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680/2018

Lag
om ändring av 14 kap. 13 § i konkurslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konkurslagen (120/2004) 14 kap. 13 § som följer:

14 kap.

Konkursboets förvaltning

13 §

Tystnadsplikt

Boförvaltaren, en borgenär eller en medlem av borgenärsdelegationen eller den som är
anställd hos dem eller ett biträde eller en sakkunnig som anlitas av dem får inte för en ut-
omstående röja eller för enskild vinning utnyttja vad han eller hon i samband med förfa-
randet har fått veta om gäldenärens ekonomiska ställning, hälsotillstånd eller andra per-
sonliga omständigheter eller om gäldenärens eller konkursboets företagshemligheter, om
inte den i vars intresse tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att uppgifterna
röjs eller något annat föreskrivs i lag. Tystnadsplikten hindrar inte konkursboets förvalt-
ning från att använda sig av uppgifterna till den del detta är nödvändigt för förvaltningen
och utredningen av boet eller för realisering av egendomen.

Gäldenären får inte för en utomstående röja eller för egen vinning utnyttja vad han eller
hon i samband med förfarandet har fått veta och som berör en företagshemlighet i kon-
kursboet, om inte den i vars intresse tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till
att uppgifterna röjs eller något annat föreskrivs i lag. Gäldenären får inte heller röja eller
utnyttja en företagshemlighet som ansluter sig till verksamhet som har bedrivits före kon-
kursens början, om det är uppenbart att röjandet eller utnyttjandet kan sänka värdet på den
egendom som ingår i boet eller försvåra dess realisering.

————
Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.
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