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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 november 2016 beretts tillfälle att 
avge yttrande över promemorian Samordningsförfaranden för koncerner. 
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet, som hänvisar till sitt tidigare remissyttrande i samma 
lagstiftningsärende,1 har inget att erinra mot de kompletterande förslagen i promemorian, 
med ett undantag. Advokatsamfundet anser att tiden för överklagande enligt 11 § i den 
föreslagna lagen med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen, bör vara 
tre veckor i stället för föreslagna två veckor.  
 
Synpunkter 

 
Enligt förlaget i promemorian ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas på 
handläggning av en begäran om att inleda ett samordningsförfarande för en koncern. 
Förslaget i promemorian skiljer sig därmed från betänkandet (SOU 2016:17), där det 
föreslogs att en begäran om samordningsförfarande skulle handläggas i det ärende om 
konkurs eller företagsrekonstruktion som var anhängigt vid domstolen.  
 
Promemorians förslag får den konsekvensen att samtliga samordningsförfaranden 
handläggs enligt samma handläggningsregler och att även handläggningen av ett 
samordningsförfarande i en anhängiggjord konkurs kommer att handläggas enligt lagen 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande (R-2016/0671) den 17 juni 2016 över betänkandet EU:s reviderade 
insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17). 
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om domstolsärenden i stället för enligt rättegångsbalken till vilken konkurslagen annars 
hänvisar.  
 
En fördel med promemorians förslag är att ett samordningsförfarande alltid kommer att 
prövas enligt en och samma lag oavsett vilket slags insolvensförfarande som har inletts. 
Även om det förekommer skillnader i rättegångsbalkens och lagen om domstolsärendens 
handläggningsregler, gör Advokatsamfundet bedömningen att de skillnader, som kan 
tänkas uppkomma vid handläggningen av ett samordningsförfarande, i praktiken borde bli 
begränsade. Mot den bakgrunden har Advokatsamfundet inget att erinra mot 
promemorians förslag i detta avseende.  
 
I 11 § i promemorians förslag anges att en förvaltare, som är missnöjd med en 
samordnares beslut enligt artikel 69 i insolvensförordningen, får begära domstolens 
prövning av beslutet. Begäran ska göras inom två veckor från det att förvaltaren fick del 
av beslutet och ställas till den tingsrätt som inlett samordningsförfarandet.   
 
Den situation som behandlas i 11 § är den då en förvaltare i ett ytterligare 
insolvensförfarande har begärt att förfarandet ska få ingå i ett samordningsförfarande, men 
där samordnaren avslagit begäran (se artikel 69 i insolvensförordningen).  
 
Av artikel 69 punkten 4 i insolvensförordningen framgår att ett överklagande av 
samordnarens beslut att avslå en sådan begäran får ske enligt lagstiftningen i den 
medlemsstat där samordningsförfarandet för koncerner har inletts.  
 
Enligt promemorians förslag ska ett överklagande av ett sådant beslut göras inom två 
veckor från det att förvaltaren fått del av beslutet. Enligt såväl rättegångsbalken som lagen 
om domstolsärenden, tillämpas normalt en frist om tre veckor för överklaganden. 
Advokatsamfundet har svårt att se behovet att tillämpa en kortare tid för överklagande än 
vad som annars gäller enligt lagen om domstolsärenden. Några större negativa 
konsekvenser av att ett överklagande ska få ske inom tre veckor, kan normalt sett inte 
antas uppkomma.  
 
Den komplexitet som typiskt sett kan tänkas föreligga beträffande frågan om huruvida 
ytterligare ett insolvensförfarande ska samordnas med andra förfaranden, talar också för 
att tiden för överklagande bör uppgå till mer än två veckor. I samma riktning talar det 
förhållandet att en förvaltare kan behöva höra borgenärer i både Sverige och utomlands, 
liksom Tillsynsmyndigheten i konkurser, inför ett beslut om att överklaga en samordnares 
beslut. Advokatsamfundet förordar därför att ett överklagande ska få ske inom tre veckor 
från det att förvaltaren fick del av samordnarens avslagsbeslut.  
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