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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 juni 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över departementspromemorian Anknytningskravet i skuldsaneringslagen 
(Ds 2015:32).  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i promemorian. 
 
Bakgrund  
 
I departementspromemorian föreslås en ändring av skuldsaneringslagens krav på 
gäldenärens anknytning till Sverige för att kunna beviljas skuldsanering. Det uttryckliga 
kravet på hemvist föreslås tas bort. För att beviljas skuldsanering ska det enligt förslaget i 
stället krävas att gäldenären har sina ”huvudsakliga intressen” i Sverige. Förslaget innebär 
att även en gäldenär som har flyttat till ett annat land ska kunna beviljas skuldsanering, 
om han eller hon fortfarande har en tillräckligt stark anknytning till Sverige. Förslaget 
innebär en anpassning till EU-rätten (artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, FEUF).  
 
Advokatsamfundet har tidigare yttrat sig över bl.a. delbetänkandet Vägen tillbaka för 
överskuldsatta (SOU 2008:82), promemorian med utkast till lagrådsremiss Bättre 
möjlighet till skuldsanering (Ju2008/7782/L2), betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 
2013:72) samt betänkandet F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa 
företagare (SOU 2014:44). 
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Ändring av hemvistkravet i skuldsaneringslagen  
 
Gäldenär som flyttar från Sverige till ett annat land inom Europeiska Unionen förlorar 
enligt gällande lagstiftning den rätt till skuldsanering som han eller hon i förekommande 
fall annars skulle ha haft. Genom att uppställa ett krav på anknytning till Sverige, i form 
av krav på hemvist i landet, har lagstiftaren velat skydda gäldenären mot utländska 
borgenärer, som inte deltar i skuldsaneringen. Ett beslut om skuldsanering erkänns i regel 
heller inte i utlandet.  
 
Som Lagrådet anförde i sitt yttrande över lagförslaget till ny skuldsaneringslag (prop. 
2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande), får dock hemvistkravet 
anses kunna verka hindrande eller avskräckande för en gäldenär, som önskar utöva sin rätt 
till fri rörlighet inom Unionen eller i övrigt framstå som diskriminerande i de fall när 
motsvarande skulder inte kan omfattas av skuldsanering till följd av det krav som 
uppställs i lagen. Då ett beredningsunderlag som närmare belyste förhållandet mellan 
skuldsaneringslagens bestämmelser och gemenskapsrätten saknades i såväl 
lagrådsremissen som i tidigare lagstiftningsärenden på området, efterfrågade Lagrådet 
ytterligare överväganden inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet. I november 
2012 slog EU-domstolen, på begäran om ett förhandsavgörande framställd av Stockholms 
tingsrätt, fast att det svenska hemvistkravet i skuldsaneringslagen strider mot artikel 45 
FEUF (mål C-461/11). Kravet på anknytning i form av hemvist i landet går enligt EU-
domstolen utöver vad som får anses nödvändigt.  
 
Frågan om hemvistkravets förenlighet med EU-rätten berördes i både 2012 års 
skuldsaneringsutredning (SOU 2013:72, Ut ur skuldfällan) och Nystartsutredningen (SOU 
2014:44, F-skuldsanering, Bättre möjlighet till nystart för seriösa företagare), men 
behandlades inte ytterligare då frågeställningen låg utanför utredningsuppdragen.  
 
Det framstår enligt Advokatsamfundet som klart att hemvistkravet inte kan vara kvar i 
dess nuvarande form. Eftersom det även fortsättningsvis föreslås uppställas ett krav på en 
stark faktisk anknytning till Sverige för att bevilja skuldsanering, kan det finnas en risk för 
att ändringen inte anses fullt korrespondera mot EU-domstolens tolkning av EU-rätten och 
den fria rörligheten för arbetstagare. Som Svea hovrätt uttalat, kan dock EU-domstolens 
avgörande inte uppfattas som ett hinder mot att pröva om det finns ett svenskt 
rättskipningsintresse i det enskilda fallet. Denna prövning måste kunna utgå från den 
faktiska anknytningen till Sverige i avseenden som har relevans för frågan om 
skuldsanering, särskilt möjligheten att kontrollera gäldenärens ekonomiska förhållanden 
(Svea hovrätts beslut den 17 december 2014, ärende ÖÄ 8855-14). Som noteras i 
promemorian är också huvudregeln enligt behörighetsreglerna i den nyligen antagna 
reviderade insolvensförordningen att ett insolvensförfarande ska inledas i den 
medlemsstat där gäldenären har sina huvudsakliga intressen.  
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För att säkerställa den svenska efterlevnaden av EU-rätten och även skapa en anpassning 
till andra internationella normer, är det enligt Advokatsamfundet en fördel att, som 
föreslås, använda sig av samma anknytningskrav som finns i både behörighetsreglerna i 
den reviderade insolvensförordningen och som följer av etablerade och gångbara 
internationella normer på insolvensområdet.  
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