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Summary 
Under bankruptcy law the estate inventory-oath aims to persuade the debtor 
to disclose all the assets of the bankruptcy estate truthfully. This essay deals 
with the origin of oath from a legal historical perspective, with of aim of 
defining its purpose. It further examines the status of the estate inventory-
oath in the current bankruptcy law and how necessary it is in practice.  
 
A study of legal history shows that the estate inventory-oath has been a 
hallmark of Swedish bankruptcy law since its inception. This is due largely 
to the nature of Swedish bankruptcy law and its focus on protecting the 
interests of creditors.  A focus on the interest of creditors made gathering 
accurate and complete information on the assets of a bankruptcy estate of 
paramount of importance. Oaths were the methodology used in order to 
compel the debtor to provide accurate and complete information about the 
assets of the estate. The religious character of the oath was associated with 
the emergence which was at a time when religion played a crucial role and 
its religious nature emphasized the importance of the debtor truthfulness. 
The oath's religious nature was removed over time and the oath was 
developed. Initially, it was the debtor himself who had to establish the estate 
inventory and submit it to the Court. The debtor had only to establish the 
estate inventory truthfully. Later on this obligation came to mean that the 
debtor could be forced to swear an oath before a Court if any of the creditors 
demanded it. Eventually, the oath before a court became a general rule and 
has persisted in the Swedish bankruptcy law since that time. 
 
A recent governmental law committee addressed the issue if whether the 
mandatory oathmaking before a Court should be abolished since it is a time 
consuming and costly process for the Courts. The committee suggested that 
the mandatory oathmaking should be replaced by a meeting before the 
bankrupt’s receiver where the debtor in writing would confirm the 
truthfulness of the information contained in the estate inventory. The 
optional oathmaking would remain and be held before the Court at the 
request of the bankrupt’s receiver, the monitoring authority and creditors 
when it was considered justified. The group further suggested that the oath 
would still be criminally sanctioned. The proposal received mixed reviews 
during the consultative process.  There were several instances where it was 
said that the swearing of an oath before the Court emphasized the debtor’s 
duty of truth and facilitated the bankrupt’s receiver’s undertaking. These 
arguments were given considerable weight during deliberations because 
they came from professionals who handled bankruptcies on a regular basis. 
A new law committee investigated the matter again and reaffirmed the 
previous commission's proposal to abolish the mandatory oathmaking 
before a Court and replace it with an oathmeeting before the bankrupt’s 
receiver. The proposed law reform has been circulated for comment and it 
received mixed reactions among the respondents, but has not resulted in any 
legislative reform to date and is postponed until further notice. 
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Sammanfattning 
Inom konkursrätten syftar bouppteckningseden till att förmå gäldenären att 
uppge alla tillgångar i konkursboet sanningsenligt. Uppsatsen behandlar 
bouppteckningsedens uppkomst ur ett rättshistoriskt perspektiv med det 
bakomliggande motivet att fastställa dess syfte och religiösa prägel. Vidare 
behandlas frågan vilken ställning bouppteckningen har i dagens konkursrätt 
och hur pass nödvändig den är i praktiken.  
 
Den rättshistoriska utredningen har visat att bouppteckningseden har funnits 
med i den svenska konkursrätten sedan dess begynnelse. Detta 
sammanhänger med att den svenska konkursrätten sedan dess tillkomst har 
tillvaratagit borgenärernas intresse och det var sålunda av vikt att 
uppgifterna om tillgångarna i boet var fullständiga och riktiga. 
Edsavläggelsen var således den metod som användes i syfte att förmå 
gäldenären att lämna riktiga och fullständiga uppgifter om tillgångarna i 
boet. Edens religiösa prägel har sin grund i att den tillkom under en tid då 
religionen spelade en betydelsefull roll och betonade vikten av att 
gäldenären var sanningsenlig. Edens religiösa karaktär avlägsnades med 
tiden och eden utvecklades. Inledningsvis var det gäldenären själv som 
skulle upprätta bouppteckningen och inge till rätten. Gäldenären skulle då 
endast skriva under bouppteckningen med edsförpliktelse. Efterhand kom 
denna förpliktelse att innebära att gäldenären även kunde tvingas att svära 
en livlig ed på uppgifternas riktighet inför domstol om någon av 
borgenärerna fordrade det. Slutligen blev den livliga eden inför domstol 
huvudregeln och har bestått i den svenska konkursrätten sedan dess.  
 
Det har på senare tid gjorts utredningar som tagit upp frågan om inte 
edgångssammanträdet bör avskaffas då det är ett tidskrävande och kostsamt 
förfarande för domstolarna. En utredningskommitté föreslog att 
edgångssammanträdet skulle ersättas med ett bouppteckningssammanträde 
inför förvaltaren varvid gäldenären skriftligen bekräftade uppgifterna i 
bouppteckningen. Den fakultativa edgången skulle då stå kvar och hållas 
inför rätten på begäran av förvaltaren, tillsynsmyndigheten och borgenärer 
när det ansågs vara motiverat. Eden skulle alltjämt vara straffsanktionerad. 
Förslaget fick blandat mottagande under remissbehandlingen varvid 
åtskilliga instanser menade att edsavläggelse inför rätten betonade 
gäldenärens sanningsplikt och att det underlättade förvaltarens arbete. Dessa 
argument tillmättes stor betydelse då de kom från aktörer som dagligen 
hanterade konkurser. En ny kommitté utredde frågan på nytt och föreslog, 
med förebild i den föregående utredningens förslag, att 
edgångssammanträdet skulle avskaffas och ersättas med ett 
bouppteckningssammanträde inför förvaltaren med möjlighet för 
förvaltarens, tillsynsmyndigheten och borgenärerna att påkalla fakultativ 
edgång inför domstol. Förslaget har remissbehandlats och även det fått 
blandade reaktioner hos remissinstanserna, men har i dagsläget inte 
resulterat i någon lagreform utan är vilande tills vidare. 
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Förord 
Den här uppsatsen utgör slutpunkten i ett viktigt skede i mitt liv. Jag vill 
därför ta tillfället i akt att rikta ett varmt tack till vänner och familj för den 
uppmuntran och det stöd jag fått under studiernas gång. Tack för att Ni 
funnits där för mig! 
 
Jag vill även framföra stor tacksamhet till min handledare Patrik Lindskoug 
för god vägledning och värdefulla synpunkter under skrivandets gång. 
Särskild uppskattning vill jag rikta till hovrättsfiskalen Martin Sunnqvist för 
givande diskussioner och visat engagemang kring ämnet.  
 
Slutligen vill jag tacka personalen på Malmö Stadsbibliotek för den 
värdefulla assistans jag fått med en omfattande litteratursökning i ämnet.  
 
 
Malmö i maj 2010 
 
Sadaf Koshiar 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Under år 2008 fick jag möjligheten att arbeta som handläggare på 
konkursenheten vid Malmö tingsrätt. Under mitt arbete på konkursenheten 
kom jag att delta vid edgångssammanträden varvid konkursgäldenärerna, 
efter beslut om konkurs, skall avlägga bouppteckningsed enligt 6 kap. 3 § 
konkurslagen (KL). Gäldenären avlägger då ed på att de uppgifter som finns 
upptagna i konkursbouppteckningen är riktiga. Sammanträdet hålls i 
tingsrättens lokaler inför rättens ordförande, som normalt sett är en 
tingsnotarie och som i vanliga fall biträds av en protokollförare. Kallade till 
sammanträdet är konkursgäldenären och konkursförvaltaren. 
Tillsynsmyndigheten har möjlighet att delta vid sammanträdet, men är 
sällan närvarande. Även borgenärer ges möjlighet att närvara, men det 
förekommer ytterst sällan. Ett vanligt edgångssammanträde inför rätten kan 
gå till på följande sätt:  
  
När gäldenären och förvaltaren, eller en representant för denne som i 
vanliga fall utgörs av en biträdande jurist, befinner sig på plats inleds 
sammanträdet, varvid konkursförvaltaren eller hans representant, går 
igenom bouppteckningen. Under genomgången görs de justeringar och 
tillägg som är påkallade och gäldenären får tillfälle att göra de ändringar och 
tillägg som han önskar. Om konkursförvaltaren har några frågor får han 
tillfälle att ställa dessa till gäldenären som skall besvara dem. När parterna 
är färdiga skall gäldenären avlägga ed på att bouppteckningen, med 
eventuella ändringar, tillägg och reservationer, är korrekt. Innan gäldenären 
avlägger eden erinras han om att han avlägger ed under straffansvar och han 
får förklarat för sig att det därför är viktigt att han håller sig till sanningen. 
Eden förestavas av rättens ordförande och repeteras sedan av gäldenären: 

 
Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att bouppteckningens 
uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial (med idag gjorda 
tillägg, ändringar och reservationer) är riktiga så att efter vad jag vet ingen 
tillgång eller skuld oriktigt har upptagits eller utelämnats. 
 
När gäldenären har avlagt eden förklaras sammanträdet avslutat och 
parterna lämnar salen. Det som framkommit under sammanträdet skall 
uppföras i ett protokoll som sedan skall tillställas gäldenären, förvaltaren, 
tillsynsmyndigheten och borgenärerna samt vissa andra myndigheter.  
 
Edgångssammanträden vid de flesta tingsrätten runt om i landet hålls en dag 
i veckan och varje sammanträde är utsatt till 15 minuter, men i vanliga fall 
tar förfarandet inte mer än några få minuter i anspråk.   
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1.2 Problem 
Syftet med bouppteckningseden är att genom hot om straffrättsligt ansvar 
förmå gäldenären att uppge all informationen om boets tillgångar under ett 
edgångssammanträde. Detta förfarande anses dock vara förenat med 
svårigheter ur flera aspekter och bland skeptikerna kan följande resonemang 
göra sig påfallande:  
 
Det har påståtts att det är sällan som någon ny och värdefull information 
kommer fram vid dessa sammanträden. Edgångssammanträdet har 
förvandlats till en ren formalitet som skulle kunna undvaras i många fall. 
 
I de konkurser där gäldenären samverkar till en edsavläggelse förefaller den  
likväl som överflödig då gäldenären tillsammans med konkursförvaltaren 
redan innan sammanträdet har diskuterat boet och dess innehåll samt andra 
eventuella oklarheter, då gäldenären har en upplysningsplikt i förhållande 
till konkursförvaltaren. 
 
Samhällsekonomiska motargument har också förts i sammanhanget och 
dessa mynnar ut i att förfarandet är för kostsamt för samhället, då det är 
vanligt förekommande att edgångar ställs in då gäldenären inte är 
närvarande och i vissa fall håller sig undan avsiktligt. Eftersom en konkurs 
normalt inte kan avslutas utan att gäldenären avlagt ed på bouppteckningen 
måste man således hålla nya sammanträden och kalla parterna på nytt. I de 
konkurser där det finns svårigheter att förmå gäldenären att delta vid ett 
edgångssammanträde tar rätten hjälp av stämningsmän som söker upp 
gäldenären i hans bostad eller annan plats för att delge honom kallelse till 
edgångssammanträdet. Sedan är det inte helt ovanligt att förvaltaren begär 
hos rätten att gäldenären hämtas till sammanträdet genom polisens assistans. 
Kritikerna menar att alla dessa moment är högst kostsamma för staten och 
ställt i förhållande till den nytta det ger högst omotiverat i många fall. I 
synnerhet då det i dessa fall är ännu svårare att förmå gäldenären till ett 
nyttigt samarbete. 
 
Ett annat, inte helt obetydligt, problem som uppmärksammats är när ett 
företag som innan konkursen varit försatt i tvångslikvidation tvingas 
avlägga ed. Som ställföreträdare till det likviderade bolaget utses då en 
likvidator som i vanliga fall utgörs av en advokat. Advokater torde normalt 
inte ha svårigheter med att medverka till att en riktig bouppteckning 
upprättas. Att likvidatorn skall behöva avlägga ed kan förefalla som 
egendomligt och överflödigt. 
  
Avslutningsvis har bouppteckningsedens existens i sig ifrågasätts då den 
förefaller som högst föråldrad och främmande i dagens moderna 
rättssystem.    
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka ändamålet bakom 
bouppteckningseden inom konkursrätten och undersöka om det uppfylls i 
praktiken samt hur nödvändig den är idag. Detta nödvändiggör även en 
studie av institutionen edgångssammanträde som är bouppteckningsedens 
forum. Frågeställningarna är följande:  
 

- Vad var syftet bakom införandet av bouppteckningseden?  
- Har bouppteckningseden utvecklats och i så fall hur? 
- Uppfyller bouppteckningseden sitt syfte i dagens konkursrätt?  
- Kan syftet uppnås på ett bättre sätt? Vilka tänkbara möjligheter till 

förbättring finns det? 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen ger inte en heltäckande bild av konkursförfarandet, utan skildrar 
endast de avsnitt som är relevanta ur bouppteckningsedens aspekt.  
 
Uppsatsen behandlar endast bouppteckningseden inom konkursrätten. 
Således berörs inte edens betydelse inom andra rättsområden.  

1.5 Metod och material 
Den metod som använts vid besvarande av frågeställningen är den 
ändamålsinriktade metoden. Därvid har en studie av lagtext, förarbeten, 
juridisk doktrin och artiklar i juridiska tidskrifter gjorts i syfte att besvara 
frågeställningen. Rättsfall som har relevans för ämnet har dessvärre inte 
kunnat hittas. Bouppteckningseden som ämne förekommer inte i den 
juridiska doktrinen i stor omfattning vilket erfordrat omfattande studie av 
primärkällor. Den rättshistoriska utredningen har erfordrat en omfattande 
studie av äldre lagtext som medförde vissa svårigheter då den inte finns 
tillgänglig i samma utsträckning som annan lagtext. Det har vidare funnits 
svårigheter att hitta förarbeten till de äldre lagtexterna vilket i sin tur har 
föranlett vissa besvär att utreda motiven bakom lagtexten.  

1.6 Disposition 
I kapitel två ges en grov bakgrundsbild av konkursförfarandet och vissa 
konkursaktörer i syfte att ge läsaren bättre förståelse för 
bouppteckningseden och de aktörer som blir aktuella. I tredje kapitlet 
redogörs för den historiska tillkomsten av eden inom konkursrätten fram till 
dagens lagstiftning i syfte att utreda vad som var ändamålet bakom dess 
uppkomst. I kapitel fyra behandlas bouppteckningsedens och 
edgångssammanträdets nuvarande status genom redogörelse av de 
reformförslag som är aktuella. Avslutningsvis förs en sammanställande 
analys i kapitel fem samt de lege ferenda-resonemang.  
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2 Konkurs 

2.1 Konkursinstitutionens syfte och 
funktion 

När ett företag eller en privatperson får svårigheter att betala sina skulder 
börjar en kapplöpning mellan borgenärerna som vill ha betalt för sina 
fordringar. För att förhindra denna kapplöpning kan gäldenär som är på 
obestånd och saknar förmåga att betala sina skulder försättas i konkurs. Det 
är således av den anledningen som ordet konkurs har sitt ursprung i det 
latinska ordet concursus som betyder sammanlopp.1

 
 

Konkurs utgör generalexekution varigenom all egendom som tillhör 
gäldenären och som kan bli föremål för exekution tas i anspråk för betalning 
av hans skulder. Generalexekution utgör således den sista civilrättsliga 
möjligheten för borgenärer att få betalning av gäldenären och således skall 
alla borgenärer ges tillfälle att delta i exekutionen.2

 
 

Konkurslagstiftningen bygger på principen om proportionalitet som innebär 
att när borgenärers krav inte kan tillgodoses fullt ut skall de bära förlusten 
proportionellt i förhållande till sina fordringar. Det har dock gjorts 
modifieringar från principen genom bland annat reglerna om förmånsrätt 
som kan ge vissa fordringar företräde framför andra om de är förenade med 
förmånsrätt.3

 
  

Sedan ett beslut om konkurs meddelats förlorar gäldenären rådigheten över 
sin egendom.4 Det är dock inte enbart gäldenärens handlingar som blir 
föremål för inskränkningar efter ett konkursbeslut utan även borgenärer 
förhindras från att skaffa sig företräde till rätt i gäldenärens egendom. Det 
finns dock en risk att borgenärer inleder kapplöpningen om gäldenärens 
egendom strax före en konkurs. Sådana handlingar kan dock, inom en viss 
tidsrymd före konkursutbrottet, återgå med stöd av återvinningsreglerna. 
Det är på dessa sätt konkursinstitutet är avsett att förhindra kapplöpningen 
mellan borgenärer vid en förestående konkurs som efter ett beslut om 
konkurs. Regler om återvinning dessutom tryggar borgenärers ställning dels 
genom att ge dem en jämn ställning, dels genom att förhindra att gäldenären 
vidtar illojala rättshandlingar.5

 
  

                                                 
1 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 13 och 16 f. 
2 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 1:11. 
3 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 16. 
4 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s. 197. 
5 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 16 f. 
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2.2 Gäldenären 
Sedan gäldenären försatts i konkurs omhändertas hans egendom av 
konkursförvaltaren och ingår i konkursboet. I samband med konkursbeslutet 
åläggs gäldenären ett rådighetsförbud som innebär att han inte får förvärva, 
överlåta, träffa avtal eller på annat sätt förfoga över konkursboet (3 kap. 1 § 
KL). Om konkursgäldenären skulle undandra egendom från förvaltningen 
kan han göra sig skyldig till oredlighet mot borgenärer enligt 11 kap. 
brottsbalken (BrB).6 Rådighetsförbudet avser all egendom som ingår i 
konkursboet således förfogar han fritt över egendom som inte ingår i boet.7

 
  

Gäldenären har även vissa skyldigheter i konkursen som går ut på att han 
måste bistå rätten, förvaltaren, tillsynsmyndigheten och eventuell 
granskningsman med upplysningar om boet. Upplysningsskyldigheten är av 
stort intresse vid förrättningen av bouppteckningen som gäldenären skall 
närvara vid på förvaltarens begäran. Av kommentarerna framgår att 
gäldenärens upplysningsskyldighet är långtgående och sträcker sig längre än 
att avse upplysningar om tillgångar och skulder. Upplysningsskyldigheten 
omfattar även orsaken till obeståndet och det sätt som gäldenären har skött 
sina förpliktelser i bolaget. Det krävs dock att upplysningarna är av 
betydelse för utredningen.8 Gäldenären skall även beediga bouppteckningen 
vid ett edgångssammanträde samt närvara vid eventuellt 
förlikningssammanträde och ackordförhandling (6 kap. 2-3 §§ KL).9

 
 

Gäldenärens skyldigheter i konkursen medför även en begränsning i hans 
personliga rörelsefrihet. Efter att beslut om konkurs meddelats får 
gäldenären inte lämna landet tills han avlagt bouppteckningsed (6 kap. 6 § 
KL). Om rätten samtycker till det kan det dock göras avsteg från regeln. Om 
gäldenären skulle lämna den ort där han befinner sig eller lämna landet kan 
han åläggas med förbud att lämna orten eller landet. Gäldenären kan vidare 
åläggas en skyldighet att lämna ifrån sig sitt pass om det skäligen kan 
befaras att han överträder reseförbudet. En begäran om reseförbud eller ett 
åläggande för gäldenären att lämna sitt pass görs av förvaltaren eller 
tillsynsmyndigheten hos rätten.10

2.3 Konkursförvaltaren 

 

Rätten skall i samband med beslut om konkurs även utse en förvaltare (7 
kap. 2 § KL). Innan rätten utser konkursförvaltare skall tillsynsmyndigheten 
höras enligt 7 kap. 3 § KL.11

 
  

                                                 
6 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 57. 
7 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 3:2. 
8 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 6:3. 
9 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 56. 
10 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s. 200 f.   
11 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 7:8. 
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Av 7 kap. 8 § första stycket konkurslagen framgår att förvaltarens allmänna 
uppgifter är att tillvarata borgenärers gemensamma rätt och bästa samt sörja 
för en förmånlig och snabb avveckling av boet. Boets avveckling innebär att 
dess tillgångar omsätts till pengar som sedan fördelas mellan borgenärerna 
och därvid skall han tillse att de får största möjliga utdelning. Det framgår 
vidare av andra stycket att förvaltaren kan vid avvecklingen av boet 
långsiktigt främja sysselsättningen om det kan ske utan att borgenärernas 
rätt nämnvärt förringas. Konkursförvaltaren skall således även ta hänsyn till 
samhällsintressen i sitt uppdrag.12

 
  

2.5 Bouppteckningseden 

2.5.1 Bouppteckningen 
Som framgått tidigare är konkursförvaltarens uppgifter förvaltning samt 
snabb och förmånlig avveckling av boet. Detta fordrar en översikt och 
kontroll av boets ekonomi vilket är syftet med boutredningen. Överblick av 
boets ekonomiska ställning görs genom upprättande av bouppteckningen (7 
kap. 13 § KL). Såvida inte gäldenären ingett en bouppteckning i samband 
med egen konkursansökan, som förvaltaren finner tillförlitlig, skall 
förvaltaren upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen skall sedan ges in 
till rätten samt tillsynsmyndigheten så snart som möjligt och senast en vecka 
före edgångssammanträdet. Det är på uppgifterna i bouppteckningen som 
gäldenären sedan skall avlägga ed. Bouppteckningen skall innehålla 
uppgifter om de tillgångar som ingår i boet, till noggrant uppskattade 
värden, samt skulder med uppgift om varje borgenärs namn och postadress. 
Tillgångarna skall värderas med största noggrannhet och samtliga 
omständigheter som kan påverka bedömningen tas i beaktande. I vissa fall 
där förvaltaren finner svårigheter att värdera viss egendom kan särskild 
värderingsman anlitas. Det skall också framgå vad det är för skulder det rör 
sig om, då det är av betydelse för tillämpningen av förmånsrätts- och 
löntagargarantiregleringen. Om det finns egendom i utlandet skall det också 
tas upp eller om gäldenären uppger att sådan egendom saknas skall det 
också uppges. Uppgift om omhändertaget räkenskapsmaterial samt annat 
material som rör boet skall också framgå av bouppteckningen.13

 
 

Som nämnts ovan har gäldenären en skyldighet att bistå förvaltaren med 
information om boet vid upprättandet av bouppteckningen och om 
gäldenären är en juridisk person åligger denna skyldighet dess 
ställföreträdare (6 kap. 2 § KL). I händelse av delade meningar om uppgifter 
i bouppteckningen mellan förvaltaren och gäldenären skall förvaltaren ha 
beslutanderätten då det ankommer på honom att värdera samt upprätta 
bouppteckningen.14

 
 

                                                 
12 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 7:15 f. 
13 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 135 f. 
14 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s. 230 ff.  
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2.5.2 Edgångsskyldigheten 
Enligt 6 kap. 3 § KL skall gäldenären inför rätten avlägga 
bouppteckningsed. Bouppteckningseden är obligatorisk och skall avläggas 
av både fysisk och juridisk person som är försatt i konkurs. Samtliga 
ställföreträdare för en juridisk person skall avlägga bouppteckningsed såvida 
inte förvaltaren finner att viss ställföreträdares edsavläggelse är utan 
betydelse för boutredningen. Det kan till exempel röra sig om en 
ställföreträdare som inte är insatt i verksamheten. Det är naturligast att den 
som bistod förvaltaren vid förrättningen av bouppteckningen också skall 
vara den som svär ed på uppgifterna.15

 
 

Förvaltaren eller borgenären ges i 6 kap. 5 § andra stycket KL möjlighet att 
yrka att annan än gäldenären avlägger fakultativ ed på bouppteckningen i 
sin helhet eller viss uppgift i den. Det framgår vidare att de som kan åläggas 
en sådan skyldighet är exempelvis förutvarande ställföreträdare.16 I 
kommentarerna talas om den vikt som läggs på att förvaltaren får 
erforderliga upplysningar om boet.17 Efter ett framställt yrkande fattar rätten 
beslut om fakultativ edgång bör hållas och endast sådana personer som 
anses vara av betydelse för boutredningen åläggs edgångsskyldighet.18

 
  

I samband med ett konkursbeslut skall tingsrätten sätta ut tid för ett 
edgångsammanträde inför rätten till vilket parterna skall kallas (2 kap. 24 § 
1 KL). Edsavläggelsen sker vid ett edgångssammanträde som hålls i 
tingsrätten tidigast en och senast två månader efter att beslut om konkurs 
meddelats (6 kap. 4 § KL). Om det är nödvändigt med hänsyn till 
konkursens omfattning och beskaffenhet får sammanträdet hållas senare.19 
Den möjligheten bör enligt kommentarerna endast användas i de 
undantagssituationer där det står klart att förvaltaren saknar möjlighet att 
upprätta en bouppteckning inom ramen för en två månadsperiod.20

 
 

Om gäldenären är förhindrad att närvara vid edgången eller om 
bouppteckningen inte har kommit in skall rätten genom delgivning kalla 
gäldenären till ett nytt sammanträde. Det utsatta edgångssammanträdet skall 
ändå hållas på utsatt tid. Av andra stycket framgår vidare att när det finns 
anledning får rätten besluta att gäldenären skall avlägga eden vid annan 
tingsrätt eller om han är sjuk får edgången fullgöras på den ort där han 
vistas. Det framgår vidare att eden inte får avläggas innan 
edgångssammanträdet.21

 
  

Gäldenären skall avlägga ed på att uppgifter som avser tillgångar och 
skulder samt räkenskapsmaterial i bouppteckningen är riktiga. Enligt 

                                                 
15 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 6:4 ff.  
16 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 136 f. 
17 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 6:8. 
18 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s. 234. 
19 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 137.  
20 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 6:6. 
21 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 137. 
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kommentarerna innebär det dels att gäldenären med eden betygar att 
bouppteckningen är komplett i fråga om tillgångarna, dels att de upptagna 
tillgångarna är hans. Vidare skall gäldenären beediga att de skulder som 
tagits upp är riktiga i alla avseenden samt att inga skulder har utelämnats. 
Eden omfattar även räkenskapsmaterial som kan variera från fall till fall 
beroende på den avgränsning som konkursförvaltaren valt att göra i den 
enskilda konkursen. I regel väljer konkursförvaltaren att ta med 
räkenskapsmaterial som i tiden ligger närmast konkursutbrottet mer 
noggrant medan övrigt material redovisas mer kortfattat.22

 
  

Innan gäldenären avlägger ed skall han göra de tillägg eller ändringar som 
han anser är behövliga och sedan svära ed på att bouppteckningens uppgifter 
om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial med gjorda tillägg eller 
ändringar är riktiga och att det inte enligt hans vetskap har oriktigt 
utelämnats eller tagits upp någon tillgång eller skuld (6 kap. 3 § KL).23

2.5.3 Osant intygande  

  

Den som avlägger bouppteckningsed är skyldig att hålla sig till sanningen 
då eden är straffsanktionerad. Enligt 11 kap. 2 § första stycket BrB skall 
gäldenär som med uppsåt eller av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger 
obefintlig skuld eller lämnar annan sådan uppgift kan komma att dömas för 
försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning. Såvida han inte rättar 
uppgiften innan han avlägger eden, kan han dömas till fängelse i högst två 
år. Det är således av stor vikt att rätten klargör för den som skall avlägga ed 
att han beaktar sanningsplikten då den är underkastad straffrättsligt ansvar.24

 
  

I vissa fall kan den som måste avlägga ed hamna inför en svår 
intressekonflikt då han kan komma att avslöja att han har begått brott, såsom 
att han förskingrat medel ur konkursboet eller att han begått skattebrott eller 
brott mot borgenärerna. Det gäller dock som en allmän princip att den som 
begått ett brott inte får tvingas att under hot om straffrättsligt ansvar lämna 
uppgifter som avslöjar hans brott. Denna princip om self incrimination 
stadgas bland annat i artikel 6 Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen) som skyddar rätten till en rättvis rättegång och som 
bland annat innebär att ingen skall under hot om straff eller sanktioner 
behöva lämna uppgifter som kan komma att användas som bevis mot honom 
i ett kommande straffrättsligt förfarande. Högsta domstolen (HD)25

                                                 
22 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 6:4. 

 har 
vidare slagit fast att det är i strid med denna regel att någon under 
straffansvar åläggs en skyldighet att lämna uppgifter som avslöjar han har 
begått brott och som kan användas mot honom i en kommande rättegång. 
Den som ålagts edgångsskyldighet har således rätt att vägra att avslöja 

23 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs, s. 137. 
24 Palmér, E. & Savin, P., Konkurslagen - en kommentar, 6:4. 
25 NJA 2001 s. 563. 
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uppgifter som visar att han begått brott.26

 

 Det finns således en 
ansvarsbefriande grund intagen i 11 kap. 2 § andra stycket BrB: 

Om ett förtigande eller en oriktig uppgift enligt första stycket är utan 
betydelse för saken, eller om gäldenären vid konkurs hade rätt att vägra 
yttra sig och omständigheterna innebär en skälig ursäkt för honom eller 
henne, skall han eller hon inte dömas för ansvar. 
 
I sådana situationer kan den som är skyldig att avlägga bouppteckningsed 
komma att beediga endast vissa uppgifter i bouppteckningen. Det kan dock 
vara förenat med svårigheter att avgränsa de uppgifter som berör det 
begångna brottet och de uppgifter som inte berör brottet. Detta kan då 
resultera i att edgångsskyldigheten i många fall faller bort i längre 
utsträckning än som är motiverat av denna princip.27

 
   

2.6 Avslutande kommentarer 
I framställningen ovan har regleringen kring bouppteckningseden, det 
sammanhang och de aktörer som kan bli aktuella skildrats. Det har framgått 
att syftet med eden är att under hot om straffansvar förmå gäldenären att 
lämna riktiga uppgifter om boet. Samtidigt stadgar Europakonventionen, 
som är en del av den svenska rätten, att ingen skall behöva att under hot om 
straff lämna uppgifter som kan komma att användas emot honom vid ett 
kommande straffrättsligt förfarande. Det kan då ifrågasättas om inte rätten 
har en skyldighet att erinra gäldenären om detta vid en förestående 
edsavläggelse. Det torde vara önskvärt för gäldenären att bli upplyst om att 
han inte har någon skyldighet att lämna uppgifter som avslöjar att han har 
begått brott. Detta sker inte vid edgångssammanträden. 
 
Vidare kan man ifrågasätta om inte eden förlorar sitt syfte när gäldenären 
kan undanhålla upplysningar som rör boets tillgångar med hänvisning till 
sina mänskliga rättigheter som stadgas i Europakonventionen. I praktiken 
skulle gäldenären kunna undanhålla egendom ur boet genom ett brottsligt 
förfarande och sedan under edgångssammanträdet välja att inte lämna 
upplysningar om dessa tillgångar med hänvisning till principen om self 
incrimination och på så sätt undgå det straffrättsliga ansvaret. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s. 234 f. 
27 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s. 235. 
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3 Bouppteckningens tillkomst i 
svensk rätt 

3.1 Inledning 
Hur uppkom bouppteckningseden inom svensk rätt? Vad var syftet bakom 
eden? Hur har dess utveckling sett ut? I syfte att utreda 
bouppteckningsedens tillkomst i svensk rätt fordras en rättshistorisk 
utredning av den svenska konkurslagstiftningens uppkomst och utveckling i 
dess helhet för att sedan avgränsa den till bouppteckningseden. 
 
Den växande handeln och industrin under medeltiden innebar ett växande 
behov av krediter. Detta behov fordrade i sin tur lagstiftning som reglerade 
förhållandet mellan gäldenär och borgenär och garanterade visshet i deras 
inbördes affärsförhållande. Bestämmelser som reglerade förhållandet mellan 
en gäldenär och borgenär går att finna i de gamla landskapslagarna, men de 
allra första bestämmelserna som kan betecknas som konkursregler går att 
finna först i Stadslagarna. I Visby Stadslag stadgades den första 
bestämmelsen om ett konkursförfarande där en gäldenärs borgenärer kunde 
samlas för att gemensamt tvinga honom till betalning, eller med honom enas 
om ackord och anstånd med likvid eller att dela hans tillgångar i förhållande 
till storleken av borgenärers fordringar. Visby var på den tiden den mest 
blomstrande handelsstaden och dess handel överskred andra städers och 
länders gränser där den romerska rätten var utbredd.28  Visby Landslag var 
således en föregångare även om den inte innehöll någon direkt bestämmelse 
om beneficium cessionis bonorum där en gäldenär frivilligt avträdde sin 
egendom till förmån för sina borgenärer och på så sätt blev befriad från sina 
skulder. Men den var först med att tangera den romerska läran varifrån 
dagens konkursrätt ursprungligen härstammar från. Dessa bestämmelser var 
dock ofullständiga och bristen på egentlig konkurslagstiftning blev allt 
påtagligare i den växande handel och industri och därmed växte sig behovet 
av en riktig konkurslagstiftning allt större. Det skulle dock dröja till 1700-
talet innan en riktig konkurslagstiftning infördes i svensk rätt.29

 
  

3.2 1643 års förslag om Rådstufwu 
Process 

Under drottning Christinas förmyndarregering sammansattes år 1640 och 
1642 särskilda lagkommissioner bestående av rättslärda delegater för att se  
över lagstiftningen och utarbeta betänkanden i syfte att avhjälpa 
bristfälligheter och allmänt förbättra lagstiftningen. Det tillsattes då även en 

                                                 
28 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 1 och 4 f. 
29 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 5 ff.  
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mindre lagkommission vars uppdrag gick ut på att utarbeta nya lagförslag 
avseende rättegång i civil- och kriminalmål. Denna kommission ingav år 
1643 ett lagförslag som kom att bli det första svenska försöket till en ny 
konkurslag. Förslaget vann aldrig stadfästelse, men är ändå värt att nämna 
då det kom att prägla domstolspraxisen de första fyra decennierna av 1700-
talet.30 Lagförslaget är det första som kan betecknas som förslag på 
konkurslag då det ger en klar uppfattning av begreppet konkurs och 
borgenärernas förhållanden sinsemellan samt gäldenärens ställning i 
konkursen.31

 
  

Intressant är att förslaget redan då innehöll en bestämmelse om skyldighet 
att beediga den egendom som gäldenären överlämnade till rätten för en 
fördelning mellan borgenärerna i 12 kap. Om Mäth och Doms uthsökning, 9 
§:  
 
Nu warder man flerom skyldoger, will gärna gälda och räcker ey fullt åth 
allom, skudis tå fattigdomer hans och huru gäld hans äro tillkommen: äro 
the ey kommin af förgörilsom; såsom lättia, högfärd, slöseri, dobbel och 
andre tolijko; uthan af oförmodeligh händelse och olycko, såsom af wådeld, 
mordbrand, skippbrut, watuflodh, Röfwerij, Stöld, bedrägerij af onda 
gäldenärer, borgen och löfte för androm sampt andre slijke fall, uthan ens 
egen skuld wållande: Tå må han för rättenom sitt godz och egendom 
Borgenärom sinom medh swornom Eede updraga; Tagin ther af först then 
först hafwa bör som här effter mält warder i fölliande Capitel: och fällis 
slijkt af mark som af mark, så för enom som för androm: doch så at ther 
gälden är kommen af åcker, hafwi tå Målsäganden minsta Rätt.32

 
 

Bestämmelsen är inte en renodlad bestämmelse om bouppteckningsed, men 
det framgår att gäldenären skall överlämna sin egendom till rätten och att 
den därvid skall vara edsvuren. Det framgår således inte hur eden skall vara 
utformad eller om den skall sväras livligt eller skriftligt. Förslaget är dock 
intressant då det utgjorde grunden för den kommande lagstiftningen.  
 
Principer härledda ur förslaget kom att användas i praxis, kungliga 
resolutioner och lagkommentarer och på så sätt kom den att ligga till grund 
för bestämmelserna om konkurs i 1734 års lag. Bland de resolutioner som 
hade förslaget som förebild kan nämnas Kongl. Resolutionen och 
förklaringen öfver Lagens rätta förstånd etc. af d. 28 Maj 1687. I samma 
författning återfinns bland de första bestämmelserna om bouppteckning och 
ed i konkursmål.33

 
 

                                                 
30 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 12.  
31 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 17. 
32 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 13. 
33 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 18 f. 
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3.3 Kongl. Resolutionen och förklaringen 
öfver Lagens rätta förstånd etc. af d. 
28 Maj 1687 

Den svenska konkurslagstiftningen kom inledningsvis att handla om den 
materiellrättsliga frågan om hur en gäldenär skulle behandlas och vilka 
förmåner han skulle uppbära i samband med sin konkurs. Frågan blev 
aktuell om han hade hamnat på obestånd utan att ha orsakat det själv och om 
han frivilligt avträdde sin egendom till förmån för sina borgenärer. Det 
skulle dröja innan det kom att handla om exekutivrättsliga eller processuella 
regler avseende konkursmål. Detta så kallade beneficium cessionis bonorum 
härstammar från den romerska rättens cessio bonorum och kom att influera 
den svenska konkursrätten under hela 1600-talet.34

  
 

Bestämmelsen om bouppteckningsed återfanns i resolutionens 2 §: 
 
Det är ock högnödigt / til undwijkande aff det underslef/ at den/ som söker 
Cessionem bonorum, tilhålles förr än något härutinnan flutes/ uti Rätten 
utan all argalist och påfund at inläggia Förtekning på alle sine Creditorer 
och Debitorer, så ock ett richtigt och eedswurit Inventarium uppå all sin/så 
rörlige som orörlige/egendom/sampt alle här til hörande Böcker/ Skriffter 
och Handlingar/betingandes wid Gud och sin Saligheet/at han icke det 
ringaste aff alt detta ofwan berörde hwarken sielff utelåtit eller undandölgt/ 
en heller igenom andre det giöra låtit;35

 
 

Enligt resolutionen skulle gäldenären således lämna in en edsvuren 
förteckning vilket torde betyda att eden inte skulle avläggas livligt inför 
rätten utan bouppteckningen skulle vara besvuren när den skriftligen 
lämnades in till rätten. Hur detta skulle gå tillväga finns det inte närmare 
föreskrifter om. Av bestämmelsen framgår att eden skulle sväras vid Gud 
och hans Salighet. Alltså var eden högst religiös då den grundades i tron på 
Gud och religion.  
 

3.4 Sveriges Rikes Lag Gillad och 
Antagen på Riksdagen Åhr 1734 

3.4.1 Bakgrund 
Under 1700-talet utövade staten den så kallade merkantilistiska 
näringspolitiken varvid målsättningen var ökad näringsverksamhet och 
välstånd i landet. Man såg då ett nära samband mellan välståndet och 
konkurslagstiftningen, vilket motiverade den detaljerade lagstiftningen på 
                                                 
34 Agge, I., Några drag av det svenska konkursförfarandets utveckling, s. 918 f.  
35 Kongl. Resolution och Förklaring öfver Lagens rätte förstånd uti åtskillige Måhl. Gifwen 
Stockholm den 28 Maj, Åhr 1687. 
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området.36 Det utfördes således en rad reformer på konkursrättens område 
och 1734 års lag är den största fullständiga lagreformen. Reglerna om 
konkurs tillägnades två kapitel i Handelsbalken (HB), kap. 16 Huru 
gäldenär må gods sitt til thes borgenärer på en gång afstå, så ock om them, 
som för gäld rymma samt kap. 17 Om borgenärers rätt och företräde för 
hvar annan til gäldbunden egendom. I det förra kapitlet behandlades 
gäldenärens rättsförhållanden och hans personliga ansvar och i det senare 
reglerades borgenärernas ställning.37

 
 

Bestämmelse om skyldighet att upprätta bouppteckning var upptagen i 16 
kap. HB 1 § och löd på följande sätt: 
 
Är någor så af sig kommen, at han ej mächtar betala all sin gäld; gifve 
borgenärerna sitt tilstånd tilkänna, ther han åstundar upskof och tid til 
betalning. Vilja the ej alle ther til samtycka, eller vil han på en gång til them 
afstå alt sitt gods; söke tå Domaren, och gifve strax förtekning in på alt thet 
han äger, och hafver at fordra, i löst och fast, så ock gäld sin, böcker och 
skrifter som boet angå; skrifve ock then under, med then förplichtelse, som i 
Ärfda Balken om uptekning sagdt är, och sätte Rätten alt thet i säkerhet och 
qvarstad. Sedan kalle Rätten alla borgenärer genom offenteligit anslag, och 
the vitterliga äntå genom särskilt kungörelse, til viss tid in, at sig förklara 
öfver then befrielse, som gäldenären söker, och the skiäl han tå inlägger, så 
ock at tillika visa sina fordringar, och then rätt, som then ene fram för then 
andra äga kan; och döme Domaren på en gång theröfver. 
 
I 1734 års HB var det således gäldenären själv som skulle upprätta 
bouppteckningen om han önskade att avstå all sin egendom till förmån för 
sina borgenärer. Enligt bestämmelsen skulle bouppteckningen innehålla 
uppgifter om den egendom gäldenären ägde, hade att fordra i löst och fast, 
fordringar och skulder samt böcker och skrifter rörande boet. Gäldenären 
skulle sedan underteckna denna bouppteckning med den förpliktelse som 
det stadgades om i ärvdabalken (ÄB) och ge in till domaren. Det fanns 
således en hänvisning till ÄB och vidare framgår det av lagrummet att även 
ärvdabalkens övriga bestämmelser om bouppteckning skulle gälla för 
bouppteckningar i konkursmål. Det är således motiverat att titta närmare på 
bestämmelser om bouppteckning i 1734 års ÄB. 
 
Förarbeten till handelsbalken i 1734 års lag skedde i olika etapper år 1718, 
1727, 1728 samt 1731. Lagkommissionens protokoll under 
lagstiftningsarbetet finns dokumenterade i protokoll och har återgetts av 
Wilhelm Sjögren, 1900-1909. Av protokollen framgår dessvärre inte skälen 
till konfereringen med ärvdabalken.38

                                                 
36 Agge, I., Några drag av det svenska konkursförfarandets utveckling, s. 916 f.  

 Det bör påpekas i sammanhanget att 
det dessvärre inte går att tala om dessa protokoll i samma bemärkelse som 
dagens förarbeten då de är i hög grad ostrukturerade och motiv till 
bestämmelserna finns i obetydlig grad. 

37 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 20. 
38 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, VI, s. VII. 
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3.4.2 1734 åhrs Ärfda Balk 
I 1734 års ÄB var bestämmelsen om bouppteckning upptagen i dess 9 kap. 
Om egendomens laga uptekning efter then döda, 1 § vari följande stadgades: 
 
När dödsfall timar, tå skal man eller hustru, som lefver efter, ehvad förord 
giorde äro, richtigt upgifva och låta noga uptekna altsammans i boet, så 
löst som fast, sådant, som thet vid dödstiman var, med alla skrifter och 
handlingar, fordringar och gäld, i arfvingarnes, eller theras förmyndares, 
eller ombudsmäns närvaro: skrifve ock samma uptekning under, ther then 
gälla skal, med edelig förplichtelse, at ej något med vilja och vetskap är 
dölgdt och utelemnadt, utan alt richtigt upgifvit; och vare äntå plichtig, ther 
så fordras, at then med liflig ed besanna. Levfer ej man eller hustru; gifve tå 
arfvingarne up egendomen til uptekning, eller the, som den vid dödsfallet 
om händer haft, ock skrifve uptekningen under, som nu är sagdt. Är 
egendomen å landet, eller sådan, som ärfves efter landsrätt; kalle tå goda 
män, som efter bästa förstånd then värdera, och skrifva uptekningen jemväl 
under. Lyder arfvet under stadsrätt; tå skola Borgmästare och Råd nämna 
tvänne, eller flera redeliga män, som thet förrätta. I prestahus måge 
arfvingar kalla och bruka thertil, then the helst sielfve vilja. 
 
Sålunda var själva eden inte intagen i konkurslagstiftningen utan gällde i 
konkursmål genom en hänvisning till ärvdabalken. Bestämmelsen var 
tillämplig i konkursmål till de delar det var relevant, det vill säga 
uppteckningen av boet samt dess beedigande. Härvid skulle man med eden 
betyga att inget med vilja och vetskap var dolt eller utelämnat, utan att allt 
var riktigt uppgivet. Intressant är också att bouppteckningen skulle skrivas 
under med edsförpliktelse och även beedigas med liflig ed om det så 
fordrades. Det är således här som möjlighet till den livliga eden införs i 
lagen och härvid är det motiverat att försöka utreda anledningen till 
bouppteckningens beedigande i 1734 års ÄB.  
 
Det första förslaget till Ärfda Balken föredrogs i lagkommissionen år 1689 
och betecknas som 1690 års förslag.39

 

 Bestämmelsen om bouppteckning och 
ed återfinns i dess 12 kap. Om inventario 1 § vari följande stadgas: 

Enär någon med döden afgår, så skall den effterlefwande makan eller, om 
dhen eij ähr, barnen eller deras förmyndare, och dher dhe eij heller äro, 
annor näster arfwinge på dhen ort der arfwet fallet och beläget är, att 
[o:all] qwarlåtenskapen i löst och fast redbare medel eller uthstående så 
wiss som owiss skull och hwariehanda fordringar och rättigheeter, sampt 
shwadh [hwar] och een af arfwingarne med det wilkohret pröfwas för uth 
bekommit hafwa, att det böör i hans arfzlått beräcknas tillijka med 
sterbhusetz skriffter förskrifningar böcker och räckningar intet 
undantagandes af det dher till hörer och lyder, så richtigt och redligen 
upgifwa och antekna låta, som han det medh edh besanna kan uppförandes 
derhoos hwadh som utaf samma qwarlåtenskap afgå bör, finnes någon 

                                                 
39 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, IV, s. XIII. 
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deremot något hafwa undandölt eller falskel[igen] opgifwit, så plichte, som 
för annan tiufnadh.40

  
 

Skyldighet att beediga bouppteckningen inträdde således inte omedelbart, 
utan bouppteckningen skulle upprättas så att det kunde med ed besannas. 
Således fanns den lifliga eden inte intagen i lagen i dess första utkast. Det 
kan av bestämmelsen dras en slutsats om att edsavläggelse torde komma i 
fråga i de fall bouppteckningens riktighet ifrågasattes. I lagkommissionens 
protokoll från den 24 juli 168841

 

 diskuteras upprättande av inventariums 
uppteckning, dock berörs inte frågan om skyldigheten att underteckna det 
med edlig förpliktelse. Av protokollet framgår dock att det är av stor vikt att 
det upprättas en bouppteckning för att undvika tvister och därvid kan det 
antas vara motiverat att uppteckningen är sannaningsenlig. Att riktigheten 
betygades med ed kan således uppfattas som ett naturligt förfaringssätt och 
särskilt då det inte ansågs påfordra någon diskussion. Vidare kan det noteras 
att den som utelämnade eller lämnade en oriktigt uppgav egendom skulle 
kunna hållas ansvarig såsom för tiufnadh, det vill säga stöld.  

Nästkommande förslag utarbetades år 1692 och bestämmelsen om ed 
återfanns i 12 kap. 1 § i stort samma lydelse, men med något modifierat 
språk samt ett tillägg om krav på uppsåt om man undanhöll eller uppgav 
något falskeligen för att man skulle dömas för stöld. Detta tillägg lades till i 
bestämmelsens sista mening: 
 
Finnes någon deremot något hafwa uppsåtel[ige]n undandölgt eller 
falskel[ige]n upgifwit, så plichte som för annan tiufnad.42

 
 

Således fordrades det nu uttryckligen uppsåt för att fällas till ansvar för 
stöld, till skillnad från tidigare förslag där ett oavsiktligt utelämnande eller 
uppgivande av egendom skulle kunna leda till ansvar som för stöld. 
Bestämmelsen behöll sin lydelse och sin plats i kommande förslag år 
1694.43

 
 

Ärvdabalken blev återigen föremål för omarbetningar och i förslaget som 
följde år 1713 hade regeln om bouppteckningsskyldighet flyttats till 18 kap. 
Om inventario och uptekning af then dödas qwarlåtenskap, 1 §. 
Bestämmelsen behöll sin tidigare lydelse med smärre språkliga ändringar 
och en hänvisning till den dåvarande Tiufwamålom 7 kap. 10 §, i 
bestämmelsens sista mening: 
 
Finnes någor theremot något upsåteligen hafwa undandolt; eller falskeligen 
upgifwit; plichte han tå som för tiufnad, efter thy som sägs i Tiufwamålom 7 
cap. 10 §.44

 
  

                                                 
40 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, IV, s. 94 f. 
41 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, I, s. 37 f. 
42 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, IV, s. 136 f.  
43 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, IV, s. 170. 
44 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, V, s. 41 f.  
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Det gjordes härmed en klar hänvisning till en straffrättslig bestämmelse om 
man uppsåtligen undanhöll eller felaktigt uppgav tillgångar i 
bouppteckningen.  
 
Förslaget granskades i lagkommissionen den 19 november 1714 men det 
framgår dessvärre inte av dessa protokoll motivet bakom förslaget om 
bouppteckning, edsavläggelse eller det straffrättsliga ansvaret.45

 

 Troligtvis 
var syftet redan då att med straffhot förmå gäldenären att tala sanning 
avseende boets tillgångar.  

Nästkommande förslag till ÄB är betecknat år 1722, men utarbetades år 
1717 och genomgick smärre ändringar år 1718 och 1721.46 I 1717 års 
förslag till ÄB avlägsnas dock den hänvisning till Tiuvamålom som var 
intagen i 1713 års förslag.47

 

  I 1722 års förslag återfinns bestämmelsen om 
bouppteckning och ed i dess 12 kap., som fått ny rubrik i samband med 
omarbetningen Om egendomens laga upteckning effter then döda, 1 §: 

Dör man och lembnar egendom effter sig i löst eller fast; tå skola nästa 
arfwingar, eller dhe betjänte och andra som egendommen om händer hafft, 
altsamman tllijka med alla skriffter och handlingar, så richtigt och redelige 
upgifwa och upteckna låta, som the med swornom ede besanna kunna. Hwar 
som theremot finnes hafwa något upsåteligen udandölgt, eller falskeligen 
upgifwit; plickte effter omständigheterne.48

 
 

I och med förslaget hade bestämmelsen fått ny lydelse, innehållet var dock 
detsamma. Bestämmelsen återfanns i samma lydelse, med smärre språkliga 
modifieringar i det påföljande förslaget till ÄB av år 1723.49 Även här kan 
man se att en frånvaro av den lifliga eden. Förslaget kom att granskas av 
lagkommissionen år 1725 och låg till grund för 1726 års förslag till ÄB.50

 

 
Granskningen av år 1725 år återfinns i lagkommissionens protokoll från den 
fjärde mars varvid frågan om beedigande av bouppteckningen tas upp: 

Wid 11 cap. discurerades om inventariers upprättande, hwarwid i synnerhet 
frågades, om icke alla inventarier borde underskrifwas med eed, på det 
sättet, att han icke wet något wara uteslutet wid Gud och sitt samvete, 
hwilken eed sedan, om så påfordras, med liflig eed bör bekräftas, whilket 
ock samtel[ige] Kongl. Lagcommissions ledamöter för skiäligt pröfwades, 
och skulle nu i lagen införas.51

 
 

Således föreslogs och godkändes det vid lagkommissionens granskning att 
bouppteckningen skulle undertecknas med ed, varvid man betygade att inget 
var uteslutet vid Gud och sitt samvete. Vidare skulle bouppteckningen 

                                                 
45 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, III, s. 188 ff. 
46 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, VI, s. V. 
47 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, V, s. 70 f.  
48 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, VI, s. 60. 
49 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, VI, s. 81 f. 
50 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, VI, s. V. 
51 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, III, s. 280. 
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beedigas med liflig ed om det så fordrades. Härmed vidsträcks eden och får 
ett mer religiöst inslag, varvid man svär vid Gud och sitt samvete. Det är 
således här som möjlighet till den livliga eden införs i ÄB och därigenom i 
konkurslagstiftningen. Som jag nämnt ovan var protokollen från 
lagkommissionens lagstiftningsarbete dessvärre inte fullt underbyggande 
och sålunda kan motiven bakom dessa bestämmelser inte utrönas på ett 
önskvärt sätt. Härav kan konklusionen dras att det föreföll som naturligt att 
svära vid Gud och samvete för att betyga riktigheten i sin utsaga och 
detsamma gällde riktigheten vid upprättandet av bouppteckningen. Vidare 
fann man det motiverat att detta skulle beedigas med liflig ed om det så 
fordrades och tänkas kan att det rörde sig om tveksamma fall. Troligtvis 
trodde man att det skulle sätta större vikt vid sanningsenligheten om 
gäldenären avlade ed inför rätten. Den nu vidsträckta bestämmelsen togs 
med i 1726 års förslag till ÄB 10 kap. Om ägendomens laga upteckning 
effter then döda, 1 § och fick följande lydelse: 
 
När dödzfall tijmar, tå skall ehwad förord giorde äro, then effterlewande 
maka, eller om then ej till är, then dödas arfwingar, eller the som 
ägendomen om händer hafft, alt samman i boet, så löst som fast, sådant som 
det wid dödztimman, war, tillijka med alla skrifter och handlingar, 
fordringar och gäld, uthi samptelige wederbörandes närwaru richtigt 
upgifwa och noga upteckna låta, och samma upteckning, ther then gälla 
skall, med sådan edelig förplichtelse underskrifwa, att intet med willia och 
wetskap är utlemnat, och undandölgt, utan alt richtigt upgifwet. Ware och 
plichtige, ther så fordras, then samma med liflig ed att besanna; är 
ägendommen å landet, eller sådan som ärfwes effter landzrätt, kalle tå gode 
män som effter bästa förstånd then wärdera och upteckningen jämwähl 
underskrifwa; men lyder arfwet under stadzrätt, tå skohla bårgmästare och 
råd, nämna twänne eller flere redelige män, som thet förrätta.52

 
 

Förslaget kom slutligen att omarbetas år 173153

 

 innan det slutligen infördes 
i 1734 års lag. Bestämmelsen om bouppteckning och edsavläggelse 
återfanns i förslagets 9 kap. Om egendomens laga uptekning efter then döda, 
1 § som i stort sett innehöll samma lydelse med mindre modifikationer.  

Redan den äldre svenska konkurslagstiftningen, och i synnerhet under 1700-
talet, byggde på principen om borgenärens rätt i gäldenärens egendom i 
förhållande till hans fordringar. Under större delen av 1700-talet saknades 
dock systematiska regler om generalexekutionens förlopp och detsamma 
avser 1734 års lag som endast kan betraktas som en sammanfattning av de 
då gällande grundsatserna för concursus creditorum.54

                                                 
52 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, VI, s. 99 f.  

 
Konkurslagstiftningen i 1734 års lag var dessutom bristfällig då den led brist 
på regler om rättegång i konkursmål. Rättegångsbalken innehöll 
bestämmelser om konkursmål på skilda ställen, men dessa satte 
specialbestämmelsernas nytta ur spel vilket motiverade ny lagstiftning på 

53 Sjögren, W., Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, VI, s. 118. 
54 Agge, I., Några drag av det svenska konkursförfarandets utveckling, s. 918. 
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området.55 Den naturligaste förklaringen till bristen på processuella 
bestämmelser i svensk rätt torde vara att konkursmål i svensk rätt länge 
betraktades som ett tvistemål där den ordinära civilprocessens regler skulle 
tillämpas.56

 
 

3.5 Den 8 Maji. 1767 års Kongl. Maj:ts 
Förklaring, hwad wid Fallissementer 
samt Cessions och Concurs twister 
hädanefter bör i akt tagas 

För att avhjälpa de brister som fanns i 1734 års lag utfärdades 1767 års 
Kongl. Maj:ts Förklaring, hwad wid Fallissementer samt Cessions och 
Concurs twister hädanefter bör i akt tagas, (1767 års konkursstadga), som 
betraktas som den första särskilda konkurslagen. Till skillnad från tidigare 
lagstiftning innehöll stadgan detaljerade bestämmelser om anhängiggörande 
av konkurs genom offentlig stämning, upprop, bevakning av fordringar, 
skriftväxling under rättegång samt ett alldeles nytt inslag – förvaltning av de 
avträdda tillgångarna.57

 
  

Det var också i samband med 1767 års konkursstadga som 
bouppteckningseden infördes i konkurslagstiftningen och därmed 
avlägsnades den hänvisning till bestämmelsen om bouppteckning i ÄB som 
fanns i 1734 års lag. Bestämmelsen om bouppteckning återfanns i den 
kungliga stadgans 1 § där det stadgades att den borgenär som önskade att 
avträda all sin egendom till förmån för sina borgenärer skulle ansöka därom 
hos domaren och därvid skulle han inge en förteckning över all sin egendom 
om vilket sades följande: 
 
Enär Concurs sig på det sättet yppar, at Gäldenär sielf förklarar sig 
oförmögen til all sin skulds betalande och hos Domaren begär sina 
Borgenärers sammankallande, då skal hans ansökning af Domaren icke 
emottagas, der han ej tydeligen förklarar sig wilja alt sit gods till 
Borgenärerne afstå och tillika anförer de skäl, för hwilka han förmenar sig 
kunna winna den förmon, at för deras widare tiltal warda fri, sedan han alt 
riktigt upgifwit och afträdt: Bilägge ock wid samma ansökning en sådan 
med edelig förpligtelse underskrefwen förteckning öfwer all Egendom i 
Boet, med fordringar och gäld, Böcker, Skrifter och Handlingar, som Lagen 
i Ärfda- och Handels Balkarne föreskrifter, hwarefter Rätten genast inkallar 
och hörer de i orten närwarande Creditorer, som äga wid Upteckning sina 
påminnelser göra, och jemväl af Gäldenären liflig ed äska, at Egendomen 
riktigt upgifwen och icke något af honom sielf eller genom andre deraf 
undandölgt; Hwilken ed Borgenärerne äfwen måge fordra af Gäldenärs 
Hustru samt til laga ålder komne Barn och Tienstefolk, så ock af Anhörig 
                                                 
55 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 20 f.  
56 Agge, I., Några drag av det svenska konkursförfarandets utveckling, s. 923 f.  
57 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 21. 
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och Wän hans, der sannolika omständigheter förekomna, at sådan wän eller 
anhörig om tilgångarne i Boet någon kunskap hafwa kan;58

 
 

Gäldenären skulle sålunda i samband med en ansökan om att avträda all sin 
egendom till förmån för borgenärerna inge en uppteckning över all egendom 
i boet, med fordringar och skulder samt räkenskapsmaterial, vilket är 
snarlikt dagens bestämmelse. Därefter skulle borgenärerna kallas av rätten 
till ett sammanträde varvid de vid uppteckningen sina påminnelser göra och 
det kan tänkas att borgenärerna härvid skulle göra gäldenären påmind om 
ytterligare skulder. Vid borgenärssammanträdet kunde borgenärerna således 
göra en framställan att gäldenären beedigade bouppteckningens riktighet. 
Den lifliga eden var således fortfarande endast en valmöjlighet i 1767 års 
konkursstadga. Det torde, som tidigare, komma i fråga i de fall det var 
motiverat av olika skäl att gäldenären bekräftade eden med ed inför rätten 
för att betona vikten av att han höll sig till sanningen. Följaktligen var 
gäldenären inte skyldig att avlägga ed inför rätten såvida inte det 
framställdes en begäran därom av en eller flera borgenärer. Borgenärerna 
hade även rätt att begära edsavläggelse av gäldenärens hustru, myndiga barn 
samt tjänstefolk. Intressant är att även anhörig samt vän till gäldenären 
kunde åläggas en skyldighet att avlägga ed om det förelåg sådana 
omständigheter som talade för att de kunde äga sådan kunskap om boet. 
Skyldigheten för annan än gäldenären att avlägga ed kan jämföras med den 
gällande konkurslagstiftningens 6 kap. 5 § andra stycket där annan än 
ställföreträdare för boet kan åläggas att avlägga ed om konkursförvaltaren 
finner att det kan vara av betydelse. 
 
Snart bedömdes även den första konkurslagen vara alldeles för ofullständig 
och nödvändiggjorde en grundlig omarbetning av lagen.59

 
 

3.6 Den 26 Augusti. 1773 års Kongl. Maj:ts 
förnyade Stadga, angående Afträdes- 
och Förmåns- samt Boskilnads och 
Urarfwa mål 

Bristfälligheten i den tidigare konkurslagstiftningen påkallade ny 
lagstiftning på området och en genomgående omarbetning resulterade i 1773 
års Kongl. Maj:ts förnyade Stadga, angående Afträdes- och Förmåns- samt 
Boskilnads och Urarfwa mål (1773 års konkursstadga). I denna andra 
konkurslag infördes regler som närmare behandlade de processuella reglerna 
samt gäldenärens ansvar. Dessa nya regler befriade gäldenären från ansvar 
om han kunde bevisa att han hade hamnat på obestånd av olyckshändelser. 
Om han däremot befanns vara vållande till sitt obestånd skulle han ansvara 
                                                 
58 Den 8 Maji. 1767 års Kongl. Maj:ts Förklaring, hwad wid Fallissementer samt Cessions 
och Concurs twister hädanefter bör i akt tagas, s. 7661 f.  
59 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 21. 
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för sina skulder i all framtid. Därutöver undgick gäldenären det arbetstvång 
och fängelse som stadgades i 1734 års lag i händelse av vägran att lämna 
nya tillgångar till borgenärerna. Som alternativ ålades gäldenären 
bysättningstvång.60

 
 

I 1773 års konkursstadga återfanns gäldenärens skyldighet att upprätta 
bouppteckning i dess 1 §:  
 
Då Gäldenär söker Domaren, at få afstå all sin Egendom til sina 
Borgenärers förnöjande, och sedan wara ifrån deras widare tiltal fri, skal 
han uti samma ansökning anföra de skäl, för hwilka han menar sig kunna 
winna denna förmon, så ock då tillika twefalt bilägga en sådan med edelig 
förpligtelse underskrifwen förtekning öfwer all sin egendom, alla slags 
tilgångar, böcker, skrifter och handlingar, samt all Gäld, som Lag uti 
Ärfda- och Handels-Balkarne föreskrifwer; ware ock förbunden, at 
ytterligare upgifwa hwad til Boet hörer, i fall han bewisligen ei genast 
kunnat fullständig Bouptekning författa; Är hans ansökning icke inrättad, 
som nu sagt är; då skal den af Domaren ei uptagas, utan genast afslag derå 
skrifwas. Och skal Gäldenär desförinnan för Laga utmätning twång ei wara 
fri.61

 
 

Gäldenärens skyldighet att inge en bouppteckning i samband med en 
ansökan om avträdande av sin egendom till förmån för borgenärerna 
reglerades i 1773 års konkursstadga skilt från gäldenärens skyldighet att 
avlägga ed. Av bestämmelsen framgick dock att bouppteckningen skall 
skrivas under med edelig förpligtelse vilket tydde på att en skyldighet att 
avlägga ed skulle kunna inträda. Edgångsskyldigheten framgick istället av 2 
§ med följande lydelse: 
 
Så snart Gäldenär med denna ansökning inkommit, låte Rätten utan 
drögsmål och wid hårdt answar upkalla alla de närmast boende eller i orten 
wistande Borgenärer; Och sedan de fått del av Gäldenärens Inlaga, med 
den bilagde Bouptekning, at derwid strax eller inom kort förelagd tid kunna 
göra sina påminnelser, åligger Gäldenär at inför Domaren uti 
Borgenärernes närwaro, genast med liflig Ed fästa Bouptekningens 
riktighet, och at ei något som hans Bo hörer, är af honom sielf, eller genom 
andra, honom witterligen, undantagit. Göre ock Gäldenärs hustru samma 
Ed, der någor af Borgenärerne det påstå. Med andra, som kunna om Boets 
tillstånd kunskap äga, förhålles enligit 16 Cap. 6 § Handels Balken.62

 
 

Det var således i samband med 1773 års konkursstadga som en regelmässig 
skyldighet att beediga konkursbouppteckningen inför rätten infördes, till 

                                                 
60 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 21 f.  
61 Den 26 Augusti. 1773 års Kongl. Maj:ts förnyade Stadga, angående Afträdes- och 
Förmåns- samt Boskilnads och Urarfwa mål, s. 177. 
62 Den 26 Augusti. 1773 års Kongl. Maj:ts förnyade Stadga, angående Afträdes- och 
Förmåns- samt Boskilnads och Urarfwa mål, s. 177 f.  
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skillnad från tidigare lagstiftning då edsavläggelse endast kom ifråga när 
någon av borgenärerna framställde en önskan därom. I fråga om gäldenärens 
maka blev edsavläggelsen endast aktuell då någon av borgenärerna gjorde 
en framställning om det. När det rör andra än gäldenären och hans maka, 
hänvisades till 16 kap. 6 § HB. I avsaknad på förarbeten är det svårt att 
fastställa vad som motiverade införandet av den obligatoriska 
bouppteckningseden. Ett motiv kan tänkas vara att den möjlighet som 
borgenärerna gavs att påkalla ed av gäldenären utnyttjades så pass ofta att 
det därvid befanns vara befogat att införa en regel där gäldenären avlade ed 
såsom huvudregel.  
 
Eden har dessutom till skillnad från eden i 1767 års konkursstadga även en 
ny lydelse som innebär att gäldenären även svär ed på att inget som tillhör 
hans bo av honom eller annan, enligt hans vetskap, har undantagits boet. 
Således begränsades hans ansvar till det han ägde kännedom om.  
 
Konkurslagens nya bestämmelser om gäldenärens ansvar visade sig snart 
vara olämpliga och motsvarade inte lagstiftarens förväntningar. Därvid 
nödgades man underkasta lagen för omarbetning.63

 
  

3.7 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga, 
angående afträdes- och förmons- 
samt boskilnads- och urarfwa mål: 
gifwen Stockholms slott den 28 junii 
1798 

Den Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga, angående afträdes- och 
förmons- samt boskilnads och urarfwa mål: gifwen Stockholms slott den 28 
junii 1798 (1798 års konkursstadga) innehöll i stort sett samma regler som  
tidigare konkurslagstiftning, men innehöll därutöver bestämmelser som i 
konkurskontexten verkade främmande, såsom bestämmelser kring 
inteckning i fast egendom och äktenskapsförord.64

 

 Bestämmelsen om 
gäldenärens skyldighet att avlägga bouppteckningsed återfanns i dess 2 §: 

Då Gäldenär med så beskaffad ansökning inkommit, ware han owilkorligen 
skyldig, sig inom sit hus hålla, utan rättighet at få derutur wistas wid andra 
tilfällen, än då han af Domaren kallad warder, wid påfölgd at hafwa denna 
säkerhet förlorat, och at, derest han annorstädes träffas, genast warda 
bysatt, hwartil icke mindre Borgenärer, än allmänna Åklagare, äga rätt 
handräckning äska; låte ock Rätten utan drögsmål och wid hårdt answar, 
om hermed upskjutes, upkalla alla de närmast boende eller i orten wistande 
Borgenärer, och sedan de fått del af Gäldenärs inlaga med den bilagde 

                                                 
63 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 22. 
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bouptekningen, at derwid strax, eller inom förelagd kort tid, sina 
påminnelser göra, åligger Gäldenären inför Domaren, uti Borgenärernes 
närvaro, genast med liflig Ed fästa riktigheten af boets upgift, och at ej 
något, som dertil hörer, är af honom sjelf eller genom andre, honom 
weterligen, undantagit, samt at han icke eller, efter fattadt beslut om 
ansökning til Borgenärernes sammankallade, någon sådan anstalt eller 
åtgärd widtagit eller witaga låtit, som, til den ena eller andra Borgenärerns 
förfång leda kan. Göre ock Gäldenärs hustru samma Ed, der någor af 
borgenärerne det påstår. Med andre, som kunskap om boets tilstånd 
kunskap äga, förhålles enligt 16. Cap. 6. § Handels Balken.65

 
 

Bestämmelsen var i stora delar identisk med den tidigare bestämmelsen, 
men till skillnad från tidigare lagstiftning gjordes det i 1798 års 
konkursstadga en påbyggnad av bestämmelsen där gäldenärens 
edsavläggelse skulle även omfatta tiden efter ett meddelat beslut om 
egendomens avträdande och borgenärssammanträde. Härvid skulle 
gäldenären betyga att han inte vidtagit eller underlåtit att vidta åtgärd som är 
till men för borgenärerna sedan att han fått del av beslutet om 
borgenärssammanträdet. Den lifliga eden var dock oförändrad.  
 

3.8 Concurs-Lag; Gifven Stockholms Slott 
å Rikssalen den 13 Julii 1818 

1818 års konkurslag var den fjärde i ordningen, men den första att tituleras 
som konkurslag. Denna nya konkurslag hade en systematisk uppbyggnad 
och tämligen skarpt begränsade bestämmelser, något som de tidigare 
konkursregleringarna saknade och den blev därmed ett av de viktigaste 
lagstiftningsverken inom svensk konkursrätt.66 1818 års konkurslag innebar 
således reformer på många punkter, men den utmärktes av att gäldenärens 
rätt att bli befriad från de skulder som kvarstod efter konkursen upphörde i 
samband med lagen. Skulderna kvarstod således oberoende av hur 
gäldenären hade hamnat på obestånd, till skillnad från tidigare lagstiftning 
som befriade gäldenären från de kvarvarande skulderna om obeståndet var 
utom hans kontroll.67

 
  

I lagens 1 kap. om Huru Gäldenärs egendom till Borgenärer afträdas må, 
och om början af Concurs, 3 § stadgas följande: 
 
Gäldenären skall wid Afträdes-ansökning foga twefald uptekning af allt det 
han äger, i löst och fast, af alla fordringar, af all gäld, få ock af alla Böcker, 
Handlingar och Skrifter, som Boet röra; Och ware den Bouptekning af 
honom med edsförpligtelse underskrifwen.68

                                                 
65 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga, angående afträdes- och förmons- samt boskilnads 
och urarfwa mål: gifwen Stockholms slott den 28 junii 1798, s. 3. 

 

66 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 22. 
67 Prop. 1975/76: 82, s.50. 
68 Concurs-Lag; Gifven Stockholms Slott å Rikssalen den 13 Julii 1818, s. 4. 
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I denna nya lag hade bestämmelsen om bouppteckningsed underkastats 
mindre ändringar varvid den regelbundna skyldigheten för gäldenären att 
avlägga ed hade avlägsnats vid fall av egen ansökan att avträda sin egendom 
till förmån för sina borgenärer. Gäldenärens skyldighet till edsavläggelse 
reglerades i lagens 5 kap. Om rättegång i Concursmål, 8 §: 
 
Har Gäldenär ej genast kunnat fullständig uptekning författa; gifwe wid 
förhöret up hwad mera till Boet hörer, och skall Gäldenären då, eller om 
han af sjukdom är hindrad, genast derefter, der han wistas, med Ed fästa 
Bouptekningens riktighet, och att ej något är af honom sjelf, eller genom 
andre, honom weterligen, undantaget, och att han ej eller, efter fattadt 
beslut, att Egendomen afträda, någon åtgärd widtagit eller widtaga låtit, 
som till en eller annan Borgenärs förfång leda kan. Gäldenär, hwars 
Egendom genom laga twång afträdd är, skall ock, enär Boet hunnit 
upteknas, denna Ed göra, och dertill lägga, att han sedan Borgenärernes 
ansökning om Egendomens afträdande honom kungjord blef, ej gjort 
Borgenärerne förfång, som förr sagdt är. Gäldenärs hustru gånge samma 
Ed, som Gäldenär, der någon af Borgenärerne det påstår. Andre, som om 
Boets tillstånd kunskap äga, waren ock pligtige, att det upgifwa, efter th som 
i 16 Cap. 6. § Handels-Balken sägs.69

 
 

Gäldenärens skyldighet att avlägga ed inträdde således när han tvingades att 
avträda sin egendom till förmån för sina borgenärer på borgenärernas 
begäran. Härvid var syftet att gäldenären skulle svära ed, inte enbart på att 
han inte vidtagit någon åtgärd till skada för borgenärer sedan han fick 
kännedom om beslutet att han skulle tvingas att avträda sin egendom, utan 
även före denna tidpunkt om en ansökan hade gjorts. Gäldenären skulle 
således med eden betyga att han inte åsamkat borgenärerna skada genom att 
undandra egendom ur boet eller på annat sätt handla oredligt mot borgenär, 
även innan ett beslut om konkurs hade fattats.70

 

 Det finns således ett 
samband mellan sanning och fri vilja, det vill säga en föreställning om att 
den som avgick sin egendom frivilligt torde vara ärlig och denne undgick att 
avlägga ed. Däremot fann man det motiverat att avkräva ed av den som 
tvingades till att överlämna sin egendom för att bekräfta bouppteckningens 
riktighet, troligtvis för att man befarade att han kunde vara oärlig. 

1818 års lag erfordrade så småningom en revision och det påkallades inte på 
grund av bristfälligheterna i lagen såsom tidigare konkurslagstiftning, utan 
var resultatet av det snabbt växande näringslivet som skapade en större 
efterfråga av krediter.71

 
 

                                                 
69 Concurs-Lag; Gifven Stockholms Slott å Rikssalen den 13 Julii 1818, s. 23 f.  
70 Bihang till Riks-Ståndens Protocoll 1817-1818, s. 226. 
71 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 22 f. 
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3.9 Concurs-Lag; Gifven Stockholms Slott 
å Rikssalen den 12 Martii 1830 

1830 års lag var produkten av en revision som påkallades av näringslivets 
tilltagande som påfordrade större användande av krediter, varvid tidigare 
lagstiftning framstod som inaktuell.72 1830 års lag innehöll i princip samma 
bestämmelser som 1818 års lag men utgjorde ett försök att besvara 
näringslivets krav. Lagen medförde inte några nyheter gällande 
bouppteckningseden förutom att bestämmelsen kom att flyttas till 5 kap. Om 
Rättegång i Concursmål 65 §, som i övrigt fick behålla samma lydelse.73

 
 

Bestämmelsen i 1 kap. Huru Gäldenärs egendom till Borgenärer afträdas 
må, och om början af Concurs 3 § och bouppteckningens upprättande och 
undertecknande kvarstod dock oförändrad.74

 
  

Även denna nya lag framstod snart som bristfällig då konkursmålens 
behandling vid domstolarna inte kunde följa näringslivets höga takt och 
även gäldenärens ansvar ansågs vara otillräcklig och det påverkade i sin tur 
det allmänna förtroendet för affärsverksamheten.75

3.10 1862 års konkurslag 

  

1862 års konkurslag kan på många sätt utgöra en milstolpe i den svenska 
konkurslagstiftningen varav mycket återstår i dagens konkurslag. Lagen 
kännetecknades av att restskuldsprincipen introducerades i den svenska 
konkurslagstiftningen fullt ut. Principen innebär att borgenärer som inte får 
full ersättning för sina fordringar har alltjämt kvar sina fordringar på 
gäldenären och således svarade gäldenären för sina skulder även med 
nyförvärvade tillgångar. 1862 års konkurslag innebar även nyheter på 
konkursförfarandet som i och med lagen avskildes från den ordinära 
tvistemålsprocessen.76 Det var således genom 1862 års konkurslag som 
frågan om gäldenärens rätt till underhåll ur konkursboet slutligen kom att 
avskiljas från frågan om hans ansvar för de resterande skulderna efter 
konkursens avslutande.77

 
  

Bouppteckningseden i 1862 års lag togs upp på flera ställen i dess 2 kap. 
Om gäldenären och hans skyldighet under konkursen mot sina borgenärer, 
så ock om hans underhåll och hans ansvarighet för gälden och skyldigheten 
att avlägga bouppteckningsed reglerades i 25 § varav följande framgick: 
 
Sedan uppteckning af gäldenärs bo skett, låte Rätten, eller Domaren, ändå 
att han jäfvig är, genast kalla att å viss dag, sist inom fjorton dagar, 
                                                 
72 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 23. 
73 Concurs-Lag; Gifven Stockholms Slott å Rikssalen den 12 Martii 1830, s. 21 f. 
74 Concurs-Lag; Gifven Stockholms Slott å Rikssalen den 12 Martii 1830, s. 4. 
75 Olivecrona, K., Bidrag till den Svenska Concurs-lagstiftningens Historia, s. 23. 
76 Ds 2007:6, s. 16 f. 
77 Agge, I., Några drag av det svenska konkursförfarandets utveckling, s. 921. 
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bouppteckningens riktighet med ed fästa. Å landet må sådan ed afläggas 
inför Domaren, der ej ting snart infaller. 
Är gäldenär bysatt, eller aflägset boende; då må han edgången inför 
närmaste domstol fullgöra. 
 
I och med den nya lagen återinfördes den regelmässiga edsavläggelsen i 
konkurslagstiftningen och således skulle det ske oavsett om gäldenären 
försattes i konkurs på egen eller annans begäran. Denna regelmässiga 
edsavläggelse fanns med i ett tidigare betänkande avgivet av 
kreditlagskommittén78

 

 som sedan den låg till grund för 1859 års betänkande. 
Dessvärre finns inga uttalanden om skälen till dessa ändringar i dessa 
betänkanden. Troligtvis fann man det motiverat vid tillämpningen av den 
tidigare konkurslagstiftningen. Själva eden reglerades i 26 § med följande 
lydelse: 

Å den dag, som sålunda utsatt blifvit, gifve gäldenären upp, om och hvad 
mera till boet hörer än som förut upptecknadt blifvit, och svärje sedan 
denna ed: ››Jag N.N. svär och betygar vid Gud och hans heliga evangelium, 
att den, öfver mina tillgångar och skulder, i anledning af min vid N.N. Rätt 
nu anhängiga konkurs, förrättade uppteckning (med deri af mig nu gjorda 
tillägg) riktig är, så att ej något af hvad boet tillhörer är af mig sjelf, eller 
genom andra, mig veterligen, undantaget; och detta är visst, så sannt mig 
Gud hjelpe till lif och själ.›› 
Skall eden afläggas af förmyndare eller målsman; varde den derefter 
lämpad. 
 
Det som utmärkte denna bestämmelse i förhållande till tidigare 
bestämmelser om ed var att edens lydelse för första gången togs in i lagen 
uttryckligen. Eden var således i allra högsta grad religiös då man svor ed vid 
Gud och hans heliga evangelium att uppteckningen över gäldenärens 
tillgångar och skulder var riktig, med eventuella tillägg eller ändringar, och 
att inget enligt hans vetskap var undantaget. De religiösa inslagen som nu 
infördes i lagen torde ha funnits där även tidigare. Eden innebar att man svor 
vid sitt liv och själ och satte således dessa som säkerhet. Troligtvis 
återspeglar eden den religiösa anda som härskade i dåtidens Sverige. Eden 
torde således vara ett sätt att framtvinga sanning med hot om religiösa 
efterräkningar.  
 
I förslaget till den nya konkurslagen förklarades den tidigare konkurslagen 
som förvrängd då lagstiftaren i Sverige gjorde avsteg från väletablerade 
principer och bruk som länge gällt i Europa. Således kom 1862 års reform 
att präglas av en kosmopolitisk anda varvid man uppmärksammade andra 
europeiska länders lagstiftning på området. Detta motiverades med att 
handeln var ett mellanstatligt föreningsband som främjade civilisationen och 
därvid ansågs kreditinstitutionen ha en avgörande roll. Således ansågs det 
vara omotiverat att konkurslagstiftningen i så hög grad var influerad av 
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nationella särdrag.79 Edens nya lydelse anpassades följaktligen till eden i 
andra länders lagstiftning varvid man avlägsnade kravet att gäldenären 
skulle svära ed på att tillgång inte lämnats, att åtgärd vidtagits eller inte 
vidtagits till men för borgenär. Detta förekom inte i andra länders 
lagstiftning och ansågs inte heller vara förenligt med den svenska rättens 
grunddrag i övrigt. Dock diskuterades inte skälet till att edens lydelse togs in 
i lagen.80

 
 

Av 28 § framgick vad som kunde inträffa om gäldenären vägrade att 
avlägga bouppteckningsed. Inskränkning i hans personliga frihet kunde bli 
följden: 
 
Vägrar gäldenär att eden gå; varde i häkte insatt till dess han edgång 
fullgör. 
 
Gäldenären hade således samma skyldighet som enligt dagens 
konkurslagstiftning att avlägga ed. Intressant är att man tvingade gäldenären 
till att beediga bouppteckningens riktighet och tänkas kan att det kunde 
resultera i att man framkallade en oriktig edsavläggelse.  
 
1862 års lag var visserligen en vändpunkt för konkurslagstiftningen, men 
den var trots det behäftad med brister på dess förvaltningsorganisation. 
Utredningarna blev onödigt kostsamma och långsamma och därutöver 
föreföll lagen som föråldrad i förhållande till den snabba affärsutvecklingen. 
Det erfordrades sålunda en modernare konkurslagstiftning som, återigen, 
motsvarade affärslivets krav och samtidigt nedbringade 
förvaltningskostnaderna.81

3.11 1921 års konkurslag 

   

Lagstiftarens målsättning med 1921 års konkurslag var att införa en lag som 
motsvarade näringslivets höga takt samt att effektivisera och nedbringa 
kostnaderna för konkursförvaltningen. Konkurslagen kännetecknades av en 
modern anda varvid äldre spår i lagstiftningen utmönstrades. Lagen ligger 
till grund för den gällande konkurslagen.82

 
 

Enligt kap. Om gäldenärs skyldigheter under konkursen samt rätt till 
underhåll, så ock om bouppteckningsed av annan än gäldenären 92 § skulle 
bouppteckningseden vid en ordinär konkurs avläggas i samband med det 
första borgenärssammanträdet. Vid de så kallade små konkurserna skulle 
edgångsskyldigheten fullgöras vid ett särskilt edgångssammanträde som 
skulle äga rum tidigast tre och senast fem veckor efter konkursbeslutet. 
                                                 
79 1859 års underdåniga förslag till konkurs-lag samt förändrad lagstiftning i andra dermed 
sammanhang ägande ämnen, s. 57. 
80 1859 års underdåniga förslag till konkurs-lag samt förändrad lagstiftning i andra dermed 
sammanhang ägande ämnen, s. 74. 
81 1911 års förslag till konkurslag och till lag om ackordsförhandling utan konkurs 
äfvensom till andra därmed sammanhängande författningar, s. 259 och 262. 
82 Ds 2007:6, s.16 f.   
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Eden i 1921 års lag återfanns i 91 § och att äldre spår hade avlägsnats ur 
lagstiftningen framgår tydligt:  
 
Gäldenär vare pliktig att inför konkursdomaren med ed fästa den i 
anledning av konkursen upprättade bouppteckningens riktighet. Då eden 
skall avläggas, göre gäldenären först de tillägg till bouppteckningen eller 
de ändringar däri, som han må finna påkallade, och betyge därefter med ed, 
att bouppteckningen (med däri av honom gjorda tillägg eller ändringar) är 
riktig, så att honom veterligen icke någon tillgång eller skuld utelämnats, ej 
heller någon tillgång eller skuld, som ej hör till boet, upptagits. 
 
Således hade bestämmelsens lydelse omformulerats grundligt och de 
religiösa inslagen utmönstrats samtidigt som språket moderniserats. Eden 
förblev dock religiös och den nya reformen innebar således endast att edens 
lydelse återigen avlägsnades från lagen. 
 
Förslaget till den nya lagen utarbetades i proposition år 1911 samt ett 
påföljande förslag år 191983 som byggde på den tidigare propositionen. 
Lydelsen till den nya eden utarbetades redan vid 1911 års förslag och där 
det sades att det inte framgick med tillräcklig klarhet vad gäldenären avlade 
ed på och ansågs därför otillräcklig. Den inledande satsen i eden riktig är 
ansåg väcka tvekan då det kunde uppfattas som att gäldenären avlade ed på 
att uppgifterna om tillgångar och skulder som fanns upptagna i 
bouppteckningen var fullständiga och således ansågs gäldenären med den 
dåvarande eden inte betyga att annan tillgång eller skuld hade utelämnats i 
bouppteckningen. Därvid bedömdes det vara motiverat att eden 
omformulerades så att gäldenären avlade ed på att de tillgångar och skulder 
som var upptagna var riktiga samt att inga tillgångar eller skulder hade 
utelämnats.84

 

 Dessvärre behandlas inte frågan om edsavläggelse på det sätt 
som vore önskvärt, utan i korthet omnämns följande: 

Utan att vidare ingå på frågan om tolkningen af gällande lag i denna del 
vill kommittén blott såsom sin uppfattning framhålla, att gäldenär, som 
kommit i konkurs, bör med ed betyga, att den i anledning af konkursen 
upprättade bouppteckningen är i alla afseenden riktig och således hvarken 
upptager för lite eller för mycket af tillgångar och skulder; och edstemat 
bör vara sådant, att ingen anledning till tvekan om dess innebörd kan 
finnas.85

 
 

Det förekom således inte någon ingående motivering till varför 
bouppteckningen även i fortsättningen skulle betygas med ed. Det kan 
kanske förklaras med att ett intygande är erforderligt då det är av vikt för 
borgenärernas rätt samt att gäldenären kan befaras vara oärlig på grund av 
den pressade situation han befinner sig i. 

                                                 
83 1919 års förslag till konkurslag och till ackordsförhandling utan konkurs.  
84 1911 års förslag till konkurslag och till lag om ackordsförhandling utan konkurs 
äfvensom till andra därmed sammanhängande författningar, s. 332.  
85 Ibid. 
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1921 års lag blev föremål för en rad olika reformer under 1960-talet fram till 
1987 då en ny konkurslag infördes. Den nya lagen innehöll i princip samma 
regler, men med modernare och mer lättillgänglig utformning. Bland 
nyheterna i den nuvarande lagstiftningen kan nämnas att indelningen mellan 
mindre och ordinära konkurser slogs samman till ett enhetligt förfarande 
samt att konkursdomarinstitutionen slopades och ersattes med 
konkursdomstolen.86 I 1987 års konkurslag görs inga sakliga förändringar i 
bouppteckningseden eller edgångssammanträdet.87

 
  

3.12 Avslutande kommentarer 
Av den rättshistoriska utredningen framgår således att edsavläggelse är en 
metod som använts sedan begynnelsen av den svenska konkursrätten. 
Motiven bakom dessa bestämmelser har inte kunnat utrönas i större 
utsträckning då det har saknats förarbeten till regelverken eller om de 
funnits, att de inte varit fullt så tillfredsställande som önskat. Sannolikt var 
syftet bakom edsavläggelsen att bekräfta sanningshalten av de uppgifter som 
gäldenären beedigade då det var av vikt för borgenärerna att dessa uppgifter 
var riktiga och fullständiga. Förfaringssättet tillkom under en tid som var 
präglad av religion och edens religiösa karaktär betonade vikten av att 
gäldenären höll sig till sanningen. Edsavläggelsen har förblivit en del av 
konkursrätten och detta torde bero på att det var ett tillfredsställande 
förfaringssätt att betona vikten av gäldenärens sanningsplikt.  
 
De religiösa inslagen i edsformulären avlägsnades ur svensk lagstiftning i 
sin helhet den 1 januari 1976 i samband med en ny lagreform.88 Reformen 
hade sin avstamp i en rekommendation från 1968 års beredning om stat och 
kyrka som sedan föranledde en promemoria89 i Justitiedepartementet varpå 
lagförslaget90 byggde. I sin artikel ”Domareden och dess religiösa inslag” 
klargör Martin Sunnqvist att sekulariseringen och den därmed minskade 
respekten för religionen var upphovet till reformen.91

                                                 
86 Prop. 1986/87:90 s. 97 och 108. 

   

87 Prop. 1986/87:90 s. 104.  
88 Lag 1976:1288. 
89 Ds Ju 1975:1. 
90 Prop. 1975/76:64. 
91 Sunnqvist, M., Domareden och dess religiösa inslag, s. 108 ff.  
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4 Dagens reformförslag   

4.1 Inledning 
Bouppteckningseden avläggs under ett edgångssammanträde och som 
nämnts tidigare är det av stor betydelse att även edgångssammanträdet 
behandlas då bouppteckningseden är en del av det. Som tidigare nämnts har 
det gjorts utredningar som tagit upp frågan om edgångssammanträdet skall 
avskaffas och i den följande framställningen skall dessa utredningar 
behandlas i syfte att utreda vilken status edgångssammanträdet och 
bouppteckningseden har i dagens rätt samt vad som motiverat att dessa 
förslag lagts fram och vad som sedan föranlett att avskaffande inte kommit 
till stånd. Vissa av de argument som behandlas nedan har i viss mån berörts 
i tidigare avsnitt. 

4.2 Domstolarna inför 2000-talet 

4.2.1 Bakgrund  
På slutet av 80-talet upplevde domstolsväsendet en ofantlig arbetsbelastning 
på grund av växande arbetsmängd men knappa resurser och tilltagande 
svårigheter att behålla och rekrytera ny personal.92 Den 30 november 1989 
tillsattes en kommitté för att se över domstolarnas arbetsuppgifter och 
arbetssätt. Kommitténs uppdrag spände över ett stort antal områden, men i 
stora drag rörde det sig om att främja en rationell och god rättskipning på så 
sätt att en önskad fördelning av arbetsuppgifterna inom domstolarna som 
mellan allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolar samt 
instansordningen eftersträvades.93

 

 Den tillsatta kommittén som antog 
benämningen domstolsutredningen (DU) avgav SOU 1991:106, 
Domstolarna inför 2000-talet. Domstolsutredningen kom under sitt arbete 
även att se över konkursförfarandet varvid man föreslog vissa reformer och 
bland dessa kan man finna förslaget att avskaffa edgångssammanträdet.    

DU:s uppdrag syftade till att utreda om det fanns vissa åtgärder som kunde 
överflyttas från tingsrätten till annan myndighet i syfte att avlasta 
domstolarna och på så sätt effektivisera rättsväsendet.94

 
  

DU fann bland annat att det vore enklare och billigare om institutionen 
edgångssammanträde inskränktes då bland annat förvaltarens arvode skulle 
nedsättas, då han naturligtvis måste ha ersättning för sin medverkan vid 
edgångssammanträdet.95

 
 

                                                 
92 Dir. 1989:56, s. 264.  
93 Dir. 1989:56, s. 269 f.  
94 SOU 1991:106, Del. A, s. 125. 
95 SOU 1991:106, Del. A, s. 128.  
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DU föreslog en ordning där gäldenären kallas till ett förhör vid 
tillsynsmyndigheten för att gå igenom bouppteckningen och därvid bekräfta 
dess riktighet. DU menade dock att det straffrättsliga ansvaret skall behållas 
för att styrka vikten av att de lämnade uppgifterna är riktiga. Gäldenären 
skall då i samband med förhöret på heder och samvete skriftligen intyga 
bouppteckningens riktighet. Detta skall vidare fungera som underlag vid 
bedömande om ansvar, vid eventuellt lämnande av oriktiga uppgifter eller 
undanhållande av uppgifter.96

 
  

DU ifrågasatte dock om man inte kunde gå ännu längre och avskaffa det 
obligatoriska edgångssammanträdet i sin helhet. Man motiverade detta med 
att det är ytterst sällan som någon ny information kommer fram vid 
edgångssammanträden, vilket är det huvudsakliga syftet med edgången. 
Edgången upplevs i många fall som en formalitet utan betydelse för 
förfarandet. DU menar på att edgångssammanträden i de flesta konkurser 
torde vara onödiga.97

 
  

Således föreslog DU att den obligatoriska edgången skulle avskaffas helt, 
men att den fakultativa eden skulle kvarstå och nyttjas i de fall det 
påkallades av förvaltaren eller en borgenär då det var sakligt motiverat. DU 
menade att sådana framställningar torde bli ovanliga och bli endast aktuella 
i svårutredda konkurser.98

4.2.2 Nackdelar 

  

Kommittén uppmärksammade de nackdelar som ett avskaffande av 
edgången skulle kunna innebära. Ett av besvären är att den nuvarande 
ordningen med edgångssammanträde var fördelaktigt ur två hänsyn. Till den 
första nyttan hänförs att bouppteckningen färdigställs omgående då 
edgångsammanträdet i vanliga fall hålls tidigast en och senast två månader 
efter konkursbeslutet. Som den andra fördelen sägs att borgenärerna får 
tillfälle att delta i sammanträdet och tillsammans med förvaltaren och 
gäldenären diskutera konkursens vidare hanteringen då det i samband med 
kungörelsen om konkursbeslutet kungörs även tid och datum för 
edgångssammanträdet. DU fann att det senare besväret var ett vägande skäl 
mot att avskaffa edgångsinstitutet.99

 
  

4.2.3 Bouppteckningssammanträde 
Därvid föreslog DU som lösning att man skulle införa ett system med 
bouppteckningssammanträde som skulle hållas inför konkursförvaltaren för 
slutlig genomgång av bouppteckningen. Härvid skall gäldenären skriftligen 
bekräfta bouppteckningens riktighet med tillgångar och skulder, med de 
ändringar och tillägg som han önskar att göra. Rätten skall då som tidigare, i 
                                                 
96 SOU 1991:106, Del. A, s. 128. 
97 SOU 1991:106, Del. A, s. 128 f.   
98 Ibid.   
99 SOU 1991:106, Del. A, s. 130. 
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samband med kungörelsen om beslutet om konkurs, även kungöra om tid 
och plats för ett bouppteckningssammanträde inför konkursförvaltaren. Till 
detta sammanträde skall även tillsynsmyndigheten och borgenärerna kallas. 
I händelse av gäldenärens vägran att medverka vid ett sådant sammanträde 
och bekräfta bouppteckningens riktighet skall förvaltaren begära att 
gäldenären åläggs av rätten att inför domstol betyga bouppteckningens 
riktighet.100 DU uppmärksammar att edgång inför domstol kan vidare anses 
vara motiverat i de fall där förvaltaren misstänker att gäldenären förtiger 
tillgång eller att annat brott begåtts.101

 

 Bestämmelsen om 
bouppteckningssammanträde skulle enligt DU: s förslag vara intagen i 6 
kap. 2 § KL och ha följande lydelse: 

När bouppteckningen är färdigställd, skall gäldenären inställa sig till 
bouppteckningssammanträde inför förvaltaren. Han skall då göra de tillägg 
till eller ändringar i bouppteckningen som han anser behövs och därefter på 
heder och samvete skriftligen bekräfta att bouppteckningen med tillägg eller 
ändringar är riktig. 
Bouppteckningssammanträdet skall hållas tidigast en och senast två 
månader efter konkursbeslutet. Sammanträdet får dock hållas senare, om 
det är nödvändigt med hänsyn till konkursboets omfattning och 
beskaffenhet. Om gäldenären är förhindrad av laga förfall att inställa sig 
till bouppteckningssammanträdet eller om bouppteckningen är då inte 
färdigställd, får förvaltaren bestämma att gäldenären skall bekräfta 
bouppteckningens riktighet vid något annat tillfälle. 
Bouppteckningssammanträdet skall trots det hållas på utsatt tid. 
Är gäldenären en juridisk person och finns flera ställföreträdare, 
bestämmer förvaltaren vilken eller vilka som skall bekräfta att 
bouppteckningen är riktig.102

 
 

Utredningen föreslog vidare att den fakultativa eden skulle införas i 6 kap. 3 
§ med följande formulering: 
 
Gäldenären eller i förekommande fall en ställföreträdare för gäldenären 
skall inför rätten avlägga bouppteckningsed, om det begärs av förvaltaren 
eller en borgenär. Han skall göra de tillägg och eller ändringar i 
bouppteckningen som han anser behövs och med ed betyga att 
bouppteckningen med gjorda tillägg är riktig, så att det inte enligt hans 
vetskap har oriktigt utelämnats eller upptagits någon tillgång eller skuld.103

 
 

Närmare föreskrifter hur ett sådant sammanträde inför rätten skulle 
framställas skulle enligt DU: s förslag ges i 6 kap. 4 §: 
 
Begäran om bouppteckningsed enligt 3 § skall göras hos rätten innan 
konkursen är avslutad. När sådan begäran har kommit in, skall rätten 
snarast kalla gäldenären, förvaltaren, tillsynsmyndigheten, borgenär som 
                                                 
100 SOU 1991:106, Del. A, s. 130. 
101 SOU 1991:106, Del. B, s. 351. 
102 SOU 1991:106, Del. B, s. 227. 
103 SOU 1991:106, Del. B, s. 228. 
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har ansökt om konkursen och borgenär som har begärt att gäldenären skall 
avlägga ed till edgångssammanträde.104

4.2.4 Remissammanställning 

 

Domstolsutredningens betänkande kom att remissbehandlas och förslaget att 
avskaffa edgångssammanträdet fick ett blandat bemötande. Vissa instanser 
välkomnade förslaget medan andra avstyrkte det.105 Bland dem som ställde 
sig positiva till förslaget kan nämnas Domstolsverket, Riksrevisionen samt 
Patent- och Registreringsverket. Bland dem som avstyrkte förslaget fanns 
Sveriges Advokatsamfund, Sveriges domareförbund samt 
Konkursförvaltarkollegiet i Stockholm.106

 
 

Hos remissinstanserna framfördes olika synpunkter för och emot förslaget 
och vissa intressanta synpunkter kunde lyda på följande sätt.  
 

4.2.4.1 Skäl för bevarande av det obligatoriska 
edgångssammanträdet  

Vissa instanser menade att edgångssammanträde inför rätten hade en 
betydelsefull roll då det markerade vikten av att gäldenären var 
sanningsenlig och redovisade alla tillgångar. Således var eden av betydelse 
för att få fram riktiga uppgifter om boet.107

 
  

Beskärande av offentlighetsprincipen vid ett bouppteckningssammanträde 
var ett annat sådant motargument som fördes. Man menade att det i vissa 
fall konkurser torde finnas ett stort allmänintresse vilket tillgodosågs i 
dagens ordning.108

 
  

Andra instanser menade att en ordning med fakultativ edgång som 
påkallades av förvaltaren kunde leda till en besvärlig relation mellan 
förvaltaren och gäldenären och försvåra gäldenärens utredningsarbete.109

 
  

Vidare fanns det de som menade att edgångssammanträdet utgjorde ett 
viktigt moment i konkursförfarandet då många moment var kopplade till 
edgången.  Ett avskaffande skulle innebära ett behov av nya regler som 
skulle ta i anspråk de besparingar ett avskaffande av edgången medförde.110

 
 

Sedan fanns det resonemang som mynnade i att de skiljaktigheter som 
kunde förekomma mellan gäldenären och förvaltaren om bouppteckningens 

                                                 
104 SOU 1991:106, Del. B, s. 228 f.  
105 Ds 1994:96, s. 56. 
106 Ds 1993:5, s. 345 f.  
107 Ds 1993:5, bl.a. s. 388 och 416. 
108 Ds 1993:5, bl.a. 375 och 392. 
109 Ds 1993:5, bl.a. s. 392, 408 och 416. 
110 Ds 1993:5, bl.a. s. 409 f.  
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innehåll kunde föras in i protokollet och att det var av vikt att gäldenärens 
justeringar dokumenterades.111

4.2.4.2 Skäl för avskaffande av det obligatoriska 
edgångssammanträdet 

  

Skälen för avskaffande av det obligatoriska edgångssammanträdet var bland 
annat att många edgångar utgjorde inte mer än en formalitet och att det 
därvid var onödigt att hålla edgång inför domstol. 112

 
 

Vidare fanns det de som menade att edgångssammanträdets summariska 
karaktär inte betonade edgångens vikt. Däremot torde en fakultativ ed 
inskärpa dess betydelse hos de som tvingas att avlägga en sådan inför 
domstol.113

 
 

Om den obligatoriska eden avskaffades skulle det frigöra ekonomiska 
resurser för domstolarna som skulle kunna användas för andra ändamål.114

 
   

Ett avskaffande motiverades också av att det sällan kom fram några nya 
uppgifter vid edgångssammanträden och uppfyllde på så sätt inte sitt 
syfte.115

 
 

4.2.4.3 Andra förslag vid remissinstanserna 
Remissbehandlingen ledde även till vissa andra förslag och synpunkter på 
förbättringar och lösningar och bland dessa fanns följande resonemang.  
 
Den obligatoriska edgången borde kvarstå och istället borde 
konkursförvaltaren ges rätt att hos rätten begära att avstå från edgång i de 
fall han fann det vara omotiverad.116

 
  

Vissa instanser framhöll att även tillsynsmyndigheten borde ges rätt att 
påkalla ett edgångssammanträde.117

 
  

Vidare framfördes det att en anmälan om misstanke om brott skulle utgöra 
utgångspunkt för att påkalla ett edgångssammanträde inför rätten.118

 
 

Slutligen fanns det även förslag på att avskaffa den obligatoriska eden i sin 
helhet och inte heller införa något bouppteckningssammanträde, utan istället 
låta gäldenären intyga bouppteckningens riktighet skriftligen. Bakom detta 
argument fanns vissa ekonomiska begrundanden.119

                                                 
111 Ds 1993:5, bl.a. s. 394. 

 

112 Ds 1993:5, bl.a. s. 403.  
113 Ds 1994:96, s. 58. 
114 Ibid.  
115 Ds 1993:5, bl.a. s. 375. 
116 Ds 1993:5, bl.a. s. 384, 388 och 407 f.  
117 Ds 1993:5, bl.a. s. 358, 359 och 366. 
118 Ds 1993:5, bl.a. s. 353. 
119 Ds 1993:5, bl.a. s. 368 f.  
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4.3 Promemorian Konkursgäldenären 
Betänkandet samt remissammanställningen kom att vidarebehandlas i 
promemorian (Ds 1994:96) Konkursgäldenären, varvid remissinstansernas 
yttranden om hur man borde hantera frågan om edgång sammanfattades till 
fyra punkter: 
 

1) behålla den nuvarande ordningen, 
2) behålla den nuvarande ordningen, men ge förvaltaren möjligheten att 

i enskilda fall avstå från edgång vid domstol, 
3) att avskaffa den obligatoriska edgången enligt DU: s förslag och låta 

den fakultativa edgången stå kvar, eller 
4) avskaffa den obligatoriska edgången och istället låta gäldenären 

bekräfta bouppteckningen skriftligen och ge förvaltaren eller en 
borgenär möjlighet att i enskilda fall påkalla edgång inför domstol. 

 
Ingetdera av förslagen ansågs kunna avfärdas utan vidare eller ha företräde 
framför de andra.120

 
  

De skäl som anfördes vid remissinstanserna för och emot ett avskaffande av 
det obligatoriska edgångssammanträdet beaktades varvid vissa lyftes fram 
som särskilt beaktansvärda. Som skäl för bibehållande av den obligatoriska 
eden framfördes bland annat att det markerade edens betydelse. Vidare 
sades det att det var viktigt för relationen mellan gäldenären och förvaltaren 
som kunde försvåras om förvaltaren ”tvingade” gäldenären till edgång. Då 
dessa argument kom från bland annat Sveriges advokatsamfund och 
Konkursförvaltarkollegiet i Stockholm fästes det stor vikt vid dem i 
promemorian då dessa dagligen sysslar med förvaltning av konkurser.121

 
     

Slutligen befanns det sammantaget finnas starka skäl som talade för att den 
obligatoriska edgången borde alltjämt vara huvudregeln. Detta motiveras 
med att edgång inför domstol markerar edens vikt och underlättade 
förvaltarens arbete. Det underströks dock att detta principiella 
ställningstagande inte hindrade införande av ett system där förvaltaren 
kunde avstå från edgång i det enskilda fallet. Edgången befanns vara ett så 
viktigt moment i konkursförfarande till vilket många handläggningsmoment 
var kopplade att avskaffande av ett sådant system skulle skapa behov av 
ytterligare handläggningsregler hos domstolen och förvaltaren. Därvid 
skulle dessa nya handläggningsmoment ta i anspråk de resurser som 
frigjordes vid avskaffandet av edgången. Det påpekades dock att det därmed 
inte var sagt att edgång inför domstol är oersättlig, utan enbart att det måste 
tas fram ett helhetssystem där edgång inte har en så framträdande roll som 
det gör idag. Det framhölls slutligen att ett avskaffande fordrade utredning i 
ett vidare perspektiv än arbetsbördan för domstolarna.122

 
 

                                                 
120 Ds 1994:96, s. 56 f.  
121 Ds 1994:96, s. 58 och Ds 1993:5, s. 407 f. och 416 f. 
122 Ds 1994:96, s. 59 ff. 
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Det bör dock hållas för klart att varken DU eller regeringen berör frågan om 
själva eden eller dess betydelse i sina uttalanden.123

 
 

4.4 Proposition konkursgäldenären 
Den proposition som efterföljde det föregående arbetet föranledde vissa 
lagändringar som tog sikte på konkursgäldenärens skyldigheter varvid hans 
upplysningsskyldighet vidsträcktes, konkursbouppteckningens innehåll 
utvidgades i viss mån och därmed även edstemat samt ett centralt register 
över konkurser i landet infördes.124

 
  

I propositionen anslöt man sig till den bedömning som gjorts i promemorian 
och man betonade att edgången fyllde en mycket viktig funktion i 
konkurshandläggningen. Således ledde betänkandet inte till någon ändring i 
det avseendet.125

 
 

4.5 Ny konkurstillsyn 

4.5.1 Bakgrund 
År 1997 tillsattes en särskild kommitté med uppdrag att utreda vilket 
närmare innehåll och riktning konkurstillsynen skall ha, hur frågan om 
förvaltares arvode skall regleras samt om konkurskostnaderna totalt sett kan 
minskas. Utredningen färdigställdes och betänkandet Ny konkurstillsyn 
överlämnades år 2000.126

 
 

I detta betänkande blev frågan om edgångsammanträdets avskaffande 
återigen aktuell. Härvid föreslog utredningen, med förebild i DU:s förslag, 
att det obligatoriska edgångsammanträdet inför domstol avskaffades och 
istället föreslogs införande av bouppteckningssammanträde där gäldenären 
skriftligen bekräftade bouppteckningens riktighet inför förvaltaren. 
Lagförslaget byggde i väsentliga delar på DU:s förslag.127

 
  

Utredningskommittén menade att den obligatoriska edgången kunde 
avskaffas utan allvarliga olägenheter för konkursförfarandet och härvid 
hänvisade man till lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) där 
edgången gjorts fakultativ.128

 
  

Kommittén bemötte de invändningar som framförts vid remissbehandlingen 
av DU:s förslag och menade på att de inte utgjorde ett hinder mot att den 

                                                 
123 Ds 1994:96, s. 55. 
124 Prop. 1994/95:189, s. 1 f. 
125 Prop. 1994/95:189, s. 22. 
126 SOU 2000:62, s. 3 f.  
127 SOU 2000:62, s. 36 f. och 415.  
128 SOU 2000:62, s. 418. 
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obligatoriska eden avskaffades. Den invändning som framförts om att 
edgången fungerade som ett bra moment för konkursaktörerna att diskutera 
vidare konkursens hantering var enligt utredningen oväsentlig. Kommittén 
framhöll att en sådan sammankomst inte fordrade ett obligatoriskt 
edgångssammanträde, utan kunde ombesörjas på annat sätt. Avseende den 
preventiva effekten som en edgång vid domstol kan ha sade utredningen att 
den kommer att kvarstå även om eden är fakultativ. Kommittén menade att 
hotet om en fakultativ edgång kan tvärtemot vad många instanser påpekat 
bidra till ett bättre samarbete från gäldenärens sida. Argumentet om att 
skiljaktigheter mellan förvaltaren och gäldenären om innehållet i 
bouppteckningen kan klargöras i ett protokoll från edgången, är enligt 
kommittén inte skäl nog för att behålla det obligatoriska 
edgångssammanträdet. I sådana fall kan edgång påkallas i det enskilda fallet 
i syfte att skingra oklarheten. Vad avser offentlighetsresonemanget sades att 
de gånger som den fakultativa edgången hålls tillgodoses 
offentlighetsprincipen. Det påtalas vidare att det inte finns några skäl mot att 
ed inför domstol hålls i de fall det finns ett allmänt intresse som motiverar 
detta.129

 
  

Från förvaltarhåll kom man med förslag att den obligatoriska eden skulle 
vara huvudregeln men att man borde ges möjlighet att avstå från edgång i de 
fall förvaltaren ansåg att det skulle sakna betydelse. Kommittén framhöll att 
ett system med fakultativ edgång skulle kunna fungera på samma sätt en 
obligatorisk edgång med möjlighet till undantag med lika gott resultat för 
boutredningen.130

 
  

Förslaget om att även ge tillsynsmyndigheten rätt att påkalla 
edgångsammanträde bemöttes positivt och det ansågs att det fanns fog för 
att ge tillsynsmyndigheten en sådan rätt.131

 
  

Under remissbehandlingen av DU:s betänkande fanns det röster som 
menade på att ett bouppteckningssammanträde i ett system med fakultativ 
edgång framstod som överflödigt. Kommittén menade dock på att ett sådant 
sammanträde var fördelaktigt ur flera hänsyn. Utredningen menade att det 
fanns ett önskemål om en skyndsam handläggning av konkurser varvid ett 
sådant sammanträde i det inledande skedet åstadkom denna effekt samt att 
det gav stadga åt konkurshanteringen. Vidare framhöll utredningen att ett 
bouppteckningssammanträde betonade gäldenärens 
upplysningsskyldighet.132

 
 

Kommittén ansåg dessutom inte att ett bouppteckningssammanträde skulle 
förstöra samarbetet mellan gäldenären och förvaltaren. Det påpekades att 
förvaltaren redan idag har möjlighet att hos rätten begära att gäldenären 
hämtas till bouppteckningsförrättningen och edgångssammanträdet. Om inte 
gäldenären frivilligt vill medverka vid ett bouppteckningssammanträde har 
                                                 
129 SOU 2000:62, s. 417 f.  
130 SOU 2000:62, s. 418 f. 
131 SOU 2000:62, s. 419.  
132 Ibid.  
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förvaltaren ingen annan utväg än hos rätten påkalla ett edgångssammanträde 
inför domstol. Man tror, tvärtemot vad som framkommit vid 
remissinstanserna, att redan hotet om edgång inför domstol kan förmå 
många gäldenärer till att medverka vid ett bouppteckningssammanträde.133

 
 

Vad avser offentlighetsprincipens beskärande ansåg kommittén att det inte 
finns några skäl som talar för att det skall införas offentlighet hos 
förvaltaren som inte är statlig myndighet och då principen är tillämplig hos 
sådana. Förvaltaren har för uppgift att ta tillvara borgenärernas intresse. Det 
hindrar dock inte honom från att lämna upplysningar om konkursen till 
andra än borgenärerna, såsom massmedia och allmänheten.134

 
 

Kommittén tar även i beaktande de fall där ställföreträdare för ett bolag som 
tidigare befunnits på likvidation skall avlägga ed. Man menar på att denna 
ed, som påpekats av Stockholms tingsrätt i en skrivelse till 
Justitiedepartementet, är helt onödig och att det vid en ordning med 
fakultativ edgång kan undvaras. Det kan vidare öppna för att skriva av 
konkursen utan att bouppteckningen beedigats.135

4.5.2 Remissammanställning  

  

Betänkandet kom att remissbehandlas och denna sammanställning Dnr 
Ju2000/3207/L2, som ännu inte är helt färdigställd, är av intresse för att 
utreda vilken status edgångssammanträdet och bouppteckningseden har 
idag. 
 
De skäl som framförs för bevarande samt avskaffande av det obligatoriska 
edgångssammanträdet är i stort sett desamma som vid remissbehandlingen 
av DU:s betänkande (se avsnitt 4.2.3). Denna argumentation förtjänar 
ändock att beröras då även vissa nya argument görs gällande.  
 

4.5.2.1 Skäl för bevarande av det obligatoriska 
edgångssammanträdet  

Edgångssammanträde inför rätten inskärper vikten av att tala sanning hos 
gäldenären och ingjuter respekt hos honom, vilket inte kan förväntas av ett 
bouppteckningssammanträde inför förvaltaren.136

 
 

Edgångssammanträdet har en preventiv funktion som börjar verka redan när 
förvaltaren börjar upprätta bouppteckningen eftersom det är då som 
gäldenären blir medveten om att han skall avlägga ed inför rätten på de 
uppgifter som kommer att ingå i bouppteckningen.137

 
 

                                                 
133 SOU 2000:62, s. 420.  
134 Ibid. 
135 SOU 2000:62, s. 422. 
136 Dnr Ju2000/3207/L2, bl.a. s. 99 och 101. 
137 Dnr Ju2000/3207/L2, s. 92. 
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Den obligatoriska edgången bör inte avskaffas då den säkerställer 
förfarandets offentlighet på ett tillfredsställande sätt samt fungerar som 
forum för borgenärerna att utöva sin rätt att ställa frågor till gäldenären.138

 
  

Ett annat argument som gör sig gällande vid den nya remissbehandlingen 
vid ett flertal instanser är att vid en eventuell misstanke om brott som 
exempelvis oredlighet mot borgenärer eller bokföringsbrott, har de edsvurna 
uppgifterna i bouppteckning stort bevisvärde vid brottsutredningen och en 
kommande rättegång.139

 
 

4.5.2.2 Skäl för avskaffande av det obligatoriska 
edgångssammanträdet 

Edgångssammanträdet är en onödig och kostsam formalitet utan reell 
betydelse för förfarandet. Sammanträdet leds av notarier och 
tillsynsmyndigheten närvarar ytterst sällan.140

  
 

Det är ytterst sällan som gäldenären uppger nya tillgångar i boet vid 
edgångssammanträdet utöver de som tidigare uppgetts i samband med 
upprättande av bouppteckningen.141

 
  

Det är ytterst sällan som åhörare närvarar vid edgångssammanträde, men 
den som är intresserad av att få insyn kan även vid ett avskaffande av 
edgångssammanträde få tillgång till bouppteckningen då det är en handling 
som ges in till tingsrätten och är därmed en offentlig handling.142

 
  

Många av de resonemang som fördes mot avskaffande av 
edgångssammanträde återkom även vid den remissbehandling som ägde 
rum efter DU:s betänkande, men det fanns nu även vissa nya åsikter. En av 
dessa var att den obligatoriska edgångsskyldigheten kan komma i konflikt 
med rättigheten att tiga om eget brott.143

 
 

4.5.2.3 Andra förslag vid remissinstanserna 
Precis som vid remissbehandlingen av DU:s betänkande förekom det även 
vid denna remissbehandling förslag på åtgärder kring edgången.  
 
Ett förslag som återkom och förekom vid flera instanser var att vid 
avskaffande av den obligatoriska edgången borde misstanke om brott utgöra 
ett skäl för att påkalla ed inför rätten.144

 
 

                                                 
138 Dnr Ju2000/3207/L2, bl.a. s. 91. och 96. 
139 Dnr Ju2000/3207/L2, bl.a. s. 91 och s. 93 f. 
140 Dnr Ju2000/3207/L2, bl.a. s. 95 och 96. 
141 Dnr Ju2000/3207/L2, bl.a. s. 92 och 101. 
142 Dnr Ju2000/3207/L2, s. 93. 
143 Dnr Ju2000/3207/L2, bl.a. s. 93 och 95. 
144 Dnr Ju2000/3207/L2, bl.a. s. 92, 94 och 95. 
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Vidare uppmärksammade flera instanser att avskaffande av 
edgångssammanträde erfordrade översyn av straffrättsbestämmelserna i 11 
kap. BrB om brott mot borgenärer m.m. och i synnerhet dess 1 § om 
oredlighet mot borgenärer. I bestämmelsens tredje stycke stadgas vilka 
omständigheter som skall tas i beaktande vid avgörande om brottet är av 
grov art och därvid anges beedigande av oriktig uppgift som en sådan 
omständighet. 145

 
 

Bland remissinstanserna fanns de som menade att edgångssammanträdet 
inte borde avskaffas då det kunde resultera i att konkursförfarandet 
urvattnades. Därvid föreslogs istället att edgångssammanträdet skulle 
förstärkas ytterligare och att gäldenärens upplysningsplikt skulle utsträckas 
vid sammanträdet till att även gälla i förhållande till borgenärerna.146

4.6 Avslutande kommentarer 

  

Utredningen Ny konkurstillsyn resulterade i en lagändring i konkurslagen 
angående mervärdesskatt och konkursförvaltarens rätt att lyfta arvode, men 
ledde dock inte till några ändringar avseende edgångssammanträdet.147 
Utredningen har till dagen inte lett till ändringar rörande 
edgångssammanträdet i konkurslagen och vid kontakt med 
justitiedepartementet har det klargjorts att lagförslaget till den delen inte är 
slutbehandlat utan endast vilande tills vidare.148

 

 Således kan det i framtiden 
komma ny lagstiftning rörande edgångssammanträde i konkurser och hur 
lagstiftaren väljer att hantera institutionen återstår att se.   

                                                 
145 Dnr Ju2000/3207/L2, bl.a. s. 95 och 97. 
146 Dnr Ju2000/3207/L2, s. 96. 
147 Prop. 2002/03:112, s. 4. 
148 Justitiedepartementet genom kansliråd Jonas Bäckström (08-405 17 78). 
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5 Avslutning 

5.1 Analys och synpunkter 
Den rättshistoriska utredningen har visat att bouppteckningseden är ett 
fenomen som infördes i den svenska konkursrätten i dess begynnelse. Detta 
arv från äldre tid har således kvarstått sedan dess. Edsförpliktelsen var 
inledningsvis skriftlig men kom så småningom att avläggas inför rätta, först 
när det framställdes en önskan av borgenärerna för att sedan övergå till ett 
regelmässigt och obligatoriskt moment.   
 
Eden ansågs vara en naturlig metod att betyga bouppteckningens 
sanningsenlighet, vilket troligtvis var vanligt även inom andra rättsområden. 
Eden har sedan begynnelsen använts i syfte att ge ökad tilltro och effekt åt 
den berättelse som den avsåg eftersom den ansågs ha en övernaturlig verkan 
och den som svor eden ansågs nedkalla något ont över sig om det han sa var 
osant eller om han inte höll sitt löfte. Denna religiösa ed kom att bestå under 
så många århundraden att dess religiösa inslag uppfattades som en naturlig 
del av eden.149

 
 

Konkurslagstiftningen har sedan begynnelsen tillvaratagit borgenärernas 
intressen och därvid torde eden ha sitt ursprung i att man befarade att 
gäldenären undandrog egendom eller på annat sätt handlade oredligt mot 
sina borgenärer. Således fann man det av vara största betydelse att 
gäldenären upprättade och gav in en riktig bouppteckning i alla avseenden. 
Eden skulle då betona vikten av den sanningsplikt gäldenären hade att 
beakta. Eden fungerade som ett påtryckningsmedel som rätten använde sig 
utav för att förmå gäldenären att tala sanning då den religiösa föreställning 
som eden byggde på var avskräckande. I det religiösa samhället torde eden 
ha en preventiv effekt och förmå gäldenären till att hålla sig till sanningen.  
 
Bouppteckningseden har sedan dess kvarstått i lagen som en självklar del 
även om den från tid till annan underkastats vissa modifikationer. Några 
större utredningar vad gäller edsavläggelsens betydelse i sig har dock inte 
företagits och därvid har det inte kunnat utrönas hur pass effektiv och 
nödvändig den är i dagens konkursrätt. Eden, om än i modernare skepnad, 
används således än i idag som ett påtryckningsmedel för gäldenären att vara  
sanningsenlig.  
 
Som vi har sett ovan har det gjorts utredningar huruvida 
edgångssammanträde kan avskaffas i syfte att nedbringa kostnaderna för 
domstolarna och effektivisera dem. Dessa förslag har ännu inte resulterat i 
någon lagreform och om det kan komma någon reform återstår att se då ett 
sådant förslag fortfarande föreligger. Dessa förslag har varit intressanta att 

                                                 
149 Fitger, P., Om eder, s. 127. 
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granska i syfte att utreda vad som föranlett dessa och varför det sedan inte 
resulterat i någon reform.  
 
Det är påfallande att två skilda utredningar har kommit fram till att 
edgångssammanträdet bör avskaffas och ersättas med 
bouppteckningssammanträde inför konkursförvaltaren. Detta torde påvisa 
den ovisshet som föreligger rörande edgångens faktiska verkan. Det som låg 
till grund för utredningarnas förslag var att edgångssammanträdet var ett 
kostsamt och onödigt förfarande som sällan resulterade i att ny information 
kom fram.  Utredningarna menade att ett avskaffande skulle innebära 
effektivisering och besparingar för domstolarna.  
 
Att utredningarnas arbete inte resulterade i någon lagreform är 
anmärkningsvärt då det indikerar på de krafter som talar för att den 
obligatoriska edgången skall bevaras. Det bör dock i sammanhanget påpekas 
att den senare utredningens arbete är vilande och kan komma att resultera i 
en reform på området.  
 
Det mest framträdande argumentet som finns för bevarande av den 
obligatoriska edgången är aktningen för domstolen som enligt 
remissinstanserna ingjuter respekt hos gäldenären och betonar vikten av 
hans upplysningsplikt vad gäller tillgångarna i boet. Detta argument 
återkommer vid åtskilliga instanser vid båda remissbehandlingarna och är 
troligtvis det starkaste argumentet för bevarande av edgången. 
 
Ett annat argument som återkommer vid remissbehandlingarna är att 
edgångssammanträdet säkerställer offentligheten vid konkurser och tar vara 
på borgenärernas rätt att närvara vid edgången. Även detta argument 
återkommer vid båda remissbehandlingarna och framförs av åtskilliga 
instanser och torde vara av stort intresse för borgenärerna och förefaller som 
fullt naturlig inom konkursrätten vars huvudsyfte är att ta vara på 
borgenärernas intressen.  
 
Ett nytt argument som gjordes gällande vid den senare remissbehandlingen 
och återkom vid flera remissinstanser är argumentet om att de uppgifter som 
gäldenären svurit ed på kan bli av stor betydelse vid en eventuell misstanke 
om brott och kommande rättegång. Det kan ifrågasättas om inte detta 
synsätt är i strid med principen om self incrimination i Europakonventionen 
(som behandlats mer ingående under avsnitt 2.5.3).  
 

5.2 Kommentar  
I dagens moderna och sekulariserade samhälle framstår dock eden som 
föråldrad och bör sannolikt i ytterst få fall ha den preventiva effekt den torde 
ha haft då den först infördes. Eden hör till det forntida samhällets religiösa 
prägel där rädsla för gud och andra religiösa vedergällningar var 
avskräckande. Denna religiösa föreställning som eden bygger på har 
övergett oss och då kan det ifrågasättas om det inte är hög tid att eden också 
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avskaffas. Det är troligtvis i få fall som edsavläggelsen i sig kan tänkas 
avhålla den som har för avsikt att undanhålla eller lämna oriktiga uppgifter 
från att göra det. 
 
Edgångssammanträdet är av betydelse då det är där edsavläggelsen äger rum 
och som framgått ovan är det ett framträdande moment inom konkursrätten. 
Det har beskrivits som ett effektivt sätt att få fram sanningsenliga uppgifter 
vid edgångssammanträden och ett bra sätt att betona sanningsplikten. I 
många konkurser är edgångssammanträdet dock överflödigt ur många 
aspekter. Till att börja med kan det nämnas att det är ett kostsamt och 
tidskrävande förfarande för domstolarna och dessa resurser skulle kunna 
nyttjas för andra ändamål, vilket varit motivet bakom de ovan behandlade 
utredningarna. Det är rättens och förvaltarens tid och arvode samt i inte 
obetydlig grad de kostnader som är förenade med de många inställelser samt 
delgivningar med ombesörjande av stämningsman. 
 
Vidare är det sällan som någon ny information kommer fram vid 
edgångarna, vilket de ovan redovisade utredningarna kommit fram till. I de 
allra flesta konkurser har gäldenären och förvaltaren redan innan edgången 
löst alla frågor då gäldenären har en upplysningsplikt i konkursen. I sådana 
fall är edgångssammanträdet endast en formalitet där parterna möts och går 
igenom bouppteckningen som hastigast och gäldenären beedigar genom att 
svära en ed som lätt kan framstå som en bagatelliserad ramsa. 
 
Jag vill således här ansluta mig till inställningen att edgången bör avskaffas. 
Som framgått ovan har två skilda utredningar föreslagit att edgången skall 
avskaffas då man vid utredningen funnit att det inte är fullt så givande som 
det antagits. Utredningarna föreslår att den obligatoriska eden inför domstol 
i sin helhet avskaffas och att den fakultativa kvarstår i de fall det anses 
behövligt av de olika aktörerna. På den punkten skiljer sig dock mitt förslag 
då jag anser att eden i sin helhet skall avskaffas, det vill säga 
edgångssammanträdet och edsavläggelsen. Utredningarnas förslag har som 
redovisat ovan bemötts av motargument som skall bemötas här.  
  
Bland de skäl som förs mot avskaffande av den obligatoriska edgången 
finns resonemanget om att respekten för domstolen inskärper vikten av 
gäldenärens sanningsplikt. Detta argument är inte helt betydelselöst men det 
bör påpekas att edsavläggelsen sker som en ren formalitet vilket torde vara 
skälet till varför eden har förlorat sitt syfte och denna omständighet har 
uppmärksammats av båda utredningarna och åtskilliga remissinstanser. Dess 
utförande sker i allra högsta grad slentrianmässigt varvid rättens ordförande 
förestavar eden och gäldenären upprepar den. Den avskräckande effekt som 
eden kan anses ha haft torde falla bort vid slentrian.  
 
Detta argument hänger samman med argumentet om att 
edgångssammanträdet har en preventiv funktion som börjar verka då 
gäldenären blir upplyst om att han skall svära ed på de uppgifter som ingår i 
bouppteckningen i samband med dess förrättande. Detta torde vara ett 
betydelsefullt argument men det kan ifrågasättas om inte en gäldenär blir 
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mer avskräckt av tanken att han kan komma att svära ed inför rätten som 
påkallas av förvaltaren om han skulle underlåta att samverka till att upprätta 
en sanningsenlig bouppteckning. Ett sammanträde inför rätten som påkallats 
av någon av konkursaktörerna torde ha större avskräckningseffekt än ett 
regelmässigt sammanträde. 
 
I samband med denna fråga kan det ifrågasättas vad edsavläggelsen har för 
syfte om det finns en straffrättslig påföljd som kan drabba gäldenären om 
han skulle lämna oriktiga uppgifter eller undanhålla uppgifter. Det finns inte 
några skäl som talar för att edsavläggelsen och straffansvaret bör hänga 
samman. Därvid skulle eden likväl kunna avskaffas och straffbestämmelsen 
stå kvar och istället låta den verka i förebyggande syfte. Det straffansvar 
som en oriktig utsaga medför torde vara tillräckligt för att avhålla en oriktig 
utsaga och i sådana situationer förefaller eden som överflödig. Men om inte 
ett straffrättsligt ansvar kan verka avskräckande är det nog högst osannolikt 
att edsavläggelsen i sig skulle fylla den funktionen. 
 
Konkursens offentlighet och borgenärernas rätt att närvara vid 
edgångssammanträde är ett annat sådant argument som förts för bevarande 
av den obligatoriska edgången. Härvid bör det påpekas, såsom 
remissinstanserna också uppmärksammat, att det är ytterst sällan som 
allmänheten eller borgenärerna deltar vid dessa sammanträden. Dessutom 
påpekades vid remissinstanserna att de uppgifter som kommer in till rätten 
och tillsynsmyndigheten är offentliga handlingar och således kan 
allmänheten ta del av dem utan några svårigheter. 
 
Vid den senare utredningens remissbehandling var det åtskilliga instanser 
som menade att de edsvurna uppgifterna var av stor betydelse vid en 
eventuell misstanke om brott och en eventuell rättegång. Detta torde vara en 
omständighet som snarare talar emot bevarande av edgångssammanträde då 
det kan komma i konflikt med principen om self incrimination i 
Europakonventionen som utgör en del av den svenska rättsordningen. 
 
Det bör även påpekas att det torde finnas andra fördelar med att avskaffa 
edgång inför rätten. I många fall finns det de som finner det svårt att 
uppträda inför rätta även om det rör sig om ett enkelt förfarande som 
edgångssammanträde, då många upplever en konkurs som en motgång och 
upplever skuld och genans inför sin konkurs. I sådana fall torde det 
underlätta för dessa människor att slippa ett sammanträde inför rätten. 
 
Slutligen är det av vikt att nämna de många konkurser där 
konkursgäldenären utgörs av ett bolag som är försatt i tvångslikvidation. I 
dessa konkurser utgörs ställföreträdaren av en likvidator som är advokat och 
i dessa fall är en edsavläggelse högst omotiverat, vilket påpekats i skrivelser 
till justitiedepartementet. 
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5.3 De lege ferenda - resonemang 

5.3.1 Avskaffande av edgångssammanträde 
Utredningarna föreslår att den obligatoriska eden skall ersättas med ett 
formaliserat bouppteckningssammanträde inför förvaltaren. Det förefaller 
dock som ett överflödigt moment och härvid bör man ta hänsyn till de 
kostnader ett sådant formaliserat sammanträde skulle kunna resultera i då 
förvaltaren likväl skall ha ersättning för den tid som går åt förberedelser och 
upprätthållande av ett sådant sammanträde. Tanken är ju att man skall 
reducera kostnaderna i sin helhet och ta hänsyn till samhällsekonomin. Det 
väsentligaste är att bouppteckningen beedigas av gäldenären och att det sker 
inför förvaltaren. I betänkandet Ny konkurstillsyn menade utredningen på 
att ett bouppteckningssammanträde var motiverat då det var av vikt att en 
bouppteckning upprättades skyndsamt samt att det betonade gäldenärens 
upplysningsplikt. Dessa syften kan uppnås på andra sätt och ett sådant kan 
vara att man inför en särskild bestämmelse i KL som klargör och betonar 
gäldenärens upplysningsplikt och skyldighet att medverka till att 
bouppteckning upprättas snarast.   
 
DU:s arbete visade att bland de nackdelar som fanns med att avskaffa eden 
var att det fungerade som en mötesplats för gäldenären, förvaltaren och 
borgenärerna där man vidare diskuterade konkursens handläggning. Härvid 
måste det påpekas att det är ytterst sällan som borgenärer deltar vid 
edgångsammanträden än mindre diskuterar konkursens vidare hantering 
med förvaltaren och gäldenären. Som den senare utredningen påpekade, bör 
detta argument inte överdrivas utan det finns andra sätt som dessa aktörer 
kan ta till för att diskutera konkursens vidare behandling. 

5.3.2 Skriftligt intygande av bouppteckningen 
och bouppteckningssammanträde inför 
rätten 

Edgångssammanträdet och edsavläggelsen skulle likväl kunna ersättas med 
ett enkelt men fullt lika effektivt förfarande där gäldenären bekräftar 
bouppteckningen skriftligen inför förvaltaren. Enligt min mening torde det 
vara tillräckligt att bouppteckningens riktighet bekräftas skriftligen av 
gäldenären. En sådan skriftlig bekräftelse borde ske inför 
konkursförvaltaren och torde vara en praktisk lösning då gäldenären ändock 
skall närvara vid förrättningen av bouppteckningen och torde i de flesta 
fallen ha en regelbunden kontakt med förvaltaren vid utredningen av boet. 
Ett sådant skriftligt intygande kan äga rum där det är lämpligast för 
gäldenären och förvaltaren. Det skulle kunna vara på förvaltarens kontor 
eller gäldenärens bostad eller verksamhetslokal.  
 
Ett sådant skriftligt intygande bör vara underkastat ett straffrättsligt ansvar 
då det i de flesta fallen kan fungera som incitament för gäldenärer att 
samarbeta med förvaltaren. Straffansvaret torde i detta fall vara fullt 
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tillräckligt för att förmå gäldenären att vara sanningsenlig och betyga 
bouppteckningens riktighet. Det bör i sammanhanget påpekas att det är av 
vikt att gäldenären erinras om att han intygar bouppteckningens riktighet 
under straffansvar. 
 
Avseende den fakultativa edgången föreslår jag att den ersätts med ett 
fakultativt bouppteckningssammanträde inför rätten. Det fakultativa 
bouppteckningssammanträdet inför rätten bör kunna påkallas på begäran av 
förvaltaren, tillsynsmyndigheten och borgenärer. Härvid skall gäldenären 
bekräfta bouppteckningens riktighet utan att avlägga ed. Följaktligen bör 
straffansvaret kvarstå då det kan fungera som incitament att tala sanning och 
därvid anser jag att edsavläggelsen blir överflödig. Det torde vara tillräckligt 
att man riskerar att bli straffad om man inte talar sanning för att förmå 
någon att tala sanning än att man upprepar en ed som rättens ordförande 
läser upp i ren formalia. Denna påminnelse om ett möjligt sammanträde 
inför domstol torde dessutom förmå gäldenären till att medverka vid ett 
skriftligt intygande inför förvaltaren. 
 
Sedan finns det de som inte kan förmås att beediga bouppteckningen inför 
domstol med dagens ordning och dessa torde även vara svåra att få till ett 
skriftligt intygande inför förvaltaren. Därvid bör de tvångsåtgärder som 
finns att nyttja i KL i syfte att förmå gäldenären att delta vid ett 
edgångssammanträde även användas vid ett bouppteckningssammanträde 
inför domstolen. 
  
Vidare fanns det vissa röster under den förra remissbehandlingen som 
menade att ett system där förvaltaren framställde en begäran om ett 
edgångsammanträde inför rätten kunde orsaka en svår situation och 
samarbetssvårigheter med gäldenären och samma resonemang kan tänkas 
föras mot bouppteckningssammanträde inför rätten. Härvid är det viktigt att 
minnas att det bör ses mot bakgrund förvaltarens åligganden och uppgifter 
att se till att bouppteckningen är bekräftad av gäldenären. Om gäldenären 
vägrar att samarbeta med förvaltaren och vägrar att intyga bouppteckningen, 
lämnar han inte något val åt förvaltaren än att påkalla ett 
bouppteckningssammanträde inför rätten. Sedan bör det påpekas, precis som 
den senare utredningen påminner, att det i dagens lagstiftning finns 
möjlighet för förvaltaren att hos rätten begära tvångsåtgärder mot 
gäldenären. Således borde inte förvaltarens relation till gäldenären vara ett 
hinder då det redan idag förekommer situationer då den kan påfrestas. 
Förvaltaren har som nämnts ovan att ta tillvara borgenärens intresse och inte 
relationen till gäldenären, han skall fullgöra sitt uppdrag med borgenärernas 
intresse i åtanke. Detsamma skulle kunna gälla vid en ordning med 
bouppteckningssammanträde inför rätten.  
 
Risken med bouppteckningssammanträde inför förvaltaren skulle kunna 
vara att sanningsenligheten inte är så noga. Denna risk är troligtvis liten och 
i synnerhet om förvaltaren lägger vikt vid att erinra gäldenären om vikten av 
riktigheten av de uppgifter som lämnas samt det straffansvar som vid ett 
eventuellt lämnande av oriktiga uppgifter kan leda till. 
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Ett sådant förfarande kan upplevas som enkelt men torde likväl vara fullt 
tillfredsställande. Detta skulle kunna leda till stora besparingar för samhället 
och medföra en effektivisering av domstolarna.   
 

5.4 Avslutande kommentarer 
Det är som framgått inte självklart att bouppteckningseden kommer att 
finnas kvar i framtiden. Å ena sidan finns det de som menar att det skall 
bevaras då det har en stor betydelse för konkursrätten, å andra sidan finns 
det de som hävdar att det förlorat sin betydelse och utgör inte mer än en 
onödig och kostsam formalitet som bör avskaffas. Som framgått föreligger 
det för närvarande en utredning som innebär att edgångssammanträdet bör 
avskaffas. Om detta förslag kommer resultera i någon lagreform återstår att 
se.  
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