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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-11-02
Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet
Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf.
Europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

Enligt en lagrådsremiss den 27 oktober 2005 (Justitiedepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet
och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,
2. lag om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen,
3. lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen,
4. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
5. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
6. lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område,
7. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande
och handräckning,
8. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
9. lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de
internationella oljeskadefonderna.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Mattias
Wahlstedt.
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Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser om domstols
behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av
vissa avgöranden

Den föreslagna lagen innehåller kompletterande bestämmelser till
förordningen (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Till lagen överförs även redan gällande kompletterande bestämmelser till Bryssel I-förordningen,
Brysselkonventionen och Luganokonventionen.

Innebörden av förordningen och den föreslagna lagen är att – när det
gäller obestridda fordringar – exekvaturförfarandet ersätts med ett
intyg av den domstol eller motsvarande som meddelat avgörandet
om att detta är en sådan europeisk exekutionstitel som avses i förordningen. Med stöd av ett sådant intyg kan ett avgörande som
meddelats i en annan medlemsstat i princip verkställas i Sverige som
en lagakraftvunne n dom.

I förordningen och i den föreslagna lagen finns bestämmelser om
bl.a. utfärdande av intyg, rättelse av intyg och återkallelse a v intyg.
Enligt artikel 10.4 i förordningen får utfärdandet av ett intyg om europeisk exekutionstitel inte överklagas. Gäldenären har dock möjlighet
att hos domstolen ansöka om rättelse eller återkallelse av intyget och
kan på det sättet sägas få till stånd en form av omprövning. I övrigt är
inget sagt huruvida det skall finnas möjlighet till omprövning eller
överprövning i någon form av en domstols beslut om avslag på en
ansökan om intyg eller av beslut i ärende om rättelse av intyg eller
om återkallelse a v intyg. Enligt Lagrådets mening bör detta klargöras.
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Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

