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Yttrande över Europeiska kommissionens förslag 

till direktiv om harmonisering av vissa delar av 

insolvensrätten 

(Ju2022/03740) 

Utifrån de intressen som tingsrätten har att beakta lämnas följande 

synpunkter på förslaget. 

 

Förslaget att ge domstolarna nya uppgifter 

I förslaget föreslås att domstolarna i viss mån ska ges nya uppgifter (se 

särskilt avdelning III om spårning av tillgångar som tillhör insolvensboet och 

avdelning IV om prepack-förfaranden, men även avdelning VI om avveckling 

av insolventa mikroföretag som enligt förslaget ska hanteras av domstol eller 

ett administrativt organ). Förslaget i dessa delar anger bl.a. att domstolarna i 

vissa fall ska hålla offentliga auktioner samt lämna ut information på 

begäran av konkursförvaltare, såväl inhemska som utländska.  

För svensk del framstår dessa uppgifter som främmande utifrån den roll som 

svenska domstolar idag har i insolvensförfaranden. Förslaget ligger inte 

heller i linje med den renodling av domstolarnas verksamhet som pågått de 

senaste decennierna.  

Tingsrätten förordar därför att det i det fortsatta arbetet säkerställs att 

medlemsstaterna ges en stor flexibilitet att själva bestämma vilken 

myndighet eller organ som ska få de nämnda uppgifterna. 

 

Särskilt om återvinning 

Tingsrätten noterar att förslagets avdelning II, innehållande regler om 

återvinningstalan, endast ger möjlighet att ogiltigförklara vissa rätts-

handlingar (se dock vad som anges i motiveringen om att syftet är att 

tillskapa en ”minimiskyddsnivå med avseende på ogiltighet, annullering eller 

icke-verkställbarhet vad gäller rättshandlingar som är till skada för 

borgenärskollektivet”). Den gällande svenska regleringen föreskriver 

emellertid att egendom ska återbäras till konkursboet vid återvinning (se 4 

kap. 14 § konkurslagen [1987:672]). 

Det framstår mot denna bakgrund som oklart om den svenska regleringen är 

förenlig med förslaget. Tingsrätten konstaterar att den svenska regleringen 

rörande återvinning i konkurs är väl fungerande och att det inte framstår 

som ändamålsenligt att ändra den gällande ordningen. Det skulle enligt 
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tingsrätten därför vara önskvärt att direktivet i dess slutliga utformning 

medger det upplägg som svensk lagstiftning bygger på.  

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Niklas Wågnert, rådmannen 

Monica Ericsson och tingsfiskalen Linus Ekström (föredragande). 

 

 

Niklas Wågnert 

    Linus Ekström 


