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Kronofogdemyndigheten (KFM) ser positivt på kommissionens förslag att, med några undantag, 
avskaffa exekvaturförfarandet vid gränsöverskridande verkställighet och i stället möjliggöra en 
direkt ansökan om verkställighet från enskilda borgenärer i andra EU-stater till KFM. KFM föreslår 
dock, som en serviceåtgärd till medborgarna inom EU, att den enskilde borgenären, i likhet med 
vad som redan gäller enligt artikel51.1 a ) underhållsbidragsförordningen, ska kunna ge in en 
ansökan om verkställighet till en utsedd centralmyndighet i den medlemsstat som utfärdat 
exekutionstiteln och som sedan ges en skyldighet att vidarebefordra den, gärna elektroniskt, till en 
utsedd centralmyndighet i den verkställande medlemsstaten. Ett ev. genomförande av förslaget 
förutsätter också att det går att komma överens om i vilken omfattning medlemsstaterna 
respektive de enskilda borgenärerna ska betala för kostnaderna för ett sådant förfarande.  

KFM är positiv till förslaget att möjliggöra en gränsöverskridande verkställighet av kvarstadsbeslut 
på ansökan av en part. Det bidrar till en ökad effektivitet och är även utformat på ett sätt som 
medför tillräckliga rättssäkerhetsgarantier. 

KFM är positiv till att medlemsstaterna enligt artikel 86 i förslaget till ny Bryssel I-förordning ska bli 
skyldiga att tillhandahålla uppdaterad information på det Europeiska Rättliga Nätverket på 
privaträttens område om: nationell verkställighetslagstiftning, rättsliga förfaranden, behöriga 
verkställighetsorgan, begränsningar beträffande verkställighet, särskilt med hänsyn till gäldenärens 
skyddsbehov, och preskriptionsregler. KFM föreslår dock att medlemsstaterna även ska bli skyldiga 
att tillhanda upplysningar om den nationella information som är tillgänglig för 
verkställighetsändamål, inklusive de begränsningar som kan finnas. 

I övriga delar hänvisar KFM till sitt, bifogade, remissyttrande till departementet beträffande 
grönboken om översyn av Bryssel I-förordningen. Det gäller särskilt hänvisningen till de tidigare 
synpunkter som lämnats beträffande att utveckla och effektivisera ett gränsöverskridande, gärna 
elektroniskt, informationsutbyte för verkställighetsändamål i anslutning till Bryssel I-förordningen. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad biträdande rikskronofogde Erica Wass. Vid den 
slutliga föredragningen har även närvarit biträdande processägaren för verkställigheten Karin 
Berglöf Hedar och verksjuristen Mikael Berglund, föredragande.  
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Se även: KFM:s yttrande 2009-06-01 beträffande Inbjudan att lämna synpunkter på grönbok om 
översyn av Bryssel I-förordningen  
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