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Sveriges advokatsamfund har genom remiss inkommen den 17 april 2018 beretts tillfälle 
att avge yttrande över EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje 
man av överlåtelser av fordringar (COM[2018] 96 final].  
 
Synpunkter 

 
Advokatsamfundet ställer sig positivt till förslaget om en enhetlig lagreglering på 
unionsnivå. Det finns ett behov av en gemensam reglering på området för att undvika 
oklarheter och rättsosäkerhet och för att ytterligare underlätta gränsöverskridande 
transaktioner. Det har även framkommit att andra jurisdiktioner inte skiljer mellan 
obligations- och sakrätt lika tydligt som svensk lagstiftning gör, vilket har inneburit ökad 
otydlighet. Därför kan en enhetlig lagreglering på unionsnivå få positiva effekter avseende 
tydlighet kring rättsverkan mot tredje man.  
 
 
Även om Advokatsamfundet är positivt till förslaget efterlyses ytterligare överväganden 
beträffande förslagets konsekvenser i vissa hänseenden, särskilt beträffande hur förslaget 
förhåller sig till betalning med befriande verkan (betalningslegitimation) och eventuell 
diskrepans däremellan samt hur gäldenären riskerar att drabbas av lagval som den inte har 
kunnat påverka. 
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Sammanfattning av förslaget till ny EU-förordning 

 
För närvarande tillämpar Sverige lex rei sitae-regeln vid bedömningen av rättsverkan mot 
tredje man vid överlåtelse av fordringar. Det innebär att sakrättsliga förändringar prövas 
enligt lagen i det land där fordran ansågs befinna sig vid tiden för den händelse vars 
sakrättsliga verkningar ska bedömas. Enligt förslaget till ny förordning föreslås att den 
generella regeln som ska reglera rättsverkan mot tredje man av överlåtelser av fordringar 
ska vara lagen i det land där överlåtaren hade sin hemvist vid tidpunkten för överlåtelsen 
(huvudregeln). Vid överlåtelse av kontanter som har krediterats ett konto i ett 
kreditinstitut eller fordringar som härrör från ett finansiellt instrument, ska dock lagen 
som är tillämplig på den överlåtna fordran vara tillämplig. Vid överlåtelse av fordringar i 
samband med värdepapperisering får överlåtaren och förvärvaren välja att den lag som är 
tillämplig på den överlåtna fordran ska vara tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje 
man.   
 
Synpunkter 

 

Förtydligande avseende hemvist samt betalning med befriande verkan 

 
Advokatsamfundet efterlyser en lösning på situationen när överlåtarens hemvist inte går 
att fastställa. Sådana situationer skulle kunna uppstå t.ex. när en eller flera filialer är 
involverade i en överlåtelse eller om ett s.k. offshore-bolag har fler än ett huvudkontor. 

Det är vidare oklart hur lagvalsreglerna förhåller sig till reglerna för betalning med 
befriande verkan, se artikel 14.2 i Rom I-förordningen. Kommer betalning med befriande 
verkan att avgöras enligt den lag som är tillämplig på fordran, medan rättsverkan 
gentemot tredje man av överlåtelse av fordran kommer regleras av lagen där överlåtaren 
har sin hemvist? Leder detta till en diskrepans som kan medföra problem när båda 
förordningarna är tillämpliga? 
 
Lagvalsreglerna 

 
Vad gäller huvudregeln efterlyses överväganden beträffande hur gäldenären kan komma 
att påverkas av sakrättsmoment i jurisdiktioner som den inte har kunnat förutse (genom att 
fordran vidareöverlåts i flera steg eller genom att överlåtaren ändrar hemvist mellan 
tidpunkten för fordrans uppkomst och tidpunkten för överlåtelsen) och på så sätt riskerar 
att oskäligt drabbas av lagvalsregeln. 
 
Enligt artikel 4.3 föreslås vidare att vid en överlåtelse av fordringar i samband med en 
värdepapperisering får överlåtaren och förvärvaren välja om tillämplig lag gentemot tredje 
man ska vara lagen på den överlåtna fordran, i stället för enligt huvudregeln. Finns det 
avgränsningsproblem avseende definitionen av värdepapperisering, exempelvis i 
förhållande till mer komplexa finansieringsupplägg med inslag av 
värdepapperiseringsmekanik? 
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Kvalifikation av rättsfråga 

 

Även om lagvalsreglerna harmoniseras kvarstår problemet med att varje nationell domstol 
måste avgöra (kvalificera) vilken rättsfråga som föreligger i det aktuella fallet. Idag anser 
de flesta medlemsstaterna att kvalifikationen ska avgöras enligt forumstatens lag. 
Fordringsöverlåtelsefrågor kan vara svåra att kvalificera, då dessa kan falla under både 
obligations- och sakrätten. Samma transaktion kan således komma att kvalificeras på olika 
sätt beroende på vilken medlemsstat som får uppdraget att utreda rättsfrågan. Det kan 
innebära att lagen i det land där överlåtaren har sin hemvist ändå inte blir tillämplig på 
överlåtelsen av fordran. Denna problematik blir inte löst genom förslaget till ny EU-
förordning. 
 
Brexit 

 

Enligt artikel 3 ska förordningen få en universell tillämpning på så sätt att EU-ländernas 
domstolar ska tillämpa förordningen även på transaktioner i ett utomeuropeiskt 
sammanhang. Eftersom Sverige har många affärstransaktioner med t.ex. Storbritannien 
vore det relevant att klarlägga hur förordningen kommer påverka transaktioner mellan 
bl.a. Storbritannien och EU-länder. 
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