga naturligtvis iutgör en
rättsfaktum.både komplext och svårbedömtobestånd är ettatt

emellertid inteobeståndsbegreppet detinte villOm överge synesman
i månsvårigheterna vidareundanröja de antydda änmöjligt att som

fara förinnebärlagändringarde ävenredan skett attsomgenom
bedömningen. Och enligtstraffrättsligavidobestånd kan beaktas den

utvidgning kriminalise-vid sidanmening denutredningens bör avav-
till obestånds-anknytningeni föregående avsnittföreslagitsringen som -

utredningentidigare anförda harframgåttbehållas. Som detbegreppet av
gäller valetlösning detfinna någon bättreinte närnämligen kunnat av

rådande anknyt-behållastraffbarhetenförkvalificeringsgrund än att nu
obeståndsrekvisit.ning till ett

överdrivas; alltinte heller utgörsvårigheterna börnämndaDe trotsnu
oftaekonomiskt tillståndbetalningsoförmågatillfälligicke ett somen
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sig uttryck påtagligt och konkret Och i visstar sätt.ett mera
utsträckning gäller vid den straffrättsliga bedömningen haratt man
facit, eftersom gäldenären regel har försatts i konkurs.som

Utredningen vill emellertid problem inteta ett annatupp som upp-
märksammats i lika utsträckning praktiskt i vissa fallstor settmen som
kan så svårhanterligt, nämligen spörsmålet huruvida gäldenä-vara nog

betalningsovilja tilläggaskan betydelse vid obeståndsbedömningen.rens
Något bör därvid först hursägas motsvarande problem harom ansetts
böra lösas vid obestånd konkursgrund.som

Det antydda problemet uppstår harnär bedöma de fall dåattman
gäldenären betalningsförmågahar saknar betalningsvilja. I normalamen
fall förtorde dessa situationer konkurs inte lämpligasteden lös-vara
ningen. Borgenären ibör stället hänvisas till söka betalningatt genom
specialexekution. finnsDet emellertid situationer då gäldenärens till-
gångar inte nåskan utmätningsmyndigheterna. Gäldenären kanav exem-
pelvis ha placerat sina tillgångar i utlandet eller undan demgömt ett
eller sätt.annat

svårigheterDe här särskilt framträdandemöter är gäldenärennärsom
Ävenhar tillgångar i utlandet. gäldenären sanningsenligtom attuppger

han tillgångar i utlandetäger och talar dessas beskaffenhetäven ochom
de finns, intedet säkert tillgångarnaär tillkan föremål förgörasattvar

svensk utmätning. Någon skyldighet för gäldenären aktivt medverkaatt
till tillgångarhans ställs till borgenärernas förfogande föreliggeratt
nämligen inte. Därmed dock inte tillgångarnaär skullesagt att vara
oåtkomliga för borgenärerna; dessa ikan det främmande landet

exekutionstitelutverka och sedan söka verkställighet där. I vissa fallen
också möjligt fådetär svensk exekutionstitel verkställd iatt en ett

främmande land se lagen 1992:794 med anledning Sverigest.ex. av
tillträde till Luganokonventionen och 1991/92: 128. En iprop. process
utlandet oftadock förknippad bådeär med höga kostnader och tids-
utdräkt och dessutom intedenna alltidär framkomlig. Ochväg även om
möjligheten skulle stå till buds når därigenom inte konkursinstitutetsman
huvudsyfte, nämligen sörja för ordnad avveckling och hindraatt en
kapplöpning mellan borgenärerna.

Det den beskrivna bakgrundenär det i doktrinen har häv-mot nu som
dats vid prövningen gäldenärens insolvens konkursgrundatt man av som
inte bör beakta gäldenärens utländska tillgångar i dåde fall gäldenären

eller goda grunder bli ovilligkan tillär medverka dessaantas att att
tillgångar tillanvänds rätteligen betala hans skulder och den konkurs-att
sökande rimligtvisborgenären inte hänvisaskan till rättsligt förfarande
i utlandet Bogdan i SVJTse 1981 500 ff..s.
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extensiva tolkning obeståndsbegreppetDenna både rimligav synes
ändamålsenlig vid tillämpningen konkurslagstiftningen,och och denav

också itorde godtagen praxis. I de fall gäldenärensdär utländskavara
tillgångar oåtkomliga för i fall vissa framstårborgenärsgrupperär vart
det mestadels befogat svenskt konkursbeslut kanatt ettsom man genom
möjliggöra rättsuppfattning fördelningmed svensk överensstämmandeen

fall tillgångar i Sverige. Genomi allt de gäldenären harsom enav
till-möjligheten återvinning andrakonkurs öppnas även göraatt genom

gångar sådana bli föremål för specialexekution tillgängligakanän som
konkursförvaltningen borgenärskollektivet.för och därmed för

Även obestånd straffbarhetsgrund finnsdet gäller det skälnär som
tillämpning. Om försämrar sintalar för motsvarande gäldenärsom en en

förmögenhetsställning exempelvis avhända sig egendom tillattgenom
därigenom möjlighetbetydande värde och han förringar borgenärernas

obe-erhålla betalning kan tycka straffvärdet detsammaärattatt man
därför gäldenären saknarroende borgenärernas rätt äventyrats attomav

betalningsvilja.betalningsförmåga anledningeneller han saknarär attom
tolkningenförespråkade insolvensbegreppetDen överensstäm-avnu

obeståndsdefi-emellertid inte konkurslagensmed ordalydelsen avmer
betalningsoförmåga intevilken ochnition, betydelsen som somanger

sådan extensiv tolkningbetalningsovilja. Det därför tänkbartär att en av
rättstillämpningenobeståndsrekvisitet inom straffrätten i skulle anses

legalitetsprincipen. sådan fri tolkning obestândsbegrep-strida Enmot av
förespråkats i doktrinen.straffbarhetsgrund har inte hellerpet som

angivna svårt hävda detden bakgrunden detMot är att att numeranu
straffrättsliga obeståndsbegrep-given utgångspunkt detskulle attvara en

konkursrättsliga insolvensbegreppet.innebörd detharpet samma som
åuppnå överensstämmelse mellanmöjlig lösning för bättreEn att en

tillämpas inom konkursrätten ochsidan obeståndsbegreppet detsomena
straffbarhetsförutsättningobeståndsrekvisitet skulleå sidanandra som

uttryckligen vad ii brottsbalkennaturligtvis l1 kap.att somangevara
promemoriaförstås obestånd. l denskall medsammanhangetdet som

1983:17 föreslogsår 1986 Juändringarna Dslåg till grund för en
till-utmätning oåtkomligareglering, enligt vilken föruttryckligsådan

tidpunkten förmån vidi den gäldenärengångar skulle beaktas endast
sina fordringsägare.betalavillig använda dessa förgärningen attattvar

behandling i det fortsatta lag-inte tillemellertidFörslaget togs upp
stiftningsarbetet.

i förinsufficiensbegrepp ställetförslaget byggdenämndaDet ett
efterkomplettering bestämmelsernainsolvenskriterium,ett avmen en

behåller obestånds-tänkbarlinjer skulle ävendessa om manvara
principiella nackdelenemellertid denlösning harsådanEnbegreppet. att
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obeståndsbegreppet straffbarhetsgrund enligt sin ordalydelse intesom
skulle med den definitionöverensstämma i konkurslagen.som ges

Från de angivna Synpunkterna det föredra konkurslagenär att att
såändras bättre överensstämmelse uppnås med den praktiskaatt en

tillämpningen. Att ändringöverväga konkurslagens obestånds-en av
begrepp ligger emellertid utanför utredningens uppdrag. Ett sådant för-

måsteslag med nödvändighet bli föremål för analys från betydligtetten
vidare perspektiv det straffrättsliga.än En konkurslagensöversyn av
regler också förvänta inomär kort i samband med Sverige rati-att att
ficerar den inom EU utarbetade konkurskonventionen.

Den beskrivna problematiken emellertid kunna frånmötassynes en
infallsvinkel, nämligen kriminaliseringen undandragande ochannan av

undanhållande tillgångar i konkurs. Reglerna härom i 11 kap §1av
tredje varit föremålstycket har för Högsta domstolens prövning i NJA
1991 491. Den tilltalade Rolf H gjorde två skilda invändningars. mot
åtalet för oredlighet borgenärer. För det första den omtvistademot att
tillgången inte ingick i konkursboet, eftersom han inteoch konkurs-
förvaltningen hade rådighet fannsöver konto iettpengarna som
England, för det andra han i fall inte undandragit konkursför-att vart
valtningen medlen eftersom han inte aktivt hindrat konkursförvaltningen

överföra dessa till konkursboet. HD ianförde sina domskäl följande.att

Oavsett vilka möjligheter konkursförvaltning har medatten exe-
kutiva skaffa sigmedel rådighet tillgångar konkurs-över som en
gäldenär hemvist imed Sverige har utomlands, måste tillgångarna

ingå i jfrkonkursen NJA 1956 Vid prövningen åtalet1.anses s. av
Rolf H HD alltsåhar utgå från hans konkurs har omfattatmot att att

det belopp åtalet.medsom avses
Vad enligt åtalet lagts Rolf tillH last inte aktivthanär harattsom

skaffat undan beloppet han underlåtit medverka till detutan att att att
ställts till konkursförvaltningens förfogande.

För underlåtenhet skall straffbar krävs enligt allmännaatt en vara
straffrättsliga principer det har förelegat särskild skyldighetatt atten

aktivt verksam.vara
Konkurslagstiftningen föreskriver ingen skyldighet för konkurs-

gäldenåren tillmedverka tillgångar ihans utlandet tillställsatt att
konkursförvaltningens förfogande. Inte heller kan skyldigheten av

idetta slag, brist uttryckligt lagstöd intolkas ihärom, straffbe-
stämmelsen oredlighet borgenärer i § 3 jfrll kap 1 BrBmot stom
Jareborg, Brotten ll, 1986, 178 Löfmarck,och Brotten mots

1986,borgenärer, 185. Det kan visserligen tänkas konkurs-atts
gäldenären i mycket speciella dåfall, han själv bidragit till den
uppkomna situationen, måste skyldig vid straffansvar tillattanses se

tillgångarna förs till konkursförvaltningen. Något sådantöveratt
speciellt fall det emellertid inte fråga i detta mål.är om
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i rättegångenAtt Rolf H i England i enlighet sin inställningmed-
inte varit skyldighan överföra det ifrågavarande beloppet tillatt att

konkursförvaltningen i Sverige bestritt konkursboets talan bättreom-
till detta belopp kan inte heller straffansvar.grunda Med hänsynrätt

till det anförda kan åtalet inte vinna bifall.

Enligt således finnas visstHögsta domstolens avgörande skulle det ett
för straffa konkursgäldenärmycket snävtän utrymme att somom en

till till konkursförvaltningensunderlåter medverka egendom ställsattatt
nämligen i själv bidragit till situa-förfogande, de fall han den uppkomna

tionen.
emellertiddoktrinen har det ifrågasätts inte HD lämnal attom genom

anvisat legalitetsprincipen föröppning i domskälenden trättsom man
Madeleine Löfmarck i Juridisk Tidskrift vid Stockholms uni-senär

passivitet1991-92 494. straffansvar för beträffandeversitet Ett
motiverat.tillgångar enligt författarens mening dock Enutländska är

aktiva medverkan krävs förunderlåtenhet konkursgäldenär,en varsav
likakonkursförvaltningen tillgång till kan föröd-egendom,att varage

sådantaktivt undandragande. Omande för borgenärerna ettettsom
vid straffhot bör enligtkunna framtvingashandlande böraanses

så klart framgår.mening ändras dettaförfattarens dock lagtexten att
utsträcks såoredlighetOm straffansvaret för borgenärer attmot

tilli medverkakriminaliseringen omfattar all underlåtenhet konkursatt
i principkonkursförvaltningens förfogande skulletilltillgångar ställsatt

förmå betalningsovilligstraffhoteftersträvade syftet,det att engenom
förfogande, uppnåssina tillgångar till borgenärernasställagäldenär att

borgenärsbrotteni straffbestämmelsernaobeståndsbegreppetattutan om
Enligtavvikande definition. utred-från konkurslagenbehöver ges en

tillräcklig ilösning för närvarandemening bör dennaningens vara
utvidgas.obeståndsbegreppkonkurslagenseventuelltavvaktan att

inte utformas. Det kanstraffansvaret dockundantagslöst kanHelt
iillojalt borgenärerna detdå det skulleförekomma falltänkas motvara

medel finns därtillgäldenären medverkarfrämmande landet, att somom
förfogande ellerkonkursförvaltningenssvenska närställs till den en

svårighetermed sådanaförenaddetta slag skullemedverkan attvaraav
måste också huvud-Detgäldenären.inte skäligen kan begärasdet av

i vilken mån konkurs-konventionsregleringfråga försakligen vara en
tillgångar ifå förfoganderätti kanförvaltningen land över ett annatett

någonfall inträdakomplikationer skulle iUppenbaraland. annat om
också förekomma fallsamtidigt. kanländer Deti flerakonkurshotas av

gärningtill straffbarsig skyldigmedverkarhandå görgäldenären om
situationersådanatill bl.a.finns. Med hänsyntillgångarnaland däri det

då konkursgäldenärenssådana falltillbegränsasstraffansvaretbör
intesådan regel börotillbörlig. Enfårmedverkaunderlåtenhet att anses
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uttryckligen tillbegränsas gälla tillgångar i utlandet, eftersom detatt
någon gång kan tänkas fårregeln aktualitet med avseendeävenatt
interna förhållanden.

Utredningen har inte straffansvaret enligtövervägt 1 § tredjeom
stycket första meningen skulle kunna utgå kriminaliseringen förom
underlåten medverkan enligt utredningensutsträcks förslag. då kon-Att

föreståendekurs riket tillgångbortföraär betydande värde medur av
uppsåt hålla den undan konkursen emellertid enligt nuvarandeäratt
bestämmelser straffbelagt på försöksstadiet.redan Enligt utredningens
mening det bl.a. detta skäl befogat behålla denna avgräns-attsynes av
ning kriminaliseringen.av

4.3 Oriktiga uppgifter vid exekutiva förfaranden

4.3.1 Gällande rätt

Som oredlighet borgenärer straffbeläggs i §11 kap 1 andra stycketmot
uppgifteroriktiga i samband med exekutiva förfaranden.

Gärningen enligt första beskrivs såpunkten gäldenär vid skuld-att en
sanering skuldsaneringslagenenligt 1994:334, förhand-konkurs eller
ling offentligt ackord uppsåtligen förtiger tillgång, obefintligom uppger

sådan oriktigskuld eller lämnar uppgift.annan
Brottsbeskrivningen sikte sådana dåfall gäldenären framställertar

sin ekonomiska ställning i verkligheten Genomdensämre än är.som
sådan oriktiguttrycket "annan uppgift" omfattar straffansvaret detäven

förfarandet gäldenären eljest oriktigmed skenavtal eller medatt en
handling försöker tidigare oriktig uppgift, liksomstyrka lämnad deen
fallen gäldenären fordran till för lågt belopp eller skuldatt enuppger en
till för högt belopp. Till de straffbara handlingarna hör också enligt
motivuttalandena oriktiga uppgifter beträffande omständigheterlämnaatt

grundar förmånsrätt. gäldenär skeneller Attpanträtt attavsom en ger
ekonomi i verkligheten oriktigthans bättre denär än är att t.ex.genom

tillgång området.faller utanför det straffbaradäremotuppge en
inte oriktiga uppgiften inverkatFör straffansvar fordras denatt

förrättningen. förutsättning dock rättelse inte vid-resultatet En är attav
ansvarsfrihetsgrund införtstagits innan uppgiften beedigas. Denna har

inte avhållas från beriktigaför gäldenären straffhotet skall attatt enav
oriktighettidigare lämnad oriktig uppgift eller medgehonom att enav

påpekas någonsom av annan.
eljestjämställts uppgiftenbeedigande bouppteckningenMed har attav

skuldsaneringvidtill Uppgifter lämnasläggs grund för förfarandet. som
bliruppgifterna inteså straffbestämmelsenfaller undersätt trots att
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föremål för edgång. En konkursgäldenär intekan heller undgå straff-
avlägga bouppteckningsed.vägraatt attansvar genom

l normalfallet det således brottsförutsättningutgör gäldenärenatten
lämnat oriktig uppgift under ed. Denna omständighet emellertidutgören
samtidigt presumtion för oredlighetsbrottet skall kvalificerasatten som

enligt 3 Bedöms brottet skall inte därjämte ådömasgrovt grovtsom
för enligtmened 15 kap. brottsbalken. Om gäldenären det sättansvar

i 15 kap. 14 § återkallar innanmeneden avsevärd olägenhetsom anges
har uppkommit torde brottet däremot sällan bedömaattvara som
allvarligare brott normalgraden.än av

I andra punkten straffansvaret för den gäldenär i sambandanges som
med exekuti förrättning åberopar oriktig handling eller skenavtalannan v

därigenom hindraroch erforderlig egendom förrättningatt tagesgenom
i anspråk för bereda borgenär betalning eller säkerhet. Straffbe-att
stämmelsen omfattar i denna del varje offentlig förrättning attsom avser
tillföra borgenär betalning eller säkerhet såsom utmätning, införselt.ex.

exekutivoch försäljning. Utanför bestämmelsen faller däremot förrätt-
ning återställa tillsak dess eller gällerrätte ägareattsom avser en som
avhysning.

Genom straffbestämmelsen oredlighet borgenär såledesmotom ges
sanktion vissa de regler uppgiftsskyldighet förekommer iav om som

särskildade lagarna general- och specialexekution. Straffansvaret förom
oriktiga uppgifter sanningspliktunder emellertid inte kongruent vidär

olikade formerna exekution.av

överväganden4.3.2 och förslag

Vilka exekutiva förfaranden bör omfattas strajfansvaretav

Straffbestämmelsen oriktigt uppgiftslämnande under konkurs komp-om
straffansvaret iletterar övrigt det gäller brottennär borgenärer ochmot

oredlighetbestämmelsen bör naturligtvis framdeles någotävenom
sanktionera reglerna uppgiftsskyldighet undersätt konkurs. Hur dettaom

straffansvar lämpligen bör utformat återkommer utredningen till ivara
följande.det

oriktigt uppgiftslämnandeNär det gäller skuldsaneringunder och för-
handling offentligt ackord det enligt utredningens mening emeller-ärom
tid inte lika självklart straffansvaret för oredlighet behållas.böratt

Straffbestämmelserna oredlighet och vårdslöshet borgenärermotom
utvidgades till omfatta oriktigt uppgiftslämnande under skuld-ävenatt

isanering samband med skuldsaneringslagen infördes juliden 1att
1994. straffbestämmelsernaHur bör tillämpas i de fallenaktuella kom
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emellertid inte behandlas under beredningsarbetet mednärmare denatt
Såledeslagen. berördes exempelvis inte frågan oredlighets-när ettnya

vid skuldsanering skallbrott fullbordat och inte heller spörsmåletanses
vilkaunder förutsättningar sådant brott bedömaärett att grovt.som

sittI betänkande Skuldsaneringslagen SOU 1990:74 329 föreslogs.
Insolvensutredningen bestämmelse innebar beslutatt etten som om
skuldsanering skulle kunna bl.a. gäldenären gjort sig skyl-omprövas om

till oredlighetdig borgenärer. I följd därav ansåg utredningen detmot
nödvändigt utvidga straffbestämmelseni kap. § tillll l andra stycketatt

omfatta oriktiga uppgifter vid skuldsanering. Såvitt gällde möj-ävenatt
frivilligligheten till rättelse uttalade utredningen, gäldenärensatt upp-

ansökningen tillgifter i läggs grund för förfarandet iredan samband med
skuldsanering skall inledas eller inte. Som skuld-rätten prövaratt om

saneringslagen slutligen kom utformas emellertidomfattar förfarandetatt
frivillig sanering och inleds kronofogdemyndigheten.ärendet hosäven

utredningenSom det det inte givet uppgifthelt vidär närser en
skuldsanering bör ha "lagts till grund för förfarandet" i denanses

i straffbestämmelsen oredlighet. Enligtmening vadsom avses om
till frågan inte sinutredningen känner har ställts iännu rätts-spets

tillämpningen. Om domstolarna skulle komma anlägga synsättatt samma
Insolvensutredningen oredlighetsbrott i principoch kommerett attsom

såfullbordat ansökan med oriktig uppgift inkommit tillsnart enanses
uppgiften till prövningmyndigheten och lagts grund för skuld-en av om

sanering inledas, blir enligt utredningens mening straffansvaretskall
alltför långtgående. Det torde nämligen regel undantagänsnarare vara

gång sina igäldenären under förfarandets ändrar ansökan lämnadeatt
Själva förfarandet bygger också förutsättningarna föruppgifter. att

handläggning;skuldsanering skall utredas under ärendets skäl förett
kronofogdemyndigheten avslå nämligenansökan det underäratt atten

gång förutsättningar skuldsaneringförfarandets framkommer föratt
också hålla i minnet för straff-saknas. I sammanhanget bör detattman

oriktiga uppgiften haft någon förinte fordras den betydelseattansvar
saneringen.resultatet av

sina uppgifterskuldsanering lämnar gäldenären hederI ansökan om
vilket innebär straffbestämmelserna respek-och attsamvete, om osann

bli tillämpligavårdslös i 10 § brottsbalken kantive försäkran 15 kap.
vårdslöshetstraffansvaret för oredlighet och borge-vid sidan motom

respektive delvis olikaStraffbestämmelsernai 15 ll kap. har s.k.närer.
intestraffbara områdena fulltskyddsobjekt och det överensstämmer ut.

emellertid inte ifrågan brottskonlmrrens bör berördesHur avgörasom
till skuldsaneringslagen.motiven

avgjorda måletutredningen till, hittills endaenligt kännerI det, vad
ansågi skuldsaneringsamband medoredlighet borgenärermotom

förelåg s.k. lagkonkurrens mellanvisserligen tingsrätten detatt osann
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försäkran och oredlighet borgenärer Västerås tingsrätts dom 1995-mot
Åtalet08-22, DB 580. avsåg gäldenär i sin ansökanen som om

skuldsanering dels förtigit månatlig inkomst 10 000 kr, dels orik-en om
tigt uppgivit skulder i runda tal 550 000 kr. Tingsrätten fannom att
gärningen bedöma oredlighet normalgraden och anfördeattvar som av
i domskälen straffvärdet "tämligen högt" inte så högt detatt var attmen
oundgängligen påkallade frihetsberövande påföljd och brottet inteatten

"så allvarlig karaktär" det borde hänföras till kategorin s.k.attvar av av
artbrott. l det aktuella fallet förordnade tingsrätten tidigare ådömdatt en
skyddstillsyn skulle omfatta brottsligheten.den aktuellaäven För att
"inskärpa iallvaret brottsligheten" ådömdes tilltaladeden vid sidan här-

bötesstraff 100 dagsböter.ettav om
Tingsrättens dom kom emellertid inte i högre instansprövas ochatt

får fortfarandedet fråga hur spörsmåletöppen kon-anses vara en om
kurrens bör bedömas. l konsekvens med vad gäller i motsvarandesom
fall vid konkurs det tänkbartär att kommer fram till att ettman upp-
såtligt oredlighetsbrott huvudregel bedöms uppgiftengrovt,som som om
lämnats på heder och låt straffvärdet för för-samvete, attvara osann
säkran lägre det för tillär än mened olikade brottensom man ser
straffskalor. Därmed oriktigskulle uppgift i ansökan skuld-en en om

medsanering komma bestraffas minst månaders fängelse, vilketatt sex
straffminimum för brott. Detär tvivelaktigt i månvad dessagrovt synes

tagitskonsekvenser i beaktande vid utvidgningen oredlighetsbestäm-av
melsen.

Enligt utredningens mening får straffansvaret för respektiveosann
vårdslös försäkran tillräcklig straffsanktionutgöra för oriktigaanses en
uppgifter i samband med skuldsanering och straffansvaret för oredlighet
respektive vårdslöshet borgenärer bör därför inte behållas för dessamot
fall.

naturligtvisMan kan tycka finnsdet särskild anledning skyddaatt att
borgenärerna vid skuldsanering eftersom gäldenären efter sådantett

till skillnadförfarande från vad eftergäller personlig konkurssom en- -
blir befriad från betalningsansvaret för de skulder omfattassom av
skuldsaneringen. Om skuldsaneringen grundas felaktiga förutsätt-
ningar finns emellertid möjlighet för den borgenär liditen som men

vissadärav under förhållanden förfarandet Bestäm-omprövat.att
omprövningmelsen kan fick i förhållandenär ske till Insolvens-om

utredningens förslag något modifierad utformning i slutligadeten
lagförslaget. En särskild för infördesgrund omprövning för de fall
gäldenären medvetet lämnat oriktig uppgift till för någon borge-en men

Denna bestämmelse bör naturligtvis behållas. Att gäldenärennär. kan
ådömas för oredlighet således inte förutsättning förutgör attansvar en
omprövning skall kunna ske.
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Straffansvaret för oredlighet och vårdslöshet borgenärer omfattarmot
oriktigt uppgiftslämnandeäven vid förhandling ojjfentligt ackord.om

Förutsättningarna kommer emellertid i viss mån förändras i sambandatt
med lagen företagsrekonstruktion iträder kraft och ackordslagenatt om
upphävs särskild lag. Bestämmelserna offentligt ackord kommersom om
visserligen, i huvudsak oförändrade, överföras till den lagen. latt nya
fortsättningen kommer emellertid offentligt ackord integreradatt vara en

idel rekonstruktionsförfarandet och således tillgängligtendast för den
gäldenär i övrigt uppfyller kraven för företagsrekonstruktion. Efter-som

illikviditet inteoch insolvens utgångspunkten för företagsrekonst-ärsom
längeruktion kommer obestånd inte förutsättning för offent-att vara en

ligt Vidareackord. kommer, till skillnad från vad igäller dag,som
edgång inte längre obligatorisk vid offentligt ackord gälde-att vara utan

bouppteckningsedblir endast skyldignären avlägga begäranatt av en
obligatoriska edgångsskyldighetenborgenär. Skälet för slopa denatt

i motiven rekonstruktionsförfarandet flera garantiervara attangavs ger
missbruk från gäldenärens sida. Det framhölls ansökan skallmot att

granskas gäldenärens situationrätten, kommer nagelfarasatt attav av
borgenärerna vid det sammanträde följer efter beslutetsom om
företagsrekonstruktion och rekonstruktören särskilt har till uppgiftatt att
utreda gäldenärens ekonomiska förhållanden 1995/96:5prop. 117.s.

I sammanhanget bör lnsolvensutredningen i sittnämnas slutbe-att
tänkande, Lag företagsrekonstruktion SOU 1992:113, föreslogom en

utvidgningmotsvarande straffansvaret för oriktigt uppgiftslämnandeav
under rekonstruktionsförfarandet utredningen föreslagit beträffandesom
skuldsaneringsförfarandet bet. 457. Förslaget fanns imed remissens.
till Lagrådet inte i propositionen till riksdagen. Skälet här-togsmen upp
för den föreslagna ändringen inte skulle innebära någonattangavs vara
utvidgning det straffbara området med hänsyn till de svårigheterav som
föreligger det gäller fastställa någon vissnär tidpunkt för brottsatt ett
fullbordan 1995/96:5prop. 52.s.

Företagsrekonstruktion, med eller ackord, bygger frivilligutan en
frånmedverkan gäldenåren förutsätter ioch princip denne har borge-att

odelade förtroende; syftet med förfarandetnärernas företagetär att
livskraftigaunder former skall kunna leva vidare efter rekonstruk-mera

tionen, Skulle det framkomma gäldenären åsidosatt sin upplysnings-att
skyldighet eller han förfarit illojalt borgenärernasättatt annat mot
utgör detta skäl för besluta rekonstruktionensrätten upphörande.att om
Som framhölls i lagmotiven förfarandet flera garantier missbrukmotger
från gäldenärens sida.

Förfarandet vid företagsrekonstruktion i likhet med skuldsane-är,
ringsförfarandet, sådantuppbyggt uppgifts-reglernasättett att om
skyldighet och sanningsplikt inte lämpligen bör straffsanktioneras. Som
regeringen redan konstaterat skulle innebära svårigheterdet avgöraatt
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förfarandetunder gäldenären har åsidosatt sin skyldighetnär och ett
såledesbrott fullbordat. oredlighetStraffansvaret förär att motanse som

således inteborgenärer bör utvidgas till omfatta förfarandet vid före-att
tagsrekonstruktion.

Enligt utredningens mening bör straffansvaret inte heller behållas
såvitt oriktigt uppgiftslämnandegäller vid förhandling offentligtom

fall gäldenärenackord. I de begäran borgenär avlägger boupp-av en
fårteckningsed straffansvaret för ochmened utsagaovarsam anses

tillräcklig kriminalisering.utgöra en
Det i sammanhanget förhandlingarkan antaletvärt nämna attattvara

offentligt ackord uppgick till 68 år 1993, vilket jämförasunder kanom
Ävenantalet konkurser under tid 18 731. detmed som samma var om

regeringen anför offentligakan tänkas antalet ackord kommeratt attsom
till följd inte förutsätts gäldenären har konsta-öka det längreatt attav

obestånd årliga bli i för-på det antalet dettorde närmasteterats vara
sumbart.

i sin företagsrekonstruktion ellergäldenären ansökanAtt annarsom
oriktiga uppgifter tillhandläggning medvetet lämnatunder ärendets har

videmellertid på motsvarande skuld-för borgenärerna bör sätt sommen
för förverka offentligt ackord. En bestäm-sanering skälutgöra att ett

företagsrekonstruktion.införas imelse härom bör lagen om
vårdslöshet omfattarStraffansvaret för oredlighet och borgenärermot

med "annan" exekutivförfarandet gäldenär i sambanddetäven att en
och därige-åberopar oriktig handling eller skenavtalförrättning etten

i anspråkerforderlig förrättninghindrar egendom tagesatt genomnom
betalning säkerhet.för bereda borgenär elleratt

mindrefårEnligt utredningens mening straffbestämmelsen anses passa
straffbeläggerövriga borgenärer,väl bland de brotten gär-mot som

borgenärskollektivet.typiskt ägnade skada helaningar ärsett attsom
specialexekution borgenären kanVid det endast den sökandeär som

inte fordras gälde-Vidare det för straffbarhetlida förlust. gäller attatt
vidobeståndssituation, vilket regel krävsbefinner sig inären somen

för straff-övriga Och detstraffansvar för de borgenärsbrotten. även om
i siguppsåt något kanlyckas i sittbarhet fordras gäldenärenatt som-

skydds-inte borgenärensanmärkningsvärt torde det främst varasynas -
fårtillgodose. Detstraffbestämmelsen avseddintresse sägasär attsom

oriktiga handlingar eller skenavtalintresse överallmäntett attvara
straffbestämmelsereller används, ochintehuvud upprättas tartaget som

Såhåll i brottsbalken.intresse finns påsikte skydda detta annatatt
urkund rörandeför skens skulltill exempel döms den upprättar ensom

bevis-innebär fara iåtgärdenrättsförhållande för intygandeosantett om
för brukandeurkund dömsåberoparoch denhänseende en osannsom

förfalskningåberopasOm handlingenurkund. utgör ensomav osann
förfalskningen.själv gjortsåsom han hadegäldenärendöms
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Enligt utredningens mening talar såväl principiella lagtekniskasom
skäl för den behandlade gärningstypen inte längre bör särskiltatt nu vara
straffbelagd oredlighet respektive vårdslöshet borgenärer.som mot

Frågan övervägdes iredan samband med beredningen följdlag-av
stiftningen till utsökningsbalken. I det sammanhanget framhöll departe-
mentschefen åberopande oriktig handling eller skenavtalatt ett ettav en
i allmänhet led iutgör planmässigt förfarande i syfteett ett mera att
undgå verkställighet och fallalla då utmätningsgäldenär lämnaratt en
oriktiga uppgifter i samband med utmätningsförrättning därför inteen
bör bedömas enhetligt, vilket föreslagits Riksåklagaren. Enligt depar-av
tementschefen kunde de aktuella förfarandena inte tillräckligtanses
bestraffade gäldenären döms till förenbartattgenom ansvar osann
försäkran 1980/81:84prop. 215.s.

Som utredningen det torde det emellertid finnas förutsättningarser att
bestraffa de aktuella gärningarna efter dess straffvärde ävennu utan ett
straffansvar för oredlighet respektive vårdslöshet borgenärer.mot

I utsökningsmål kan Kronofogdemyndigheten ålägga gäldenären att
heder och skriftligen bekräfta uppgifterde sina tillgångarsamvete om

han har lämnat vid förhör ieller förteckning. Straffbestämmel-som en
respektive vårdslös försäkran med straffskalaserna om osann en upp-

till månaders fängelse blir då tillämpliga. Som tidigare nämntssex -
torde emellertid i flera fall de aktuella gärningarna falla underävennu
någon straffbestämmelse med högre straffskala. Ochannan en om en
oriktig handling eller skenavtal i syfte bör sannings-använtsett avsettnu
brottet i allvarligare fall kunna bedömas grovt.som

I sammanhanget kan Datastraffrättsutredningen inämnas sittatt
betänkande, Information och den lnformationsTeknologin SOUnya
1992:110 302 har uppmärksammat de skillnaderna mellanstoras.
straffskalorna i bestämmelserna urkundsförfalskning respektive osantom
intygande och konstaterat dessa integenerellt tordeatt motsvaras av
skillnader i straffvärdet. Utredningens uppdrag omfattade emellertid inte
någon de olika gärningstypernasöversyn straffvärde någotoch förslagav
lämnades därför inte i det Fråganavseendet. sådan haröversynom en
emellertid aktualiserats iden s.k. Rubicon-rapporten det tordeoch kunna
förväntas bestämmelserna kommer i inte alltför avläg-överatt att ses en

framtid.sen

Oriktig uppgiftslämnande under konkurs

Som beskrivits i avsnitt 3.2.6 inträder skyldigheternärmare rad fören
gäldenären i och med konkursbeslutet. Enligt 6 kap. 2 § konkurslagen
skall gäldenären tillsynsmyndigheten, förvaltaren och gransk-rätten,ge
ningsmän de upplysningar konkursutredningenbetydelse för deav som
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avlägga bouppteck-Gäldenären vidare skyldig införbegär. rättenär att
uppgifter till-bouppteckningensningsed. Med eden betygar han att om

riktiga det enligt hansräkenskapsmaterial ochgångar, skulder och är att
någon tillgång ellertagitsinte oriktigt utelämnats ellervetskap upp

för menedstraffansvaretbeedigade uppgifterna omfattasskuld. De av
uppgiftfrågarespektive förutsatt det ärattutsaga, somom enovarsam

någon betydelse i sammanhanget.har
konkursgäldenäreninträderoredlighet borgenärerförAnsvar mot om

sådantillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar"förtiger annan
beedigas, Ominnan uppgifteninte vidtar rättelseoriktig uppgift", och

dessutomtidigareuppgift beedigas detta, nämnts,oriktig utgör somen
oredlig-föranlederomständighet regelmässigtkvalificerande attsomen

både rekvisitbeedigandetAtt utgörhetsbrottet bedöms ettgrovt.som
litte-kritiserats ioredlighetsbrottet harkvalifikationsgrund föroch en

2:a uppl.borgenärerMadeleine Löfmarck, Brottense mot s.raturen
220 ff.

"dubbelkriminalisering"naturligtvis ifrågasätta denna ärMan kan om
motsvarandeändamålsenligtintemotiverad och det att,meraom vore

viduppgiftslämnandeoriktigtföreslagit beträffandeutredningensätt som
exklu-för menedlåta straffansvaretexekutiva förfaranden,övriga vara

strafflagsreform och före-årsordning före 1942sådan gälldesivt. En
1986 årsfördepartementspromemoria låg till grundi denslogs som

Alternativet,ff.. göra1983:17 77ändringar i kap. Ds Jul1 atts.
edgång isåtill buds längeinte ståexklusivt, tordeoredlighetsansvaret
förobligatorisk, i avseende när-någon ändring detta ärochkonkurs är

1994/95:l89 22.jfrinte aktuellvarande s.prop.
uppgifteremellertid anföras, allalösning kanden nämndaMot attnu

bouppteckningen ochiinte medbetydelse för borgenärernas rätt tasav
uppgiftersällanExempelvis lämnasföremål edgång.inte blir försåledes

någoträttshandlingar,olikatidpunkten förbouppteckningeni somom
uppgifterske, elleråtervinning kanför fråganbetydelsekan omvara av

tillgångar. Ocholikavärderingenvarit föravgörandehar attavsom
uppgifter bety-föreskriva allautvidga menedsansvaret attatt avgenom

intebouppteckningenframgåskallför borgenärernasdelse rätt synesav
möjligt.

i fort-försåledes skälmening finns det ävenutredningensEnligt att
uppgiftslämnandeoriktigtomfattalåta oredlighetsansvaretsättningen

skillnadenomständighetenockså denHärför talarkonkurs.under att
tillgång ochförtigaiå sidan konkurssubtil mellanendast är att enena

redovisaunderlåtatillgångundanhållaå sidanandra attattatt genomen
för-till förvaltarenseljest ställa denkonkursförvaltaren ellertillden
för-ochled ii princip olikaFörfarandena utgörfogande. ett samma

anspråk bor-iförhindra egendomentillsyftarfarande. tasatt avattsom
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Att straffbelägga -det förfarandetgenärerna. mened och detena som
oredlighetandra skulle otvivelaktigt skapa gränsdragningsproblem.som

fråga återstårDen ställning till hur straffansvaret föräratt tasom
oredlighet bör utformat det gäller konkursgäldenärens uppgifts-närvara
skyldighet långt kriminaliseringenoch hur sig.bör sträcka

Enligt direktiven utredningens huvuduppgifterär övervägaatten av
nyligendet oaktat de ändringarna i konkurslagen moti-ärantagnaom - -

införa särskild straffbestämmelse för avsiktligtden för-verat att en som
svårar konkursutredning.en

oredlighetsansvarI dag fordras för förtigit tillgång,gäldenärenatt
uppgivit obefintlig skuld eller lämnat sådan oriktig uppgift.annan

"annan sådan uppgift" enligtUttrycket ställer vedertaget straffrättsligt
språkbruk påtaglig analogikrav med de exempel tidigareen som

Som därförlämnats. regel torde gälla straffansvar för oredlighet inteatt
i fråga, oriktighetkommer den gäldenären beedigat endast hän-om som

sig till förteckningför den räkenskapsmaterialet bouppteck-över som
ningen innehåller. påpekadesDetta också statsåklagaren speciellaförav
mål vid remissbehandlingen den departementspromemoria Ds 1994:av
96 ligger till förgrund de nämnda ändringarna i konkurslagen.som

framhålls iSom den proposition låg till förgrund de nämndasom
lagändringarna 1994/95:prop. 189 25 räkenskapsmaterialet viktigtärs.
i flera hänseenden underlag för förvaltarens ställningstaganden isom
olika frågor och det enligt utredningens mening motiverat attsynes
utvidga för oredlighetstraffansvaret borgenärer i angivetmot nu
avseende. Det bör dock uppmärksammas gäldenären under allaatt
förhållanden sig skyldig till mened eller förutsattgör utsaga, attovarsam

frågadet uppgift har någon ibetydelse sammanhanget;är om en som
viss tvekan denna punkt utredningen svårt finnahar moti-attsom

iverad anförs dock det remissyttrandet.nyssnämnda
Enligt utredningens mening finns emellertid skäl utvidgadet straff-att

för oredlighet tillborgenärer generellt omfattaansvaret mot att mera
förtiganden och oriktigt uppgiftslämnande Sådanaunder konkurs.annat
uppgifter inte imed bouppteckningen betydelseärtassom men som av
för konkursutredningen dåskulle komma omfattas straffansvaretatt av
och skulle också fånga sådana fall då försvårargäldenärenman upp
utredningen lämna uppgifter till förvaltaren.vägra attattgenom

Såsom uppgiftsskyldighet beskrivs i 6gäldenärens kap. 2 §numera
skyldighetenkonkurslagen, omfattar sådana upplysningar ärsom av

för konkursutredningen förvaltaren.betydelse och begärs bl.a.som av
Någon skyldighet för uppgifter föreskrivsgäldenären lämnaatt spontant
således i princip inte. Det torde rimlig utgångspunkt att anta attvara en

uppgifter i sammanhanget begärs betydelse för borgenä-de är attsom av
tillvara principiellt inteskall kunna och deträtt setttasrernas synes vara
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sträcka kriminaliseringen för långt kräva gäldenären han be-att att attav
ställda frågor därvidoch lämnar sanningsenliga uppgifter.svarar

Straffansvaret det oriktigtgäller uppgiftslämnandenär under konkurs
bör enligt utredningens mening utformas så det sikte fall dåatt tar
konkursgäldenären åsidosätter den upplysningsskyldighet åvilarsom

enligthonom 6 kap. 2 § konkurslagen. En förutsättning för straffbarhet
bör åsidosättandetdock skyldigheten har väsentlig betydelseattvara av

förfarandet.för Utformas bestämmelsen detta edgångbehöversätt
inte längre förutsättning för straffbarhet.utgöra en

En ytterligare förutsättning för straffbarhet bör gäldenärenattvara
inte vidtar rättelse inom skälig inledningsskedettid. I konkurs ärav en
situationen för många gångergäldenären förvirrad och det därförär
naturligt intehan omedelbart ioch alla hänseenden kan lämnaom

uppgifterkorrekta allt betydelse för konkursutredningen. Enom av av
förvaltarens huvuduppgifter just med gäldenärens medverkanär att
utreda boet. Utan möjlighet till rättelse skulle oredlighetsbrotteten vara

såfullbordat oriktiggäldenären lämnat uppgiftatt snartanse som en
underlåtiteller lämna begärd upplysning, naturligtvis förut-underatt en

sättning övriga straffbarhetsförutsättningar varit uppfyllda. Särskiltatt
i det fallet skulle straffansvaret sig alltför långt isträcka densenare
händelse rättelse sker inom skälig tid. möjlighet tillUtan rättelseatt en

attockså incitamentskulle det saknas för siggäldenären ändra för detett
fallet kommer till insikt oriktig uppgift.han han lämnatattom en

Med föreslagna konstruktionen oredlighetsbrottetden kan fullbordas
edgångssammanträdet.redan före Både för frågan föreliggerbrottettom

och för straffvärdebedömningen emellertid i fortsättningenbör denäven
omständigheten oriktig uppgift beedigats tillmätaskunna bety-att en
delse.

Beedigandet liksombör för kvalifikationsgrundnärvarande utgöra en
oredlighetsbrottetkan medföra bör bedömas I författ-att grovt.som som

ningskommentaren återkommer utredningen till vissa tillämpningsfrågor.
denna lösning behöver inte i enlighetMed med vadöverväga att,man

direktiveni antyds möjlighet, införa särskild straff-som som en en
Ävenförsvårandebestämmelse konkursutredning. detta skulleom av om

vissa systematiska fördelar, uppenbart sådankunna detär attsynas ge en
bestämmelse skulle kunna till svårlösta ochupphov ganska onö-ny ge

diga konkurrensproblem.
straffprocessen har sedan allmän princip gällt,Inom gammalt som en

bidra tillmisstänkt för brott inte skyldigden är äratt attsom
utredningen bevis sig själv. Den misstänkteproduceraatt motgenom

inte hindras från försvåra brottsutredningen lämnakan attatt genomens
bevis, så inte därigenomuppgifter eller förvanska länge hanosanna

väsentliga intressen intresset hansangriper andra det allmännaän attav
artikelblir vederbörligen beivrat. Principen torde omfattas 6 ibrott av
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Europarådskonventionen, behandlar rättigheten till "fair trail",som en
och Sverigesär inkorporering konventionen lagreg-genom av numera
lerad. Enligt konventionen intetorde heller straffsanktioneraden upp-
giftsskyldighet få sikte sådana fall då någon skulle avslöjata hanatt
har gjort sig skyldig till brottslig gärning.

Straffbestämmelsen mened intetorde strida konventionensom mot
krav. Enligt 15 kap. 4 § andra stycket brottsbalken föreskrivs nämligen

för mened eller inte skall âdömasatt denansvar utsagaovarsam som
lämnat uppgift eller förtigit sanningen angående sådant hanosann varom

sig,ägt vägra omständigheterna innebär skäligyttra ursäkt förom
Ävenhonom. Högsta Domstolen fastslagit i NJA 1991 123,om, som s.

konkursgäldenärens edgångsskyldighet inte kan falla bort eller
inskränkas analogisk tillämpning ireglerna 36 kap. 6 §genom en av
rättegångsbalken för vittnerätt sigvägra angåendeett attom yttra
omständighet yppande skulle röja brottslig eller vanärandevars en
handling torde straffansvar för intemened komma i fråga om-
konkursgäldenären vid edgången haft skälig ursäkt i den mening som

i 15 kap. 4 § brottsbalken för lämna uppgift elleravses att en osann
förtiga sanningen.

Någon motsvarighet till denna ansvarsfrihetsgrund har emellertid inte
Ävenuppställts vid brottet oredlighet borgenärer. gäldenärenmot om

befunnit sig i intressekonflikt slagomnämnt torde fören av nu ansvar
oriktigt uppgiftslämnande under konkurs således inte uteslutet. Förvara

straffbestämmelsen oredlighet skall stå i godatt överensstämmelseom
med Europarådskonventionen bör enligt utredningens mening straffbar-
heten begränsas till fall då uppgiftsskyldigheten åsidosatts utan att
gäldenären haft godtagbara skäl därför.

Enligt l1 kap. § sista1 stycket gäldenären sig skyldiggör till ored-
lighet borgenärer han undandrar eller undanhåller konkurs-mot om
förvaltningen tillgång.

Vid införandet straffbestämmelsen framhöll Straffrättskommitténav
regeln erforderlig eftersom bestämmelsen iatt nuvarande andravar

angåendestycket, förtigande tillgång, syftar egendom tillhörav som
gäldenären då han skall boet NJA 1942 487. Föreskriftenuppge s.

för undandragande eller undanhållande tillgång alltsåom ansvar av synes
ha tillkommit med tanke närmast egendom, tillfaller gäldenärensom
först efter det ihan konkursen har lämnat uppgifter sina till-att om
gångar beedigatoch uppgifterna. Härav följer dock inte bestäm-att
melsen lydelse inte innehåller några begränsningar i förevarandevars-
hänseende inte skulle tillämplig beträffandeäven egendomvara som-
tillhörde gäldenären redan före tidpunktnämnda se härom HD:s moti-
vering i NJA 1989 570.s.

Genom utredningens förslag generellt kriminalisera oriktigtatt upp-
giftslämnande under konkurs knyta straffbarheten till edgångenutan att
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till tillgångarkriminalisera underlåtenhet medverka ställsoch att attatt
konkursförvaltningens förfogande flertalet straffvärda falltill torde

i sistabestämmelse §omfattas straffansvar nuvarande 1utan attav
möjligen också hävdas straff-behålls. Det skulle kunnastycket att

förmögenhetsförsämrande åtgärder i § första stycketför 1 ävenansvaret
i konkursförvalt-fallet gäldenär konkurs undandraromfattar det att en

rättsliglåt i inte medtillgång, gäldenären detta lägeningen attvara
Varje åtgärdegendom. kon-skänka bortverkan kan t.ex. som

tillgång går förlorad för kon-företar medförkursgäldenären att ensom
Tillstraffansvaret i § sista stycket.omfattas emellertid 1kursboet av

vid konkurs gällerfrån fallet avhändandenskillnad vad är utomsom
vidbegränsning avseende egendomens värdeinte någon medsåledes

i konkurs.avhändanden
konkursinstitutets funk-försjälvfallet avgörande betydelseDet är av

rådighetsförbud han underkastasefterlever detgäldenärention att som
härtill straff-börkonkursbeslutet. Bland med hänsyni medoch annat

behållas. Somundanhållande i konkursundandragande ellerföransvaret
svårtockså många gångerdet avgöratidigare nämnts är att ettom

uppgiftslämnande ellertill oriktigtförfarande hänförasillojalt är att
förtydligande syfteii systematiska skäl ochundandragande konkurs. Av

subsidiärt.straffansvaret i dessa fallbör dock ärattanges
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5 Vårdslöshet borgenärermot

Utredningens förslag: Den han eller kan befarasnär ärsom
på obeståndkomma försämrar sin förmögenhetsställningavsevärt

fortsätta rörelse går förlustmed elleratt storgenom en som
vidta någon oförsvarlig åtgärdekonomisk fördömsannars

vårdslöshet borgenärer förutsättning iunder fallmot att vart
oaktsamhet kan läggas honom till last.grov

innebär förslagetI huvudsak uppsåt i förhållandekravetatt
till själva handlingsrekvisitet slopas och straffbarheten begrän-att

oförsvarlighetsrekvisit.ettsas genom
Oriktigt uppgiftslämnande i samband med konkurs isom-

uppsåtliga fall bedöms oredlighet straffbeläggssom som-
vårdslöshet borgenärer begåsde oaktsamhet.mot om av grov

Slutligen sänks straffmaximum för vårdslöshet borgenärermot
till års fängelse. Genom särskild regel införs i 35 kap.ett att en
2 § kommer preskriptionstidenbrottsbalken i fortsättningenäven

fem år det gäller förmögenhetsförsämrande åtgärdernäratt vara
bedöma vårdslöshet borgenärer. För oriktigtär att motsom som

uppgiftslämnande sker oaktsamhet förkortassom av grov
emellertid preskriptionstiden till två år.

Gällandel rätt

Enligt 3 §11 kap. första stycket döms den för vårdslöshet borge-mot
han obestånd påtaglig fara föreliggereller förnärer när är närsom,

skall komma på obestånd,han fortsätter rörelse under förbrukandeatt
avsevärda medel motsvarande för rörelsen eller lever slös-utan nyttaav
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aktigt inlåter sigeller äventyrligt företag eller lättsinnig ansvars-
förbindelse vidtareller sådan åtgärd därigenomoch uppsåtligenannan
eller oaktsamhet försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärdav grov
mån. Detsamma gäller gärningsmannen insåginte hade skäligom men
anledning han befann sig i sådan obeståndssituation.anta att en

förhållandeI till de gärningar kriminaliseras oredlighet motsom som
borgenärer innefattar vårdslöshetde borgenärer straffbelagdamotsom
handlingarna mindregenerellt åsidosättande borgenärer-sett ett grovt av

åtgärderDe primärt normalt sådana visser-rätt. ärnas som avses som
ligen framstår oförsvarliga med hänsyn till den ekonomiska situa-som
tionen inte i första inriktadehand gäldenärensär attmen som egen-

skall förstöras direkt överföras tilldom eller rättssubjekt. I lik-ett annat
oredlighethet med vad gäller brottet borgenärer fordras emel-motsom

lertid gärningen inneburit förmögenhetsförsämring i viss kvali-att en
ficerad grad. För straffansvar fordras sålunda gärningsmannenatt genom
sitt förfarande har försämrat sin ställning mån.ekonomiska i avsevärd
Enligt motivuttalandena vid 1986 års lagändringar markeras dettagenom

straffrättsliga utgå frånuttryckssätt den bedömningen främst bör denatt
relativa betydelse förfarandet haft för ekonomigäldenärens prop.som

Någon1985/86:30 37. absolut bör således intevärdegräns tass. som
utgångspunkt för straffansvarets avgränsning, förfarandet börutan

ekonomiska förhållandenbedömas bakgrund gäldenärens ochmot av
i motiven iboets ställning. Som framhölls kan vad företag medettsom

liten litenförmögenhetsmassa och omsättningsvolym innebär drama-en
tisk förändring i förmögenhetsställningen marginellhelt bety-vara av

i anspråk idelse företag. De aktsamhet borgenärernas intres-ett stort
därför intebör ställas kan bedömas oberoende rörelsenssen som av

omfattning ställning. föreligger skillnad ioch l detta avseende för-en
hållande till oredlighetsbrottet ekonomiska värdetdär det absoluta sätts
i centrum.

Enligt motivuttalandena avgränsningen innebära kravet påattangavs
förmögenhetsförsämring vid vårdslöshet normaltborgenärer klartmot

vidöverstiga "betydande värde" ored-skulle komma kravetatt
fall då gärnings-lighetsbrottet. Det framhölls dock det kan tänkasatt

i bestämmelsennågot sådant förfarande omsom avsesmannen genom
förmögenhetsställning ivårdslöshet försämrat sinborgenärermot avse-

sådantmån därför egendom betydandeförfarandetvärd avsettutan att av
oredlighet skall kunnaför för borgenärervärde krävs motatt ansvarsom

fallförutsågs uppkomma dettai fråga. Eftersom det kunnakomma av
påkallad synpunkt behöllsinte allmändå lagföring kanslag anses ur

vid 1986 års reform.åtalsbegränsningsregeln i 8 §
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För straffbart vårdslöshet borgenärer skall det för-att vara motsom
mögenhetsförsämrande förfarandet ha företagits vid tidpunkt då obe-en
stånd eller påtaglig fara härför förelåg. Till skillnad från vad för-ärsom
hållandet vid oredlighet borgenärer inträder således intemot utanansvar
vidare i det fallet gärningsmannen sitt förfarande framkallaratt genom

sådan obeståndssituation. I detta innebaravseende 1986 års lag-en
ändring i viss mån inskränkning i straffansvaret. Eftersom sådanaen
förfaranden företagits vid tidpunkt då påtaglig fara för obeståndsom en
förelegat i fortsättningen skulle omfattas straffansvaret torde, enligtav
vad departementschefen framhöll, sådana förfaranden vilkagenom
gäldenären framkallat obestånd i fortsättningenäven komma fallaatt
under det straffbara området denna effekt gjordes tillutan att ett
uttryckligt brottsrekvisit.

Så till vida riktigtantagandet straffansvaret för vårds-attsynes som
löshet borgenärer främst sikte förfaranden sträcker sigmot tar som

Åtgärderlängre tid.över därvid företagits innan påtaglig faraen som en
för obestånd uppkommit bör naturligtvis inte kunna läggas till grund för

straffansvar. Avsikten inteär allmänt kriminalisera slös-ett att rent
aktighet dåligaeller affärer, något framhölls särskilt vid 1986 årssom
reform. Begränsningen i straffansvaret kan emellertid få ibetydelse de
fall förmögenhetsförsämringen inträffat följd eller fåtalettsom en av en
åtgärder exempelvis vid s.k. skalbolagstransaktioner.

förhållandeI till förutsättningen förmögenhetsställningen skall haatt
försämrats i månavsevärd det för tillräckligtär oaktsam-attansvar grov
het kan läggas gärningsmannen till last. Det subjektiva kravet i avseende

obeståndssituationen har reglerats så ådömasskallsätt att ansvar
inteden insåg "hade skäligäven anledning anta" i fallsom att vartmen

påtaglig fara för obestånd förelåg. Enligt justitieutskottetvad påpekade
vid 1986 års reform får den valda formuleringen innebära kravettanses

hög grad aktsamhet JuU 1985/86:12 13. När det gälleren av s.
själva det straffbara förfarandet fordras emellertid attigärningsmannen
begått handlingen uppsåtligen. uppsåtskravI detta ligger naturligtvis som

förutsättning gärningsmannen haft viss insikt det ekono-atten en om
miska läget, vilket i viss mån begränsar tillämpningsområdet. Någon
generell kriminalisering vårdslöshet såledesdet inte fråganärav grov

och brottsbeteckningen kan således något oegentlig.om synas
Beskrivningen de straffbara handlingarna i delar oför-är storaav

ändrad 1942 årssedan strafflagsreform, vilket förklarar i någrade fall
ålderdomliga formuleringarna. Som straffbart inledningsvis detanges
förfarandet någon fortsätter rörelse under förbrukande avsevärdaatt av
medel motsvarande för rörelsen. Härmed åsyftas i första handutan nytta
sådana fall då gäldenär fortsätter förlustbringande rörelse underen en
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kreditmöjlighet erhålla fortsatt han harutnyttjande den att somav
kreditupptagning förfarandetrörelseidkare. Sker hardärför han äratt ny

härför skallbedrägeri. förutsättning förvissa likheter med En att ansvar
erhållitgärningsmannenådömas dock det kan konstateraskunna är attatt

betalningsförmåga. Somsin bristandekredit vilseleda ettatt omgenom
i motivenbedrägeriansvar i frågakan kommafall där nämns att en

pris inköps-säljer upplånade för lägreregelmässigt ängäldenär ettvaror
emellertid ibedrägeriuppsåt gäldenären tordehospriset. Att styrka ett

Är bedrägeri vårdslöshetrekvisiten både ochsvårt. förmånga fall vara
föreligga eftersomuppfyllda bör brottskonkurrensborgenärermot anses

vidolika;skyddsintressetför desamma ochstraffskalorna brotten ärär
helavid vårdslöshet borgenärerbedrägeri Kreditgivaren och mot

borgenärskollektivet.
källskatte-skatteuppbördenkreditupptagningformEn utgör genomav

innehållen preliminärskattinbetalaUnderlåter arbetsgivareavdrag. atten
Omvårdslöshet borgenärer.inte bedömagärningen i sigär motatt som
tilli förhållandepersonalstyrkaförtillåts fortsätta medrörelsen storen

vårdslöshet borgenäreremellertid förlönsamheten kan motansvar
rörelsentill föråtgärd intefråga.i Kravet ärkomma nyttaatt en

utgiftgäldenärenuppfyllt i det fallet görnämligen även att envaraanses
för rörelsenförtill godohans rörelse ärkommer stor attmen somsom

i motivenhärpå anförsexempel ärsig. Ettbäraskall kunna annat som
ekonomin tillåter.rörelsenbrukför ängäldenär eget tar utatt mer uren

Även hans arbetei betraktandeöverstigaskullebeloppen avenom
såledesvårdslöshet borgenärerföravlöning kanskälig motansvar

inträda.
till medels-förhållande bådeuppsåt isubjektivt avseende fordrasI

för rörelsen.motsvarandesaknattill dennaförbrukningen och nyttaatt
påStraffrättskommittén innebär kravetuttaladesEnligt vad avsom

utgifterfall gäldenäreninträder i de görinteuppsåt att somatt ansvar
åtminstonesjälvoförsvarliga hanobjektivtväl är trorsett sommen

iklädergäldenärenSom exempelfördelaktiga.siktlång attangavsvara
representationellerreklamför lokalhyra,utgifteralltförsig menstora

till rörelsensmed hänsynmotiveradeutgifterdessa ärsjälv atttror
1940:20 226.utveckling SOUfortsatta s.

förhållauppsåt harkravhur dettanågot oklart avsettsDet synes
försämraroaktsamhetnågondåfallkriminaliseringentillsig grovavav

tvivelaktigtmån. Det äveni avsevärd ärförmögenhetsställningsin nog
åtmins-praxis;upprätthållits iuppsåtskrav harsåmåni vad strängtett

tordei 8 §åtalsprövningsregelnnuvarandedeninförandetföretone av
för vadtillfälltsdå företagarepå fallexempelinte saknas somansvaren

oförstånd.optimism elleröverdrivenresultatvarit rentrealiteteni ett av
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straffbestämmelsen iockså omständighetenDet bland den attannatvar
föran-oaktsamhetsbrottpraxis tenderade tillämpas rentatt ett somsom

ledde åtalsprövningsregeln år 1976.införandet av
i vilken juridisk formbetydelserörelse har detNär det gäller uttag ur

för aktie-ställföreträdarenbedrivs. Skerverksamheten ettett uttag av
situation för-ekonomiska bolagetspåverkar det direkt bolagetsbolag -

Vidbli försämrad.mögenhetsställning kan avsevärt uttaguttagetgenom
juridisk skersjälvständiginte bedrivsrörelse personsomsomur en

förmögenhetsförsämring eftersom rörel-inte någonomedelbartdäremot
i medFörst sambandrörelseidkarens förmögenhet enhet.och är ensens

effekt i ekonomiskt hän-förbrukas uppkommermedlendeatt uttagna en
riktigt hän-hävdas detDet skulle därför kunnaseende. attatt meravore

straffbeläggsfallen till det förfarandesist nämndaföra de somsom
slösaktigt leverne"."

rörelseframhållas det gällersammanhangetbör i närDet uttagatt ur
för oredligheti handjuridisk förstadrivs motansvarperson,somsom

bor-vårdslösheti fråga. Straffbestämmelsenborgenärer kommer motom
händelseför deni fall komplementemellertid dessautgörgenärer ett

ekonomisktbenefika ändåinte kan betecknas ärtransaktionerna mensom
förhållande tilluppsåt isituationer därliksom för deoförsvarliga

gärningsmannen.inte styrkas hosobeståndssituationen kan
vårds-kanförfarandenytterligare exempel utgöraSom ett som
enligtHärmedslösaktigt.levaborgenärerlöshet attmot avsesanges

förbrukarpersonliga behov störreför avsevärtmotiven gäldenärenatt
omständigheterövrigaochmed till hans yrkehänsynbelopp än som
förfarandet harFormuleringen torde krävaförsvarligt.framstår attsom

i och föromfatta enstakasåledes intevaraktighet och kanviss ansesen
i vissfår betecknasutgifter. Bestämmelsenoförsvarligtsig stora som

Möjligenförhållanden.svår applicera dagensålderdomlig ochmån att
hänföraskunnakontokortlyxkonsumtion användandemedskulle av

iåtal väckasemellertid sällanpraktiken tordebeskrivningen. Iunder ett
kreditbedrägeri.också bedömainte förfarandetsådant fall är att somom

lönegarantinstatligadenmissbruklitteraturenI ettsomavanges
höjaförestående konkurs deinförslösaktigt Attpå leverne.exempel en

synpunktbolagetmotiveradeintetilllöner belopp äranställdas ursom
Även dennatillgångar.bolagetsslöseri meddärvid utgöra ett omanses
slösaktigt" inteformuleringen "levatordeuteslutentillämpning inte är

rörelseverksamhet. Deimedelsförbrukningsiktei första hand nuta
beskriv-hänföras underemellertid kunnaförfarandena bör ävenaktuella

förlustbring-driftvid fortsattmedelsförbrukningningen gäller avsom
liksomemellertid när"överavlöning" kommerI fallande rörelse. av -
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det gäller andra former rörelse i första hand föruttagav ur ansvar-
oredlighet i fråga.

Som exempel förfaranden kan vårdslöshetutgöra borge-som mot
vidarenärer gärningsmannen inlâter sig på äventyrligt företagattanges

eller ansvarsförbindelse. Enligt motivuttalandena Straffrätts-av
kommittén avsågs inte straffbelägga vilken helst riskfylldatt tran-som
saktion borde endast inträda i fall riskende kan betecknasutan ansvar

"höggradig" SOU 1940:20 227. Storleken riskden gälde-som s. av en
därvid får böranär beroende hans ekonomiska ställ-ta angavs vara av

ning i det hela. Som exempel äventyrligt företag i motiven ettangavs
praxis hämtat avgörande, NJA 1923 500. Rättsfallet avsågur s. en per-

han i det saknadenärmaste medel, hade köpttrots attson som, egna
samtliga aktier i försäkringsbolag och därvid, för kunna erläggaett att
köpeskillingen, lånat så alla företagets disponibla tillgångargott som

följdmed företaget gått i konkurs. Sådana transaktioner enligtatt som
aktiebolagsrättsliga regler bedöma otillåtenär vinstutdelningatt som en

emellertid i gällande rättstillämpning regel bedömassynes som som
oredlighet borgenärer förutsatt uppsåt kan styrkas.mot att

Som tidigare vid vårdslöshetdetnämnts är borgenärer för-mot en
utsättning för i fall påtaglig fara för obestånd förelegatatt vartansvar
vid tidpunkten för åtgärden. Har så inte varit förhållandet- det iär
stället själva åtgärden framkallar obeståndssituationen torde förfa-som -
randet dess äventyrliga karaktär inte medföra för vårds-oavsett ansvar
löshet borgenärer. iDe litteraturen omnämnda exemplen "även-mot
tyrligt företag", utvidga eller fortsätta rörelse erfor-att starta, utanen
derliga dennaär bakgrund kanske inte såhellermotresurser, repre-
sentativa. Något avgörande från rättspraxis där "äventyrligt företag" åbe-

ansvarsgrund har utredningen inte finna;kunnat huvudropats översom
gäller bestämmelsen vårdslöshet borgenärer tillämpastaget att motom

sällan sedan åtalsbegränsningsregeln i 8 § infördes år 1976.ytterst
Gärningsformen "lattsinnig ansvarsförbindelse" kan tänkas inrymma

Ävenbl.a. ställande borgen liknandeoch ansvarsförbindelser. detnärav
gäller gärningstypdenna torde emellertid det straffbara utrymmet vara
tämligen Varje form ansvarsförbindelsesnävt. innebär i sig ettav
visst mått risktagande. För fordras naturligtvis ingång-denattav ansvar

förbindelsen blir giltig gärningsmannen eller den han före-gentemotna
jfrträder NJA 1970 C 970.

Uppräkningen de straffbara handlingssätten avslutas med formule-av
ringen eller vidtar sådan åtgärd. Som exempel förfarandenannan

avsågs falla under bestämmelsen Straffrättskommittén sådanasom angav
åtgärder de begåtts uppsåtmed framkalla eller förvärraattsom, om
obestånd, straffbelades enligt l § första stycket oredlighet motsom
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borgenärer. Att förstöra eller bort egendom eller företa något annatge
liknande avhändande kan således vårdslöshet borgenärer iutgöra detmot
fallet inte uppsåt väl oaktsamhet visaskan hos gärnings-att men grov

beträffande den ekonomiska situationen vid tidpunkten för gär-mannen
ningen. Det emellertid tveksamt motivuttalandena dennasynes om

fåttpunkt något egentligt igenomslag praxis. Straffbestämmelsen om
vårdslöshet borgenärer åberopas nämligen i praktiken sällanmot ytterst

alternativ till oredlighetsbrottet vid åtal för avhändande. Att skä-ettsom
let härför skulle åtal i fall oaktsamhet inte kanattvara av grov anses
påkallat allmän synpunkt svårt sig.tänkaär attur

Som i föregåendedet omfattar straffansvaretnämnts för vårdslöshet
borgenärer uppsåtliga förfaranden. Näräven det gäller gränsdrag-mot

ningen uppsåtligamellan gärningar faller under 3 § och sådanasom som
i § uttalade departementschefen1 vid 1986 års reform att ettavses av-

händande icke betydande i vissabelopp fall kanett attsom avser vara
vårdslöshetbedöma borgenärer. framhöllsDet dock åtalmot attsom

enligt den föreslagna åtalsbegränsningsregeln i 8 § endast skall väckas
påkallatdetta allmän synpunkt. I sammanhanget förtjänar ocksåärom ur

amnärkas det för straffansvar för vårdslöshet borgenärerattatt mot
fordras åtgärden innebär förmögenhetsförsämringavsevärd föratt en

vilketgärningsmannen, torde tillämpningsområdetbegränsa i aktuellt
avseende.

framgått tidigareSom det fordras enligt 8 § åtalsprövningattav en
vid misstanke sådansker fall vårdslöshet borgenärermotav om som

i 3 första Bedömningen åtal§ stycket. skall väckas elleravses av om
underlåtas skall ske samtligamed beaktande omständigheter. Enligtav

särskilt framhölls i motiven i sigvad bör det och för intesom vara
uteslutet underlåta åtal i fall betydande värden, förutsattäven röratt som

andra faktorer leder till bedömningen åtal iden det särskilda falletatt att
framstårinte påkallat från allmän synpunkt prop. l975/76:82som s.

46. Humanitära socialahänsyn och skäl kunna beaktas skälangavs som
underlåta åtal. Därvidför framhölls de sociala verkningarnaatt att av en

i många fall påfrestning misstänktekonkurs stark för den ochutgör en
hans familj. En betydande personlig betalningsskyldighet kan ha aktua-

antingen till följdliserats grund lagregler eller exempelvisav av
borgensâtaganden. När det gäller fortsättande rörelse iav angavs
motiven skäl för åtalsunderlåtelse det kan ha varitett att antassom

varit tillomtanke de anställda skälet lagöverträdelsen. Egnaom som
anfördes då åtal påkallat.exempel kanettuttag som anses

vårdslöshet också enligtFör borgenärer döms 11 kap 3 § andramot
oaktsamhet lämnar oriktig uppgift vidstycket den konkursgrovsom av

i liknandeeller sammanhang. I bestämmelsen har motsvarande gärningar
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kriminaliserats vid oaktsamhet i uppsåtliga fall straffbeläggsgrov som
i andra1 § stycket.

Straffskalan för vårdslöshet borgenärer densamma förärmot som
oredlighet normalgraden fängelse i två år.högstav -

överväganden5.2 förslagoch

Strajbarhetens omfattning

Rubicon-rapportenEnligt i tidigare omnämndavad densom uppges
råder oklarhet huruvida sådana förmögenhetsförsämrande åtgärderdet

straffbeläggs i § oredlighet kanl borgenärermot attsom varasom
vårdslöshet enligt 3 § begåttsborgenärer debedöma motsom om av

oaktsamhet.
vad föregående från motivuttalandenai redovisatsGenom detsom
stå åtgärderna i fråga förstörandetämligen klarttorde det att av-
gåvor liknande i och för sig haroch avhändandenegendom, avsetts-

sådan åtgärd" i straffbestäm-brottsbeskrivningen "annanfalla under
vårdslöshet borgenärer.melsen motom

beskrivits i föregående avsnitt fordras det dock förSom närmare
dåhandlingen begåtts uppsåtligen. För fall gäldenärensjälvaattansvar

iuppsåtskravet uppfyllt han handlatsig egendom tordeavhänt omvara
också förstått han tagit risk.benefikt syfte kanske hanoch att storenom

förmögenhetsställningen hatill förutsättningen skallförhållandeI att
mån emellertid tillräckligt oakt-i detförsämrats avsevärd är att grov

Även gäller gärnings-gärningsmannen till last. detsamhet kan läggas när
tillräckligtinsikt obeståndssituationen detbeträffande är attmannens

viss kvalificerad föreligger.oaktsamhet artav
svårigheter bedöma huruvidapraktiken förenat medI kan det attvara

transaktion i visst avseende bedömaekonomisk är attett somen
vidaktualiserasi problemetbenefikt syfte eller Inte sällanföretagen

s.k.brottslighet i med vissaekonomisk sambandmisstanke typer avom
i sammanhangvanligt tillvägagångssätt dessaskalbolagsaffärer. Ett är att

vinstbolag icke rörelse-"moderbolag" antal dvs.köper ettett upp
tillgångar består bankmedelendadrivande bolag motsom svararavvars

tillöverförs däreftervinster. De likvida medlenobeskattadebolagets
någon formför exempelvissåsom vederlag"moderbolaget" av

tillmed hänsynvarvid priset uteslutande bestämsimmateriell rättighet,
avdrag förvinstmedlen. På så skapasobeskattadestorleken de sätt ettav

neutraliserar vinsten, och "moder-rörelseutgift i skalbolaget somen
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bolaget" möjlighet disponera vinstmedlen.delenöver störreattges av
Företrädarna tillgodogör sig därefter för räkning oftamedlen egen

Ävenöverföring till i i fall stårkonto utlandet. de det täm-ettgenom
rättigheten betingat överprisligen klart den förvärvade och attatt ett

till oförsvarligt det mångaförfarandet med hänsyn borgenärerna ärvar
svårigheter gåvoavsikt eller någotgånger förenat med styrkastora att en

uppsåt gärningsmannen.hosannat
iSåsom straffbestämmelsen vårdslöshet borgenärer dag ärmotom

uppsåtskrav i förhållande till själva avhändandetkonstruerad, med ett
förhållande till försämringenoaktsamhet iendast krav avmen grov

Ävennågotförmögenhetsställningen blir tillämpningsområdet oklart. när
ekonomiskt trångmål företagitstår gäldenär i hardet alldeles klart att en

svårtekonomisk transaktion, detborgenärerna hänsynslös ärgentemoten
straffansvar.slå subjektiva sidan krävs förfast vad denatt som

emellertid intevårdslöshetStraffbestämmelsen borgenärermot tarom
sådana åtgärder omedelbart försämrar gälde-i hand sikteförsta som

förmögenhetsställning inriktade förmögenheteneller ärnärens attsom
rättssubjekt. l främstadirekt överföras tillskall förstöras eller ett annat

pågårsådana normalt underåsyftas förfarandenrummet ensnarare som
slösaktigtrörelse ochtid såsom fortsättande förlustbringandelängre av

äventyrligaemellertid så avhändanden ochSjälvfallet detleverne. är att
någoninom pågående rörelse ochofta företas förföretag ramen en

brottsbeskrivningarna kan knap-egentlig gränsdragning mellan de olika
upprätthållas.past

Även förlustbringande rörelse ochgäller fortsättandedetnär av
fixera vadsvårighetenliknande förfaranden den berördamöter attnyss
frågasubjektiva sidan fordras för straffbarhet. lden skall omsom

uppsåt i förhållande till medels-fordrasfortsättande rörelse torde attav
Enligtmotsvarande för rörelsen. vadförbrukningen inte varit till nytta

inte inträda i de fallStraffrättskommittén på sin tid anförde skulle ansvar
oförsvarligaobjektivtsig utgifter välgäldenären ärsetttar mensom

motiverade. Enligtsiktsjälv åtminstone längrehan anser varasom
gäldenärendet således för straffansvar krävasdetta uttalande torde att

förlustbringande ellerblir kontinuerligtför sig rörelsenhar klart attatt
fortsättamåste ha velatåtminstone misstänker ochhan detta antas
förlust-aldrig skulle kommadenrörelsen hanäven vetat att urom

måstesamtidigt gäldenären hainnebär i så fallsituationen. Men detta att
sintill försämraruppsåt förhållande hanåtminstone eventuellt i att

ihop med detsvårt få dettaförmögenhetsställning. Det är attattatt
rekvisitet gäldenärenavseendeoaktsamhet medbara fordras attgrov

förmögenhetsställning.sinmån försämrati avsevärd
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Även det gäller obeståndssituationennär det för straffansvar till-är
räckligt oaktsamhet kan visas hos gärningsmannen. Detatt grov sam-
band måste föreligga mellan insikten den ekonomiska situa-som om
tionen handlingsrekvisitet,och rörelsen inte kan bära utgifterna, inne-att

emellertidbär det lägre ställda ikravet subjektivt avseende iävenatt
blirdetta hänseende svårtolkat.

Det kan alltså konstateras bestämmelsen vårdslöshetatt motom
borgenärer oklar det gäller tillämpningsområdet,är när vilket i sin tur

bidragit tillkan ha den har kommit praktiskt bruk. Bestämmelsenatt ur
logiskt uppbyggd före 1986 års ändringar, då det rekvisitvar mera som

endast behövde täckt ioaktsamhet bestod gäldenärenattvara av grov
hade framkallat eller förvärrat obestånd. Vid bestämmel-översynen av

den justerasböra på sådant den alldeles klartsättett attsen synes
omfattar sådana fall torde ha stått i blickpunkten både vid desssom
tillkomst ioch samband med ändringar, nämligen situationer dåsenare
den eller kan befaras komma obeståndär handlar hänsynslöstsom
eller oförsvarligt sina borgenärer, det dock frågaärmot utan attannars

sådant fall i bestämmelsen oredlighet borge-ett motom som avses om
närer.

l sammanhanget kan naturligtvis inte från ibortse affärs-detattman
livet ofta uppkommer frågor värderingar från företagsekono-om som
misk synpunkt vanskliga bedöma. Straffbestämmelsenär börytterst att
inte få tillämpning innebäraskulle eller till straff-nära gränsa etten som

dåligabeläggande affärer. I dessa sammanhang det lättär attav vara
efterklok.

Genom den särskilda åtalsregeln i 8 § vilken enligt utredningens-
mening behållasbör torde emellertid sådana hänsyn inkunna vägas att-
förutsättningarna för straffbarhet i realiteten inte bliskulle komma föratt
vidsträckta, bestämmelsen får hållenäven allmänt utformning.om en
Åtal vårdslöshetför borgenärer får nämligen åklagareväckasmot av

påkallatendast det "allmän vilketsynpunkt", ha denärom ur avses
innebörden åtalsprövningen skall ske med hänsyn till såväl brottetsatt

och straffets syfte omständigheterna vid begående.brottetsart som
fråganNär det gäller brottsbeskrivningen utgångs-hur med dessa

måstepunkter bör utformas hålla i minnet den ekonomiskaattman
kriminalitet i dag realitet i många skiljer sig frånavseendenärsom en

verklighet förelågden bestämmelsen vårdslöshet borge-när motsom om
infördes. iDet kan sammanhanget det i den s.k. Rubi-närer nämnas att

framhålls straffbestämmelsens nuvarande utformningcon-rapporten att
ålderdomlig svåroch applicera företeelser inom dagens ekono-är att

miska Delvissamfärdsel. kan diskutera dettakanske är sant.omman
Man skulle frestad exempelvis rekvisitet "inlåta sig påsägaatt attvara
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äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse" är ganskaett
adekvat uttryckssätt inte minst vissaför företeelser under 1980-talet och

det lätt appliceraär vissa delaräven dagens ekonomiskaatt ochatt av
finansiella förehavanden. Men det kan erkännas formuleringarnaatt

ålderdomliga,är och brottsbeskrivningen "lever slösaktigt" intesynes
höra hemma i modern strafflagstiftning.en

Enligt utredningens mening bör straffbestämmelsen vårdslöshetom
borgenärer, vad gäller förmögenhetsförsämrande åtgärder, i förstamot

hand sikte på illojala åtgärder i näringsverksamhet. För straffbarhetta
liksombör för närvarande krävas gärningsmannen sittatt genom

förfarande skall försämratha sin förmögenhetsställning i avsevärd mån
i dåläge han eller kunde befaras komma obestånd. Liksomett var nu
bör huvudfall gäldenären i detta läge har fortsatt rörelseett attvara en

går med förlust, varvid dock bestämmelsens avfattning kanstorsom
redaktionellt förenklas i förhållande till nuvarande lydelse. De andra fall

vill komma kunna sammanfattassom man attsynes genom man gene-
rellt straffbelägger fall då gäldenär eller kan befaras kommaären som

obestånd vidtar borgenärerna oförsvarlig ekonomiskgentemoten
åtgärd, alltjämt under förutsättning han därigenom försämrar sin för-att
mögenhetsställning i avsevärd mån.

Det kan naturligtvis invändas bestämmelsen på detta kommersättatt
likna generalklausul. Men blirdet fallet huratt skulleänen nog man

formulera den. Och så det redan i inteär dag: heller gällande brotts-om
beskrivning äventyrligt företag, lättsinnig ansvarsförbindelse eller slös--
aktigt leverne "annan sådan åtgärd" kan straffbar-sägassamt avgränsa-
heten allmänt hållenän regel. vidFörst jämförelseannat genom en en
med vad kan uppfattas seriöst företagande och ekonomisk med-som som
vetenhet får straffansvaret sitt innehåll.

subjektivtI avseende bör oaktsamhet i förhållande till samtligagrov
objektiva rekvisit tillräckligt för straffansvar. Därmed undanröjervara

brist iden bestämmelsens konstruktion i dag svår-dengörman som
tillämpad åstadkommeroch den får tillämpningsområdedet iatt som
realiteten måste avsett.vara

Utformas straffbestämmelsen på detta intedet nödvändigtsätt synes
dessutom allmän föreskrift innehåll sådana avhändandenatt attge en av

i §1 skall, de sker oaktsamhet, leda till straff-som avses om av grov
för vårdslöshet borgenärer jfr tidigare förslag dettamotansvar om

1983:17Ds Ju 9 och 71 f.. sådanEn konstruktion skulles. s. nog
också upphov till tolkningssvårigheter vad medt.ex.ge nya menas en
oaktsam gåva.

Det har i olika sammanhang framförts kritik straffbestäm-mot att
melsen vårdslöshet borgenärer omfattar uppsåtliga för-ävenmotom
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inteuppsåtliga fallen dockutredningens mening deEnligt börfaranden.
något skulletill särskild bestämmelse,lämpligen brytas ut gesomen

Typisktnågon praktisk vinst.till konkurrensproblemupphov utannya
generelltgärningarna devårdslöshet straffbelagda ärför de settattsom

för-deåsidosättande borgenärernasmindre rätt äninnebär grovtett av
lik-de präglasi oredlighetsbestämmelsen;faranden snarare avsom avses

intressen.förhållande till borgenärernasuppsåt igiltighet än ontav
passandenågonförsvarlig ochBrottsrubriceringen får därför annananses

ocksåfinna. tordeövrigt svår Detvårdslöshet förbeteckning ärän att
utredningensrubriceringen blir något adekvathävdaskunna att ommera

förslag godtas.
uppgifts-för oriktigtstraffansvaretutformningengällerNär det av

utredningen behand-exekutiva förfaranden harmedlämnande i samband
gärningar börMotsvarandei avsnitt 4.3.2.frågadennalat närmare om

vårdslöshetförstraffansvaretomfattasbegås oaktsamhetde avav grov
borgenärer.mot

tillämp-till vissautredningenåterkommerförfattningskommentarenI
ningsfrågor.

Ätalsprövningsregeln

åtalsbegräns-meningutredningensframhållits enligttidigare bör,Som
Åtal vårdslös-utformning. förbehållas i sin nuvarandei 8 §ningsregeln

förmögenhetsförsämrandegälleralltså, detskallborgenärer närhet mot
påkallat allmänfåri de fall detinte väckasåtgärder, änannat uranses

synpunkt.
Riksåklagareninfördes förutsattesmed regelni sambandRedan attatt

riktlinjer förNågraenhetlig åtalspraxis.verka förskulle komma att en
utfärdats. Detinteemellertidtillämpas har ännuåtalsregeln börhur

ienhetligttillämpasinteuppfattning regelnutbredd attvara ensynes
åtals-hävdatsnågot håll detregioner. Från harolika ävenlandets att

nedbringa före-förlösninganvändsi vissa fallunderlåtelse attsom en
målbalanser.liggande

RÅlämpligtdetförslag godtasutredningensfalll attsynesvart om
och verkartillämpasi praktikenregelntid undersöker hurnågonefter

praxis.enhetligför en
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Strajfskalan

Straffskalan för vårdslöshet borgenärer enligt gällande ordningärmot
densamma för oredlighetsbrott normalgraden. Mot bakgrundsom av av
vad tidigare anförts, straffbestämmelsen vårdslöshetattsom motom
borgenärer generellt innefattar mindre åsidosättandesett ett grovt av
borgenärernas intressen, förefaller det emellertid oegentligt straff-att
maximum för brotten detsamma. litteraturenIår har förhållandet på-
talats anmärkningsvärt se Löfmarck, Brotten borgenärer, andramotsom
uppl. 187.s.

Problemet skulle naturligtvis kunna sålösas straffskalan för ored-att
lighet borgenärer höjs. Straffskalan för normalgraden övriga imot av
brottsbalken förmögenhetsbrott emellertid fängelse i högstärupptagna
två år. höjningEn straffmaximum för oredlighetsbrottet skulle såledesav
innebära systematisk avvikelse. Vidare skulle straffskärpning fören en
normalfallen i princip kräva straffet föräven de fallen höjs,att grova
något sigi diskutabelt.ärsom

fråganNär det gäller oaktsamhetsbrottens straffvärde har utred-om
ningen redovisat sina principiella synpunkter i sitt delbetänkandemera
se SOU 1995: 10 248 ff.. Resonemanget har godtagit regeringens. av
och giltighet i detta jfräger även sammanhang 1995/962170prop. s.
116.

En sänkning maximistraffet för vårdslöshet borgenärer ned tillmotav
månaders fängelse skulle i för sigoch med vanligaöverensstämmasex

principer i brottsbalken vad gäller förhållandet mellan uppsåtliga och
vårdslösa brott.

Till skillnad från ivad allmänhet vårdslöshetsbrottengäller försom
omfattar emellertid straffansvaret för vårdslöshet borgenär ävenmot upp-
såtliga gärningar. Detta naturligtvis omständighetär talar för atten som
straffmaximum kan högre vad normalt.sättas än ärsom annars

Enligt utredningens mening talar övervägande såledesskål för att
straffmaximum för vårdslöshet borgenärer sänks till års fängelse.mot ett
Härigenom tillhänsyn konsekvenserna frånäven straffprocessuelltas
synpunkt.

Preskription

Sätts straffmaximum vårdslöshetför borgenärer vid års fängelsemot ett
tillfår det följd preskriptionstiden för brottet enligt 35 kap. § blir1att

två år inte någon särskild bestämmelse meddelas.om
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Sådana förmögenhetsförsämrande åtgärder i straffbestäm-som avses
melsen vårdslöshet borgenärer iupptäcks allmänhet först imotom sam-
band med konkursutredning inleds. Innan förvaltaren fått till-haratt en
räckligt material för kunna till åklagarenanmälangöraatt atten om en
brottsmisstanke föreligger har ofta relativt lång tid förflutit. När åkla-

fåttväl anmälan krävs ofta ytterligare utredning innan åtal kangaren en
preskriptionstidenväckas. Skulle i de fallen tvåavsedda år årnu vara

risken flertaletuppenbar brott skulle preskriberas innan åtal kanatt
väckas.

Utredningen föreslår därför särskild preskriptionsbestämmelseatt en
införs för de aktuella brotten. Ett alternativtänkbart skulle därvidnu

låtakunna det omfattas enligtregel den 35attvara av samma som som
§ brottsbalken för bokföringsbrottkap. 4 gäller dvs. preskription skulle
frånräknas konkurs eller motsvarande inträffat inom år frånfemsom

så måste emellertidI fall införas för oredlighets-brottet. regelsamma
fallen skulle dessa kunna preskriberas tidigare vårdslös-änannars-

vilket få till följdhetsbrotten skulle mycket lång preskriptionstidatt en-
oredlighet skulle komma gälla. Lämpligen iför bör ställetatt en

intas iundantagsregel 35 kap. 2 § brottsbalken innebörd attav
preskriptionstiden blir år.fem Nämnda paragraf upphävdes 1975som

fråntidigare undantagsbestämmelse den allmänna regelnupptog en om
åtalspreskription i l

oriktigt uppgiftslämnande förhållandetNär det gäller under konkurs är
emellertid iBrottet upptäcks regel i anslutning till detnäraett annat. att
begåtts. Någon särskild preskriptionregel för de oaktsamma brotten

således inte. Preskriptionstiden blir fall i fortsättningenkrävs för dessa
två âr.
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Otillbörligt6 gynnande borgenärav

Utredningens förslag: Mannamånsbrottet får brotts-en ny
beteckning ioch benämns fortsättningen otillbörligt gynnande av

Straffbarhetenborgenär. knyts till oförsvarlighetsrekvisitett
så inträder för den viss borgenärsätt att ansvar som gynnar en

betalning, överlämnande säkerhet eller någongenom av annan
sådan åtgärd förfarandet oförsvarliguppenbartär medom

tillhänsyn storleken betalningen eller säkerheten tillsamtav
åtgärdens syfte övriga omständigheter.eller

Även den sådan oförsvarlig åtgärduppenbartsom genom en
försätter sig obestånd tillskall dömas för otillbörligtansvar

borgenär.gynnande av

Gällandel rätt

§ kriminaliserasI 11 kap. 4 brottsbalken två olika gärningstyper som
mannamån borgenärer. Paragrafens första sikte situa-styckemot tar
tioner då i obeståndssituationgäldenär borgenär deen en gynnar en
övriga borgenärernas bekostnad, medan andra stycket behandlar illojala
förfaranden med syfte underlätta ackord.att

i straffbestämmelsen vidFörsta stycket har ändrats de reformer som
åren 1976 1986 innehållägde och medan andra stycket harrum samma

års23 kap. 4 § strafflagen i 1942 lydelse. Vid 1976 års reformsom
beskrivningen de straffbara handlingarna utformning,gavs av en ny som

innebar inskränkning i straffbarheten för betalning förfallen skuld.en av
Ändringen år 1986 fick den betydelsen s.k. latenta skulder skallatt

vid mannamånsbrottet.beaktas även
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Gynnande viss borgenärav

Enligt första stycket första meningen den sig skyldig till mannamångör
borgenärer han obestånd,när vissär borgenärmot som, gynnar

betala skuld förfallen, betala medär sed-änatt annatgenom som
vanliga betalningsmedel eller överlämna säkerhet betingadsom var
vid skuldens tillkomst eller vidta sådan åtgärdattgenom annan om
åtgärden medför påtaglig fara för andra borgenärers rätt avsevärtatt
skall förringas. Enligt andra meningen i stycke inträdersamma ansvar

för det fallet gynnandet skettäven angivits,sätt änatt annat som nyss
åtgärdensyftet med varit otillbörligt. åtgärdDen bestämmelsenom som

i främstdetta led sikte betalning förfallen skuld.ärtar av
Straffansvaret inledningsvis begränsat till gärningar företas iär som

vid tidpunkt då obestånd föreligger. Detta kan till viss del förklarasen
betalningmed skuld i sig inte innebär gäldenärens förmö-att attav en
minskar.genhet Beträffande innebördenden obestånds-närmare av

rekvisitet hänvisas till vad anförts i avsnittethärom oredlighetsom om
borgenärer.mot

ytterligareEn begränsning liggerstraffbarheten däri förfarandetattav
inneburitskall ha gynnande i fall borgenär. Denna brotts-ett vartav en

förutsättning bestäms effektrekvisitet, åtgärden skallnärmare med-attav
föra "påtaglig fara för andra borgenärers förringasskallrättatt avse-
värt". Genom utformningen effektrekvisitet farerekvisit harettav som

det möjligt vid skadebedömningen beaktagöra ävenavsett att attman
sådana skulder inte uppkommit vid tidpunkten förännu den straff-som

gärningenbelagda då varit förutsebara s.k. latenta skulder.men som
Ordet i"borgenär" denna del alltsålagrummet skall enligt mottiv-av
uttalandena förstås så det inbegriper blivande borgenärer.ävenatt
Huruvida borgenär eller exempelvis betalninggynnatsen genom en

bedöma utgångspunkt frånmed ordning för skuldbetalningdenär att
föreskrivs i förmånsrättslagen. För straffansvar förutsätts således attsom

viddet tänkt konkurs vid tidpunkten gärningenför skulle ha funnitsen
i fall borgenär lika förmånsrättmed eller bättre denänvart en som
erhållit betalning eller säkerhet, och åtgärden förringat denavsevärtatt
först nämnde borgenärens rätt.

effektrekvisitet liggerI den ytterligare begränsningen fallendastatt
missgynnande straffbara. 689I rättsfallet NJA 1974avsevärt ärav s.

ansågs förringande betalningsmot-föreligga då de gynnadeavsevärt
tillsammans erhållit 8 000belopp drygt kr närtagarna ett om

tillgångarna enligt balansräkning uppgick tilloch skulderna bolagets i
500 respektive 48 Samma bedömning gjorderunda tal 17 kr 000 kr.

i rättsfallet 1986 779, avsåg åtalHögsta domstolen NJA bl.a. förs. som
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mannamån borgenärer i två fall. Den tilltalademot hade vid flera
tillfällen lämnat kortfristiga handlån till två olika bolag, i vilka han var
ställföreträdare. Det bolaget återbetalade vid åtta tillfällenena
sammanlagt 231 000 kr till ställföreträdaren. Enligt konkurs-
bouppteckningen uppgick bolagets tillgångar och skulder till drygt 4,9
milj kr respektive 22 milj kr. I det andra bolaget återbetalningarhade

vidskett tillfällen och avsåg sammanlagttre 141 000 kr. Enligt
konkursbouppteckningen uppgick tillgångarna till drygt 509 000 kr och
skulderna till drygt 2,7 milj kr. Utgången blev den i RHmotsatta
1983:70. HovR ansåg något förringandeavsevärt inte hadeatt skett

löneuttag, medfört borgenärernas utdelning minskatgenom medattsom
någraendast få Den tilltalade, VD och styrelseledamotprocent. som var

i olika bolag, hade betalat förfallna löner till sigtre själv. Iut ett av
bolagen tillgångarmed 122 000 kr och skulder uppgående tillom
890 000 kr hade utbetalning 25 000 kr gjorts. Enligt HovR:nsen om
mening borde frågan övriga borgenärers rätt förringatsavsevärtom
bedömas med hänsyn till gäldenärens allmänna ekonomiska ställning och
omfattningen skuldsättningen vid tidpunkten för åtgärden, varvidav
likartade överväganden ansågs böra vid återvinninggöras enligtsom
bestämmelsen i 4 kap. 10 § konkurslagen i frågan viss betalningom
"avsevärt försämrat gäldenärens ställning".

Det emellertid tänkbartär bör utgå från absolutatt man numera en
värdebedömning i större utsträckning kommitän till iuttryck desom
refererade rättsfallen jfr Beckman m.fl. Kommentar till brottsbalken

Även5:e uppl., 659. har den utgångspunkten börs. om man natur-
ligtvis gäldenärens allmänna ekonomiska ställning i det särskilda fallet

fåkunna betydelse för bedömningen. Om betalning eller ställandeetten
säkerhet påverkat flera borgenärers torderätt bedömningenav av om

förringandet varit böra skeavsevärt med hänsyn till den sammanlagda
effekten åtgärden. I det tidigare omnämnda rättsfallet NJA 1974av s.
689 hade utbetalningarna tillsammans drygt 8 000 kr skett kring års-om
skiftet 1970/71. Basbeloppet vid denna tidpunkt uppgick till 6 400 kr.
Med dagens penningvärde skulle detta betalning i rundamotsvara en om
tal 50 000 kr.

Det först nämnda och praktiskt viktigaste fallet gynnande kanav som
mannamånutgöra borgenärer betalningär skuld för-mot ärav som

fallen. En skuld förfallenär den dag då borgenären har fordrarätt att
betalning vidoch, frånvägran gäldenärens sida, framtvinga betalning
exekutiv Att skuldenväg. till betalning med stödsagts s.k.upp av en
förfalloklausul inverkar inte bedömningen. I detta sammanhang bör
särskilt checkräkningskrediter,nämnas vilka förlängs automatiskt för det
fall uppsägning inte sker före visst datum varje år. inbetalningEnett
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kredit således betraktacheckräkning utnyttjad regelmed är attsomen
för fallet bankenbetalning icke förfallen skuld. Endast det attavensom
förfalloklausul, detkrediten, stödeventuellt med ärsagt av enupp

Även tidbetalning kortbetalning förfallen skuld.frågan enom en av
alltsåbetalning icke förfallen gäld ochföre förfallodagen ärutgör en av

straffbestämmel-mannamån borgenäreri princip straffbar mot omsom
sinstrikt efter ordalydelse.tolkassen

betalningsmedel densedvanligaBetalning med nämnsänannat som
betalning dettaHar skettformen straffbart gynnande. sättandra enav

således följa oberoendemannamån borgenärerförkan mot av omansvar
Formuleringen hämtadbetalning inte.varit förfallen till eller ärskulden

I motivenåtervinning i 10 § konkurslagen.4 kap.från bestämmelsen om
1976 års reformi förarbetena tillliksomtill bestämmelse,denna av

mannamånsbestämmel-idå formuleringen infördesgäldenärsbrotten -
förhållandena itillrekvisitet tolkas med hänsynskallanförs attsen -

förhållandena i borge-beaktandebransch medgäldenärens även avmen
ibedömningen bör dettastraffrättsligaFör denyrkesgren.närens

på återvinnings-från rättspraxisvägledning kunna hämtasavseende även
inventarier tordeöverlåtelse rörelsensbetalningområdet. En genom av

betalningsmedel.osedvanligamedså den skettbedöma attattvara
Överlämnande skuldens till-betingad vidintesäkerhet varsomav

Medmedföra straffansvar.tredje åtgärd kankomst somanges som en
gällervarje form, sig detsäkerhet isäkerhetöverlämnande vareavsesav

i fast egendom.pantbrevföretagsinteckning elleregendom,vanlig lös
obeståndsäkerhet sedanställandelån medOmsättning ett av nyav

mannamån. Ställandemedföra försåledesinträtt kan av en nyansvar
lånhöjning löpandemotsvarande ärmedi sambandsäkerhet ettaven

inteEtt utbyteinte straffbart. ärdäremot pant att som en nyanseav en
nyinsatta.deni värdeutbyttapantsättning den motsvararpantenom

formuleringenavslutas medstraffbara åtgärdernaBeskrivningen deav
årsvid 1976 reformmotivuttalandenaåtgärd. Enligtsådan avannan

huruvida åtgärden skallfråganavgörande fördetgäldenärsbrotten är
till förmånvidtagitsåtgärdenomnämnda,sådan de omsomvaraanses
skyldighetcivilrättslignågonförelegatdetviss borgenärför attutanen

går medgäldenärenSå fallet97.1975/76:82 ärprop. t.ex. oms.
betalareller hanavtalatsdenförfallodagtidigare än enomsomen

fall kankredit. Etthan köptmed de attleverantör annat varavaror
samtidigtgäldenärenskuld ochför gäldenärsgår i borgentredje enman

Någon säkerhetåtagande.för dennestill borgensmannensäkerhetlämnar
förfarandetfrågan ärinte formellti falldet dettaefterhandi är menom

säkerhetöverlämnandeåtgärd. Medsådanmedjämförbartfullt aven
rättshandlingaroch andralösöreköpjämställasvidarekan som ges
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formen överlåtelse. Jämförbar med de angivna åtgärderna ocksåärav
kvittning, sker under sådana omständigheter den inte kunnatsom att

iföretas konkurs. En borgenär har förfallen motfordranen som en
gäldenären får kvitta denna fordran i gäldenärens konkurs. Borgenären
får härigenom betalt hinder andra borgenärers förmånsrätt. Detutan av
förringar då inte andra borgenärers till betalning kvittningrätt om av en
sådan motfordran sker före konkursen. Straffansvar kan däremot komma
i fråga borgenären vid förvärvet fordringen hade skälig anledningom av

gäldenären obestånd eller han förvärvat motfordrananta att var om
på gäldenären överlåtelse från tredje viss tid före kon-genom en man

i vilkakursen, fall villkoren för kvittning i konkurs inte uppfyllda.är
Om gäldenären låtit borgenären sig i skuld isätta kvittningssyfte kan
åtgärden jämställas med betalning med osedvanliga betalningsmedel.en

Enligt andra meningen i första stycket varje åtgärdär vari-annan
gäldenären i otillbörligt syfte viss borgenär straffbargenom gynnar som

mannamån borgenärer. Detta iled bestämmelsen främst sikte påmot tar
betalningar förfallna skulder och ställande säkerheterav av som
betingats vid skuldens tillkomst. Enligt motiven kriminaliseringenavses

sådanaträffa betalningar förfallna skulder då gäldenärens handlandeav
bestäms önskan i obeståndssituation visa välviljaattav en en mot en
speciell borgenär, fastän det sker på övriga bekostnad.borgenärers Så
får förhållandet vidbl.a. betalning till närståendeanses vara en person
eller till ibolag vilket gäldenären har intressen. Utanför detett
straffbara området faller däremot enligt motiven situationer som
kännetecknas gäldenären vid betalning vanligtatt sättav en av en
förfallen inteskuld har något särskilt intresse ifrågavarandedenav
borgenärens förmögenhetsställning. Detta så alltidgottanges som vara

vidfallet betalning vanliga löpande fordringar avseende avbetal-t.ex.av
ningsköp, hyra eller skatt. Det alltså otvivelaktigtär straff-attnumera

för mannamån borgenärer inte drabbar ställföreträdaren förmotansvar
tillgängligagäldenärsbolag obestånd använder medel förett som

inbetalning bl.a. förfallna källskatter arbetsgivaravgifteroch i syfteav
undgå personlig betalningsskyldighet.att

Främjande ackordav

I andra stycket straffbeläggs illojalt handlande itypen annan av en
obeståndssituation nämligen det gäldenär direktmed uppsåtatt atten
främja offentligt eller privat ackord hemligen lämnar eller utlovar
betalning eller förmån.annan
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För straffansvar fordras inte gärningen förringar andra borgenärersatt
Ansvar inträder exempelvis i det falletrått. gäldenär hemligenatt en

skriver borgenärs fordran för förmå honom medatt att ettupp en
utomståendeackord tillskjuter såmedeläven attom en person mer-

kostnaden täcks. Utanför det straffbara faller däremot det förfarandet att
utomstående erbjudande förmån förvärvar fordringar till-utanen av

sådanahörande borgenärer inte vill medge ackord och därefter isom
egenskap fordringsägare sigansluter till ackordet. Straffbudet vissharav

imotsvarighet 12 kap. 19 § konkurslagen och 36 § ackordslagen 3 kap.
första stycket 3 lagen företagsrekonstruktion, enligt vilka bestäm-p om

hindermelser ackord fastställs föreligger bl.a. då finns skäligdetmot att
anledning gäldenäreni hemlighet någonhar borgenär föranta att gynnat

inverka på ackordsfrâgan någoteller svek har vidägtatt att annat rum
ackordet.

kriminaliseringen inte bli vidsträckt rekvi-För skulle för behöllsatt
sitet "gäldenär" i förevarande straffbestämmelse vid 1986 års reform.

7 § första stycket kan emellertid iMed stöd gäldenärsärannanav som
gärningsman.ställe dömas såsom

Vid tillkomsten skuldsaneringslagen ifrågasatte Lagrådet inteav om
tilltillägg borde förevarande straffbestämmelse. Departements-görasett

fann emellertid inte något sådant behov föreligga med moti-chefen
förhållandena vid sådanaveringen ackord kan gäldenären haratt attvara

till sitt förfogande han disponera imedel kan sättsom anges
så inte förhållandet vidstraffbestämmelsen är avsett attattmen vara

själva institutskuldsanering eftersom tanken med detta gäldenärenär att
några till förbe-inte skall medel förfogande vad han skallha utöver

försörjning.hålla sig för sin omedelbara
företagsrekonstruktion inte någonhar medförtInförandet lagen omav

ändring straffbestämmelsen.av

Medverkan

betalning föri kunna eller säkerhetbör allmänhetEn borgenär ta emot
övrigagäldenärens borgenärerbehöva undersökafordran utan att omen

ocksåvissa bör han kunnadärigenom lider skada. Inom utövagränser
behöva befaraför betaltpåtryckningar gäldenären utan attatt
tillvägagångs-sittefterräkningar. borgenärenrättsliga Endast om genom

rimligenbör detillojalitet medborgenärernavisar uppenbarsätt mot
anledning idenna haringripa med straffansvar. Avi frågakomma att

blivit gynnadföreskrivits den borgenär§ stycket7 andra att genomsom
till brottetmannamånsbrott skall för medverkandömasgäldenärens
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brukat otillbörligtendast han hot eller otillbörligt löfte förmånom om
eller han handlat i hemligt samförstånd gärningsmannen. Vidmedom

vägledningbedömningen otillbörligthot kanärett attom anse som
från tillämpningen straffbestämmelserna tvånghämtas olaga 424av om

utpressningBrB och 924 BrB.

6.2 Bakgrunden till ordningnuvarande

Huvudinriktningen vid års mannamånsbestämmelsen1976 översyn av
begränsa kriminaliseringen i fråga betalning förfallnaatt omvar av

vanliga betalningsmedel. ansågs lagråds-skulder med Därvid det enligt
remissen i främsta kriminaliseringen inte skulleangelägetrummet att

löner,sådana betalningar framstår ordinära, exempelvisträffa som som
amorteringar lån avbetalningsköp,avtalade eller hyra, arrende eller

insättningar på checkräkningskredit. Till ordinära betalningar får normalt
betalning fråga kom särskildräknas skatter, ägnasäven attav en som

under lagstiftningsarbetet.uppmärksamhet
obeståndi andra fall gäldenär betalar förfallenMen även när en en

ansågs enligt lagrådsremissen omständigheterna ivanligtskuld sätt
sådana straffansvar mindre motiverat. Därvidregel att ettvara var

det ligger i förhållandenaframhölls bl.a. sakens närmastatt natur att
risken förföre konkursutbrott ofta mycket pressande ochär att attett en

felbedömning görs är stor.
Samtidigt framhöll departementschefen det kunde tänkas före-att

då betalning förfallen vanliga betalnings-fall skuld medkomma en av en
så i sig moti-kunde sig stötande, den och för skulle tyckasmedel attte

samhällsreaktion. hänsyn härtill kundeMed övervägaman envera en
lösning innebära straffansvaret skulle stå kvar förskulle attt.ex.som

ordinära.sådana betalningar förevarande slag inte kan Ensom ansesav
lösning linje skulle emellertid enligt departementschefensefter denna
mening till alltför utformning straffbestämmelsen ochleda aven vag

i konkreta falletsvårigheter för enskilde det gäller detskapa den när att
förhållainte. vidarehandling straffbar eller Det tordebedöma ärom en

verkligen vill kommasig så i de fall dennaatt typav som man
alltid sådanaomständigheterna praktisktstraffrättslig ärväg, atttaget

till för vårdslöshet borgenärer.gäldenären kan fällas motansvar
bort föri lagrådsremissen straffansvaret bordeSlutsatsen blev tasatt

betalning på vanligt förfallna skulder.sätt av
kritikingåendeföremål för synnerligenDetta förslag blev aven

i slutprotokollet.inte departementschefenLagrådet och vidhölls av
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Departementschefen särskilt Lagrådet berörd situation därtog upp en av
ställföreträdaren för gäldenärsbolag har intressen i bolagett ett annat
med fordran gäldenärsbolaget och förklarade sig Lagrådetmedense

i liknandedenna och situationer betalning förfallna skulderattom av
inför ekonomiskt sammanbrott kunde tänkas ske på från övrigaett ett
borgenärers synpunkt kvalificerat illojalt sätt.

Resultatet blev mannamånsbestämmelsen erhöll sin nuvarandeatt
lydelse speciellamed det subjektiva rekvisitet avseende betalningar av
förfallna skulder och ställande säkerhet varit betingad vidav som

tillkomst.skuldens

6.3 Kritik bestämmelsens nuvarandemot

utformning

Mannamånsbestämmelsens avfattning ihar flera avseenden blivit föremål
för kritik. Till början bör idet den s.k. Rubicon-rapportennämnas atten

68 riktas kritiks. det vid mannamån borgenärer ärmot att mot en
straffbarhetsförutsättning den företar åtgärd det slagatt som en av som
paragrafen skall obestånd. Till skillnad från vadavser vara som

enligtgäller ll kap. l 3 §§ räcker alltså intedet för straffbarhet att-
fara föreligger för gäldenären skall komma obestånd åtgärdennäratt
vidtas. Enligt inkongruensdetta i regelsystemet.utgörrapporten en

Paragrafens nuvarande avfattning emellertid i flerahar andra mera
grundläggande kritiseratshänseenden i den rättsvetenskapliga litteratu-

Professor Nils framhållerJareborg i Brotten 2 180uppl. attren. s.
mellan förfallna inteoch förfallna betalningar blir alltförgränsen skarp

med den nuvarande avfattningen och detta bereder bekymmer bl.a.att
vid fullt godtagbara betalningar. Därvid framhålls kanatt man vara
brottslig inte betala exakt på förfallodagen. Enligt Jareborgsattgenom
mening ordinäraborde betalningar helt undantagna från straffbar-vara
heten. Dessutom framhåller svårtJareborg det hur det kanäratt att se

straffvärt tillgodose borgenär med säkerhet förattvara mera en ny en
förfallen skuld betala skulden.än att

Även professor Madeleine Leijonhufvud riktar i sitt arbete Brotten
kritik förhållandetborgenärer 2 uppl. 257, 267 och 275 detmot mots.

betalningar före förfallodagen omfattas regelsträngare änstraxatt av en
sådana förfallen. Också i ifråga-skett skulden detta arbetenär ärsom

inte straffansvaret borde begränsas till extraordinära betal-sätts om
ningar.
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Kritik riktatshar idet första styckets andra mening före-även mot
kommande subjektiva rekvisitet otillbörligt syfte". I detta avseende

omfattningenförefaller straffansvaret enligt Leijonhufvud a.a.av s.
både svårförståeligt267 i isak och oklart uttryckt lagtexten. I

brottsbalkskommentaren del I 5 666 fråganuppl. ställs konstruk-s. om
speciellationen detta subjektiva rekvisit uppfyller legalitetsprinci-av ens

krav strafflagstiftning.pens
Slutligen förtjänar erinrashär det före 1976 års reform från fleraatt

håll ifrågasattes betalning skulder huvud borde kunnaöver tagetom av
föranleda straffansvar 208se bl.a. 1962: 10 B och Thornstedtprop. s.
i Festskrift för 385; jfr avsnittAgge 2 ovan. Denna tanke tass. upp

i Leijonhufvuds -liksom iarbete, där den henne utarbetadenytt av
promemorian Ds Ju 1983: 17 90 ff. tanken förs fram endast till-s. att-

närstående kriminalise-godoseende borgenärer skulle omfattasav av
ringen 292.a.a. s.

överväganden förslag6.4 och

Utgångspunkter

framgår i sammanfattatsSom redan vad här korthetstörstaav som ovan
kritiken mannamånsbestämmelsensfrån förarbetena och nuvarandemot

utformning vid förenadkonstruktion straffansvarets detta brott medär
åtgärdbetydande problem. Ytterst sammanhänger problemen med att en

rättsordningen i inte ocksåandra sammanhang bara uppmuntrar utansom
framtvinga betalning vissa speciella situationerskulder i harkan av- -

så inte bringas återgåklandervärd den bara kanatt attansetts
civilrättslig kriminaliserats.harväg ävenutan

finns anledning hålla vid utgångspunkten för 1976 årsDet fastatt
betalning och liknande åtgärder endast underreform skuldatt en av en

omständigheter föranleda straffbarhet förspeciella skall kunna manna-
mannamånsbestämmelsensmån. kritik anförtsDen har motsom nuva-

inteutformning visar emellertid den lösning valts harrande att som
blivit fullt lyckad.

i kritiken sammanhänger med den skarpahuvudpunkternaEn av
å sidan betalningbestämmelsen efter orden mellanskillnad gör enasom

betalning ovanliga betalningsmedel ochförfallna skulder, medav
inte varit betingade vid skuldens tillkomstsäkerheterställande somav

sidan betalning på vanligt förfallna skulder ochå andraoch sätt av
också åter-åtgärder. kritik delvisjämställda Denna drabbardärmed
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vinningsbestämmelsernas utformning se 4 kap. l0§ konkurs-t.ex.
lagen. Det visserligentorde inte ha varit mannamånsbe-attavsett
stämmelsen skall tillämpas så exempelvis betalning sker föreatt en som
förfallodagen i anslutningnära till denna straffrättsligt skallmen
betraktas betalning icke förfallen skuld. Och gäldenärsom av en om en

ieller anslutning säkerhettill förfallodagen ställer för skuld ien
stället för förbetala den torde inte risken straffbarhetatt större änvara

han i stället hade erlagt betalning. Men otvivelaktigt likvälgällerom att
mannamånsbestämmelsens avfattning i denna del inte tillfredsställ-är
ande.

Ordinära betalningar

Som framgår förarbetena till återvinningsbestämmelserna i konkurs-av
lagen kan betalning med ovanliga betalningsmedel liksom betal-en en
ning i förtid mycket väl betraktas ordinär. Det framhålls därsom att
betalning ovanligamed betalningsmedel i allmänhet ovanligt iärsom en
viss bransch någon gång i det särskilda fallet kan fullt korrekt. Ochvara
betalning i förtid kan praktiska skettskäl ha kort före förfallodagenav
eller företagitskan ha för viss rabatt skall erhållas SOU 1970:75att en

150. Det ligger till hands inära överensstämmelse med vad bådeatts.
Nils Jareborg och Madeleine Leijonhufvud rekommenderat justera
bestämmelsen så det uttryckligen framgår ordinära åtgärder alltidatt att
faller utanför det straffbara området.

Med utgångspunktdenna kan fråganställa det skulle innebäraman om
tillräcklig avgränsning det kriminaliserade området uttryckligenen attav

föreskriva ordinära åtgärder aldrig leda tillkan föratt ansvar manna-
mån. Man iskulle så fall kunna det speciella subjektivaavvara
rekvisitet, otvivelaktigt okonventionelltär och också upphov tillsom gett
kritik.

Som framgått övervägdes sådan lösning vid 1976 års reform,en men
tanken avvisades. En lösning efter denna linje skulle enligt departe-
mentschefens mening leda till alltför utformning straffbe-en vag av
stämmelsen och skapa svårigheter för den enskilde det gäller inär detatt
konkreta fallet bedöma handling straffbar eller inte.ärom en

Vid övervägande denna fråga finns det anledning erinra vadav att om
inbegripas under begreppet ordinär betalning. Enligt förar-avsettssom

tillbetena konkurslagens återvinningsbestämmelser tidigarese de
åberopade uttalandena i SOU 1970:75 150 till vilka departements-s.
chefen anslutit sig det "vanligaär löpande betalningar,avsett att t.ex.
avtalade i behörigoch ordning betalade amorteringar lån, avbe-
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talningsköp hyra, arrende skatt eller innehållna källskattersamtm.m. av
och underhållsbidrag" skall räknas ordinära. Detsamma skall gällasom

Åter-"de insättningarnormala checkräkningskredit".görssom en
vinningsbestämmelserna huvud inte tillämpligaöver tagetanses
kontantaffärer, och betalning faktura avseende leverans haren av en en

jämställa med kontantaffär fakturan erhållitsävenansetts attvara en om
någon tid efter leveransen. Däremot det inte "betalningär avsett att av

ståttskuld eller kumulerats under längre tid skall godtagsutesom som
ordinär". Vidare anförs betalning skett sedan gäldenärenatt en som
förklarat sig inställa sina betalningar inte heller, objektivt kansett, anses
ordinär, "frånsett hyra för bostad l". Som ordinära vidareböro
betraktas "till beloppen normala ersättningar för undersökningar ettav
företags möjlighet fortsätta driften".att

Åtskilliga rättsfall området har refererats sedan återvinnings-
bestämmelserna fick den aktuella utformningen. I NJA 1982 135nu s.
betraktades betalning enligterlagts tidigare uppgjorden som en
amorteringsplan ordinär, och bedömning gjordes i NJAsom samma
1988 149 med avseende betalning skett leveranss. en som genom av

i kontokurantförhållande inomträvaror för långvarigtett ettramen
samarbete emellan. Som ordinär betraktades i NJA 1987 872parterna s.
likaledes betalning fakturor i förtid motiveringenmed dentreen attav
det fråga transaktioner stod kontantköpen Som ickenära.var om som
ordinära betraktades å andra sidan i NJA 1981 534 1982och 224s. s.
betalningar skulder stått tidlängre i det sistnämnda falletuteav som en
hade skulden kumulerats. I NJA 1989 3även och 1990 649 gjordes. s.
Högsta domstolen helhetsbedömning samtliga föreliggandeen av
omständigheter i båda fallen resulterande i intedet varit frågaatt om
ordinära betalningar.

Även dessa rättsfall givetvis bidragit till klarlägga rättslägetattom
alltsåoch bedömningen kan någotske säkrare grundval ännumera en

vad fallet år 1976, måste det konstateras begreppet ordinär fort-attvar
farande behäftat med ganska betydande tvåär osäkerhet. l de mesten av
anlitade lagkommentarerna området, i vilka rättsfallen beaktats,
uttalas bedömningen vad skall ordinär betalningatt av som anses vara en

tillhöra svårastede problem den konkurslagstiftningenansetts som nya
ÅtervinningLennander, i konkurs, respektive2 uppl. 238rest atts.

rekvisitet kan beräknas medföra tillämpningssvårigheteravsevärda
Welamson, Konkurs, 8 uppl. 79.s.

Det anförda tillleder det fortfarande inte skulle tillfreds-att vara
låtaställande det bli avgörande för straffansvaret inte varitdetatt att

fråga ordinär betalning. Man dåskulle använda sig begreppettom en av
har fixerade konkursrättsliga konsekvenser samtidigt detsom som
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till för lämpligenfortfarande alltför osäkert sin innebördär närmare att
bilda kriminaliserade området.på avgörande för detsätt gränsett en

ändamålsenligt låtaDärtill det inte detkommer att attsynes vara
rekvisitet rekvisitet för återvinning.straffrättsliga sammanfalla med
principer kriminaliserade områdetEnligt vanliga bör det snävarevara

civilrättsliga. Slutligen det problemet detdet möteravgränsat än att
således inteterminologi betalningar ochenligt konkurslagens endast är
kvalificerasliknande åtgärder kanställande säkerhet eller andra somav

egentlig förklaring iståndpunkt inte får någonordinära, en somsom
juridiska litteraturenkritiserats i denförarbeten ochkonkurslagens som

anförd litteratur.84 2 med därWelamsonse nota.a. s.
Även i mannamånsbestämmelsenuttryckligen skulle attangeom man

alltsåstraffbarheten behövs detordinära åtgärder faller utanför ett ytter-
gripa för mycket.rekvisit kriminaliseringen inte skallligare för överatt

närståendesituationerzStrajfansvar endast

Madeleine Leijonhuf-professorframgår det tidigare anförda harSom av
promemoriani utarbetadesåväl i sin monografi den hennevud som av

närståendetillgodoseendefört fram tanken endastDsJu 1983: 17 att av
Detta kanomfattas kriminaliseringen.skulleborgenärer synas varaav

i linje med departements-ligger vältilltalande tanke dessutomsomen
vid 1976 årsutgångspunkter reform.chefens

tvingassådan lösning har dock den svagheten avgränsaEn att man
närstående; i JuDsskall betraktasborgenärerden krets somsomav

avgränsning deni1983:17 föreslogs detta hänseende somsomsamma
Svårigheteri § konkurslagen.till uttryck 4 kap. 3kommernumera

då ekonomisk intresse-falldå ofrånkomligen det gälleruppkommer när
dennaoch borgenärenföreligger mellan gäldenärengemenskap attutan

närstående-formelltsådana rekvisit gäller förinordnas ikan att ettsom
betalningföreligga. Vidare gällerförhållande skall att av enenanses

närstående. Det kantillförsvarlig den skettskuld kan även omvara
underhållsbidrag till barn. Heltskuld avseendekumuleradgällat.ex. en

lösning.inteidealisk därför heller dennaär

otillbörligt syfte"rekvisitetsubjektivaDet

vad harlösningendiskuterade näraSakligt ligger den senast mansett
rekvisitet.subjektivaspeciellanuvarandedetåstadkommavelat genom

skuld ellerförfallenvanligtbetalninginnebärDet sättatt enav enen
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liknande åtgärd kan träffas straffbarheten endast den företagits iav om
otillbörligt syfte. Avsikten kriminaliseringenär skall träffa de "fallatt
då själva syftet med betalningen kan betecknas otillbörligt, dvs. fallsom
då gäldenärens handlande bestäms önskan i obestånds-attav en en
situation visa välvilja speciell borgenär, fastän det sker demot en
övrigas bekostnad". Utanför det kriminaliserade området har fallaavsetts
situationer kännetecknas gäldenären inte har något särskiltsom attav
intresse den ifrågavarande borgenärens förmögenhetsställning. Dettaav
har antagits praktiskt alltid förhållandet vid betalningartaget vara av
vanliga löpande fordringar avseende avbetalningsköp, hyra ocht.ex.
skatt. Otillbörligt syfte föreligger också i det opraktiska fallet attmera
gäldenärens direkta avsikt skada övrigaär borgenärer.att

Detta rekvisit har varit föremål för prövning i två refererade rättsfall.
I det dessa, NJA 1980 94, hade ställföreträdaren förena av s. ett
byggnadsbolag i samband med utförandet entreprenad förav en en
kommuns räkning, låtit bolaget betala vissa underentreprenörer. Han
fälldes till i tingsrätten och hovrätten. Hovrätten ansåg hansansvar att
handlingssätt kunde varitha betingat önskan hjälpa kommunenattav en

slutföra projektet det likväl illojaltatt attmen mot storvar en grupp
borgenärer. Högsta domstolen konstaterade betalning inte kanatt en

ske i otillbörligt isyfte mannamånsbestämmelsens mening enbartanses
därför gäldenären inser betalningen borgenärenatt andraatt gynnar
fordringsägares bekostnad. Härutöver måste fordras gäldenären föratt
sitt gynnande just ifrågavarandeden borgenären haft någon särskildav
bevekelsegrund förtjänar beteckningen otillbörlig. Vilket eller vilkasom
motiv föranlett ställföreträdaren just de borgenärersom att gynna som
han hade betalat hade inte blivit i målet, och ställföreträdarenutrett
kunde därför inte övertygad ha ihandlat otillbörligt syfteattanses om
i lagrummets mening.

I det andra rättsfallet, NJA 1986 779, hade ställföreträdaren förs. ett
aktiebolag låtit bolaget erlägga betalning till självhonom för fordranen

han hade på bolaget. Han fälldes i instanser.alla Högsta domstolensom
uttalade ställföreträdaren förnär bolag i obeståndssituationatt, ett en
låter detta betala förfallen oprioriterad tillskuld ställföreträdarenen
själv, kravet på otillbörligt syfte i linje med vad anförts i för-som
arbetena fickregel uppfyllt.som anses

Den tillämpning kommit till iuttryck de angivna rättsfallen fårsom
följdriktig utifrån den tankegång legat till grund för detanses som

Ävenspeciella subjektiva rekvisitet. sakligt framstår utgången i desett
båda målen rimlig, och ändring frågaeventuell i rekvisitensom en om
för mannamånsbrottet inte böra utformas så den skulle ha lettattsynes
till resultat i någotdera målen.ett annat av
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alternativ lösningEn

tillräcklig anledning ändra detifrågasättas det finnsDet kan attom
rekvisitet, i enlighet med vad förut harsubjektiva dettaäven somom

lagstift-motsvarighet håll iokonventionellt och saknarär annatsagts
utredningsförslagförtjänar emellertid anmärkasningen. Det att ett om

slagsotillbörlig kurspåverkan medbrottinförande ett nytt sammaav --
närvaranderekvisit mannamånsbestämmelsens försubjektiva över-som

1994:68 67 ff..SOUinom Finansdepartementet sevägs s.
Å rekvisitet blivitsubjektivasidan förut framgått detharandra som

fårrättsvetenskapliga litteraturen detså kritik idenföremål för skarp att
alter-granskningremissinstansernasbefogat för presenteraatt enanses

utformasOavsett hur dennakonventionellt slag.nativ lösning av mer
måste få viss prägelifrån bestämmelsensvårt kommadet attatt ensynes

frånhelhetsbedömningmöjlighet tillgeneralklausul ensom gerav
sida.domstolens

sig någonalternativ tänkatillligger handsDet närmast att ettsom
i vissaförekommerförsvarlighetsrekvisit, konstruktionform somenav
till8 Med hänsyn13 kap.brottsbalksbestämmelser,andra attt.ex. a

tillämpningrestriktiv böralltjämt angeläget säkerställadet här är att en
betalningförså straffansvarrekvisitet i så fall formuleras att av enen

varigenom borgenäråtgärdliknandesäkerhet ellerskuld, ställande enav
framstårtill sitt syfteåtgärden med hänsynförutsätter att somgynnas

betalningarordinärainnebära allaoförsvarlig. skulleDettauppenbart att
området begränsakriminaliseradeutanför detvidare faller menutan

princip bordebetalningar. Ibeträffande andrastraffansvaret även
betalning förfallnavidåtminstonestraffansvarfortfarande gälla att av

dåi sådana falli fråga baraåtgärder kommaliknande kanskulder och
obeståndssituationiönskanhandlande bestämsgäldenärens att enav en

övrigassker defastän detspeciell borgenär,välviljavisa mot en
bekostnad.

ytterligarenärvarandeförmannamånsbrott förutsätterförStraffansvar
förringasskallövrigaföreligger borgenärers rättpåtaglig fara attatt

utformningen bör kunnaredaktionellaförenkling denEnavsevärt. av
på detoförsvarlighetsrekvisitet formuleras sättetåstadkommas attgenom

sådå avfattasBestämmelsen kantillgodoses.aspektdenna attävenatt
viss borgenärobestånd,då handen är genomengynnarsom,

åtgärd skall dömassådansäkerhet ellerställandebetalning, annanenav
till beloppetshänsynåtgärden medmannamån borgenärer,för mot om

omständigheterövriga ärtill syftet ellerstorlek,säkerhetenseller samt
oförsvarlig.uppenbart
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Framkallande obestånd betalning och liknande åtgärderav genom

Som förut har har inämnts det den Rubicon-rapportens.k. s. 68
riktats kritik det vid mannamån borgenärer, till skillnad frånmot att mot
vad gäller enligt 11 kap. 1 3 §§, straffbarhetsförutsättningärsom en-

den företar åtgärd det slag paragrafen skallatt som en av som avser vara
obestånd. Det räcker alltså inte för straffbarhet fara föreligger föratt
gäldenären skall komma på obestånd åtgärden vidtas.näratt

Denna skillnad dock svårfrånkomlig. Iär 11 kap. 21 och §§ straftbe-
läggs handlingar i sig kan bedömas otillbörliga åtminstoneellersom som
anmärkningsvärda. Så inte fallet iär 11 kap. 4 § mannamånsansvaret-
drabbar den betalar skuld, låt särskilda kvalificerandeattsom en vara
rekvisit ställs upp.

Att generellt utsträcka straffansvaret för betalning skulder till fallav
då gäldenären inte obestånd skulle enligt utredningensär mening föra

långt.alltför Det bör här särskilt anmärkas 1986 års ändringar iatt
mannamånsbestämmelsen får elimineratha tidigaredet problemetanses
med s.k. latenta skulder, dvs. skulder formellt inte förelåg vidsom
gärningstillfället då kunde förutses, något kan falletsommen som vara
bl.a. med skatteskulder. Det fullt klartär skall hänsynatt tanumera man
till sådana både vidskulder obeståndsbedömningen och vid prövningen

skadeverkningarna för borgenärerna. Det har kommit till uttryckav
mannamånsbestämmelsen till skillnad från tidigareattgenom numera

riktar sig inte endast den gäldenärärmot utan motsom samtenvar
det tillräckligt faraär uppkommer för andraatt attgenom att

borgenärers skall förringasrätt mannamånshandlingenavsevärt genom
se 1985/86:30 28-32 och 44.prop. s.

Enligt vad utredningen har inhämtat har emellertid i Rubicon-man
framför allt haft det fallet i sikte den företrädare förärrapporten att som

juridisk betydande belopp i tilllön sig själv eller tilltar uten person
närstående och företaget grund härav inte kan betala andra skulderatt

kort efter försätts i konkurs. Fråga uppkommer hurutan uttaget man
skall detta fall åklagaren inte kan leda i bevis lönefordring-attse om

inte förelåg och inte heller företaget obestånd näratt uttageten var
skedde. Tanken har väckts skulle straffbelägga fall då någonatt man

mannamånshandling försätter sig på obestånd.genom en
Om lönefordringen i sådant fall antyddes förfallenett som nyss var

till betalning skedde, kan företaget logisktnär inte försattshauttaget sett
obestånd Antingen måste det varitha obestånduttaget.genom

föreredan eller också intedet på obestånd efter detuttaget attvar
gjordes. Man nämligen inte kunna försätta sig obestånduttaget synes

betala förfallen skuld.attgenom en
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det fullt tänkbart kan försätta sig på obeståndDäremot är att man
betala skuld i förtid eller ställa säkerhet inteatt engenom en som var

tillkomst.betingad vid skuldens Detta förutsätts också i 4 kap. 10 §
andra meningen konkurslagen. Ett förfarande sådantförsta stycket av

obeståndetprincipiellt lika straffvärt förelågslag sett vara som omsynes
åtgärden. talar för paragrafens tillämpningsområderedan före Detta att

då någon mannamånshandlingutvidgas till fall för-att avse genom en
sådansig obestånd. Utredningen föreslår komplettering.sätter en

mannamånMedhjälp till

föreskrivs borgenärkap. 7 § andra stycket brottsbalkenI 1l att tarsom
förmån,låter sig betalning, säkerhet eller skallutlovaeller annan

otillbörligttill mannamån han brukarför medverkan endastdömas om
samförståndförmån i hemligtotillbörligt löfte eller handlarellerhot om
inteUtredningen dennagärningsmannen. harmed övervägt om

obehövlig, praktisktutgå eftersom detbestämmelse skulle kunna som
till för medverkanaldrig förekommer borgenär ställsatttaget en ansvar

mannamån. slopas skulle det kunna hävdastill Om bestämmelsen att
inte komma i frågahuvud kanstraffbarhet för borgenär över tageten

necessariusprincip brukar kallaenligt den concursussom man
oftanödvändig fråga undantagmedverkan. Det härär ettom som

gärningenbrottsbeskrivningen i sådana fall då medframgår indirekt av
någonmedverkan endastnödvändighet förutsätter flera menpersoners

tilli jfr m.fl. Kommentarbeskrivs straffbar lagen Beckmandem somav
Brottsbalken kap. 23-24 med635, och Jareborg,brottsbalken, band s.

situationer då straffet skydda den20. Ett huvudfall är attavsermera, s.
vid har blivitvilken riktas såsom fallet ocker; denbrottet ärmot som

tillsålunda inte för medhjälp brottet,för kan dömasocker trots attutsatt
ofrånkomlig.medverkanhans är

Även då syfte skydda deni fall straffbestämmelsesandra ärän atten
tolkasemellertid bestämmelsen skallförekommer detmedverkande att

från Straffbestämmelsengår friså den medverkande motatt ansvar.
sålunda inte tillämpasi 17 kap. 12 § brottsbalken kanfrämjande flyktav

medhjälphjälp straffas förfången flyr meddet sättet att annanssom
till främjande flykt.av

imedverkansbestämmelsensärskilda 11inte haft denOm hademan
mening övervägandeenligt utredningenstalar§ andra stycket,kap. 7

påvarit bedömaskulle hamannamån borgenärerförskäl attatt mot
huvudalltså straffansvar för borgenär överochsätt tagetatt ensamma

minoriteten inomfråga jfr uttalandei dockinte skulle kunna komma av
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BRÅ vid remissbehandlingen Ds Ju 1983: 17, 1985/86:30av se prop. s.
100. När det finns särskild reglering i nämnda lagrum, kansom nu en
det inte råda någon tvekan borgenär, i de sällsynta fallattom en som
lagrummet sikte på, kan fällas till förtar medhjälp tillansvar manna-
mån. I de fallen straffansvarär ingalunda omotiverat, låtett attvara
ibland andraäven straffbestämmelser torde bli tillämpliga, såsom
bestämmelserna olaga tvång och bestickning. Här kan också hänvisasom
till speciellade bestämmelser straff för den betingat sig förmånom som
för visströsta i sambandsätt med ackordatt finns i 17 kap. 5 §som
konkurslagen och 46 § ackordslagen 4 kap. 14 § i förslaget till lag om
företagsrekonstruktion. Utredningen sig inte ha underlag föranser att
föreslå bestämmelsen i kap.11 7 § andra stycketatt skall utmönstras.

Otillbörligt gynnande borgenär; brottsbeteckningav en ny

Enligt direktiven detär utredningens uppgifter språkliggöraen av att en
bestämmelsernaöversyn brott borgenärer.av motom

Det svårt iär det sammanhanget förbigå brottsbeteckningenatt
mannamån borgenärer. Sakligt denna vid 1942är årsmot strafflags-sett
reform införda beteckning fullt adekvat för åsyftas,vad och detsom
torde inte gå finna kortare beteckning. Men mannamånatt tillhören

inte det vardagliga ordförrådet. Ordet betecknas i lexikanumera som
ålderdomligt se Svensk ordbok, Esselte studium 1986, fört.ex. och
många torde det sakna innehåll. Enligt utredningen varjeen utanav
anspråk vetenskaplighet företagen undersökning bland några yngre
jurister saknades i vissa fall kunskap ordets lexikaliska betydelseom
otillbörligt gynnande viss partiskhet; jfr Svenska akademiensav person,
Ordbok 1942.

Även det enligt utredningens mening från många synpunkterom år
synd behöva äldre juridiskaöverge uttryckatt ofta kännetecknassom av
både korthet och ligger det i linje med nuvarande prin-mestpregnans
ciper för modernisering lagspråket byta brottsbeteckningenattav mot ett
för allmänheten begripligt uttryckssätt. Utredningen föreslårmera att
brottsbeteckningen mannamån borgenärer i ll kap. 4 § bytsmot ut mot
"otillbörligt gynnande borgenär".av
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7 Bokföringsbrott

Utredningens förslag: Ringa bokföringsbrott skall inte längre
särskildutgöra brottstyp. I stället införs särskild straffska-en en

la, omfattande böter eller fängelse i högst månader, för bok-sex
föringsbrott med hänsyn till verksamhetens omfattning ochsom
bokföringsbristernas beskaffenhet eller omständigheterna i övrigt

mindreär allvarliga. ringaAtt fall inteatt skall fallaanse som
under kriminaliseringen har följa de grundläggandeansetts av
straffbarhetsförutsättningarna.

I förtydligande syfte föreslås bestämmelsen bokförings-att om
brott uttrycklig skillnadgör mellan löpande bokföring och bok-
slut.

Det föreslås uttryckligen framgå lagtexten åsidosättandeattav
skyldigheten enligt bl.a. bokföringslagen bevara verifika-av att

tioner omfattas straffansvaret för bokföringsbrott.av
Grovt bokföringsbrott föreslås få brottsrubricering.en egen

Kvalifikationsgrunderna för bokföringsbrottnär ärett att anse
i straffbestämmelsen exempliñering.grovtsom anges genom en

Att rörelsen haft omfattning eller falska ellerstor att osanna
handlingar har kommit till användning bör omständighetervara

därvid särskilt skall beaktas.som
Slutligen föreslås i huvudsak redaktionell förändring nären

det gäller bestämmelsens tillämpningsområde.att ange

Gällande1 rätt

Enligt kap.ll 5 § brottsbalken skall den dömas för bokföringsbrott som
uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligtav
bokföringslagen 1976: 125 till följd försummelsen rörelsens för-om av
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ställning i huvudsak bedömasekonomiska eller inte kanresultatlopp,
ledning bokföringen.med av

straffansvaret denjanuari 1996 omfattarFrån och med den 1 även
1994:1220bokföringsskyldighet enligt stiftelselagenåsidosättersom

pensionsutfästelsetryggande1967:531och lagen m.m.avom
bokföringslagen. Denbokföringsskyldiga i §1Kretsen ut-angesav

näringsverk-någonoberoendenäringsidkareallagörs samt av omav -
handelsbolag, ekono-enskilda fallet aktiebolag,i detsamhet utövas av-

intressegruppe-ekonomiskasådana europeiskaföreningar ochmiska
Enligt särskild bestämmelsesitt i Sverige. görsharringar säte ensom

enligtskyldiga föra räkenskaperför demundantag årdock attsom
jordbruksbokföringslagen.

bokföringsskyldigstiftelse skallFörutsättningarna för att varaen
tryggandeoch 17 § lagenstiftelselagenframgår 3 kap. pen-om avaav

sionsutfästelse m.m.
fullgörasenligt bokföringslagen skallBokföringsskyldigheten ett

Skyldigheten inne-redovisningssed.med godöverensstämmersätt som
uppkomnabokförasystematiskt löpandekronologiskt ochfattar att

årsboksluträkenskapsåretsvid slut upprättaaffärshändelser, attsamtatt
bokföringsböcker ochverifikationer,bevarabetryggande sätt annatett

omsättningmindrevissnäringsidkare medräkenskapsmaterial. Enskilda
§ fjärdeårsbokslut 1från skyldighetenbefriade upprättadockär att

stycket.
Även istiftelser skallföreskrivs förbokföringsskyldighetden som

bokföringslagen.ienligt bestämmelsernafullgörasprincip
sanktionerasbokföringsskyldighetensålunda omfattandeDen genom

tilldömasnågon skall kunnaFörbokföringsbrott.bestämmelsen attom
bokföringsskyl-emellertid, förutombokföringsbrott krävsför attansvar

ellerekonomiska resultatförlopp,rörelsensåsidosatts,digheten även att
ledningmedhuvudsak bedömasinte kan itill följd häravställning av

bokföringen.
ekonomiskaförlopp,"rörelsensi bestämmelsen sägsVad omsom

stycket iandra2§till lydelsenställning" ansluterellerresultat av
i dettastraffbestämmelsenändringDenbokföringslagen. av-somav

föremål förbokföringsbrottetsamband medgjordes iseende att envar
ändring i saknågonavsågs inte innebäraår 1982lagstiftningsöversyn

straffbestämmel-hadelydelsedåvarande30. I dess1981/82:85prop. s.
gärnings-ändring istrafflagenfrånbrottsbalkenöverförts till utansen

bestämmelsemotsvarandei sinhadestrafflagenbeskrivningen. l tur
förmögen-lagstiftningendensamband med1942 iårinförts omnya

i frågaframhöllsbestämmelsentill denI förarbetenahetsbrott. om
i huvudsakkundegång interörelsensochställningenkravet att
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bedömas, det för straffbarhet förutsattes feletatt sådant vidatt attvar
granskning böckerna rätta sammanhanget lätt undandrog sigav upp-
märksamheten, straffbarhet förelåg sanningen väl kundeatt utrönasom

böckerna först efter mödosam forskning inteav men samt att ansvar
skulle inträda för obetydliga oriktigheter i bokföringen SOU 1940:20

231. I propositionen anfördes bl.a. såsom gäldenärsbrotts. att uppen-
barligen inte borde behandlas sådana fel eller ofullkomligheter i bok-
föringen hadenärmast karaktären förseelser den ordningsom motav

stadgad för bokföringen prop. 1942:4 133.som var s.
Dessa motivuttalanden får alltjämt ha aktualitet. Från rättspraxisanses

kan NJA 1986nämnas 779. Högsta domstolen fann i det fallets. att en
försummelse, bestod i verifikationer bristfälliga såatt sättsom attvar
de inte till utbetalning skett, inte sådanupptog ochvem artvar av
omfattning rörelsens resultat och ställning i följdatt därav inte i
huvudsak kunde bedömas med ledning bokföringen. Ett flertal mindreav
felaktigheter kan emellertid tillsammans så förringa bokföringens värde

förutsättningarna för föreligger fastänatt felen ochansvar vart ett sett
för sig inte straffbara seär NJA 1944 478.t.ex. s.

Sedan januariden 1 1996 gäller allmän årsredovisninglagen ny om
prop. 1995/96:10. Samtidigt har tvâ särskilda ârsredovisningslagar
införts; för försäkringsföretag värde-för kreditinstitut ochsamten en
pappersbolag. Flertalet ändringarna i redovisningslagstiftningen ärav
betingade Sveriges medlemskap i EU och åtagandedet därmedav som
följt de svenska redovisningsreglerna till vissaatt EG-direktiv.anpassa
Lagarna bl.a. bestämmelser hur balans- och resultaträkningarupptar om
skall ställas och hur tillgångar och skulder skall värderas.upp om
Reglerna bl.a. deersätter bestämmelser redovisning tidigareom som var
intagna i ll kap. aktiebolagslagen.

I bokföringslagen har samtidigt införts 11 Enligt dennaen ny a
bestämmelse gäller för aktiebolag och sådana handelsbolag omfattassom

avârsredovisningslagen årsbokslutet skall bestå balansräkning,attav
resultaträkning och För årsbokslutet i nämnda bolag igäller,noter. nu
stället för bestämmelserna i 13 20 §§ bokföringslagen, vissa närmare-
angivna bestämmelser i årsredovisningslagen. En motsvarande bestäm-
melse för företag omfattas lagen årsredovisning i kredit-som av om
institut och värdepappersbolag respektive lagen årsredovisning iom
försäkringsföretag finns intagen i 11 b Bolag omfattasen ny som av
den lagstiftningen således,skall med vissa undantag, tillämpa denya nya
bestämmelserna årsredovisning vid ârsbokslut.även upprättandeom av
I specialmotiveringen till den 11 § prop. del 308 sägs att,nya a s.

hänvisningen till den årsredovisningslagen, bestämmelsernagenom nya
i denna lag kommer bli del bokföringslagens regelverk rörandeatt en av
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vidföljd denfår till bl.a.årsbokslut och dettaupprättande attatt somav
bestämmelserårsredovisningslagensinte följerårsbokslutupprättandet av

bokföringsbrott.fördömaskan
Är naturligtvishanenskild näringsidkarebokföringsskyldige ärden

bokföringsskyldighetenansvarig gärningsmanhand självi första som om
faktiskt handhardenpå föreskrivet Meninte fullgörs sätt. även som

ekonomichef kanellerexempelvis kamreri företagbokföringen ett enen
Är juridiskbokföringsskyldigegärningsman. den enatt somvara anse

riktas denprinciper straffansvar kanföljer allmänna motattperson av
föreningarekonomiska haraktiebolag ochIlegal ställföreträdare.ärsom

bokföringen och medels-beträffandeorganisationentillsestyrelsen att att
innebärtillfredsställande kontroll. Dettainnefattarförvaltningen även en

sörja förstyrelsen hardirektörverkställande saknas,då attbl.a. attatt,
redovis-med lag. Atti överensstämmelsebokföring fullgörsbolagets en

fråntar inte styrelsen dettaningsbyrå anlitas ansvar.
Vid 1986 årsoaktsamhet.uppsåtfordras ellersubjektivt avseendeI

bokföringsbrottetformuleringändrades dengäldenärsbrottenöversyn av
för straffansvardetansågs innebäraårs reform,vid 1982fått attsom

uppsåt tillhaftvarit ellermedvetengärningsmannenfordrades attatt om
klargöraändringenAvsikten medbokföringsskyldig.varit atthan attvar

tilli förhållandevarit oaktsamockså omfattar denstraffansvaret attsom
1985/86:30 38.förelåg prop.bokföringsskyldighet s.

i tvåhögstfängelsenormalgradenbokföringsbrott ärförStraffet av
böter.enbart medsärskild straffskalaenligtbestraffasRinga fallår. en

straffskalasärskildår 1982infördesbokföringsbrottfallFör engrova av
Huruvidafyra år.månader och högsti lägstfängelseomfattande sex

samtligatillhänsynbedömas medpå vanligtskall sättbrottet är grovt
bör föranledaomständigheterpåSom exempelomständigheter. attsom

åsidosättandeti motiven,bedöms nämnsbrottet attgrovt avsom
årföljd ellersystematiskt underskettbokföringsskyldigheten atten av

omfattning och omsätterverksamheti rörelse ärskettdet storavvarsen
förslagenhettill gradentagitshänsynpraxis harIbelopp. ävenhöga av

1988NJAvarit seplanerattill brottetochgärningsmannenhos t.ex.om
1993 687.och481 s.s.

tordesvårare gradellernormalbokföringsbrottUppsåtliga somav
påföljdväljas ävennormalt börfängelsesådanregel att somartvara av

denså detinte högti sigenskilda fallet äri detstraffvärdet att avom
påföljd.frihetsberövandeicketilldömauteslutetanledningen är att en

Frågan vidbokföringsbrott harnormalgradenpåföljd förvalet avavom
prövning sedomstolensföremål för Högstavarittillfällenåtskilliga

687. För-1993652 och19861984 710,1983 205,NJA s.s.s.t.ex. s.
familje-hälsotillstånd ochsåsom ålder,förhållandenpersonligautom
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situation Högsta domstolen för påföljdenhar skäl bestämma tillattsom
Villkorlig omfattning,dom anfört rörelsen haft blygsam det inteatt att
funnits några straffbara åtgärden inteanställda och syftet med denatt
varit undandra skatt utgjort led i planerad ekonomiskelleratt ettannars
brottslighet. sammanställning hovrättsavgöranden åter-Av den över som

ii 1994 framgår underinstanserna sin påföljdspraxis låtit sigRH attges
Högsta domstolens avgöranden.vägledas av

speciell preskriptionsregel för bokföringsbrott ringa före-En ärsom
i tredje brottsbalken. Om den bokförings-skrivs 35 kap. 4 § stycket

år från i fåttskyldige inom fem brottet har försatts konkurs, eller
sina betalningar, preskriptionstidenerbjudit ackord eller inställt räknas

då Ringa preskriberas enligt huvud-från den dag detta skedde. brott
i första tvâ år har förflutit frånregeln 35 kap l § stycket brottetsnär

påföljdEnligt 35 6 § får inte i något fall ådömas förfullbordan. kap.
från tidpunktenbokföringsbrott sedan fem år förflutit för brottet.ringa

påföljdspreskription anledningarnaBestämmelsen tordeom vara en av
fråganprejudikat beträffandetill utbudetdet när ettsparsamma av

ringa.bokföringsbrott bedömaär att som
uppstår frågor i samband med lagfö-sällan brottskonkurrensInte om

vilseledande bokföringbokföringsbrott. Den omständighetenring för att
oredlighetför bedrägeri, förskingring ellermedelanvänts motettsom

kvalifikationsgrund kan föranleda brottetborgenärer ärutgör attsomen
då intevilseledande bokföringen skallDenbedömaatt grovt. ansessom

särskilt för det fall förmögenhetsbrottbrott. Men ävenutgöra ettett av
gärning i sig bedömaförövasslag ärnämnt att somgenom en somnu

för denna gärning detbokföringsbrott konsumeras ansvaretgrovt av
bokförings-eftersom straffskalan förförmögenhetsbrottet grovtgrova

bedrägeri,lika straffskalorna förintebrott är sträng grovt grovsom
förskingring och oredlighet borgenärer.motgrov

utgjortbedömabokföringsbrottOm däremot är grovtattett somsom
straffskala börsvindleri vilka brott harmedel för grovt samma --

1981/82:85iådömas för båda brotten konkurrens prop.straffansvar s.
förskattebedrägeri regelför konsumerar31. Ansvar grovt som ansvar

vilseledande bok-användandebokföringsbrott begåtts medelst avsom
skyddsintressebokföringsbrottetföring. Skulle även ett annatgenom

detför skattebrottslagen kanligger till grundåsidosättas detän som
bokföringsbrottet.särskilt föremellertid bli frågan dömaattom

delbetänkandeutredningen i sittsammanhanget kanI nämnas att
bokföringomfattning vilseledandeiföreslog begagnande storatt av

exempeli § skattebrottslagen näruttryckligen borde 4 ettsomanges
242 ff.. ISOU 1995:10skattebrott kan att grovtett s.somvara anse

gåttregeringenharpropositionen förslagetnyligen framlagdaden över
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längre och föreslår det inte någotuppställs krav vissett steg att
omfattning vilseledandeden bokföringen för skattebrottet skallattav

Ändringenkvalificeras 1995/96se 170 110 ff.. igrovtsom prop. s.
förhållande till utredningens förslag intehar kommenterats särskilt.
Regeringen har emellertid i enlighet utredningen uttryckligenmed angett

någon ändrad rättstillämpning inte avsedd.äratt
Förhållandet mellan bokföringsbrott försvårandeoch skattekontrollav

enligt 10 § skattebrottslagen behandlar utredningen i följandenärmare
avsnitt.

Inte sällan används falska verifikationer eller förfalskningar annatav
räkenskapsmaterial vidmedel bokföringsbrott. Brottskonkurrensettsom
får i dessa fall föreligga med straffbestämmelsen urkundsför-anses om
falskning SOU 1940:20 233. Sedan år 1982 straffbestämmelsenärs.

negativ materiells.k. förfalskning, undertryckande subsi-urkund,om av
diär till bokföringsbrottet.

Som kretsen dem kan ådömasnämnts ärovan av som ansvar som
gärningsman vidsträckt vid bokföringsbrott. Enligt vanliga regler om

tillmedverkan brott kan emellertid komma i fråga för denävenansvar
anstiftat eller medverkat till brottet NJA 1988sätt seannat t.ex.som

383.s.

7.2 Utredningens delbetänkande

Utredningen redan i sitt delbetänkande vissa frågor angåendetog upp
bokföringsbrott, i synnerhet sådana förhållandegällde brottets tillsom
försvårande skattekontroll, brott i subsidiärt tilldag ärettav som
brottsbalken tilloch därmed bokföringsbrottet SOU 1995: 26410 ff..s.
Förslaget i innebardelbetänkandet försvårande skattekontrollatt av
skulle omkonstrueras farebrott. Vidare föreslogs alter-ettsom som en

utgångspunktnativ för preskriptionstidsberäkningen både för bokförings-
ringabrott och för försvårande skattekontroll tidenär attsom av

från dåskulle räknas den dag taxeringsrevisionskatte- eller sintogen
början.

Förslaget syftade i denna del till undanröja för användaatt att-
iHögsta domstolens ord rättsfallet NJA 1983 479 "vissa praktiskts. -

sakligt mindre tillfredsställandebesvärande och följder" förenadeärsom
regleringen.med den nuvarande Dessa olägenheter sammanhänger med

för försvårandefullbordanspunkten brottet skattekontroll föratt av
diffus svårbestämdnärvarande och detta brott och bokfö-är samt att
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ringsbrottet har skilda utgångspunkter för preskriptionsberäkningen se
SOU 1995:10närmare 267-269.s.

Ett utredningens förslag i delbetänkandet innebarannat av att, om en
gärning allvarligare slag bedömd försvårandeanses vara av som av
skattekontroll bokföringsbrott,än den tilltalade skall dömas för för-som
svårande skattekontroll. Subsidiariteten upphävs alltså enligt förslagetav
för dessa fall. Skälet till förslaget i denna del försvårandeattvar av
skattekontroll och bokföringsbrott har skilda skyddsintressen och denatt
nuvarande subsidiaritetsregeln därför vållakan problem i fall då exem-
pelvis förfarande ringa bokföringsbrottutgörett allvarligt fallett ettmen

försvarande skattekontroll.av av
Utredningen diskuterade i delbetänkandet avsnitt 8.7.6 också för-

hållandevis utförligt frågan ringa bokföringsbrott borde avkriminali-om
fråga särskilt i de ursprungliga direktiven. Där-togsseras, en som upp

vid konstaterade utredningen tanken slopa ringa bokföringsbrottatt att
särskild brottstyp inte Redanär bestämmelsennärsom en ny. ursprung-

ligen infördes i samband med 1942 års lagstiftning angående
förmögenhetsbrott Lagrådets majoritet inne liknande tanke,var en

avvisadesdock chefen för Justitiedepartementet prop. 1942:4som av
134, 198 och 204.s.
Ett förskäl avkriminalisera ringa brott enligt utredningenatt attvar

det får föreligga viss obalans i lagtexten i dess nuvarandeanses en
utformning. Bokföringsbrott föreligger endast rörelsens förlopp,när
ekonomiska resultat eller ställning inte kan i huvudsak bedömas med
ledning bokföringen. Det kan svårförenligt med den angivnaav synas
brottsförutsättningen samtidigt ringa brott skall särskildatt utgöra en
brottstyp.

I det fortsatta anförde utredningen följande.resonemanget

En avkriminalisering de förseelser i dag rubriceras ringaav som som
bokföringsbrott skulle å andra sidan kunna leda till del problem.en
Eftersom brotten i allmänhet kommer till åklagarmyndigheternas
kännedom frånanmälan konkursförvaltarna, skulle det igenom
praktiken bli dessa fick för den hänsynmed tillgöraansvaret attsom
lagtextens konstruktion ganska vanskliga bedömningen fråganav
huruvida bokföringsbrott skall ringa eller inte. Bedömsett anses
gärningen ringa skulle nämligen med den angivna utgångs-som

ingenpunkten straffbar handling föreligga, någonoch anmälan skulle
då inte heller göras.

Därtill kommer Riksdagens revisorer har uttalatatt att en av-
kriminalisering ringa bokföringsbrott skulle innebäraav att man ger
"fel" signaler, inte samtidigt sanktionsavgift införs förom en

förseelsermotsvarande rapport 1993/94.6 243. införaAtts. en
administrativ sanktion i stället för det nuvarande bötesstraffet skulle
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försvårariskeraemellertid ytterligare tillämpningen sådani grad,att
utredningens likaenligt mening i så fall kan behålla dengärnaatt man

nuvarande straffsanktionen.
ringavidareDet märka bokföringsbrott skulleär att,att om

avkriminaliseras någon ändring i fråga straffskalanannanutan om
brottskonstruktionen,eller detta skulle innebära bokföringsbrottatt

påföljdalltid måste bestraffas med svårare Som utredningenböter.än
finns anledning viss införsaken det hysa tvekan tankenatt attser

bötermöjligheten till bokföringsbrott.slopa döma för Detta gälleratt
särskilt bokföringsreglerna långt kompliceradeärsom numera mera

reform.vid 1942 års finns otvivelaktigtvad fallet Det riskän envar
hänförs fortsättningenförseelser i dag till ringa idel brottatt somen

föranledaavkriminaliseringen straffbaraskulle ochtrots anses
påföljd för nämligennärvarande. Det osäkertänsträngare synes om

i rättstillämpningen skulle åsidosättandeacceptera attman av
bokföringsskyldigheten sådant allvarligt rörelsenssättett att

ekonomiska resultat ställning inte i huvudsakförlopp, eller kan
i vissa fall straffritt.bedömas skulle heltvara

särskilt till i preskriptionshänseendeMed hänsyn konsekvenserna
till önskemålet åstadkomma bättre kongruens mellan bok-och att

föringsbrott försvårande skattekontroll kan det emellertidoch av
behållafinnas inte i stället förskäl överväga attatt om man en

för ringa inarbeta bötesstraff isärskild straffskala brott borde skalan
för normalbrottet.

inte särskilt vanligt straffskala ii brottsbalken medDet är en som
för bokföringsbrott föreskriver fängelselikhet med den gällersom nu

ringai två år för normalfallet och endast böter för brott. Ihögst
nämnas utredningen föreslårsammanhanget fängelsekan att att sex

i straffskalan finnsmånader införs för skatteförseelse. Det däremot
innehålleråtskilliga straffbestämmelser böter ellerexempel som

år någon gradindelning, jfr 8fängelse i två 9 kap.högst utan t.ex.
Något hinder till systematik10 §§. med hänsyn brottsbalkensoch mot

låta straffskalan för normalfallet bokföringsbrott omfatta böteratt av
i bokföringsbrotthögst två år avskaffa ringa falloch fängelse samt av

särskild brottstyp föreligger således inte.som
föreslåUtredningen anförda varit inne tankenhar skäl attav nu

bötesstraff inarbetas i straffskalan för normalfalletskallatt av
särskildabokföringsbrott. sådan lösning skulle få till följd denEn att

ringa fall.preskriptionstidsberäkningsregeln kommer omfatta ävenatt
sådan ordning i sin skulle upphov tillMot talar denatttur geen

åklagar- polismyndigheterna.för ochganska mycket merarbete
åklagarmyndigheternasi i tillBokföringsbrott kommer dag allmänhet
anmälningar, vilka ikonkursförvaltarnakännedom göratt engenom

inte obetydlig avskrivs den grunden brottetutsträckning är attsom
utgångspunkt preskriberat. Denringa medbedöms och denna ärsom

utredning lagföringskisserade lösningen innebära ochskulle attnyss
fråga gärningarsådana fall,måste i detske äräven trots att om som
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ligger långt tillbaka i tiden och förskyller enbart böter. En sådansom
ordning inte förenligär väl intressetmed inrikta rättsväsendetsattav

de fall är angelägna beivra. Från dessaresurser mestsom att
synpunkter skulle avkriminalisering föredra.en attvara

De i all korthet anförda Synpunkterna ledde utredningen till det ställ-nu
ningstagandet avkriminalisering ringa bokföringsbrott inteatt en av
lämpligen borde ske fristående från den översyn ll kap. BrBav som
hade anförtrotts utredningen. Utredningen har alltså utfäst sig att
återkomma till frågan.

En fråga utredningen också utfäste sig återkomma tillannan som att
för bokföringsbrott borde, försvårandesättvar om ansvar samma som

skattekontroll, förutsätta oaktsamhet och alltså inteav grov som nu
endast oaktsamhet normalgraden.av

7.3 Förslagets vidare behandling

De nämnda förslagen i delbetänkandet tillstyrktes eller lämnadesnu utan
erinran det flertalet remissinstanser. Juridiska fakultetsnämndenstoraav
vid Uppsala universitet förordade dock de problem föreliggeratt som

det gäller förhållandetnär mellan försvårande skattekontroll ochav
bokföringsbrott i stället skulle lösas bestämmelserna för-attgenom om
svårande skattekontroll inarbetas i brottsbalkens reglering bokfö-av av
ringsbrott. Vidare bör Riksåklagaren,nämnas i och för sigatt som
tillstyrkte förslaget försvårande skattekontroll skulle omvandlas tillatt av

efterlystefarebrott, vissa förtydliganden i tillämpningsfrågor.ett
I 1995/96:170 skattebrottslagenöversyn har nyligenprop. om av

utredningens här nämnda förslag följts så till vida det i proposi-som
tionen föreslås dels försvårande skattekontroll omkonstruerasatt av som

preskriptionstidsberäkningenfarebrott, dels både för bokförings-ett att
brott ringa för försvårandeochär skattekontroll skall kunnasom av

frånräknas den dådag skatte- eller taxeringsrevision beslutats.en
Subsidiaritetsregeln vid försvårande skattekontroll föreslås emellertidav
i propositionen helt avskaffad och alltså inte, enligt utredningenssom
förslag, avskaffad endast för dåfall gärning allvarligareen anses vara av
slag bedömd försvårande skattekontroll bokföringsbrott.änsom av som
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Överväganden och förslag7.4

försvårandebokföringsbrott ochFörhållandet mellan7.4.1 av
skattekontroll

1995/96: i överensstämmelseförslagen i 170 löserGenomförs prop. man
förhållandetfråga mellanutredningens förslag de problem imed om

varitbokföringsbrott harförsvarande skattekontroll och mestsomav
fullbor-sammanhänger mednämligen olägenheterpåtagliga, de attsom

närvarandeförsvårande skattekontroll förför ärdanspunkten brottet av
skildabokföringsbrottet harochsvårbestämd detta brottalltför samt att

preskriptionsberäkningenutgångspunkter för
bådaförhållandet mellan debeträffandefråga det andra problemI om

subsidiaritets-i delbetänkandetutredningen behandladebrotten attsom -
till brotten hartillämpningssvårigheter med hänsynföranlederregeln att

möjligalösningarutredningenolika skyddsintressen syntesatt treangav-
upphävalösning helt10 f.. En skulleSOU 1995: 271 attvaras.

subsidiärtförsvårande skattekontroll skallbestämmelsen att varaom av
inarbeta bestämmelsenbokföringsbrott. En skulletill att omannan vara

tredjebokföringsbrott. Eni straffregelnskattekontrollförsvårande omav
dåsubsidiariteten för fallslutligen skulle upphävatänkbar utväg attvara

skatte-försvårandeallvarligare bedömdgärningen befinnes avsomvara
bokföringsbrott.kontroll än som

efterskulle lösasframgått utredningen problemetförordadeSom att
vid UppsalaJuridiska fakultetsnämndenlinjen medansist nämndaden

alternativet.universitet förordade det andra
utredningens förslag skulle1995/96:l70 135 ff.I attangesprop. s.

lagstiftning ochmotsvarighet i dagenskonstruktion saknarutgöra en som
tillämpningsproblem.praktiskatill vissaförefaller kunna ledasom

fakultets-bedöma denframhålls underlag förVidare det saknas attatt av
sigdärför interegeringenlösningen ochnämnden förordade ansettatt

harlösning. På grund häravi sådanbefogadebedöma detkunna en
diskuteradeutredningendeför förstnämndaregeringen detstannat avav

alternativen.
ipåpekade del-utredningeni enlighet vadföljd detta blir medEn av

i konkur-båda brottenmåste föri många fall dömabetänkandet att man
sådanvarvidpropositionen, detockså iDetta attnoteras enangesrens.

till bestämmelsernaobefogad med hänsyninteeffekt kan sägas attvara
framhållsVidaretillämpningsområden.delvis olika syften ochhar att

gärnings-utformningåklagarenspraktiken kansaken i styras avgenom
beskrivningen.
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Utredningen utgår från förslagen i propositionenatt kommer att antas
riksdagen och vill i detta läge inteav föra fram sitt tidigarenytt

förslag, även utredningen har svårt vilka tillämpningssvårig-om att se
heter detta skulle leda till. Det återstår emellertid pröva det finnsatt om
anledning fråganatt med sikteta lösning efterupp nytt de linjeren

fakultetsnämnden har förordat.som
I sitt delbetänkande SOU 1995: 10 271 f. utredningen uttrycks. gav

för uppfattningen lösning efter dessa linjeratt skulle kunnaen synas vara
den följdriktiga. Härav följermest utredningen har förståelse föratt
fakultetsnämndens synpunkter. Utredningen vill dock framhålla vad som
påpekades iredan delbetänkandet sådan lösning från principiellattom en
synpunkt förenadär med den nackdelen bestämmelsen bok-att om
föringsbrott skulle komma sanktionera intresse inteatt uttryck-ett som
ligen i bokföringslagennämns och inte heller straffbestämmelsernasom
i 11 kap. brottsbalken sikte på, nämligen intressettar skattemyn-attav
digheterna får tillfredsställande underlag för kontroll. Bestämmelsen om
bokföringsbrott skulle därmed få delvis karaktär föränen annan
närvarande, och det skulle kunna hävdas den inte får helt adekvatatt en
placering i 11 kap. brottsbalken. Till detta kommer bestämmelsenatt
skulle behöva utvidgas till omfatta andraäven bokföringsskyldiga.att än

Utredningen benägenär sådan lösning innebäratt alltförattanse en
omfattande ingrepp i regleringen för det åsyftade ändamålet. Till detta
kommer det utredningen påtaladeatt problemet löses förslagetav genom
i propositionen och det kan omotiveratatt kort tid därefterattsynas
genomföra lösning problem. Utredningen villen ny därförav samma
inte föreslå någon ändring denna punkt utgårnu i det följandeutan
från propositionens förslag. Skulle detta visa sig vålla problem, får
saken till förnyadetas överväganden.upp

7.4.2 Ringa bokföringsbrott

Utredningen under hänvisning till vad anfördes ianser delbe-som
tänkandet ringa bokföringsbrott inteatt längre bör särskildvara en
brottstyp. Som utredningen saken behöver emellertid inte ringa fallser
uttryckligen undantas från det kriminaliserade omrâdet. Redan denav
grundläggande straffbarhetsförutsättningen rörelsens förlopp, eko-att-
nomiska resultat eller ställning inte kan i huvudsak bedömas med ledning

bokföringen bör följa fall bokföringsförseelserav att medav som-
normalt språkbruk är ringa inte träffas kriminalisering-att anse som av
en.
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redanbokföringsbrottockså bestämmelsenpraktiken tordeI nuom
sigutmärkerringarubricerasfallDedettatillämpas sätt. somsom

medföromfattning vilketringahaft endastverksamhetenför attsnarare
gäller dockSjälvfalletallvarligt.mindrebedöms attbrottetatt som

mindrehaftversamhetenbetydelsebeskaffenhet har närävenbristernas
inteoch harhållethelt ochexempelvis bokföringomfattning. Saknas ens

talarförhållandedetta emot attverifikationer bevarats, utgör ett som
frågavaritdet harringa,endast ävenskall bedömasbrottet omomsom

mindre rörelse.endast en
särskilddetfrågan löses sättetförordavillUtredningen attatt en

till verksam-med hänsynbokföringsbrott,förinförsstraffskala som
iomständigheternaellerbeskaffenhetbristernasomfattning ochhetens

lösning kommersådanallvarliga. Medmindreövrigt är enatt somanse
rubricerasi dagsådana fallvissaomfattastraffskala ävendenna somatt

intedärförbörStraffskalannormalgraden.bokföringsbrott avsom
tillfängelseomfattatill böter ävenlämpligen begränsas sexupputan

systematikmed denöverensstämmelseiockså stårnågotmånader, som
brottsbalken. i dagmed vadlikhetIitillämpasi allmänhet somsom

frånundantasbokföringsbrottallvarligamindreringa brott börförgäller
i 35preskriptionsbestämmelsenspeciellatillämpningsområdet för den

tillliggerskäldetillgodoserDärmedbrottsbalken.4 §kap. somman
dettaringa fallavkriminalisering attutanför tankengrund aven

författnings-beskrivet slag. Iförutpraktiska olägenhetertillleder av
tillämpningsfrågor.vissautredningen tillåterkommerkommentarerna

redovisningssedfrån godAvvikelser7.4.3

bok-bestämmelsernadiskuteratsdå har ärEn då ochfråga omomsom
skallårsredovisningsådangällatillutvidgasbordeföringsbrott somatt

nämligentordeårsredovisningUpprättandetaktiebolag.bl.a. avavavges
alltså inteomfattasochbokföringendelinte kunna avavsom enanses

bokföringsbrott.bestämmelsenenligtstraffbarheten om
betydelsepraktisknågonhadock knappastförändring skullesådanEn

årsredo-ingå iskallbalansräkningarochresultat-gäller dedetnär som
års-iprincip desammaiförutsättsdessaeftersomvisningen, somvara

bestämmelsenomfattasbokföringen ochingår ivilketbokslutet, av
specifiktbestämmelser tarytterligarebokföringsbrott. De mersomom
anknytningdirektinteredovisningen haroffentligasjälva densikte

bokfö-kriminaliseringenförtill grundliggerintressensådana avtill som
ringsbrott.
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Såvitt den förvaltningsberättelse ingå i årsredovis-skallavser som
ningen utvidgning straffbestämmelsen bokföringsbrottär en av om

tillrådlig, eftersom kraven på förvaltningsberättelse inteknappast haren
straff framstår lämplig sanktion iden karaktären fall änatt annatsom en

då exempelvis straffbestämmelsen svindleri tillämplig.ärom
avseende på årsredovisningar och delårsrapporterMed uppkommer

frågan innebörden redovisningssed.ofta god I samband med denom av
bokföringsbrottet gjordes år 1982 1981/82:85prop.översyn av som

införa straffbestämmelseavvisade statsmakterna tanken föratt en
från redovisningssed.avvikelser god

Även utredningen avvikelser från redovisningssed integodattanser
lämpligen i sig bör omfattas kriminalisering. Med god redovis-av en

utgångspunkt bokföringslagensningssed brukar med i förarbetenman
faktisk förekommande praxis kvalitativt representativ"en hosmena en

bokföringsskyldiga" se bl.a. SOU 1973:37. Begreppet alltförkrets är
bilda för kriminalisering. fall då kritikför underlag I devagt att en

företag från redovisningssynpunkt ocksåriktas renodlad ärettmot man
långt från område bokföringsbrott imycket det bestämmelsensom om

sikte på.brottsbalken tar
utvecklingen redovisningssed finns olika i förstaFör god organ,av

givetvis företagen själva och deras revisorer, Bokfö-hand ävenmen
råd, väsentligringsnämnden, kan meddela allmänna fyller funk-ensom

Redovisningsrådetsområdet. För aktiemarknadsbolag rekom-tion är
särskild betydelse. Redovisningsrådet Stiftelsen förmendationer av

redovisningssed bildades år 1989utvecklande god statenav genomav
Bokföringsnämnden, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och

redovisningsseds-Sveriges Industriförbund med uppdrag meddelaatt
rekommendationer för publika bolag. Senare har Svenska Bank-även

bidrar tillföreningen Stockholms Fondbörs inträtt bland democh som
rådets verksamhet.

rekommendationer särskild betydelse förRedovisningsrådets harAtt
i sinaStockholms Fondbörsaktiemarknadsbolag sammanhänger med att

standardföreskriftinregistreringskontrakt noteringsavtal haroch omen
enligt redovisningssed ochårsredovisningen skall upprättad godatt vara

lagstiftning författningtillämpning associationsrättslig ochmed annanav
rekommendation ickefrån Redovisningsrådetsavvikelsesamt att av

årsredovisningen motiveras.oväsentlig i ochbetydelse skall omnämnas
Åsidosättande vitespåföljdföreskrift leda till ellerdenna kan avre-av

disciplinkommitté. NågonFondbörsensgistrering beslutgenom av
företag.till sanktion för noterademöjlighet saknassvarandedäremot

områdetsåledes kommerflera verksammaTrots åratt manorgan
auktoritativtfördelifrån inte sällan skulleinte det att ettatt vara en
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i enskilda fall beträffande frågor visat sigomdöme starktsom vara
kontroversiella. erbjuder frågor tillämpliga avskriv-Exempel rörande

för olika tillgångar liknande spörsmål. sådana frågorningstider och Att
i fall bli föremål för prövning i brottmålskulle kunnaänannat extrema
förutskäl berörts uteslutet.är av som

samråttUtredningen har med Redovisningskommittén och därvid
kommittén prövninginhämtat formerna för det slagövervägeratt en av

åsyftas. härtill då frågan fårMed hänsyn och falla utanförsom nu anses
i hand åsyftas i utredningens direktiv avstår utredningenvad förstasom

ingå frågan.från närmareatt

Straffbarhetsförutsättningarnas utformning i övrigt7.4.4

såvitt1982 års reform utredningen finna, bestämmel-Efter har, kunnat
inte blivit föremål någon kritikbokföringsbrott för nämnvärdsen om

straffbarhetsförutsättningarna. Utredningenmed avseende attanser
i princip behållas i sin utformning.dessa bör kunna nuvarande Detta

också utredningen inte sig anledninginnebär haatt att nytt taanser
frågan huruvida börövergå tillden förut berörda krävaattman grovupp

i för föroaktsamhet stället oaktsamhet normalgraden straffbarhetattav
inträda. I frågan gjordes ställningstagande vid 1982skall den bestämtett

till förmån behållaårs reform för den nuvarande ordningen, ochatt
utredningen inte vållat någrahar kännedom denna har olägen-attom

Utredningen vill emellertid några särskilda frågor.heter. ta upp
Bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen omfattar förutom-

arkiveringsplikten dels skyldighet till upplysning rörelsensatt om-
kronologisktförlopp och systematiskt bokföra uppkomna affärshändelser

i tillse finns verifikationer till bokförings-och samband därmed detatt
skyldighetdels avsluta bokföringen med årsbokslut tillposterna, att

upplysning ekonomiska ställningverksamhetens resultat och 2 §.om
9 kronologiska bokföringen grundbokföringEnligt 8 och §§ kallas den

Huvudbokföringen består isystematiska huvudbokföring.och den att
bokförs i systematisk ordning så bokföringenaffärshändelserna göratt

möjligt överblicka gång dess resultat ochverksamhetens ochdet att
Huvudbokföringen inriktas alltså för-ställning. bokslutet och ärmot en

grundbokföringen bokslutet; det brukarbindelselänk mellan och sägas
huvudbokföringen specificerar årsbokslutets poster.att

inte bokförings-Skyldigheten årsbokslut omfattar allaupprättaatt
årligaenskild näringsidkare i vilkens verksamhet denskyldiga. En

gångerbruttoomsättningssumman normalt understiger 20 basbeloppet
fjärdeskyldighet årsbokslut § stycket.saknar 1upprättaatt
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En straffbarhetsförutsättning enligt bestämmelsen bokföringsbrottom
förlopp, ekonomiskarörelsens eller ställning interesultat kan iär att

huvudsak bedömas med ledning bokföringen. Uttryckssättet har valtsav
för anpassning till terminologin i § bokföringslagen2 uppnåsskallatt en

1982 16.NJA s.
såledesBestämmelsen avsedd sanktionera både skyldighetenär att att

bokföring skyldighetenföra löpande och årsbokslutupprätta rättatt
Distinktionen mellan dessa skyldigheter har emellertid betydelse.sätt.

Även bokföringsskyldigheten har fullgjorts korrekt gäller nämligennär
ofta enbart med ledning bokföringen inteden löpande kanatt man av
bedöma rörelsens ekonomiska resultat ställning,eller och kanomvänt
själva i mindrebokslutet normalt endast utsträckning upplysningge om

förlopp.rörelsens
Det tvivelaktigt enskild näringsidkare med omsätt-synes om en en

ningssumma understigande det angivna gränsbeloppet fällas tillkannyss
för bokföringsbrott bestående i ekonomiskarörelsens resultatattansvar

ställning inte i ledningeller kunnat huvudsak bedömas med bok-av
föringen. har nämligen inte varit skyldigHan bokslut, ochupprättaatt

bokföringen syftarlöpande nämndes inte tillden det ekono-attsom nyss
miska eller ställningen skall Den systematiskaresultatet kunna bedöma.

löpande bokföringen huvudbokföringen visserligendelen den ärav - -
iavsedd överblick detta hänseende,nämnts ävenatt ge ensom men

i periodiseringar liksom vilketsaknar allmänhet beroende viddenna -
upplysningar finansiella intäkts-tillfälle den granskas och andraom-

Ävenbetydelse för resultatets bedömning.och kostnadsposter av om
huvudbokföringen förts fullkomligt såledeskorrekt gäller mycket ofta att

inte möjlighet idenna huvudsak bedöma rörelsens resultat ochattger
ställning.

emellertid näringsidkareMycket ofta förekommer saknardet att som
årsbokslut ändåskyldighet det. Det skulle kanske kunnaupprätta göratt

näringsidkaren i så skyldig till följerhävdas fall hanäratt att attse
bokföringslagen i fråga uppfattning emellertidbokslutet. Denna kanom

hållbar. i sin förlängning innebära närings-inte Den skulle att envara
omsättning inte föridkare med under gränsbeloppet bruk kanegetens

riskera inteenklare bokslut straffansvar för det fallgöra ett utan att man
ställningen ledningi huvudsak kan bedöma resultat eller med bok-av

skyldighetenstrida avsikten frånDetta skulle med undantagetslutet. mot
bokslut.upprättaatt

iakttagit bokföringen årsbokslutetUtredningen har den löpande ochatt
i rättspraxis. sålunda förekommit fall dåibland sammanblandas Det har

näringsidkare omsättning understigande gränsbeloppetmed uppenbart
ekonomiskaåberopande rörelsens förlopp, resultatdömts under attav
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ställning inteeller kunnat i huvudsak bedömas med ledning bok-av
föringen, och detsamma har gällt fall då näringsidkaren försatts i

innan skyldighetenkonkurs årsbokslut hunnit inträda.upprättaatt
Domarna har säkerligen i varitsak riktiga, eftersom den löpande bok-
föringen åsidosatts, i åtal och enligtdom har utredningens meningmen
rätteligen endast bort åberopas rörelsens förlopp inte kunnat iatt
huvudsak bedömas med ledning bokföringen. lägga brister iAtt denav
systematiska huvudbokföringen till grund för ansvarspåståendeett som

sikte rörelsens resultat ställningoch nämligen förutskälärtar av som
tämligenhar berörts vanskligt.

allra flesta fallI de gäller dock vid bokföringsbrott bådeatt
skyldigheten löpande bokföra affärshändelser och skyldighetenatt att

åsidosatts.bokslut har Enligt utredningens mening skulleupprätta
bokföringsbrottbestämmelsen likväl vinna i tydlighet, ut-om om man

tryckligen skiljer mellan den löpande bokföringen och bokslutet. Därmed
underlätta tillämpningen iskulle avseende, nämligenäven ett annatman

bedömningen frågandet gäller bokföringsbrott full-när när ärettav
ibland spörsmåletbordat och det uppkommande eller flera brottettom

föreligger.
För närvarande torde gälla bokföringsbrott sig uttryckatt ett tarsom

i oriktigt bokslut fullbordas i och med bokslutet. Består ibrottetett att
bokslut huvud inte brottet fullbordatöver upprättas, är närtaget
bokslutet skulle låt fåtorde räknaupprättat,senast attvara vara man

Åsidosättsvissmed marginal för möjligheten till bokförings-rättelse.
skyldigheten årsbokslut,med avseende föreliggernästanytt ett

förutsättningbrott, under straffbarhetsrekvisiten i övrigt ärnytt att
uppfyllda. Har någon dömts för bokföringsbrott i fråga visstettom
bokslut, torde i enlighet härmed integälla han kan fällas tillatt nytt

för bristfälligheter i bokslut oriktigheterävenansvar samma om nya
skulle uppdagas. Ett brott föreligger alltså varje räkenskapsår jfrför

mfl., tillBeckman Kommentar brottsbalken 5 672.uppl. Detsam-s.
får sannolikt föreligger såvälgälla försummelse beträffandema anses om

löpande bokföringen i frågaden bokslutet; den för-som om senare
typiskt fårsummelsen följd förraden och denär sett mesten av som

allvarliga frågans bedömning.styrande föranses vara
Om bokföringsbrottet består idäremot enbart den löpande bok-att

föringsskyldigheten åsidosatts, möjligen från teoretiskskulle syn-man
begåkunna hävda det finns för flera brott underpunkt att utrymme att

räkenskapsår. företagare underlåter föra löpandeAntag attattsamma en
återupptarbokföring räkenskapsårets första två månader. Hanunder

igen tvålöpande bokföringen försummar den under desedan den men
månaderna räkenskapsåret. emellertid visassista Bokslutet kanav vara
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någotkorrekt. I detta konstruerade fall får förmodligenänannat man
två föreligger.brott Men frågan i väsentligtsaknar allt praktiskattanse

betydelse och ställs sällan sin spets.
Utredningen vill detaljbetonad fråga. I prak-ta upp en annan mera

tiken varit föremålhar det för diskussion huruvida skyldigheten enligt
bokföringslagen verifikationerbevara omfattas straffbarheten föratt av
bokföringsbrott. Det skulle kunna hävdas möjligheten medatt att
ledning bokföringen bedöma rörelsen inte påverkas huruvida veri-av av
fikationer bilagda inte.ellerär

Utredningen för sin del skyldighet rimligendenna börattanser
någotomfattas straffbarheten, säkerligen också åsyftat. Riskenärav som

för läsart kan motverkas, förslagsvis ordet "räken-motsatt attgenomen
skapsmaterial" "verifikationermed eller räkenskapsmate-ersätts annat
rial".

slutligen frågaI detta sammanhang skall till del ären som en
också vissredaktionell har saklig betydelse beröras. Bestäm-men som

bokföringsbrott sikte åsidosättande sådanmelsen endasttarom av
bokföringsskyldighet följer bokföringslagen, stiftelselagen ochsom av

pensionsutfästelse Bokföringslagen inbe-tryggandelagen om av m.m.
griper årsredovisningslagstiftningensden bestämmelseräven nyanumera

jfrårsbokslut, och b bokföringslagen 1995/96: 10llse a prop.om
Karakteristiskt för föreskriver307. de nämnda lagarna dedel är atts.
föra tillskyldighet räkenskaper bl.a. hänsyn borgenärerna. Där-att av

sanktioneras inte i brottsbalken sådan skyldighet föra räken-attemot
till sitthar uteslutande syfte säkerställa underlag förskaper attsom

erbjuder skyldighettaxering eller skattekontroll. Exempel den föraatt
följer jordbruksbokföringslagen enligt1979: 141;räkenskaper som av

ilags § skall de räkenskaper behandlas den lagen endastnämnda 1 som
för taxeringen. räkenskapsskyldighet sanktionerasunderlag Dennautgöra

försvårandei skattebrottslagens bestämmelse skattekontroll.om av
ändamålsenligangivna avgränsningen och bör enligtDen synesnu

mening i princip behållas. Från redaktionellutredningens synpunkt
avgränsningenemellertid fördel kommer tillskulle det omvara en

innebördallmän definition den begreppetuttryck genom en av som
Bokföringslagen,bokföringsskyldighet ha i kap. brottsbalken.llavses

pensionsutfästelsestiftelselagen och lagen tryggande m.m.om av
ändrasintei behöverdå inte bestämmelsen. och dennabehöver nämnas

författning. sådanbokföringsskyldighet föreskrivs i någon Enså snart ny
bokföringsskyldighet i ll kap.definition bör kunna medut att

föreskriven skyldighetförstås sådan i lagskall lag eller med stöd attav
inte syftar till underlagföra och bevara räkenskaper endast att gesom

beräkningtaxering myndighets kontrollverksamhet vid ellerför eller
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avgift. vissa ytterligare speciellaskatt eller Därmed kommeruppbörd av
föreskrifter räkenskapsskyldigheter omfattas straffbestäm-att avom

till frågan i författningskommentarernaUtredningen återkommermelsen.
avsnitt.följandese även

europeiska ekonomiskafilialer och7.4.5 Utländska

intressegrupperingar

utländskafilialer skallEnligt 1992:160 utländskalagen m.m.om
avdelningskontorsin i Sverigebedriva verksamhetföretag ettgenom

sådan filial skall enligt § isjälvständig förvaltning filial. En 11med
från företagetsbokföring, skild det utländskasärskildlagen ha ärsom

bokförings-bokföringsskyldigheten följerövrigt. Självabokföring i av
tillämpningsområdet för bestämmelsendärmed underoch fallerlagen om

frånbokföringen skildskyldigheten hållabokföringsbrott, attmen
sanktionerad.bokföring inte uttryckligenövrigagrupperingens är

ekonomiska intressegrup-europeiska1994: 1927lagenI den omnya
sålundaföreskrivslösning valts. I lagenmotsvarandeperingar har en
Sverigeintressegruppering iekonomisk verksameuropeisk§5 att en

bokföring ifrån grupperingensbokföring skildskall ha ärsomen egen
särskilt sanktionerad.bestämmelseheller dennaövrigt. Inte är

låg till grund förpromemoriaremissbehandlingen denVid somav
Riksåklagarenpåpekadetill sistnämnda lagenpropositionen den att

från grupperingens räkenskaperbokföringen skildhållaskyldigheten att
bokföringsbrott.bestämmelsensanktioneradövrigt intei är omgenom

utredningenfår förutsatts1994/95:68 66 hapropositionenI atts. anses
fråga.skulle dennapröva

sanktionerad 11skyldigheten inteifrågavarandeden ärAtt .genomnu
bokförings-iinte fastslagenberor den5 § brottsbalken ärkap. att

hänvisar. Godtasvilken nämnda paragraftillnågon laglagen eller annan
beträffandeförslagföregående avsnittet framlagdautredningens i det av-

bok-straffbestämmelsentillämpningsområdet förgränsningen omav
sank-följden skyldigheten kommerblir emellertidföringsbrott attatt

Åliggandet båda aktuellaenligt debestämmelse.dennationeras genom
nämligen den föreslagnasärskild bokföring omfattasföralagarna att av

förut-fråga under dei baravisserligen kommadefinitionen. Straff kan
Sverigeidvs. denför bokföringsbrott,i övrigt gällersättningar omsom

inte iekonomiska resultatställning ellerförlopp,bedrivna rörelsens
utredningensenligtavgränsning börframgår. Men dennaändåhuvudsak
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mening finnsgodtas; det åtskilliga bokförings- redovisningsrätts-och
åliggandenliga saknar specifik sanktion.som

7.4.6 Grovt bokföringsbrott

Om bokföringsbrott straffskalan förär närvarandeäratt grovtanse som
månaderlägst och högst fyra år. Denna straffskala enligt utred-ärsex

ningens mening väl behållas.avvägd och bör
Det får emellertid brist intelagen några exempelattanses vara en ger
fall bör hänföras till brott.som grova
Enligt nuvarande praxis, sådan utredningen har uppfattat denna, torde

vidgälla bedömningen bokföringsbrott äratt ett grovtman av om
beaktar rörelsen har haft omfattning falskaeller ellerstorom om osanna
handlingar kommit tillhar användning. Utredningen föreslår omstän-att
digheter uttryckligendetta slag i sådanalagtexten för-av anges som
hållanden skall beaktas vid prövningen.som

Vid bedömningen bokföringsbrott självfalletharärett grovtav om
också bristernas beskaffenhet betydelse. Redan för straffbarhet krävs
visserligen bristerna så allvarliga rörelsens förlopp, ekonomiskaäratt att

ställningresultat eller inte i huvudsak kan bedömas med ledningens av
bokföringen. utifrånMen denna grundförutsättning kan bristernaäven

eller mindre allvarliga. frånDet denna synpunkt allvarligastevara mer
fallet givetvis bokföring helt hålletoch saknas. Utredningenär harom

inte denna omständighet borde vid exemplifie-övervägt även nämnasom
ringen de fall skallav som anses vara grova.

fall då bokföringI de helt och hållet isaknas det praktiken dockär
ibland fråga företag haft endast blygsam omsättning ellerom som som
drivits under helt kort tid. Det skulle föra för långt fall detta slagom av
normalt skulle bedömas inför presumtion isom grova, men manen

påtagliglagtexten den riskenberörts, för sådanärartav som nyss en
tillämpning. Utredningen har därför sådanför presumtionstannat att en
inte införas. Självfalletbör gäller likväl bristernas beskaffenhet böratt
få vid prövningen.betydelsestor

Enligt utredningens förslag delas paragrafen bokföringsbrott iom
flera stycken, särskilt sådanreglerar de fallen. Medettvarav grova en
uppdelning det enligt utredningens mening lämpligt införaär att en
särskild brottsbeteckning för bokföringsbrott. Konstruktionen, medgrovt

brottsrubriker iflera och straffbestämmelse, förekommeren samma
redan i dag i exempelvis 6 20 innebär således inte någonoch kap. och
avvikelse från rådande isystematik brottsbalken.
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ställning vid8 Målsägandens
borgenärsbrott

ersättning förförslag: Vid brottUtredningens talan om som
primärförövas konkursboet förvaltarenunder konkurs mot ges

inte ingår han inte heller för-För förvaltaren talan ochtalerätt.
dåsubsidiärlikning, borgenär talerätt. Borgenärenhar svararen

ersättning i månfå boet denför kostnaderna har rätt att avmen
tillvad kommer boet godo.kostnaderna täcks av som

Inledningl

i enlighet medlider borgenärsbrott hanskadaOm borgenär ärettaven
målsägande.rättegångsbalkenfjärde stycket20 kap. 8 § att anse som

skadestånd på grund brotteti föra talanfår egenskapHan denna om av
åtal väcktvissa förutsättningar väcka ellerunder övertaoch kan även ett

åtal.
väsentliga kan skade-förenat med olägenheter,Om det inte är en

i samband medräkning föras åklagarenståndstalan för målsägandens av
svårt iUppenbarligen dock ofta mycketdetåtalet för brottet. är att

handling har lettbevisning skadegörandebrottmålet förebringa attom en
också mycketvisst belopp. Detförlust för med ärtill borgenären ett

mål slag och ska-skadeståndstalan i dettaåklagarna förovanligt att av
förekommande.huvud sällandeståndsyrkanden är över taget

vilkai frågan borgenärerföreligger viss osäkerhet ärDessutom som
ställninghuruvida konkursbo kan hamålsägande och ettatt anse som

Utredningenskadeståndsberättigadi fallmålsägande eller part.vartsom
kompliceradedelvis ganskanågot belysa dessasig sökabörahar ansett
anledningdärvidfinns detframställningsmässiga skälfrågor. Av att

begåtts konkurs ochhardå borgenärsbrottskilja fallmellan utomett
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då förövats under konkurs-situationer det har konkurs, dvs. av enen
dennes företrädare.gäldenär eller

konkursBorgenärsbrott begångna8.2 utom

förmögenhetsförsämrandebestått iborgenärsbrott,Om ett som en
i konkurstillstånd, innebärbegåtts gäldenär inteåtgärd, har ärsomav en

regelmässigtför derasskadan borgenärernaomedelbaraden att
blir ii Den slutliga förlusten allmänhetfordringar förlorar värde.

då antingen intevid följande konkurs, borgenärernamanifesterad en
utdelning mindreutdelning också får mederhåller någon alls eller

fordringarna ursprungligen värda.belopp än var
aktiebolag sigförenklat avhänderför exempel,Antag, att ettatt ta ett

åtgärd kommergåva någon liknande och därmedellermedel genom
siggåvan visarAktiebolaget försätts därefter i konkurs ochobestånd.

obestånd.gåvotagarenomöjlig återvinna, eftersom ärävenattvara
brottstillfälletvid100.000 kr bolagethade fordranDen motsom en

fordringenfjärdedelutdelning endast motsvarandefår i konkursen aven
förmögenhets-fordringen säker före brottet och25.000 kr. Omeller var

tydligentill gåvan, harhållet hänförasförsämringen helt och kan
75.000 kr.lidit skada motsvarandeborgenären en

förutsättning borgenärens fordranunderanförda gällerDet attnu
konstruktionvid tillfället för brottet. Med denförelåg redan som

1986 års lagändringar torde detsammaerhållitborgenärsbrotten genom
sig på någonfordran grundadeborgenärs omstän-få gälla, om enanses

således latentförelåg vid tidpunkten för brottet ochdighet varsomsom
skatteford-vissa slagssåsom fallet medtidpunkten, kanvid den vara

ringar.
spörsmål utgåhithörandeförts rörandeVissa synessomresonemang

gäldenärenvilkens fordranuppfattningen borgenärfrån även motatt en
vid brottstillfälletinte förelåg latentuppkommit efter brottet ochförst --

begångna borgenärs-tidigarelida skada detskulle kunna genomanses
riktig. Näremellertid inte kunnauppfattningDennabrottet. varasynes

iuppkomgäldenärenrättsförhållandet mellan borgenären och var
ekonomi brottetgrundförsämringen denfalldetta avsenaresav

den borgenä-då inte ha orsakatkanfaktum och brottet gärnaredan ett
förlust.rens

intefallet kanskei sistnämndaborgenären detsakEn är attannan
ekonomisinundergrävthadetill gäldenärenkände ettatt genom

kredit-lidit skadadå tänkas haHan kanborgenärsbrott. ettgenom
sig såuppsåtligen förhållitsida, dennebedrägeri från gäldenärens attom
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ingetthan den borgenären uppfattningen han alltjämt solvent.nye att var
Men detta gäller å andra sidan oberoende det borgenärs-ettav om var
brott eller något förhållande försämrat gäldenärensannat ekonomi.som

Ett konkursbo har enligt fast praxis inte ha ställningenansetts av
målsägande i fråga stöld, bedrägeri och andra konventionella förmö-om
genhetsbrott begåtts gäldenären före konkursen. Det harmot brukatsom
motiveras med boet inte existerade vid brottstillfälletatt Dsse Ju
1983:17 113. I enlighet härmed boet inte kunnas. synes anses som
målsägande vid borgenärsbrott begåtts före konkursen jfr Heuman,som
Mâlsägande, 296 f.. Detta har kommit tillsynsätt iuttryck rättspraxiss.

rättsfallet NJA 1953 C 11, i vilket Högsta domstolen avvisadegenom en
talan straffansvar för före konkursen begånget mannamånsbrottettom

fördes konkursförvaltaren.som av
Något komplicerad fråganär konkursbo med framgångmera ettom

kan föra skadeståndstalan konkursgäldenären eller dennes företrä-mot
dare grund före konkursen begånget borgenärsbrott. Detettav nyss-
nämnda rättsfallet från år 1953 lämnar denna fråga löppen. rättsfallet
avvisades visserligen inte ersättningstalan fördes förvaltarenen som av

grund mannamånsbrottet. I stället vägrades prövningstillstånd.av
Men detta betyder endast konkursboet ansågs behörigatt partvara som
i den vari påstodboet sig ha fordringsrätt och kan inte tilläggasprocess
den betydelsen boet skulle ha teoretiska möjligheteratt ens att
skadestånd i sådant fall.ett

I rättsfallet NJA 1994 336 innebar emellertid hovrättens avgörandes.
konkursbo ansågs berättigat till skadestånd grundatt ett föreettav

konkursen begånget borgenärsbrott. Av processuella skäl kom denna
fråga inte under Högsta domstolens prövning. Det måste dock betvivlas

hovrättens uppfattning riktig.äratt
Utgår från vad förut i princip endast deman sagts attsom om

borgenärer vilkas fordringar förelåg vid brottstillfället kan lida skada
borgenärsbrott det dessa borgenärerär eller de tillett vilkagenom -

anspråken till har blivitäventyrs överlåtna berättigade tillärsom-
skadestånd. Konkursboet existerade inte vid brottstillfället, och vad som
kommer konkursboet till godo skall fördelas borgenärs-ett annat
kollektiv, nämligen de borgenärer har fordringar i konkursen. Dettasom
skall, bortsett från fall då förmånsrätt gäller, ske i proportion till
storleken konkursfordringarna och inte i proportion till de fordringarav

förelåg vid brottstillfället.som
finns ingaDet regler förvaltaren möjlighet vid utdelningenattsom ger

tillgodose endast de borgenärer lidit skada grund brottet,som av
vilka för övrigt inte behöver konkursborgenärer. Förvaltarenens vara

intekan heller i andra avseenden vid fördelningen utgå från de ford-
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ringar förelåg vid brottstillfället. En talerätt för konkursboet skullesom
alltså, tillspetsat uttryckt, konkursborgenärskollektivet degynna
skadelidande borgenärernas bekostnad.

Det måste enligt utredningens mening därför det varjeärantas att
skadelidande borgenär och inte konkursboet har ersättningsrätt, närsom
borgenärsbrottet begåtts före konkursen. Det praktiska fallet själv-är
fallet gäldenären juridisknär är skadeståndsanspråkatt, etten person,
från borgenärernas eller enskild borgenärs sida riktas den ställ-moten
företrädare för gäldenären borgenärsbrott vållat skadan.som genom

Gentemot gäldenären själv uppstår ingennormalt särskild skadestånds-
fordran grund huvudfordringens depreciering, så länge gäldenärenav
har kvar sitt för sistnämnda fordran. iAntag det förut anfördaattansvar
exemplet gäldenären inte aktiebolag fysisk lett utanvar en person.
exemplet borgenären berättigad till utdelning 25.000med kr för sinvar
fordran 100.000 kr och hade därför lidit skada motsvarandeen
75.000 kr. Men detta belopp har han under alla omständigheter att
fordra gäldenären redan grund sin huvudfordran.av av

Borgenären naturligtviskan i skisseradeden situationen intenyss
erhållabevaka och utdelning för fordransammanlagd gäldenärenmoten

100.000 75.000 175.000 kr. Utdelningen skall beräknas på+om
vad borgenären har fordra gäldenären och detta 100.000 kr ochäratt av
inte 175.000 kr. En sak borgenären efterär konkursen harattannan
kvar fordran gäldenären, detta gäller oberoendegentemoten men av om

begåttsborgenärsbrott har inte.ellerett
emellertidAntag borgenären, fordringensedan fallit i påvärdeatt

grund borgenärsbrottet, före konkursen sålt sin fordran för 25.000 krav
till Förvärvaren kan givetvis bevaka fordringen i konkursen.annan.
Sannolikt får ursprungligeden borgenären i detta läge haanses en
skadeståndsfordran gäldenären motsvarande den förlust på 75.000mot

gjort vidkr han realisationen, han kan gällande dengörasom men om
i konkursen måste här lämnas öppet.

I Ds Ju 1983: 17 diskuteradess. 114 ordning innebäraskulleen som
konkursboet tilläggs utverka skadestånd framförrätt alltatt att gentemot

ställföreträdare för gäldenärsbolag med belopp motsvarande den skada
vållats denne. Förutsättningen inteskulle skadan täcksattsom av vara

skadestånd till enskild återvinningborgenär eller förlik-ellerav av
ningsavtal.

sådan ordningEn emellertid skäl här förut angettssynes av som
principiellt tveksam ioch skulle fall, utredningen saken,vart som ser

nödvändighetmed föranleda kompletterande iregler konkurslagen
angående utdelningsförfarandet i sådana fall och kostnadsansvaret för

Man måste räkna riskenmed vanskliga ställnings-attprocesserna.
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särskiltför konkursförvaltarna skulle uppkomma, och vidtaganden
svåravårdslöshet borgenärer skulle konsekvensernabrottet mot attvara

inte föras vidare.överblicka. Tanken skall därför här
Därvid utredningen också konkursboet i praktiken oftahar beaktat att

aktiebolagslagens fall dåmöjlighet repliera regelsystem. Ihar att
består inte sällan i olovligaktiebolag borgenärsbrottetgäldenären är ett

i princip kan föravinstutdelning. I sådant fall gäller konkursboetattett
i aktiebolagslagen, eftersomskadeståndstalan enligt reglerna 15 kap.

skadeståndsberättigat inträtt i bolagets Dettaoch boetbolaget rätt.är
direktörfall då styrelseledamot, verkställande ellergäller andraäven en

uppsåtligenbolagsfunktionär elleri kapitlet nämndnågon avannan
emellertidFörutsättningenvållat bolaget skada.oaktsamhet har är atten

gått tilli angivna preklusionstiden ända. Det bör15 kap. 6 §inte den
inte kanockså aktiebolagslagens regelsystemuppmärksammas att

exempelvis inte kunnaborgenärsbrott; torde detanvändas vid alla slags
mannamånvid borgenärer.användas mot

under konkursBorgenärsbrott begångna8.3

begåttsalltså haft avseende borgenärsbrottföregående harDet som
kanföre Men under konkurseller konkurs.konkurs ävenutom snarare

minskaskonkursförmögenhetendet slagetborgenärsbrott attett avvara
särskilt fall dådärigenom Detta gällerskadas.och borgenärernaatt

konkursförvaltningen.undandrasegendom
föregåendei harsådana situationer de skäl detFör ansettssynes som

möjlighet föramålsäganderätt ochkonkursboet saknarförtala attatt
principer skulleenligt vanligaersättningstalan bortfalla, och uppen-

Likväl tvekanmålsägande. harha ställningbarligen konkursboet av
juridiska doktrinen, och deltill ikommit uttryck denpunktdenna en

295 49 ochnågot svårtolkade Heumanrättsfall seäldre är nota.a. s.
såsomtvivelaktigt hävdats, detemellertid296 53. Det att,not syness.

anledning till tvekanskulleNJA 1953 C 11berörda rättsfalletförut ge
borgenärsbrott haderättsfallet rördehänseende: deti detta ett som

huruvida förvaltarenfråganoch dessutom endastbegåtts före konkurs
straffansvar.behörighet föra talanhade att om

målsäganderättkonkursboet hardoktrin antagitsharI attsenare
konkursborgenärsbrott förövade under sättbeträffande samma som
något förmögenhets-minskatkonkursförmögenhetennär annatgenom

Ju 1983:17296 och Dsförskingring Heumansebrott, t.ex. s.a.a. s.
svårt dennameningenligt utredningens än13 f.. Detl är annat attatt se

förövaderiktig. gäller borgenärsbrottNär detuppfattning måste vara
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under konkurs bör konkursboet alltså ställningha målsägandeanses av
och kunna föra ersättningstalanäven exempelvis ställföreträdare förmot

gäldenärsbolag. Ställning målsägande bör väl konkursboet förett av
övrigt ha brott under konkursen,även oredlighetett t.ex.om mot
borgenärer falsk bouppteckningsed, inte upphov till någragenom ger
ersättningsanspråk.

Vid sidan konkursboet torde emellertid borgenärernaäven haav
målsägandeställning och föra ersättningstalan. Förhållandeträtt att
mellan borgenärerna och konkursboet dock i detta inteär avseende

reglerat.närmare
Vid återvinning enligtgäller 4 kap. 19 § konkurslagen enskildatt

talerätt subsidiär tillborgenärs förvaltarens. För det fall enskildär att
förborgenär talan han detta för räkning.boets Enligt 4 20gör kap. §

han för kostnaderna har få ersättning boet i denrätt attsvarar men av
mån kostnaden täcks vad kommer boet till godo rätte-av som genom
gången.

Enligt utredningens mening principernabör viddesamma talanvara
skadestånd på grund brott inte nödvändigtvis borgenärsbrottom av - -
begåtts under konkursen. Utredningen föreslår därför i 4 kap.attsom

konkurslagen särskild införsregel fall.detta Godtas detta förslagen om
också tillfälle motivvisdet klarlägga vad gäller konkurs-attger som om

ställning vidbos borgenärsbrott före eller under konkurs med följd att
rådande oklarhetenden dessa punkter skingras intedet säkertär-

åsikteralla delar de utredningen har uttryck i detatt gettsom
föregående.

återstårDet något beröra konkursbos möjlighet föra talanatt att om
straffansvar beträffande borgenärsbrott begåtts under konkurs. Ensom
del äldre rättsfall i olika riktningarpekar Heuman 297 59-nota.a. s.
61. Heuman självhar 297 f. åsiktena.a. uttryck för förval-gett atts.

inte har behörighet föra talan straffansvar mindremed äntaren att om
borgenärerna beslutat honom detta i enligtuppdrag. Skälet äratt ge

aldrigHeuman boet kan öka sina tillgångar talanatt genom en om
straffansvar däremot belastas med kostnader.men

tvivelaktigtDet kan denna uppfattning återspeglarsynas om numera
gällande Förvaltaren har enligt nuvarande bestämmelserrätt. uttryck-en
lig skyldighet finnerhan kan misstänkas förgäldenärenatt, att ettom
borgenärsbrott, omedelbart underrätta allmän åklagare och grundenange

Ävenmisstankenför 7 kap. 16 § konkurslagen. detta kan dra kost-
utsikter erhållernader boet någon ekonomisk fördel. Det ärutan att

svårtvidare något skäl till förhindradförvaltaren skulleatt attse vara
biträda allmän åklagare åtal förväckt borgenärsbrott. Detta kanatt ett av

i vissakanske fall till fördel för inteboet och det behöver nödvän-vara
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Ävendigtvis dra några kostnader.större det säkerligen riktigtärom att
förvaltaren normalt inte har anledning belasta konkursboet med någraatt
kostnader för väcka enskilt åtal, det, så ändåatt skulleett ske,synes om
tveksamt domstolen lagstöd har anledning efterforskautanom att om
han har borgenärernas samtycke till åtgärden. Frågan har emellertid
ringa praktisk betydelse och kunna lämnas reglering.utansynes
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9 Författningskommentar

9.1 Förslaget till lag ändring i brottsbalkenom

11 kap.

1§

Den förstör eller gåva eller någon liknandesom åtgärdgenom annan
avhänder sig egendom betydande värde han ellernär kanär befarasav
komma på obestånd, döms för oredlighet borgenärer tillmot fängelse i
högst två år. Detsamma skall gälla, han vid tiden för åtgärden hadeom
åsidosatt sin bokföringsskyldighet på sådant tillräckligtsätt underlagatt
saknas för bedömning han eller kunde befaras komma på obe-av om var
stånd.

För oredlighet borgenärer döms också gäldenärmot då konkursen som,
förestående,är riket bortför tillgång betydande värde med uppsåtur av att

hålla den undan konkursen eller under konkurssom
lämnar oriktiga uppgifter i något hänseende omfattas hanssom av

upplysningsplikt eller godtagbart skäl åsidosätter upplysnings-utanannars
plikten, rättelse sker inom skälig tid och åsidøsättandet harom väsentlig
betydelse för förfarandet

i2. fall förutän undandrarannat nämnts eller undanhållersom
konkursförvaltningen tillgångar eller otillbörli underlåter medverkaattgen
till tillgångar ställs till konkursförvaltningensatt förfogande.

I paragrafens första stycke behandlas fall förmögenhetsförsämrandeav
åtgärder förstörande egendom gåvor och liknande bene-genom samtav
fika transaktioner. Någon ändring föreslås inte vad själva tillväga-avser
gångssättet för åtgärderna eller i fråga den värdegräns gäller förom som
straffbarhet. I likhet med vad för närvarande gäller bör det främstsom

det absoluta ekonomiska värdet är avgörande för bestäm-vara som
melsens tillämplighet.
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När det gäller avhändanden i obeståndssituation föreslås gärnings-en
beskrivningen få förenklad redaktionell lydelse. Själva obeståndssitua-en
tionen rekvisitet "när han eller kan befarasär komma påanges genom
obestånd". Någon ändring i sak därvid inteär avsedd. Straffbarheten

såledeskommer fortsättningsvisäven såväl det falletatt avse att
gärningsmannen befinner sig obestånd eller i fara för obestånd innan
avhändandet sker det han transaktionen framkallarattsom genom en
sådan situation. faranAtt för obestånd skall påtaglig intevara synes
behöva uttryckligen.anges

Genom tillägg förstai stycket utvidgas straffansvaret det gällerett när
vilkai situationer förmögenhetsförsämrande åtgärd förut angiveten av

slag kan företas straffritt. Utredningens iöverväganden detta avseende
redovisas i avsnitt 4.2.4.närmare

För den bokföringsskyldig blirär det straffbart oredlighetsom som
borgenärer förstöra eller avhända sig egendom betydandemot att av

bokföringenvärde, så bristfällig tillräckligtär underlag saknas förattom
solvensbedömning.en

Vad med "bokföringsskyldighet" definieras i 5 Härmedsom avses
förstås i lag eller med stöd lag föreskriven skyldighet föra ochen attav
bevara räkenskaper inte endast syftar till underlag förattsom taxe-ge

beräkningring eller myndighets kontrollverksamhet vid eller uppbörd av
skatt eller avgift.

gärningsmannenAtt vid tiden för avhändandet bokföringsskyldigvar
förutsättning för straffbarhetutgör enligt den regeln och deten nya

måste omfattas dennes uppsåt nämnda skyldighet åsidosatts. Detattav l
saknar däremot betydelse huruvida bristerna i bokföringen i sig kan
tillräknas gärningsmannen uppsåtligt eller oaktsamt brott. Någonettsom
subjektiv täckning fordras således inte i detta avseende.

Bedömningen tillräckligt underlag för solvensprövningen finnsettom
skall förhållandena vid tidpunkten för avhändandet. En omständig-avse
het förelåg vid detta tillfälle först därefter blir känd kansom men som
emellertid i beaktande. Kan den misstänkte vid tiden för lagföringtas
förebringa tillräckligt underlag för bedömningen han solvent vidatt var
avhändandet åtaletskall för oredlighet således ogillas. Detsamma gäller

sådant underlag blir tillgängligt En gärningsmannensätt.annatom av
i efterhand företagen rekonstruktion bokföringen har dock knappastav
något bevisvärde, inteden underbyggs med utredning faktiskaom en av
förhållanden ägnade styrka solvensen.är attsom

Skulle åklagaren gällande den bokföringgöra förelåg vidatt som
tidpunkten för den förmögenhetsförsämrande åtgärden i sak inte överens-

med de faktiska förhållandena måstestämmer han naturligtvis i vanlig
ordning sitt påstående.styrka
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När det gäller kravet uppsåt i förhållande till det objektiva brotts-
rekvisitet, tillräckligt underlag saknas föratt bedömningen av om
gäldenären eller kunde befaras komma obestånd, får dettavar anses
uppfyllt gärningsmannen kände till de faktiska omständigheternaom som
bedömningen grundar sig på. Det bör således inte fordras han självatt
gjort den avvägningen underlaget varit otillräckligt.att

I flertalet de aktuella fallen kommer naturligtvis förutsätt-av ävennu
ningarna för döma till för bokföringsbrottatt föreligga. Deansvar att
intressen straffbestämmelserna avseddaär skyddasom sammanfalleratt
emellertid inte fullt Brottskonkurrens bör därför föreliggaut. i deanses
allra flesta fall och den bokföringsskyldige skall således dömas för såväl
oredlighetsbrottet bokföringsbrottet. Undantagsvis kan det naturligt-som
vis förekomma bokföringsbrottet i sig bedömaatt är mindreatt som
allvarligt se härom kommentaren till 5 §. Detta bör då kunna anses
konsumerat oredlighetsbrottet.av

Den omständigheten bokföringen varit vilseledande bör inteatt i och
för sig föranleda Äroredlighetsbrottet bedömsatt bok-grovt.som
föringsbrottet i sig bedöma kan det bliatt aktuellt dömagrovtsom att
både för oredlighet normalgraden och bokföringsbrott i brotts-av grovt
konkurrens. Om oredligheten bedöms bokföringsbrottetsom grov men
hänförs till normalgraden bör på sätt bokföringsbrottetsamma som nu

huvudregel konsumerat, såoch även detta brott isom siganses ärom
bedömaatt grovt.som

Om den föreslagna straffbarhetsförutsättningen läggs till grund för en
fällande dom får vid straffmätningen hålla i minnet gäldenärenman att
döms för han företagit gåva eller någonatt åtgärd hären annan av
aktuellt slag bristerna i bokföringsunderlagettrots och det alltså inteatt

hanär eller kunde befaras kommautrett påatt obestånd.var
I paragrafens andra stycke straffbeläggs inledningsvis de fall isom

dag regleras i §l tredje stycket, nämligen bortförande egendom införav
förestående konkurs. Beträffande denna gärningstyp innebär förslaget
inte någon ändring.

I andra stycket behandlas vidare olika illojala förfaranden konkurs-av
gäldenärer. De straffbara förfarandena delas i två punkter och för-upp
slaget innebär för de olika fallen betydande ändringar i vissa avseenden.

Oriktigt uppgiftslämnande under skuldsanering eller förhandling om
offentligt ackord blir inte längre straffbart oredlighet borge-motsom

I den månnärer. straffbarhet föreligger blir förfarandet i stället att
bedöma uteslutande respektive vårdslös försäkran.som osann

Även det speciella fallet gäldenär i samband medatt exekutiven en
förrättning åberopar oriktig handling eller skenavtal har undan-en ett
tagits från oredlighetsbestämmelsens tillämpningsområde. Beroende av
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förhållandena i det enskilda fallet blir sådan gärning bestraffaatten som
förfalskning, intygande eller brukande urkund.osant osannav

I första punkten straffbeläggs således fortsättningsvis endast oriktigt
uppgiftslämnande åsidosättandeoch uppgiftsplikt under konkurs.av
Genom straffbestämmelsen sanktion den upplysningsskyldighetges

enligt konkurslagen åvilar konkursgäldenär. Straffansvaretsom en
iregeln 6 kap. 2 §avgränsas första stycket konkurslagen.ytterst genom

Upplysningsskyldigheten, vidsträckt, innebär påär gäldenärenattsom
begäran bl.a. förvaltaren skall lämna alla de uppgifter ärav som av
betydelse för konkursutredningen. I fortsättningen blir oredlighets-

således inte begränsat till fall då gäldenären förtiger tillgång,ansvaret
Ävenobefintlig skuld eller lämnar sådan oriktig uppgift.uppger annan

sådana uppgifter betydelse för konkursutredningenärsom av men som
inte med i konkursbouppteckningen således inteoch edgångentas genom
omfattas menedsansvaret kommer omfattas straffansvaret.attav av

artikel iEnligt 6 Europarådskonventionen torde straffsanktioneraden
inteuppgiftsskyldighet sikte sådana dåfall någon skulle avslöjata

sighan har gjort skyldig till brottslig gärning. Mot bakgrundatt en av
kan tänkas förekomma fall dådet konkursgäldenär kan kommaatt atten
inför sådan intressekonfliktställas straffansvarethar begränsats tillen

fall då uppgiftsskyldigheten åsidosatts gäldenären haft godtag-utan att
skäl härför.bara

Enligt ordning inträdergällande inte straffansvar för oredlighet om en
oriktig uppgift innan konkursgäldenären beedigar uppgiftenrättas eller

eljest läggs till för förfarandet.denna grund Oredlighetsbrottet fullbordas
således i de flesta fall iallra samband med konkursbouppteckningenatt
beedigas.

föreliggande kopplingenDen straffbarheten till edgången inu av
enligt utredningenskonkurs förslag. Härigenomöverges kommer man

ifrån den lagtekniskt mindre tillfredsställande ordningen beedigandetatt
bouppteckningen i flertalet fall formellt både brotts-utgörsettav en

förutsättning och kvalifikationsgrund för bedöma oredlighetsbrottetatten
Genom enligtbrottet den föreslagna konstruktionen kangrovt. attsom

fullbordat före edgångssammanträdetredan uppnårattvara anse som
fördelenden konkursgäldenären för undgå straffansvaräven att attman

tvingas i tidigare konkursutredningen.medverka skede Somatt ett av nu
regel risk förhålla sig passiv fram tillkan gäldenärenär utansom

edgången. enligt står tillDe medel konkurslagen förfogande motsom en
avsiktligt försvårar konkursutredningen, hämtningkonkursgäldenär som

praktiken till användning.häktning, nämligen i sällan kommaoch torde
vidmakthålla den tanke ligger bakom den nuvarandeFör att som

vid beriktigandeansvarsfrihet rättelse skall löna sigregeln att ettom -
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och konkursgäldenären inte straffhotet skallatt tvingas hålla fastav att
vid oriktig uppgift han upptäckt felaktig föreslåsär straff-en som att-

blir beroende rättelse inte sker inomansvaret skälig tid.attav
Utgångspunkten för beräkningen denna tidsfrist bör tid-denav vara

punkt då brottet sådan regel skulle ha varitutan full-en att anse som
bordat, dvs. då konkursgäldenären lämnar oriktig uppgift eller under-en
låter lämna begärd upplysning.att en

För gäldenären underlåtenhet skall kunnaatt ha åsidosattgenom anses
sin upplysningsskyldighet måste det fordras begäran uppgifter äratt om
tämligen preciserad det gällernär andra förhållanden sådanaän som

Åtillgångar och skulder och alltid måste lämnas. andra sidanavser som
bör det naturligtvis inte fordras begäran just denatt en avser
omständigheten förtigits. Har gäldenären lämnasom t.ex. uppmanats att
uppgifter sina inkomster tillgångaroch bör han skyldigom attvara
lämna fullständig redogörelse dessa punkter.en

För det skall fastställa tidsfristennär föratt rättelse börjar löpaatt
i det enskilda fallet måste förvaltaren i praktiken något doku-sätt

han har begärt vissnär upplysning. Särskilt viktigt blirmentera dettaen
naturligtvis i de fall då gäldenären försöker hålla sig undan. Haratt
gäldenären exempelvis i brev anmodats viss dagett att senast taen
kontakt med förvaltaren eller vid viss tidpunkt inställa sig hosatt en
denne, bör tidsfristen för rättelse börja löpa vid den angivna tidpunkten

gäldenären inte något godtagbart hinder föreligger följerutan attom - -
uppmaningen. Det naturligtvis lämpligtär gäldenären samtidigtatt
erinras konsekvenserna åsidosättande från sida.hansettom av

Vad skall förstås med "skälig tid" kan inte generellt.som rentanges
Bedömningen måste i viss utsträckning kunna ske bakgrund demot av
förhållanden råder i det enskilda fallet. Om gäldenären inte efter-som
kommer kallelse inställa sig hos förvaltaren bör han redan efteratten
någon dag kunna ha försuttit möjligheten rättelse undgåanses att genom
straffansvar. Har förvaltaren ansträngning inte lyckats kommatrots att
i kontakt med gäldenären före edgångssammanträdet gäldenärenmen
ändå inställer sig till detta förutsättningaroch för edgång allttrots

föreliggabedöms måste i flertalet fall skälig tid för rättelse haanses
utnyttjats. Förhållandena kan naturligtvis skifta mycket från fall till fall

fråganoch vad skall förstås med skälig tid får i sista hand avgörassom
rättstillämpningen.genom

Är oredlighetsbrottet fullbordat gäldenären vid ed-att anse som men
gången så faller till fögasäga beriktigaroch tidigare lämnadatt en
oriktig uppgift kan det finnas anledning något mildare brottet.att se
Detsamma gäller han i sammanhang frivilligt företar rättelse,annatom
låt inte inom skälig tid jfr 29 kap. 5 § brottsbalken.vara



150 Författningskommentar SOU 1996:30

För straffbarhet krävs emellertid generellt åsidosättandetatt av upp-
lysningsskyldigheten har väsentlig betydelse för förfarandet. Det torde

rimlig utgångspunkt konkursförvaltaren inte begäratt anta attvara en
upplysningarandra gäldenären sådanaän betydelse förärav som av

konkursutredningen och således i sigoch för omfattas gälde-som av
Ärupplysningsskyldighet.närens det fråga upplysning skulleom en som

underlätta utredningen något merarbetestörre förutanmen som
konkursförvaltaren inhämtaskan exempelvissätt,annat genom
räkenskapsmaterialet, kan det tänkas gäldenärens försumlighet i detatt
enskilda fallet inte kan ha väsentlig betydelse för förfarandet.anses
Vägrar gäldenären huvud någraöver lämna uppgifter mäste åatt taget

sidanandra hans passivitet huvudregel försvåra förfarandetsom anses
väsentligt konkursutredningen i sig relativtäven okomplicerad.ärom
Även sådana omständigheter boets omfattning och beskaffenhetsom
liksom uppgiftens kan betydelse för bedömningen åsido-art ettom

väsentligsättande har betydelse för förfarandet.
Vid bedömningen brottets straffvärde givetvisbör in vilkenvägasav

skada åsidosättandet åsamkathar förvaltningen och därigenom bor-som
genärskollektivet.

Om gäldenären vid olika tillfällen lämnar olika oriktiga uppgifter eller
underlåter lämna begärda upplysningar, föreligger i princip olikaatt

Fråganbrott. brottsenhet har betydelse bl.a. för det fallet det,attom
efter det gäldenären har dömts för exempelvis ha lämnatatt att en
oriktig uppgift, upptäcks han förtigit vissa omständigheterävenatt som

oredlighet. tidigareDen domens rättskraft då inteutgör bör anses om-
fatta den nyupptäckta brottsligheten.

I praktiken torde förhållanden intedessa vålla några bekymmer.större
föreliggerdet flera brott något uppsåtligtAtt kan och någotvarav vara-

oaktsamt bör inte utesluta vid bedömningen åsido-annat att man av om-
beaktarsättandet har haft väsentlig betydelse för förfarandet verk-

ningarna den samlade brottsligheten.av
Även gäldenären sanningsenligt vilka tillgångar han harom uppger

och talar dessas beskaffenhet och finns emellertid intede detärom var
konkursförvaltningen få tillgång till intesäkert kan egendomenatt om

medverkar härtill. Typfallet då sådan situation uppstågäldenären kanen
har tillgångar igäldenären utlandet.är om

undanhåller aktivtUndandrar eller gäldenären konkurs-sättett
förvaltningen tillgångar förfarandet straffbelagt enligt tredjel §är

i paragrafens nuvarande lydelse.stycket
i till börja förfaranden.Andra punkten stycket med dessaupptar att

rättspraxis straffbestämmelse emellertid intehar gällandeI ansetts
fallet underlåter medverka tilltillämplig för det gäldenären att attatt
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tillgångar ställs till konkursförvaltningens förfogande se NJA 1991 s.
491. Genom tillägget i andra punkten utvidgas straffansvaret till att avse
just sådana fall.

Medverkar gäldenären till ställa egendom han har i utlandetatt som
till den svenska konkursförvaltningens förfogande kan det tänkas hanatt

sig skyldig till straffbar gärning i det landgör där egendomen finns.en
till sådanaMed hänsyn bl.a. situationer har straffansvaret begränsats till

sådana fall då konkursgäldenärens underlåtenhet fårmedverkaatt anses
otillbörlig.

För straffbarhet fordras i och för sig inte gäldenärens medverkanatt
förutsättning för konkursförvaltningen få tillgångär skall tillatten egen-

Självfallet måstedomen. dock betydelsen gäldenärens medverkanav
in vid straffvärdebedömningen.vägas

Saknar gäldenären praktisk möjlighet medverka eller har han gjortatt
sitt visar sig åtgärderbästa det hans inte tillräckliga föreliggerärattmen
naturligtvis inte något brott.

I likhet med vad har böra gälla vid förtigande uppgiftansettssom av
enligt första fårpunkten gäldenären ha begått flera brott hansanses om
underlåtenhet medverka olika tillgångar.att avser

Skyldigheten för gäldenären inträder imedverka princip såatt snart
han delges konkursbeslutet. För brottet skall fullbordat måsteatt anses
emellertid gäldenärens medverka på något ha mani-vägran sättatt
festerats.

Skyldigheten medverka får gälla kontinuerligt under helaatt anses
konkursförfarandet. En överträdelse straffbestämmelsen får såledesav

fortgå efter fullbordanstidpunkten så inteäven länge rättelseanses
vidtas.

Den lagakraftvunnen oredlighetdom dömts för beståendesom genom
i viss tid underlåtithan under medverka till tillgångar ställsatt att atten
till konkursförvaltningens förfogande kan alltså teoretiskt sett nytt
åtalas och tiddömas han efter den avsågs förstamed denävenom som

praktikendomen medverka. I torde dock lagföring sällan blivägrar att
aktuell förrän konkursen avslutats.

Skulle gäldenären under handläggningen åtalet honom kommamotav
biståpå andra tankar och förvaltaren så tillgångarna kan komma kon-att

kursboet till del bör naturligtvis vid straffmätningen.detta kunna beaktas
Självfallet sådet illojalt beteende konkursgäldenärär att ett av en

många gånger in brottsbeskrivningarna iunder flera andrapassar av
kan därför svårt upprätthålla striktstycket och det gräns-attvara en

dragning de olika gärningarna. systematiska skäl och i för-mellan Av
tydligande syfte har straffansvaret enligt andra punkten angetts vara
subsidiärt.
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Slutligen bör anmärkas oredlighet borgenärer fåratt mot anses vara
brott den fängelse bör tillämpas normalpåföljd.ett arten attav som

3§

i fallDen i eller1 2 uppsåtligen elleränannatsom, som avses av grov
oaktsamhet försämrar sin förmögenhetsställningi avsevärd mån attgenom
fortsätta rörelse går med förlust eller vidta någonstoren som annars

borgenärerna oförsvarlig ekonomisk åtgärd han eller kannär ärgentemot
vårdslöshetbefaras komma på obestånd, döms för borgenärer tillmot

fängelse i högst år.ett
vårdslöshetFör borgenärer döms också den oaktsam-mot som av grov

het sig skyldig till sådan gärning i 1 § andra stycketgör en som avses

Straffbestämmelsen vårdslöshet iborgenärer dag konstrueradärmotom
så, fordras uppsåt i förhållande till själva handlingsrekvisitetdetatt men

i förhållande till försämringenendast oaktsamhet förmögenhets-grov av
ställningen till obeståndssituationen. ioch Som utvecklats dennärmare

motiveringen avsnittallmänna 5.2 blir bestämmelsens tillämpningsom-
någotråde oklart med denna uppbyggnad.

Utredningens förslag innebär i blirdet subjektivt avseende till-att
räckligt oaktsamhet föreligger i förhållande till samtliga objek-att grov
tiva rekvisit. Härigenom undanröjer nämnda bristenden vadman nyss

bestämmelsens konstruktion. Samtidigt får tillämpningsområdetgäller en
ändamålsenlig avgränsning, bättre med deöverensstämmermera som

ligger till för krirninaliseringen.tankar grundsom
Även framdeles vårdslöshetsbrottet emellertid omfattakommer att

uppsåtliga gärningar. särskildAtt bryta dessa fall till straffbestäm-ut en
skulle enligt utredningens mening upphov till konkurrens-melse ge nya

någon praktisk vinst.problem utan
enligt sikte sådana fall dåStraffansvaret första stycket tar en

i obeståndssituation handlar hänsynslöst eller oför-gäldenär annarsen
oredlighetsbestämmelsen tillämp-svarligt sina borgenärer ärmot utan att

lig.
utredningenObestândsrekvisitet utformatshar sättsamma som

rekvisit i oredlighetsbestämmelsen. Detföreslår beträffande motsvarande
falletbli straffansvaret omfattar detdärigenom klart även attattavses

obeståndssituation,sitt förfarande framkallargäldenären en varegenom
obestånd.fara förobestånd ellersig situationen kan betecknas som som

Ändringen åtgärder direkt avseddafår det gällerbetydelse ärnär som
förmögenhetsställning inriktade påellergäldenärens ärförsämraatt som
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skingras direkt överföras tillförmögenheten skall eller rätts-ett annatatt
subjekt.

alltjämt sitt förfarandestraffbarhet fordras gäldenärenFör att genom
mån. Liksom försin förmögenhetsställning i avsevärdförsämrathar när-

utgångspunkthärvid inte någon absolut värdegränsvarande bör tas som
avgränsning. i stället bedömasstraffansvarets Förfarandet börför mot

ställning.ekonomiska förhållanden och boetsbakgrund gäldenärensav
i intresse ställs gäldenärenaktsamhetskrav borgenärernasDet som

omfattning och ställning.variera beroende bl.a. rörelsenssåledeskan av
i obestånds-särskilt fall gäldenärLiksom ett att en enanges somnu

förmögenhetsställning i månsin avsevärdsituation försämrar attgenom
rörelsenförlustbringande rörelse. För straffbarhet krävsfortsätta atten

måste ställas i relation tillnågot i första handgår med storförlust, som
alltsåställning i övrigt. Straffansvar förutsätteromsättning ochrörelsens

ställningen på påtagligt försämras denekonomiskaden sättettatt genom
driften.fortsatta

beskrivning vilka olikainte någonövrigt i bestämmelsenI avges
blir i åtgärdavgörande ställetstraffbara. Det äråtgärder är om ensom

ekonomiskt oförsvarlig.att anse som
för-bedömningen åtgärdUtgångspunkten för är att anse somom en

vad inäringsverksamhet dendet gällersvarlig eller bör när vara som
Avsiktenseriöst företagande.situationen skall uppfattassärskilda som

betingadeinte affärsmässigt skallförfarandensåledes ärär att som
obeståndssituationföreliggerstraffansvar, detföranledakunna enom

i mån.sin förmögenhetsställning avsevärdgäldenären försämraroch
förevarande straff-medföraliknande avhändelser kanGåvor och att

tillämplig gärningsmannen endast kanblir övertygasbestämmelse omom
Ävenförmögenhetsställning.på sinmed avseendeoaktsamhet engrov

inte affärsmässigtrisktagandetransaktion innebär ärett somsom
vidtas ioförsvarlig denekonomisktfårbetingat regel enomansessom

naturligtvis inte straffbestäm-dockobeståndssituation. Avsikten är att
kriminali-allmäninnefattarså straffansvaretmelsen skall tolkas att en

från synpunkttransaktion gäldenärenssering dåliga affärer. En somav
felbedömning regelbörbetingad innefattaraffärsmässigtär sommen en

träffas straffansvaret.inte av
tordestraffbeläggsförfarandenGenom oaktsamma utrymmetatt grovt

prestationtransaktioner därsådana illojalabli för kommastörre att
till varandramissförhållandemotprestation står i uppenbartoch ett men

avsikthaft förgäldenärenmöjligt slå faständå intedet är attattatt av-
sig egendom.hända
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I andra stycket straffbeläggs vid fall oaktsamhet sådantav grov
oriktigt uppgiftslämnande under konkurs i uppsåtliga fall bedömssom

oredlighet borgenärer.motsom
Strajjfmaximum för vårdslöshet borgenärer sänks till årsmot ett

fängelse. Härigenom markeras det fråganär gärningaratt om som
generellt innefattar mindre åsidosättande borgenärernassett ett grovt av
intressen de gärningarän straffbeläggs oredlighet.som som

Preskriptionstiden för vårdslöshet borgenärer enligt första stycketmot
föreslås oförändrad se kommentaren till 35 kap. 2 §. För oriktigtvara
uppgiftslämnande sker oaktsamhet innebär förslagetsom av grov om
straffsänkning emellertid preskriptionstiden förkortas till två år.att

4§

Om någon, då han på obestånd,är viss borgenärgynnar en genom
betalning, överlämnande säkerhet eller någon sådan åtgärd ochav annan
åtgärden med hänsyn till beloppets eller säkerhetens storlek tillsamt
åtgärdens syfte eller övriga omständigheter uppenbart oförsvarlig,är skall
han dömas för otillbörligt gynnande borgenär till fängelse i högst tvåav
år. Detsamma skall gälla i fråga den sådan uppenbartom som genom en
ofärsvarlig åtgärd försätter sig på obestånd.

Gäldenär, för främja ackord hemligen lämnar eller utlovarattsom
betalning eller förmån, döms också för otillbörligt gynnandeannan av
borgenär.

Mannamånsbrottet har brottsbeteckning "otillbörligtgetts en ny gynnan-
de borgenär" bättre anknyter till nutida språkbruk.av som
Enligt första styckets första mening krävs alltjämt gäldenären äratt
obestånd och han i detta läge viss borgenär. I uttrycketatt gynnar en

ligga borgenären erhåller betalning, säkerhet ellerattgynnar avses en en
motsvarande han enligt förmånsrättsordningen och gäldenärenssom
ekonomiska ställning inte skulle ha varit berättigad till vid samladen
gäldsavveckling och alltså åtgärden till nackdel förär övriga borge-att

eller åtminstonenärer borgenär. Därvid skall liksom enligten annan
gällande beaktasrätt latenta skulder,även skatteskulder ännut.ex. som
inte har fastställts.

övrigtI ändras första stycket enligt förslaget i flera olika avseenden. Till
början bestämmelsen integör längre någon uttrycklig skillnad mellanen

å sidan betalning skuld förfallen, betalningär medena av som
ovanliga betalningsmedel, överlämnande säkerhet betingadav som var
vid tillkomstskuldens åoch sidanandra övriga tillgodosesätt att
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fordringsanspråk, dvs. främst betalning på vanligtborgenärens sätt av
blir i åtgärdenförfallen skuld. Avgörande stället betraktaär atten om

oförsvarlig.uppenbartsom
Det självfallet exempelvis den omständigheten betalning skettär att att

förtid inte variti eller säkerhet betingad skall invägas näratt en man
åtgärd oförsvarlig.bedömer uppenbart Har emellertid gälde-ärom en

fordran före förfallodagenbetalat kort bör detta normaltnären en
likställas med han betalat på förfallodagen och detsamma bör gällaatt

i stället för betala förfallen enligthan, skuld, överenskom-attom en
säkerhet för fordringsbeloppet.melse med borgenären ställer

Är fråga betalning ordinär i meningdet denärom en som som avses
§ aldrigi 4 kap. 10 konkurslagen torde den kunna betraktas som

oförsvarlig föranleda straffansvar,uppenbart och och detsamma avses
fråga åtgärder, exempelvisgälla i andra ställande säkerhet,om av som

ordinära. betalningen åtgärden intebedömas Men ellerkan ävensom om
betraktas ordinär inte vidarebör den straffbar.kan utansom anses vara

falla inom det straffbara området betalningen åt-För skall elleratt
kunna betraktas oförsvarlig med hänsyn tillgärden uppenbartsom

syftet övrigabeloppets eller säkerhetens storlek eller omständig-samt
Som uppenbart oförsvarliga med hänsyn till syftet i förstaheter. avses

åtgärdersådana betrakta då gäldenären visshand attvara gynnar en
till särskilt intressemed hänsyn han har den borge-borgenär att ett av

förmögenhetsställning. närståendesituationerI synnerhet härärnärens
beakta.att

Även i då otillbörligandra fall gäldenären har bevekelsegrundän en
viss emellertid åtgärd företagen iför borgenär kanatt gynna en en en

obeståndssituation oförsvarlig, exempelvis innebärbetraktas densom om
betalning lång tidskett före förfallodagen eller inte betingadattatt en

säkerhet överlämnats.
åtgärdenstraffbarhet krävs emellertid generellt framstårFör att som

Äroförsvarlig med hänsyn till beloppets eller säkerhetens storlek. det
alltså mannamånsansvar intefråga mindre betydande värden skallom

i fråga. Huvudprincipen värdebedömning,bör absolutkomma vara en
ekonomiska ställning och övrigagivetvis gäldenärens allmännaäven om

intefordringar flerabör beaktas. Det krävs nämntsborgenärers attsom
föreliggermed fara fördet räckerborgenärers rätt äventyras utan att en

borgenär.
tillagts också sigandra mening har gäldenären kanI göraatten ny

otillbörligt försätta sig påskyldig till gynnande borgenär attgenomav
fråga betalningåtgärden. måste i så fallobestånd Det vara om avgenom

icke betingad säkerhet ellerförfallen skuld, överlämnande enaven
betalning inte iliknande åtgärd. En förfallen skuld kannågon av en
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Ävensig framkalla obeståndssituation. här krävs fördet straffbarheten
betalningen eller åtgärden skall kunna betraktas uppenbart oför-att som

svarlig med hänsyn till beloppets eller säkerhetens storlek syftetsamt
övriga omständigheter.eller Typfallet ställföreträdaren förär när ett

tillgäldenärsbolag icke förfallen lön eller ersättning sigtar ut annan
själv eller närstående därigenomoch försätter företaget obestånd. Vad

har gäller under förutsättning utbetalningen inte är attsagts attsom nu
betrakta gåva; i så fall blir § tillämplig.1som

I andra stycket straffbeläggs liksom för närvarande det fallet att en
gäldenär för främja ackord hemligen lämnar eller utlovar betalningatt

Ändringarna huvudsakligeneller förmån. i stycket konse-ärannan en
föreslåskvens brottet beteckning.attav en ny

5§

uppsåtligen ellerDen oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighetsom av
verifikationerunderlåta bokföra affärshändelser eller bevaraatt attgenom

eller räkenskapsmaterial eller lämna oriktiga uppgifter iannat attgenom
bokföringen eller såsätt,annat att

verksamhetens huvudsakliga förlopp inte kan bedömas med ledning
löpandeden bokföringen, ellerav

fall skyldighetide bokslut föreligger, verksamhetens eko-upprättaatt
nomiska resultat eller ställning inte kan i huvudsak bedömas med ledning
därav,

för bokföringsbrottdöms till fängelse i högst två år.
omfattningbrottet med hänsyn till rörelsensAr och bristernas beskaffen-

het eller omständigheterna i övrigt mindre allvarligt, döms till böter eller
fängelse i högst månader.sex

brottet döms bokföringsbrottAr till fängelse i lägstgrovtgrovt, sex
månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet skallår grovt
särskilt beaktas rörelsen haft omfattning eller falska ellerstorom om

handlingar begagnats.osanna
Med bokföringsskyldighet förstås i detta kapitel sådan i lag eller med

stöd lag föreskriven skyldighet föra och bevara räkenskaper inteattav som
endast syftar till underlag för taxering eller myndighets kontrollverk-att ge

vidsamhet beräkning eller uppbörd skatt eller avgift.av

föreslås bliParagrafen uppdelad i fyra förstastycken, stycketvarav
bokföringsbrott,normalfallet andra stycket sådana bok-avser av avser

föringsbrott, mindre allvarliga tredje bokföringsbrottoch stycketärsom
fjärde definitionbedöma I stycketär attsom som grova. ges en av

bokföringsskyldighet.begreppet
I första stycket har uppdelning två gjorts sådanapunkter mellanen

åsidosättandebokföringsbrott innebär bokföringenden löpandesom av
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punkter. Om emellertid bokföringspliktigeden enligt § fjärdel stycket
skyldighetbokföringslagen saknar bokslut, kan han endastupprättaatt

fällas till för brott den löpande bokföringen. Brister iansvar som avser
fråga huvudbokföringen såledeskan inte tillläggas grund för straff-om

Ävenenligt 2punkt endast enligt ipunkt andra fall kanutanansvar
i åtal specificerasdet och dom behöva vilket slags brott Somsom avses.

anmärkts i den allmänna motiveringen kan detta bl.a. ha betydelse för
avgörandets rättskraft. Har tilltaladeden enligtdömts punkt kan
sålunda inte åtal väckas med avseende bokslut.nytt samma

I stycket har dessutom gjorts förtydligande med syfte undanröjaett att
varje tvekan skyldigheten enligt bokföringslagen bevara veri-att attom
fikationer omfattas straffbarheten för bokföringsbrott.av

Det inte längre i stycket straffansvar förutsätter bokförings-attanges
skyldighet enligt bokföringslagen vissaeller andra författningar. Detta
följer fjärde stycket.av

Den nuvarande Straffskalan ringaför fall har föreslagits utgå. Huvud-
skälet för förslaget det har lagtexten i dess nuvarandeär att ansetts att
utformning uttryck för viss spänning ägnad försvåraär attger en som
tolkningen. Bokföringsbrott föreligger endast rörelsens förlopp,när
ekonomiska resultat eller ställning inte ikan huvudsak bedömas med
ledning bokföringen. något svårförenligtDet med den angivnaärav
brottsförutsättningen samtidigt klassificera ringa särskildbrottatt som en

Bokföringsfelbrottstyp. enligt vanliga bedömningskriterier verk-som
ligen ringa intehuvud böra föranledaär överatt anse som synes
lagföring. månI vad detta innefattar ändring ordningnuvarandeen av

går gällereller knappast fastställa, praxiseftersom detnäratt att
klassificera bokföringsbrott ringa inte entydig.ärsom

I stället föreslås i andra stycket särskild straffskala, omfattandeen
eller fängelse i högst månader, dåböter för fall brottet med hänsynsex

till rörelsens omfattning bristernasoch beskaffenhet eller omständig-
i övrigtheterna mindre allvarligt. Straffskalan avseddär äratt anse som

de lindrigastetäcka de fall i dag brukar hänföras tillävenatt av som
normalgraden.

Med uttrycket rörelsens omfattning har i främsta rummet avsetts
omsättning liknandeoch faktorer. Har haftrörelsen endast blygsam
omsättning, bör detta, i ,fåröverensstämmelse med vad som anses vara

praxis,nuvarande medföra det finns anledning mildare före-att att se
bokföringsfel eljest.kommande än

Även tid drivitsden varunder rörelsen och antalet affärshändelser bör
emellertid omständigheterna tilläggas praktikenefter kunna betydelse. I

inte så ovanligt hinner pådet rörelse knappast allvarär att startaen
innan den och sedan försätts i vissa sådanakonkurs. I fall kanavstannar
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Även den tid varunder drivitsrörelsen och antalet affärshändelser bör
emellertid efter omständigheterna tilläggaskunna betydelse. I praktiken

inte så ovanligtdet rörelse hinnerär knappast allvaratt startaen
innan den och sedan försätts i konkurs. I vissa sådana fall kanavstannar
allvarlig brottslighet ligga i bakgrunden. oftaMen förklaringenär en
överdrivet optimistisk uppfattning hos företagaren möjligheten fåattom

avsättning, vilketkunder eller medföra innankan det kontorsorgani-att
sationen hunnit igång visarkomma sig förutsättningardet saknas föratt
driften. Företaget har kanske haft något förutsågsenstaka uppdrag som

vidredan fortsatta beställningar har uteblivit. Självfalletstarten, men
detta inte brister i bokföringen,ursäktar i sådana fall kan detävenmen

finnas anledning något mildare brottet.att se
Också i fall emellertiddet slag bristernasberördes skallav som nyss

beskaffenhet beaktas. Saknas bokföring hållet intehelt och och har ens
verifikationer bevarats, bör det endast varitrörelsen har mycketnär av

omfattning och bokföringen underlåtitsblygsam oför-närmast rentav
anledningstånd finnas betrakta mindre allvarligt.brottetatt som

naturligtvisDet kan förekomma omständigheter sådanaandraäven än
har samband med rörelsens omfattning bristernaseller i detartsom som

enskilda fallet bör föranleda bokföringsbrottet bedömaäratt att som
mindre allvarligt. I främsta i sådanakommer här betraktanderummet

tillfaktorer hänföra företagarens personliga förutsättningarär attsom
missförstånd i fråga gällande bokföringsprinciper. börDetsamt om

emellertid inte förekomma sådan omständighet tillmätsatt en ensam
vidavgörande betydelse brottets klassificering; eljesthär börsom en

helhetsbedömning göras.
motiven till 1982 årsI lagändringar förutsätts straffansvarhar att, om

ådömas för bokföringsbrottskall har försvårat skatte-ävenett som
förhållandetkontrollen, det denna kontroll försvårats regelmässigtatt

skall beaktas vid straffmätningen NJA 1982 till17. Med hänsyns.
inom straffrätten rådande legalitetsprincipenden har det kunnat synas

något tvivelaktigt i täckninghur utsträckning uttalandet saknarstor som-
iden nuvarande i fall bristerna i bokföringenlagtexten kan beaktas där-

förhållandevis marginell från ihar betydelse de synpunkter som anges
för jfrll kap. 5 § brottsbalken har betydelse skattekontrollenstormen

försvårandeSOU 1995: 10 271. Efter den ändring i fråga brottets. om
innebärskattekontroll föreslås i 1995/96: 170 och attsom somav prop.

försvårande blir vanligasubsidiaritetsregeln vid skattekontroll slopasav
tillämpliga förhållandet brottkonkurrensregler vad mellan dettaavser

följd måste enligt utredningensbokföringsbrottet. En dettaoch av
års i fortsättningen inte vägledande.mening bli 1982 uttalandeatt anses

vållatsVill åklagaren åstadkomma svårigheter för skatte-att som
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kontrollen skall beaktas vid straffmätningen för brott gällerett som
bokföringen, måste det kunna krävas han väcker åtal för försvårandeatt

skattekontroll och bokföringsbrott i konkurrens. I vissa fallav torde åtal
kunna väckas enbart för försvarande skattekontroll.av

Straffskalan för bokföringsbrott bedömaär mindre allvar-attsom som
liga omfattar böter eller fängelse i högst månader. I överensstäm-sex
melse med vad i allmänhet gäller för brott med denna straffskalasom
bör fängelse inte undantagsvisän komma i fråga förannat enstakaett
brott.

Itredje stycket behandlas under särskild brottsbeteckning fallen ny- -
då bokföringsbrott ärett Som exempel faktoreratt grovt.anse som

bör beaktas tillnämns början det fallet rörelsen haftsom en att stor
omfattning. Det ligger i sakens bokföringsfel så allvar-natur äratt som
liga verksamhetens förlopp, ekonomiskaatt resultat eller ställning inte

i huvudsak kan bedömas särskiltär allvarligt det gäller företagens om
betydande storlek, i synnerhet publika bolag.av
På sätt har skett det gäller kvaliñkationsgrundnär församma som

bl.a. bedrägeri nämns exempel ocksågrovt falska handlingar harattsom
begagnats. Har exempelvis verifikationer förfalskats och urkundsför-är
falskningen sådan inte bedöma bör enligt vanligaattsom som grov,
principer, den tilltalade döms för bokföringsbrott medom grovt
beaktande förfalskningen, urkundsförfalskningen konsumeradav anses

det bokföringsbrottet. Den tilltalade kan i sådant fall dömasav grova ett
för bokföringsbrott medelst urkundsförfalskninggrovt varvid både ll
kap. §5 och 14 kap. 1 § kan citeras. I praxis har dock iman numera

utsträckning gått i från denna ordning förstor brottsbeteckning och lag-
rumscitering vid lagkonkurrens.

Även handlingar nämns exempel med hänsyn till dettaosanna som
falls praktiska betydelse. I synnerhet s.k. luftfakturor och liknande
kommer härvidlag i betraktande.

Självfallet gäller dessutom bristernasgenerellt skall beaktasatt art
detta förhållande inte uttryckligen.trots nämns Saknasatt bokföring helt

hålletoch i företag inte har helt obetydligett omfattning, börsom
brottet regel rubricerassom grovt.som

I fjärde stycket definieras bokföringsskyldighet sådan i lag ellersom
med stöd lag föreskriven skyldighet föra och bevara räkenskaperav att

inte endast syftar till underlag för taxering eller myndighetsattsom ge
kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd skatt eller avgift.av
Någon nämnvärd skillnad i kriminaliseringens omfattning innebär inte
detta. Bestämmelsen kommer liksom hittills huvudsakligen sanktio-att

bokföringslagens föreskrifter, bokföringsskyldighetäven enligtnera men
stiftelselagen och lagen tryggande pensionsutfästelseom av m.m.
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Äveninbegrips liksom för skyldighet föra räken-närvarande. den att
sådanaenligt 3 5 § stiftelselagen 1994:1220 gäller förskaper kap.som

inbegripas,stiftelser inte bokföringsskyldiga kommer dockär attsom
mån enligtnågot får följdriktig lösning. l den det lagsom anses vara en
bokföring i vissuppställs särskilda kraveller med stöd lagav

enligt 1994:1738,bransch, såsom fallet 8 kap. 5 § alkohollagenär
definitio-bokföringsskyldigheten enligt föreslagnaomfattas dessa denav

någon skyldighet föra räkenskaperDetsamma gäller attom nynen.
taxeringförföreskrivas syftet inte endast underlagskulle och är att ge

vid beräkning eller uppbördmyndighets kontrollverksamheteller av
avgift.skatt eller

årsbokslutinbegriper bestämmelserBokföringslagen de omnumera
fråga redovis-årsredovisningslagstiftningen. lfinns i den omnyasom

i övrigt i lagstiftning bör uppmärksammasningsbestämmelserna nämnda
informationsskyldighet inte i sigföreskrifter siktede taratt som

utgår emeller-Lagstiftningenbokföringsbrottsbestämmelsen.omfattas av
principiresultaträkning balansräkning i årsbokslutettid från och äratt

så vidaårsredovisningen, tillåterspeglas i ochdetdetsamma som som
straffbestämmelse.årsredovisningen förevarandeomfattas även av

straffbestämmelsenbokföringsskyldighet omfattasskallFör att aven
före-fråga skyldighet föra räkenskapermåste det att somvara om en

administrativ ordning meddeladeIskrivs i lag eller med stöd lag.av
tillämpningsom-myndigheter alltså utanförföreskrifter statliga fallerför
föreskrivits medanteckningar harskyldighet förarådet. Den att som

eller begagnadel981:2 handel med skrot3 § lagenstöd varoromav
påinte sikteenligt lag,särskilt sanktionerad nämndaoch är tarsom

definitionen.faller utanförräkenskaper och
avvikerbestämmelsebokföringslagen föreskrivs3 §I att somom en

bestämmel-i med stöd lag,bokföringslagen har meddelats ellerfrån av
verkställighetsföreskrifter skallanslutning därtill meddeladeoch isen

den föreslagnai § kommer medStraffbestämmelsen ll kap. 5gälla.
månföreskrifter isådana denomfattafjärde stycketlydelsen ävenattav

taxeringsändamål skatte- ochelleruteslutande förinte meddelatsde har
räkenskapsskyldig-föreskriftersärskildaavgiftskontroll. Exempel om
försäkringsrörelse-erbjuderi specialförfattningmeddelatsharhet som

kompletteras1987:617. Dessa1982:713 och bankrörelselagenlagen
meddelatsföreskrifter harbindandeåtskilliga hänseendeni avsomav

stycketfjärdebemyndiganden. EftersomstödFinansinspektionen med av
föreskrivits stödmedräkenskapsskyldighet hartillhänvisar även avsom

straffbestämmelsen.föreskrifterna omfattasdelag kommer även att av
rekvisiteni måneljest denhär barauppkommerstraffbarhetMen som

redovis-förekommandemånuppfyllda. I deneller 2i första stycket l är
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ningsbestämmelser endast sikte den offentliga redovisningen ochtar
alltså inte på själva räkenskapsskyldigheten faller de också utanför straff-
barheten.

När det gäller allmänna råd på området har meddelats Bok-som av
föringsnåmnden gäller liksom hittills dessa inte omedelbart täcksatt av
kriminaliseringen. Sådana föreskrifter kan visserligen ha betydelsestor
för tolkningen bokföringslagen saknar bindande kraft och utgörav men
inte föreskrifter meddelats med stöd lag. Detsamma gäller isom av
fråga Redovisningsrådets rekommendationer.om

Från tillämpningsområdet har undantagits sådan skyldighet föraatt
och bevara räkenskaper endast syftar till underlag förattsom taxe-ge
ring eller myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av

avgift.skatt eller Det innebär jordbruksbokföringslagen, i §1att som
uttryckligen den där föreskrivna råkenskapsskyldigheten syftarattanger
till underlag för taxering, liksom faller utanför paragrafensatt ge nu
område. Detsamma gäller bl.a. sådan råkenskapsskyldighet före-som
skrivs i 4 kap. § lagen1 1990:325 självdeklaration och kontroll-om
uppgifter, 78 § 1 uppbördslagen 1953:272, 2 kap. 11 § lagenmom.
1984: 151 punktskatter prisregleringsavgifteroch och 14 kap. 17 §om

Övermervärdesskattelagen 1994:200. huvud gäller räken-taget att en
skapsskyldighet har föreskrivits i skatteförfattning bör fallasom en anses
utanför ifrågavarandeden kriminaliseringen. I stället skattebrotts-ärnu
lagens straffbestämmelse försvårande skattekontroll tillämplig.om av

Den angivna definitionen få betydelse för tolkningenävennu avses av
begreppet bokföringsskyldighet i 1 där enligt utredningens för-termen

ocksåslag används.
Slutligen bör anmärkas bokföringsbrott fåratt grovt ettanses vara

brott den fängelse bör tillämpas normalpåföljd. Det-arten attav som
kan i många fall gälla i fråga bokföringsbrott inte ärsamma om som

här omständigheterna iär det särskilda fallet sådangrova, men av
betydelse det svårare någotär generellt uttalande.göraatt att

6§

För försök till oredlighet borgenärer enligt första1 § stycket ellermot
försök till sådan oredlighet enligt § andra1 stycket innebär tillgångattsom
bortförs riket döms till enligt vad föreskrivs i 23 kap.ur ansvar som

Försök till avhåndande gåva förstörande egendom ellergenom av annan
sådan åtgärd blir straffbart för falletdet straffansvaret byggeräven att

den utredningen föreslagna alternativa brottsförutsättningen, attav
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bokföringen åsidosatts på sådanthar tillräckligt underlag försätt att en
solvensprövning saknas.

Utredningen inte straffansvarethar för bortförandeövervägt om av
riket inför konkurs skulle utgå utredningensegendom helt kunnaur om

oredligheti övrigt godtas och straffansvaret för utsträcks tillförslag att
situationen konkursgäldenären underlåter medverkaomfatta den att att

tillgångar till konkursförvaltningens förfogande.till ställs Utred-att
emellertid funnit kriminaliseringen behållas bl.a.ningen har böratt av

bortförande inför konkurs bör straffbelagtdet skälet egendomatt av vara
Ändringen ipå försöksstadiet. förevarande paragraf betingasäven attav

i istraffbestämmelsen placerats stycke 1ett annat

35 kap.

2§

vad i får påföljd för brott enligt II kap. 3 §hinder 1 §Utan sägsav som
den misstänkte häktats eller erhållit del åtalförsta stycket ådömas, om av

fem från brottet.för brottet inom år

föreslår straffmaximum för vårdslöshet borgenärerUtredningen att mot
då,års Preskriptionstiden för brottet bli enligttill fängelse.sänks ett

två år.i 35 i stället för femhuvudregeln kap. 1 som nu
paragraf införa från huvudregelnGenom i förevarande undantagettatt

i 3 §förmögenhetsförsämrande åtgärder ll kap.beträffande som avses
preskriptionstiden gärningstyp fem år.förblir för dennaförsta stycket

oriktigt uppgiftslämnande sker oaktsamhetFör görsgrovsom av
blir således tillämplig ochinte något undantag. Huvudregelndäremot

blir i fortsättningen två år.preskriptionstiden för dessa gärningar
begåtts lagändringen enligt grunderna för 12 §brott före skall,Har ett

preskriptionstidsförkortningen tilläm-promulgationslag,i brottsbalkens
förmån.till misstänktesdenpas

4§

från den dag brottet begicks.tiderna skall räknasi § bestämdaDe 1
verkan handlingen inträtt,âdömande påföljd vissförFörutsätts att avav

då sådan verkan inträdde.räknas från den dagskall tiden
försök till sådana brottoch 6 elleri 6 kap. 1-4brottHar som avses

räknasi § bestämda tidernaunder femton år skall de 1begåtts barnmot
fyllt femton år.målsäganden fyller eller skulle hadagfrån den



SOU 1996:30 Författningskommentar 163

Om vid bokföringsbrott, inte mindreär allvarligt, den bokförings-som
skyldige inom fem år från brottet har försatts i konkurs, fått eller erbjudit
ackord eller inställt sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då
detta skedde. Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit
föremål för skatte- eller taxeringsrevision, skall tiden räknas från den dag
då revisionen beslutades.

Mindre allvarliga bokföringsbrott undantas från tillämpningsområdet för
den speciella preskriptionsbestämmelsen i förevarande paragraf.

Ändringen konsekvensär ringa bokföringsbrott inte längreen attav
skall särskildutgöra brottstyp. För bokföringsbrott mindreen ärsom av
allvarlig föreslår utredningen särskildart straffskala omfattande böteren
eller fängelse i högst månader jfr kommentaren till 11 kap. 5 §.sex
Straffskalan avseddär täcka de lindrigasteäven de fallatt i dagav som
brukar hänföras till normalgraden.

För sådana bokföringsbrott enligt gällande ordning bedömaärsom att
fall normalgraden enligt förslaget hänförasom ärav tillmen som att

kategorin mindre allvarlig kommer preskriptionstiden såledesart att
förkortas. Har brott begåtts före lagändringen skall,ett enligt grunderna
för §ibrottsbalkens12 promulgationslag, preskriptionstidsförkortningen
tillämpas till misstänktesden förmån

9.2 Förslaget till lag ändring i konkurslagenom

4 kap. 22 §

Vad föreskrivs i 19 § andra stycket och 20 § andra stycket tillämpassom
också vid talan ersättning för skada pâ grund brott underom av som
konkursen förövats konkursboet.mot

Paragrafen innebärär vid talan ersättning till konkurs-att,som ny om
boet för brott förövats under konkursen, förvaltaren har primärsom
talerätt. För förvaltaren inte talan ingåroch han inte heller förlikning,
har borgenär på gäller isätt fråga återvinning sub-samma som om en
sidiär talerätt. Borgenären då för kostnaderna har fårättsvarar attmen
ersättning boet i den mån kostnaderna täcks vad kommer boetav av som
till godo rättegången. Frågorna har behandlats i den allmännagenom
motiveringen kap. 8.
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också andraborgenärsbrottsikte endastinteParagrafen utantar
förutsättning de förövatsförskingring, underförmögenhetsbrott, attt.ex.

konkursenSjälvfallet gäller närunder konkursen.konkursboet att,mot
individuellt skade-vill föra talanden borgenäravslutats,har omsom

inte har väckt talan.förvaltarenhinderdettastånd kan göra attutan av
medfört skadagrund brottskadeståndindividuelltTalan somavom

pågår.så konkursenväckas längeemellertid inte kunnaför boet avses
förval-Väckerdomstol.vid allmänskall väckasförvaltarenTalan av

förvaltarens sidainträdaenskild borgenär hatorde rätttalan, atttaren
101.8 uppl.Konkurs,intervenient jfr Welamson,osjälvständig s.som

paragrafenhindraromständigheternågrafinnasinteDet attsomsynes
uppstått dessförin-skadatillämpligblirikraftträdandet ävenvid som

inte.föreslås alltsåövergångsbestämmelseNågonnan.

iändring lagentill lagFörslaget9.3 om

företagsrekonstruktion1996:000 om

27§

kanackordet rättenomfattasfordranborgenäransökanPâ avvarsenav
gäldenären harmedgettsackordet hareftergiftdenförklara att som genom

gäldenärenförfallit, om
ärendetsunderellerföretagsrekonstruktionansökani sinI annarsom. för borgenärernauppgift tilloriktighar lämnatmedvetethandläggning men

hemligheteller iborgenärertill oredlighetskyldiggjort sighar mot
avgörande,ackordsfrâganspåför inverkanågon borgenärhar attgynnat

ellerstycketandraenligt 26 §åligger honomvadåsidosatthar som
enligtåtagandensinaförsummatuppenbart harnågot sättannat

ackordet.
första stycket.ifrågatillåten iintelförlikning är avsessomen

förfallen,förklaratsgäldenärenhar medgettseftergiftdenAven somom
ellergäldenärengällandeackordet i övrigt motfår borgenärerna göra mot

för ackordet.i borgenhar gåttden som

oredlighetförstraffansvaretförslag kommer motutredningensEnligt
enligtföretagsrekonstruktionvidförfarandetomfattainteborgenärer att

gäller förfrån vadskillnadföretagsrekonstruktion och tilllagen somom
ackordoffentligtförhandlingviduppgiftoriktignärvarande kommer om

oredlighet.bestraffaskunnainte längre att som
finnasalltjämtdetparagraf kommerförevarandeitillägget attGenom

lämnatmedvetetgäldenärenackordförverkamöjlighet enettatt omen
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oriktig uppgift i sin ansökan företagsrekonstruktion ellerom annars
under ärendets handläggning.

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 27 § 2 skuldsaneringslagen.
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:94

Tilläggsdirektiv till 1993 års skattebrottsutredning
Fi 1993:08

Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 1994

Sammanfattning uppdragetav

Enligt regeringens bemyndigande den 25 februari 1993 har särskilden
utredare tillkallats med uppdrag göra översyn skattebrottslagenatt en av
1971:69 sanktionssystemetioch övrigt på skatte- och avgiftsområdet dir.
1993:23. Utredningen antagithar 1993 års skattebrottsutredning Finamnet
1993:08.

Den särskilde utredaren skall, utöver vad omfattas redan givnasom av
direktiv, göra allmän översyn bestämmelsernai 11 kap. brottsbalkenen av om
brotten borgenärer och utreda frågan införandemot m.m. om av en
straffsanktionerad bestämmelse försvarande konkursutredning ochom av
därmed sammanhängandefrågor.

Reformbehovet

Bestämmelserna brott borgenärer i 11 kap. brottsbalken fick hu-motom
vudsakligen sin nuvarande utformning år 1986. Till förgrund de förändringar

då företogs låg departementspromemorian Gäldenärsbrott En översynsom av
ll kap. brottsbalken förslagmed till ändringar Ds Ju 1983:17.

Efter bearbetning promemorieförslaget inom Justitiedepartementet före-av
lade regeringen riksdagen förslag till ändringar bestämmelserna i 11ett av
kap. brottsbalken prop. 1985/86:30. Förslaget .riksdagen bet.antogs av
1985/86:JuUl2, rskr. 1985/86:66. Lagändringen innebar justering vissaen av
rekvisit i bestämmelserna i ll kap. brottsbalken.

Utredning och lagföring brott borgenärer oftaär mycket resurskrä-motav
vande. Detta gäller såväl förundersökning ibeslut åtalsfrágan ochsom
förhandling i domstol. Att det förhåller sig på visetdet framhålls i bl.a.
Riksåklagarens Rikspolisstyrelsensoch Utredning angående vissarapport
frågor ekonomisk brottslighet Riksåklagarens Riksskatteverketsochsamtom
s.k. RUBICON-rapport.

I poängteras skälen till brotten borgenärerrapporterna ett att motsom av
främst oredlighet och vårdslöshet borgenärer svårutredda de flestaärmot att

dessabrott tillanknyter obeståndssituation. Det nämligen svårtav atten anses
med någon exakthet någonnär har befunnit sig i ekonomisktange som
trångmål har kommit på obestånd. I fall tillfälligadel klaras ekonomiskaen
kriser och företagen vidarelever i flera innanår konkurs inträffar. Iav en
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företag iförutsättningarna sådanaekonomiskafall kan deandra att ettvara
ekonomiskt bärkraftigt.princip aldrig varithar

brottslighetekonomiskfall misstankegenomgående drag för de därEtt om
Inte sällani bokföringen underlaget för den. ärbrister ochuppkommer är

tiden, så det ärsärskilt slutet den verksammabristerna, attstoramot av
ekonomiska ställningenuppfattning hur denbildasigsvårtmycket att omen

situationerbokföring Ivilseledande förekommer.varit.har Aveni företaget
ungefärlig tidpunktfå frambeskrivna det svårthär kande att ens envarasom

obestånd.kom påför företagetnär
rekvisiten vid brottde grundläggandeobeståndEftersom är motett av

påinte beroendestraffrättsligt utkrävasi åtskilliga fallkanborgenärer ansvar
blirbevissvårigheterna alltför stora.att

framhållits straffbestäm-ocksåi nämndadeDet har attrapporternanyss
i vissa fallspråklig utformningbrottsbalken hari ll kap.melserna somen

kantill följd bestämmelsernaålderdomlig, vilket fåkanframstår att varasom
transaktioner.ekonomiskatillämpa på dagenssvåra att

straffba-mellanbeträffande förhållandetviss rådaVidare oklarhetsynes
vårdslöshetoch 2 §§ ochoredlighet borgenärer lstämmelserna motmotom

3 §.-borgenärer
konkursförvalta-betydelseavgörandeutredning i konkurs detFör är attav

lämnarräkenskapsmaterial. En gäldenärtilltillgång gäldenärenshar somren
uppgifterlämnaräkenskapsmaterialeteller vägraruppgifteroriktiga att omom

konkursutred-vidkonkursförvaltarenför såvälproblemförorsakadet kan
brottsutredning.vid eventuellningen åklagaren ensom

1994:96 föreslåsKonkursgäldenären Dsdepartementspromemorian attl
förtydligas så det1987:672i 6 3 § konkurslagenbestämmelserna kap. att
uppgifter räken-ocksåbouppteckningseden omfattarframgårklart att om

sådant73 f. detpromemorian uttalas s.skapsmaterialet. I ettatt genom
skyldig rätten,lämnagäldenärenförtydligande blir klarlagt är t.ex.attatt

tillgångar ochsinaupplysningar allatillsynsmyndigheten förvaltarenoch om
promemorianenligträkenskapsmaterialet. Dettaallt rör avsessomom

finns och deträkenskapsmaterialvilketupplysningarinnefatta varsomom
Gäldenärenräkenskapsmaterial saknas.utsträckningi vilkenfinns samt som

skyldig till förvaltarenpromemorianiuttalasenligt vadockså attär som
sinfullgöraskall kunnaför förvaltarenupplysningar krävsdelämna attsom

gäldenärensomhändertakonkurslagen12 §skyldighet enligt 7 kap. att
förvaltaren begärakan14 § konkurslagenräkenskapsmaterial. Enligt 7 kap.

tillgång till räkenskapsma-fåkronofogdemyndigheten förhandräckning attav
terialet.

Utredningsuppdraget

förhållandetbehandlatill uppgift bl.a.skattebrottsutredning harårs1993 att
ochskattebrottslagenenligt lO §skattekontrollförsvårandebrottetmellan av

Utredningen skall dessutombrottsbalken.enligt 5 §ll kap.bokföringsbrott
bokföringsbrottet medringaavkriminalisering detbehandla frågan avom

lågatillämpningsområde och brottetsbegränsadetill bestämmelsenshänsyn
straffvärde.

Mothar berörts.anknytning till demnaturligfrågor harDessa som nyssen
utredningovannämndaföljdriktigtframstår detbakgrunden att gesden som

direktivsinom dettafallerde frågorsitt medarbetefortsättai uppdrag somatt
ram.
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Brotten borgenärermot m.m.

Utformningen istraffbestämmelserna ll vissakap. brottsbalken medför iav
tillämpningssvårigheter.fall Svårigheterna kvarstår de förändringartrots som
gjorts ihar bestämmelserna tid. tillunder Med hänsyn detta börsenare nu

allmän dessabestämmelser.göras översynen av
Det står utredaren fritt ledakomma med de förslag kanöversynenatt som

till. Här skall endast pekas på några frågor bör särskilt intresse.ägnassom
En fråga förutsättningarnacentral utreda förär nuvarandeersättaatt att

obeståndsrekvisit lättillämpbart rekvisit.med En möjligett annat, mera
Gäldenärsbrottlagteknisk lösning iföreslogs departementspromemorian En

kap. brottsbalken till ändringar Ds 1983:17.11 med förslag Juöversyn av
Såväl förslag framdet lades där andra lösningar bör övervägas.som som

emellertidBehålls obeståndsbegreppet, bör utgångspunkten detattvara
alltjämt skall råda överensstämmelse mellan det straffrättsliga begreppet och

konkursrättsliga.det
uppsåtligenDen avhänder sig egendom betydande värde attgenomsom av

förstöra egendomen eller vidta liknandebort den eller någon åtgärdge annan
för oredlighetmed den, kan dömas borgenärer l § första stycketmot om

på obestånd åtgärden vidtogs förelåg påtaglighan när eller det då fara förvar
Enligthan skulle komma på obestånd. s.k. RUBICON-rapportenden råderatt

oklarhet sådan åtgärd kan bli bedöma vårdslöshetdet att motom en som
vidtasborgenärer 3 § den oaktsamhet. Det bör uppgiftnär förav vara en

utredaren analysera bestämmelserna och komma med de förslag tillatt
ändringar bestämmelserna erfordras straffansvaretför fårattav som en
ändamålsenlig utformning.

oredlighetNär det gäller borgenärer och vårdslöshet borgenärermot mot
i obeståndsrekvisitet påtagligkrävs fråga endast fara för obestånd.om en

Straffrättsligt för mannamån borgenärer 4 § förutsätter däremotmotansvar
i mellanobestånd. Aven detta avseendebör överensstämmelse bestämmel-en

eftersträvas.serna
också i kriminali-Utredaren har det 11 kap. brottsbalkenövervägaatt om

liksom i kapitletseradeområdet väl straffskalorna för brottenär avgränsat om
de i rimligt förhållande tillväl avvägda och står varandra. Därutöverär om

språkligankomma på utredaren bestämmelser-bör det göra översynatt en av
i kap. brottsbalken så de bättre dagens förhållanden.11 att motna svarar

Försvárande kønkursutredningav

Enligt 10 § åsidosättandeskattebrottslagen kan den bl.a.som genom av
myndighets vidbokföringsskyldighet allvarligt försvårar kontrollverksamhet

beräkning avgift dömas för försvårandeeller uppbörd skatt eller avav
oriktigalämnarskattekontroll. En gäldenär eller någon annan som--

uppgifteruppgifter räkenskapsmaterialet lämnaeller vägrar attom om
imaterialet liknande utredningen konkursen. Ett sådantförsvårar på sättett

tillförfarande kan leda förluster för borgenärerna.
departementspromemorian Ds 1994:96 konstaterasI Konkursgäldenären

ii edgången konkurs omfattar47 det dag framstår oklarts. att omsom
konkursbouppteckningenförteckning räkenskapsmaterialetockså den somav

promemorian förtydligandeinnehålla. föreslås iskall Mot den bakgrunden ett
direkti 3 § konkurslagen så det lagtextenbestämmelserna 6 kap. att avav

räkenskapsmaterialet. Därmed kan denframgår edgången omfattar ävenatt
räkenskapsmaterialetuppgifter dömasoriktigaunder ed lämnar t.ex.som om

enligt i mened.till straff bestämmelsen 15 kap. 1 § brottsbalken om
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förändringen iOm nyssnämnda konkurslagen genomförs kan ifrå-den det
motiverat införa särskild fördet straffbestämmelse dengasättas är att0m en

avsiktligt försvårar konkursutredning. Mot den bakgrunden börsom en
beredningen i iutredaren följa regeringskansliet förslagen promemorian.av

finner påkallat föreslå straffbestämmelseFör det fall utredaren det att en
angivna inriktningen från systematisk synpunktmed den bör den välpassa

i kap. brottsbalken. Tänkbart också placera sådan bestämmelsell är att en
i konkurslagen.

straffbestämmelse försvarande konkursutredningInförandet av en om av
medföra förändring i linje föreslås itorde med vad denatt en som nyss--

departementspromemorian i 6 konkurslagennämnda bestämmelserna kap.av-
skyldighetergäldenärens måste övervägas.om m.m.

Utredningsarbetet enligt ursprungliga direktivenskall de avslutatvara--
1994. Förslagen i redovisas i delbe-före utgången år den delen skall ettav

tilläggsdirektivetöverväganden förslag föranleder skalltänkande. De och som
redovisas före utgången år 1995.av

Finansdepartementet
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