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Juridiska fakulteten vid Uppsala. universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får härmed lämna följande
synpunkter.

Sammanfattning
Europeiska konunissionen har presenterat ett förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man
av överlåtelser av fo1•dringar (KOM [2018]96 slutlig), Förslaget innehåller
regler om tillämplig rättsordning (lagvalsregler) beträffande sal~~ättsliga
verkningar av överlåtelser av fordringar, dvs. lagvalsregler avseende ford-
ringars rättsverkan gentemot tredje man. Det handlar om ett orruåde där det
saknas enhetliga EU-rättsliga lagvalsregler, varför frågan regleras av nation-
ella lagvalsregler i varje enskild EU-medlemsstat. Eftersom nationella lag-
valsregler på området ser mycket olika ut finns ett incitament för s.k. for•zrr~z
slopping (en process förs i den EU-medlemsstat där de för kärande mest
fördelaktiga lagvalsreglerna rinns). Lösningen av lagvalsfrågan har därför
varken blivit förutsebar eller rättssäker.

I allt väsentligt tillstyrker fakultetsnämnden förslaget till en ny EU-förord-
ning på orruådet, men efterlyser vissa klargöranden och förtydliganden be-
träffande art. 4. Vidare anser falcultetsnämnden att uttrycket "överordnade
bestämmelser" i art. 6 bör bytas ut till "internationellt tvingande bestämmel-
ser".

Fakultetsnämnden tar tillfället i akt och noterar att förslagets lagvalsregler
präglas av kreditinstituts- och iinansmarknadsintressen. Frågan om gäldenä-
rens intresse av förutsebarhet, och till vem denne lean betala med befriande
verkan, synes ha kommit något i skymundan. Detsamma gäller EU:s lconsu-
mentslcyddsperspektiv på l~edit- och finansmarknader. Förslaget visar såle-
des svårigheterna med att lotta lagvalsregler som tillgodoser alla intressen.

Art. 2 (g) och (i) —Definitioner
I bestämmelserna i ai-t. 2 (g) och (i) definieras begreppen "kz•editinstitut" och
"finansiellt instrument" genom vidarehänvisning till annan EU-regleri~zg,
eller till bilagor till annan EU-reglering. För att förstå begreppen la•ävs alltså
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som tyvärr blivit allt vanligare inom EU-rätten (samma teknik används t.ex. i
art. 4.1 [h] Rom I-förordningen), bör• motarbetas inte minst ur ett rättstilläm-
paiperspelctiv.

Artikel 4.1 första stycket —Generell lagvalsregel
I art. 4.1 första stycket finns en generell lagvalsregel som utpekar lagen i det
land där överiåtaren/den ursprungliga borgenären har hemvist vid den rele-
vantatidpunkten.

Fakultetsnämnden anser att den föreslagna regeln i sin nuvarande foi7n inte
är alldeles klar. Hur ska den relevanta tidpunkten förstås? Avses den tidpunkt
då egendomsrätten görs gällande rent allmänt eller avses tidpunkten då saken
prövas rättsligt? Eftersom uttrycket samlolilct ska förstås EU-autonomt finns
det anledning för EU-lagstiftaren att vara tydlig.

Art. 4.2 —Undantag
I ar-t. 4.2 finns ett undantag från den generella lagvalsregeln som avser vissa
överlåtna fordringar (av kontanter som har krediterats ett konto i ett kreditin-
stitut eller som häi7•ör från ett finansiellt inshument) där lagen i överlåtarens
hemvist inte slca tillämpas. I dessa fall utpekas i stället den lag som är till-
lämplig på den överlåtna fordran.

Inte heller denna lagvalsregel är alldeles "användarvänlig". Hur identifieras
den på den överlåtna fordran tillämpliga lagen? Det vore ur ett rättstilläm-
paiperspektiv fördelaktigt om det tydligt framgick att det är den lag som re-
glerar avtalet mellan den ursprungliga borgenären/överlåtaren och gäldenä-
ren. Det scan annars finnas en risk att lagvalsregeln tolkas som att det är den
lag som är tillämplig på överlåtelseantalet (avtalet mellan överlåtaren/den
ursprungliga borgenären och förvärvararen/den nya borgenären), när det i
själva verket är den rättsordning som reglerar avtalet mellan den ursprungliga
överlåtaren/den ursprungliga borgenären och gäldenären som gett upphov till
fordran som avses. Här synes tydligare formuleringar behövas och relationen
till Rom I- och Rom II-förordningarna klargöras.

Art. 4.3 —Undantag
I art. 4.3 finns ytterligare ett undantag från den generella lagvalsregeln i art.
4.1. I samband med värdepapperisering, öppnar bestämmelsen upp för en
begränsad s.k. partsautonomi. Överlåtaren och förvärvaren kan i sådana fall
genom överenskommelse utpeka den rättsordlung som är tillämplig på den
överlåtna fordran. Alternativt lean överlåtaren och föiväivaren låta bli att
välja lag med följden att saken regleras av den generella lagvalsregeln om
överlåtarens hemvist. Lagvalsregeln säger dock inget om när parterna kan
avtala om att den rättsordning som är tillämplig på den överlåtna fordran slca
tillämpas. Kan det göras när som helst? Klargöranden framstår som önslc-
värda.
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överlåtelseavtalet eller i ett särskilt avtal. Av bestämmelsen framgår inte vad
som avses med ett särskilt avtal; kan även muntliga lagvalsavtal omfattas?
Med hänsyn till att den föreslagna förordningen tar sikte på de egendoms-
rättsligainslagen i en överlåtelse av en fordran, framstår det som mindre
lämpligt. I stället bör bestämmelsen förtydligas och ange att det som avses är
ett lagvalsavtal i ett särskilt skriftlig avtal.

Det kan här noteras att art. 4.3 i förslaget antagligen skiljer sig från vad som
gäller enligt Rominstrumenten. Dessa instrument godtar muntliga lagvalsav-
tal. Enligt art. 3.1 Rom I-%rordningen ska lagvalet vara uttryckligt eller klart
framgå av avtalsvilllcoren eller av övriga omständigheter, och art. 14 Rom II-
förordningen anger att lagvalet ska vara uttryckligt eller med rimlig säkerhet
framgå av omständigheterna idet aktuella fallet.

Art. 4.4 —Undantag
I art. 4.4 finns ännu en undantagsregel från den generella lagvalsregeln. Den
nu aktuella lagvalsregeln avser ati lösa prioritetskonflikter mellan flera för-
värvare av samma fordran när överlåtelsens rättsverkan är föremål dels för
tillämpning av lagen i det land där överlåtaren har hemvist, dels för tillämp-
ning av lagen soin är tillämplig på överlåtelsen. Eftersom flera rättsordningar
inte kan tillämpas samtidigt, löser lagvalsregeln prioritetslcoiiflikten genom
art utpeka "den lag sore är tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man av
den överlåtelse av fordran som först fick verkan gentemot tredje man enligt
dess tillämpliga lag".

Om lagvalsregeln ska förstås så att det är den materiella lag enligt vilken
rättsverkan mot tredje man först inträder som slca tillämpas, synes lagvalsre-
geln kunna innebära att en domstol eller arman rättstillämpande myndighet
måste ta reda på innehållet i två eller flera olika rättsordningar. Först efter att
ha jämfört innehållet i de olika aktuella rättsordningarna kan en slutsats dras
om villcen rättsordning sorn ska tillämpas, allt beroende på när sakrätten upp-
kommer.

Lagvalsregeln lämnar en del övrigt att önska, såväl innehållsmässigt som
lagstiftningsteknislct. Därför bör den enligt falcultetsnämndens mening lclar-
läggas.

Art. 6 —Överordnade tvingande bestämmelser
Avslutningsvis anser falcultetsnämnden att uttrycket "överordnade bestäm-
melser" rart. 6bör bytas ut till "internationellt tvingande bestämmelser" som
är den vedertagna begreppsbildningen ilitteraturen, och det uttryck som an-
vänds rart. 9Rom I-förordningen.
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privat- och processrätt Marie Linton. Yttrandet har på delegation avgivits av
Juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg.

~'

Mattias Dahlberg

OrganisationsNATnr:
202100-2932


