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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 mars 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17).  

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet delar i huvudsak de bedömningar som görs i betänkandet och har inget 

att erinra mot förslagen i promemorian, förutom i ett avseende. Advokatsamfundet anser 

att det vore lämpligare att vid en talan enligt artikel 6 i insolvensförordningen låta den 

domstol som handlägger insolvensförfarandet vara reservforum, i stället för Stockholms 

tingsrätt.  

 

Förslaget om Stockholms tingsrätt som reservforum 

 

I 5 § förslaget till lag (2017:000) med kompletterande bestämmelser till 

insolvensförordningen, anges att Stockholms tingsrätt ska vara behörig domstol om det 

föreligger svensk domsrätt enligt artikel 6 i insolvensförordningen och annan behörig 

domstol saknas.  

 

Syftet med bestämmelsen är att det alltid ska finnas en lokalt behörig domstol när svensk 

domsrätt föreligger enligt artikel 6 i insolvensförordningen, dvs. när det förekommer ett 

insolvensförfarande i Sverige och där det väcks en talan som är direkt hänförligt till 

insolvensförfarandet och som har ett nära samband med detta. En sådan talan kan utgöras 

av en återvinningstalan, men även t.ex. ett konkursbos talan om skadestånd, 

återbäringsskyldighet eller bristtäckningsansvar enligt aktiebolagslagen, torde i regel 

kunna utgöra en sådan talan. Frågan om svensk domsrätt enligt den tidigare 
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insolvensförordningen har prövats av Högsta domstolen, bl.a. i fråga om återvinning i 

internationella förhållanden, se NJA 2013 s. 22 och s. 31. 

 

Advokatsamfundet är i sig positivt till förslaget om att införa ett reservforum. Härigenom 

säkerställs att det alltid finns en lokal behörig domstol när svensk domsrätt föreligger, 

men där forumreglerna i 10 kapitlet rättegångsbalken inte är tillämpliga. 

Advokatsamfundet är dock av uppfattningen att reservforumet i stället bör utgöras av den 

domstol som handlägger insolvensförfarandet i det enskilda fallet.  

 

I betänkandet anges inga närmare skäl till varför Stockholms tingsrätt ska utgöra 

reservforum framför den domstol som handlägger insolvensförfarandet. Det enda som 

anges i betänkandet är att det annars skulle bli en omotiverad skillnad mot de fall där 

svaranden utgörs av någon med svensk hemvist, som kommer att sökas vid den ort där 

denne har hemvist, samtidigt som en talan mot en svarande från annan medlemsstat 

kommer att väckas vid den domstol som handlägger insolvensförfarandet. 

 

Det kan konstateras att, oavsett vilket alternativ som väljs, kommer talan i många fall att 

prövas av en annan domstol än om svaranden hade haft svensk hemvist. Det argument 

som anges i betänkandet motiverar således inte att Stockholms tingsrätt skulle utgöra 

reservforum.  

 

Flera praktiska skäl talar i stället för att den domstol som handlägger insolvensförfarandet 

ska anses utgöra reservforum. En fördel med en sådan ordning är att den handläggande 

domstolen har kunskap om insolvensförfarandet. Ur praktisk synpunkt blir det också 

enklare för käranden om talan kan handläggas vid den domstol som handlägger 

insolvensförfarandet samtidigt som motsvarande nackdel inte kan anses uppkomma för 

svaranden. Ytterligare ett argument, är att den handläggande domstolen också i många fall 

är densamma som den domstol som kan vara behörig enligt 10 kapitlet rättegångsbalken. 

Svåra gränsdragningsfrågor kan därigenom undvikas, eftersom det annars måste bedömas 

om det eventuellt föreligger lokal behörighet enligt t.ex. 10 kap. 3 (jfr NJA 1998 s. 361), 4 

eller 8 §§ rättegångsbalken.  
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