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Remissvar – Konkursförfarandet (Ds 2019:31)
Åklagarmyndigheten har ombetts att yttra sig över betänkandet
Konkursförfarandet (Ds 2019:31). Utifrån de intresse som Åklagarmyndigheten
har att beakta finns ingen erinran mot förslagen i betänkandet, men följande
synpunkter lämnas.
Bekräftelse av bouppteckningen (Kapitel 5)
Åklagarmyndigheten delar utredningens uppfattning att det kan effektivisera
förfarandet att låta konkursförvaltaren överta uppgifter från domstolen vad gäller
bekräftelse av bouppteckningen. Åklagarmyndigheten delar däremot inte
utredningens slutsats (avsnitt 5.4) att det ska vara skillnad i straffansvar beroende
på om sanningsförsäkran sker genom ed i domstol eller undertecknande hos
förvaltaren. Även om rollfördelningen mellan domstol och konkursförvaltare
ändras, i enlighet med den föreslagna ordningen, innebär inte det att de
straffrättsliga konsekvenserna av ett brott måste ändras. I praktiken innebär den
föreslagna reformen att de straffrättsliga konsekvenserna mildras trots att
intresset bakom, att bouppteckningen ska vara riktig, inte förändras. En annan
tänkbar ordning skulle kunna vara att annan än gäldenären kan göras ansvarig
för försvårande av konkurs och att anpassning av rekvisiten för grovt sådant brott
sker till den ordning som föreslås i promemorian. En sådan lösning skulle
möjligen ligga närmare den rådande kriminalpolitiska ordningen utan att förta
allvaret av menedsbrottet.
Konkursförvaltarens upplysningsskyldighet
I dagsläget saknas en skyldighet för konkursförvaltaren att på begäran lämna
upplysningar till åklagare. Sådan skyldighet finns dock gentemot rätten,
borgenärer, tillsynsmyndigheten m.fl. (konkurslagen 7 kap 9 §). Inte minst mot
bakgrund av utredningens förslag om konkursförvaltarens utökade roll skulle en
lagstadgad uppgiftsskyldighet gentemot åklagare kunna vara värdefull.
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Detta yttrande har beslutats av vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin
efter föredragning av kammaråklagaren Johan Lengholm. I den slutliga
handläggningen av ärendet har också tf överåklagaren Astrid Eklund deltagit.
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