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1 Gränsöverskridande verkställighet av utländska 

förmögenhetsrättsliga domar 

 

1.1     Ämnet 

 

I september 1975 deltar det svenska bolaget Kinnegrip i en mässa i Frankfurt, Tyskland. 

En av bolagets medarbetare skadar av misstag en tysk utställares monter, vilket 

föranleder den tyska utställaren att väcka skadeståndstalan vid tysk domstol. Den tyska 

domstolen meddelar ett avgörande där Kinnegrip förpliktas utge skadestånd till den 

skadelidande i Tyskland.  

 

Eftersom skadevållaren inte frivilligt gör rätt för sig, väcker den tyska parten talan vid 

svensk domstol för att erhålla en dom som är gångbar i Sverige. Den tyska parten yrkar 

att den svenska domstolen utan saklig prövning ska förplikta Kinnegrip att betala det 

belopp som fastställts i den tyska domen. Eftersom svensk rätt förutsätter stöd i lag för 

erkännande och verkställighet av utländska domar enligt 3 kap. 2 § utsökningsbalken 

(1981:774) (UB), kan domen enligt HD inte verkställas.
1
  

 

Målet utgör ett exempel på ämnet som kommer att behandlas i denna uppsats, nämligen 

erkännande och verkställighet av utländska förmögenhetsrättsliga domar. Erkännande 

och verkställighet är en av den internationella privat- och processrättens mest centrala 

frågor. EU:s ledande instrument på området är för närvarande rådets förordning (EG) nr 

44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen),
2
 vilken 

bygger på 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av 

domar på privaträttens område (Brysselkonventionen).
3
 

 

Vid tiden för mässan i Frankfurt var Sverige inte medlem i EU och hade därför ingen 

skyldighet att erkänna eller verkställa tyska förmögenhetsrättsliga domar.
4
 Idag är 

                                                           
1
 NJA 1986 s. 119. 

2
 EGT L 12, 16.1.2001 s. 1. 

3
 EGT C 27, 26.1.1998, s. 1. 

4
 Sverige tillträdde EU år 1995, se EGT C 241, 29.8.1994 s. 7, och Brysselkonventionen år 1996, se 

konventionen den 29 november 1996 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket 
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situationen annorlunda. Bryssel I-förordningen föreskriver ett automatiskt erkännande 

av civilrättsliga domar från andra medlemsländer.
5
 Utländska domar blir verkställbara 

efter ett särskilt förfarande och svarandens möjlighet att motsätta sig verkställighet är 

begränsad till vissa uttömmande vägransgrunder.
6
 

 

Från och med januari år 2015 kommer förutsättningarna för att få en utländsk 

förmögenhetsrättslig dom verkställd i Sverige att se annorlunda ut, eftersom en 

omarbetad version av Bryssel I-förordningen då börjar tillämpas.
7
 Ett av syftena med 

den nya förordningen är att göra förfarandet för verkställighet enklare och effektivare.
8
 

Med andra ord ska kvarvarande hinder för den fria rörligheten av domar i största 

möjliga mån undanröjas. Ett av dessa hinder är det förfarande som idag måste föregå 

verkställighet, det så kallade exekvaturförfarandet. En av idéerna bakom 2012 års 

Bryssel I-förordning är nämligen att domar från andra EU-länder ska jämställas med 

inhemska domar.
9
 

 

En ytterligare aspekt av verkställighetsförfarandet som inte berörs i någon av 

förordningarna, är hur Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)
10

 ska garanteras i 

verkställighetsprocessen. Ett möjligt synsätt är att åsidosättande av konventionen utgör 

en oskriven, självständig grund för att vägra verkställighet.
11

 En annan uppfattning är att 

åsidosättanden av konventionen ska hänföras till en av de förordningsstadgade 

vägransgrunderna, närmare bestämt det så kallade ordre public-förbehållet som ger 

verkställighetsstaten rätt att vägra verkställighet då ett erkännande av domen skulle 

strida mot grunderna för dess rättsordning. Spörsmålet rör förhållandet mellan folkrätt 

och unionsrätt och ger upphov till en rad följdfrågor, bland annat huruvida 

                                                                                                                                                                          

Sveriges tillträde till konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på 

privaträttens område, EGT C 15, 15.1.1997 s. 1. 
5
 Art. 33 i Bryssel I-förordningen. 

6
 Art. 38.1, art. 34 och art. 35 i Bryssel I-förordningen. 

7
 Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) (2012 

års Bryssel I-förordning), EUT L 351, 20.12.2012 s. 1. Se särskilt art. 81. 
8
 KOM(2010) 748 slutlig s. 3 f. 

9
 Art. 39 i 2012 års Bryssel I-förordning.  

10
 Se bilaga till lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
11

 Se NJA 1998 s. 817. Se även Bogdam, SvJT 2003 s. 28. 
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verkställighetsstaten är skyldig att självmant undersöka om konventionen iakttagits i 

den ursprungliga processen.  

 

 

1.2     Syfte  

 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att identifiera skillnader och likheter mellan 

Bryssel I-förordningen och 2012 års Bryssel I-förordning vad gäller förfarandet för 

verkställighet. En sådan studie är intressant eftersom den praktiska betydelsen av hur 

verkställighet av utländska domar regleras är stor och i högsta grad aktuell för såväl 

företag som privatpersoner inom unionen. Gränsöverskridande förbindelser är inget 

ovanligt idag, snarare tvärtom. Vilken verkan en dom meddelad i en medlemsstat får i 

övriga medlemsstater – och till vilket pris – är av stor vikt och kan påverka många 

unionsmedborgares vardag. Frågan är viktig även för EU i sig, eftersom möjligheten att 

verkställa domar i andra medlemsstater kan vara en viktig faktor för att parter ska våga 

ingå relationer med gränsöverskridande anknytning och därmed påverkas den inre 

marknaden.  

 

Europeiska kommissionens (kommissionen) uppfattning är att den nya förordningen 

erbjuder ett verkställighetsförfarande som är mindre kostsamt och tidskrävande för 

parterna.
12

 Dessa positiva effekter kan dock ifrågasättas. Det nya förfarandet kan 

nämligen vid en första anblick förefalla enklare, men samtidigt har nya moment och nya 

potentiella problem tillkommit. 

 

För att uppsatsens huvudfråga ska kunna besvaras behöver också ett antal delfrågor 

besvaras. 

 Under vilka förutsättningar kan en medlemsstat vägra att verkställa en dom 

enligt Brysselinstrumenten? 

 Hur ser själva förfarandet för att vägra verkställighet ut i de respektive 

förordningarna? 

 Hur ser samspelet mellan nationell utsökningsrätt och Bryssel I-förordningarna 

ut? 

                                                           
12

 KOM(2010) 745 slutlig s. 3. 
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 Vad spelar EKMR för roll i sammanhanget? 

 

Vidare kommer 2012 års Bryssel I-förordning att sättas i ett historiskt sammanhang 

genom en beskrivning av den utveckling som hittills skett på området för 

förmögenhetsrättslig verkställighet av domar inom EU. Syftet med detta är att skapa 

förståelse för de åtgärder som vidtagits (eller underlåtits att vidtas) i omarbetningen av 

Bryssel I-förordningen.  

 

Fokus kommer att ligga på det faktum att exekvaturförfarandet avskaffats i 2012 års 

Bryssel I-förordning. Diskussion kommer att föras beträffande vilka överväganden som 

ligger bakom avskaffandet och vilka konsekvenser det innebär i praktiken.  

 

 

1.3     Avgränsningar 

 

Den aspekt av den internationella privat- och processrätten som kommer att behandlas i 

denna uppsats är frågan om erkännande och verkställighet. Domsrätts- och 

lagvalsfrågorna faller alltså utanför uppsatsens ram.  

 

Med utländska domar avses domar från andra EU-länder. Domar som har meddelats i 

tredjeland utanför EU- och EFTA-området faller därför utanför uppsatsen. Med 

anledning av Brysselinstrumentens natur kommer fokus vidare att ligga på 

förmögenhetsrättsliga domar. Familjerätt kommer dock i viss utsträckning att beröras i 

ett syfte att åskådliggöra argumentationen, bland annat i avsnittet som behandlar 

EKMR.
13

 Skälet till att även familjerättsliga fall kan vara av intresse för uppsatsen är att 

de resonemang om verkställighet och vägransgrunder som där förs, kan ha relevans 

även för diskussioner med utgångspunkt i Bryssel I-förordningarna.  

 

Undersökningen görs från ett svenskt perspektiv. 2012 års Bryssel I-förordnings 

inverkan på andra medlemsstaters rättsläge kommer således inte att behandlas. De 

hänvisningar som Brysselinstrumenten gör till nationell rätt vad gäller den faktiska 

verkställigheten, kommer att tolkas som hänvisningar till svensk rätt. Inga jämförelser 
                                                           
13

 Se till exempel Pellegrini mot Italien, ansökan nr 30882/96, dom av den 20 juli 2001.  
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kommer heller att göras mellan svensk rätt och andra medlemsstaters inhemska 

rättsordningar. 

 

När jämförelser görs mellan olika EU-rättsliga instrument, kommer de centrala 

aspekterna att vara förfarandet för verkställighet och vägransgrunderna. Skälet till detta 

är att dessa faktorer kan sägas illustrera karaktären hos de respektive instrumenten. De 

synliggör vilka möjligheter som finns att motsätta sig verkställighet och när dessa 

möjligheter blir tillgängliga.  

 

Vad gäller den praktiska betydelsen av exekvaturförfarandets avskaffande, kommer 

resonemanget att styras av de skäl som kommissionen anfört. Diskussionen kommer 

följaktligen att röra eventuella tidsmässiga och kostnadsmässiga konsekvenser av 

avskaffandet, eftersom kommissionen är av uppfattningen att avskaffandet innebär ett 

effektivare förfarande i dessa avseenden.
14

   

 

 

1.4     Metod och material 

 

I arbetet med denna uppsats har en problemorienterad metod med deskriptiva inslag 

använts. Uppsatsen intar således en genomgående ifrågasättande ansats och utrymme 

ägnas i stor utsträckning åt att belysa potentiella problem med konstaterade 

förhållanden. De deskriptiva delarna tjänar till att skapa förståelse och utgöra underlag 

för resonemang.  

 

Fokus ligger, med anledning av föremålet för uppsatsen, på Bryssel I-förordningarna. I 

ett jämförande syfte studeras även andra förmögenhetsrättsliga instrument. Skälet till 

detta är att synliggöra den utveckling som skett på det förmögenhetsrättsliga området. 

Instrumenten i fråga är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av 

den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda 

fordringar (förordningen om europeisk exekutionstitel),
15

 Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett 

                                                           
14

 Se KOM(2010) 748 slutlig s. 3. 
15

 EUT L 143, 30.04.2004 s. 15. 
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europeiskt betalningsföreläggande (förordningen om europeiskt 

betalningsföreläggande)
16

 och  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande 

(småmålsförordningen)
17

. Dessa tre förordningar är intressanta i sammanhanget för att 

de saknar ett exekvaturförfarande till förmån för ett mer direkt verkställighetsförfarande 

och föreskriver färre vägransgrunder än Bryssel I-förordningen. De har med andra ord 

egenskaper som är direkt relevanta för uppsatsens föremål, eftersom de resonemang 

som förs i uppsatsen i stor utsträckning kommer att behandla just vägransgrunder och 

avskaffandet av Bryssel I-förordningens exekvaturförfarande., 

 

Luganokonventionerna
18

 är visserligen nära besläktade med Brysselinstrumenten men 

kommer inte att beröras i denna uppsats, då de saknar relevans för frågeställningen.
19

  

 

Brysselinstrumenten behandlas genom studier av författningstexter, ingresser, 

grönböcker, utkast, rapporter och rättspraxis från Europeiska unionens domstol (EU-

domstolen). Utifrån den bakgrunden dras slutsatser om vad 2012 års Bryssel I-

förordning kan komma att innebära när det gäller verkställighet av utländska domar i 

Sverige. Övriga instrument studeras mer ytligt och i ett direkt jämförande syfte.  

 

Den så kallade Heidelbergrapporten
20

, en rapport sammanställd på kommissionens 

uppdrag några år efter Bryssel I-förordningens ikraftträdande, används som källa för 

statistik och annat som rör förordningens praktiska funktion. Rapporten baseras på 

intervjuer, statistik och efterforskningar i de nationella domstolarnas arkiv och har till 

syfte att tillhandahålla information om förordningens praktiska tillämpning.
21

   

 

                                                           
16

 EUT L 399, 30.12.2006 s. 1. 
17

 EUT L 199, 31.7.2007 s. 1. 
18

 Se Luganokonventionen av den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av 

domar på privaträttens område, EGT L 319, 25.11.1988 s. 9. Konventionen ersattes år 2007 av en 

reviderad version, se konvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar 

på privaträttens område, EUT L 339, 21.12.2007 s. 3. 
19

 Se vidare prop. 2008/09:205. 
20

 Hess, Pfeiffer & Schlosser, Study JLS/C4/2005/03, Report on the Application of Regulation Brussels I 

in the Member States (Heidelbergrapporten). Tillgänglig på hemsidan för Heidelberguniversitetets institut 

för främmande och internationell privat- och ekonomirätt,  

http://www.ipr.uni-heidelberg.de/studie2/national_reports.htm (2014-06-10).  
21

 Heidelbergrapporten s. 1. 
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Svensk nationell rätt studeras inte i något självständigt syfte. Ändamålet är alltså inte att 

belysa den svenska utsökningsrättens utformning i sig. Det som behandlas är istället 

samspelet mellan nationell rätt och EU-rätt. Av ändamålsskäl är det främst UB och 

propositionen till densamma som berörs.
22

 Slutsatser om samspelet mellan nationell rätt 

och EU-rätt dras mot bakgrund av praxis från EU-domstolen och allmänna EU-rättsliga 

principer.  

 

Med anledning av den nya Bryssel I-förordningen har ett svenskt lagförslag med 

kompletterande bestämmelser upprättats.
23

 Förslaget används i uppsatsen som källa till 

hur behörighetsfrågor kommer att regleras i svensk rätt när den nya förordningen börjar 

tillämpas. Innan förslaget tillkom upprättades även en rapport av en av regeringen 

sammansatt utredning, den så kallade Bryssel I-utredningen.
24

 En sammanfattning av 

rapporten finns intagen som bilaga till nämnda proposition. I uppsatsen används 

rapporten som komplement till lagförslaget. 

 

 

1.5     Terminologi 

 

I uppsatsen förekommer ett antal centrala begrepp vars betydelser inte är helt självklara. 

De kommer därför redan nu att förklaras. I övrigt beskrivs begrepp i sina sammanhang.  

 

Erkännande betyder att en dom tillmäts samma rättsverkningar som i den stat där 

domen har meddelats. Ett erkännande innebär att såväl den positiva som den negativa 

rättskraft som domen tillmäts i ursprungsstaten, erkänns i en annan stat.
25

 Med positiv 

rättskraft avses att domen kan läggas till grund för andra avgöranden. I de fall en 

sakfråga som avgjorts i en utländsk dom har betydelse för ett mål i den erkännande 

staten, är alltså utgången i det senare målet avhängig den utländska domen. Negativ 

rättskraft innebär att den utländska domen hindrar en ny talan om samma sak. Saken 

                                                           
22

 Prop. 1980/81:8.  
23

 Prop. 2013/14:219. 
24

 SOU 2013:63. 
25

 Jenard, Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and 

commercial matters signed at Brussels, 27 September 1968 (Jenardrapporten), EGT C 59, 5.3.1979 s. 43. 

Se även mål C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, 

Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine 

Versicherungs-AG och Krones AG mot Samskip GmbH, p. 34. 
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som avgjorts genom domen är alltså res judicata även i den erkännande staten.
26

 Viktigt 

att notera är att det är ursprungsstatens processrätt som definierar vidden av domens 

rättskraft. Domen ska tillmätas lika långtgående verkningar i erkännandestaten som i 

ursprungsstaten. Omvänt ska domen inte tillmätas större betydelse i erkännandestaten 

än i ursprungsstaten.
27

  

 

Med verkställighet avses att en utländsk dom verkställs som om den vore en inhemsk 

dom.
28

 En utländsk dom är som huvudregel inte automatiskt verkställbar, utan den 

måste förklaras verkställbar av domstol i ett exekvaturförfarande innan verkställighet 

kan ske.
29

  Det bör vidare ligga i sakens natur att en förutsättning för verkställighet är att 

domen erkänns. 

 

Ursprungsstat kommer genomgående att användas som benämning på den stat där 

domen som är föremål för internationell verkställighet har meddelats. Den stat i vilken 

en ansökan om verkställighet av utländsk dom görs, benämns verkställighetsstat.  

 

Exekutionstitel kallas den dom eller det beslut som KFM lägger till grund för 

verkställighet, se 3 kap. 1 § UB. En utländsk dom utgör inte någon exekutionstitel, utan 

lagstöd krävs för verkställighet av domen enligt 3 kap. 2 § UB. Svenskt lagstöd kan ha 

sitt ursprung i en internationell överenskommelse som Sverige ingått eller i EU-rätten, 

såsom Bryssel I-förordningen. Där lagstöd finns fordras som huvudregel också 

mellanliggande åtgärder, det vill säga att domen förklaras verkställbar i ett 

exekvaturförfarande, för att en utländsk ska bli verkställbar i Sverige.
30

  

 

Exekvaturförfarandet är det förfarande som enligt Bryssel I-förordningen föregår 

verkställighet. Processen inleds med en formell kontroll av ansökan om verkställbarhet. 

                                                           
26

 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt s. 282. 
27

 Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law s. 72. 
28

 Se ingresspunkt 26 i 2012 års Bryssel I-förordning, 7 § lag (2006:74) med kompletterande 

bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa 

avgöranden och Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, Domstols 

behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga ämnen inom EU/EFTA-området 

s. 300. 
29

 3 kap. 2 § UB. Se Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt s. 281. 
30

 Se till exempel art. 38 i Bryssel I-förordningen och lag (2006:74) med kompletterande bestämmelser 

om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. 
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Bifalles ansökan, kan svaranden överklaga och yrka att hinder mot verkställighet 

föreligger. Om ansökan avslås kan istället sökanden överklaga.
31

  

 

Exekvaturförfarandet uppfattas traditionellt i såväl EU-rätt som nationella rättsystem 

som en nödvändighet för verkställighet av utländsk dom. Verkställighetsstatens 

formella godkännande av domen kan ses som ett uttryck för den nationella 

suveräniteten. Exekvaturförfarandet kan sägas ha två funktioner. För det första ger det 

den utländska domen en verkställbar karaktär. För det andra möjliggör det en viss 

kontroll av domen.
32

 Då förbud mot omprövning i sak råder, är kontrollen begränsad till 

en prövning av de hinder mot verkställighet som stadgas i Bryssel I-förordningen.
33

   

 

En verkställbarhetsförklaring är ett bifallande beslut på en ansökan om verkställbarhet. 

Det är verkställbarhetsförklaringen som i förekommande fall utgör exekutionstitel, inte 

den utländska domen i sig.
34

 

 

Vägransgrund är en omständighet som utgör hinder mot verkställighet. Vägransgrunder 

återfinns i såväl EU-rättsliga instrument rörande erkännande och verkställighet som i 

nationell rätt.
35

 I svensk rätt återfinns vägransgrunder bland annat i 3 kap. 21 § UB.
36

 

Både unionsrättsliga och svenska hinder mot verkställighet kan åberopas gentemot en 

och samma utländska dom, men när och hur åberopandet ska ske skiljer sig åt beroende 

på om det är en unionsrättslig eller en svensk vägransgrund som framförs av den part 

som motsätter sig verkställighet.
37

   

 

Avslutningsvis används genomgående ordet sökanden som beteckning för den part som 

ansöker om verkställighet och svaranden för den part som verkställigheten riktas mot. 

 

 

 

 
                                                           
31

 Art. 38 ff. i Bryssel I-förordningen.  
32

 Kramer, Nederlands Internationaal Privaatrecht 2011(4)  s. 635. 
33

 Art. 36 och art. 45.2 i Bryssel I-förordningen. 
34

 Kramer, Nederlands Internationaal Privaatrecht 2011(4)  s. 635. 
35

 Se till exempel art. 34 och art. 35 i Brysse1 I-förordningen och art. 45 i 2012 års Bryssel I-förordning.  
36

 Se även 21 kap. 5 och 6 §§ föräldrabalken (1949:38).  
37

 Se uppsatsens avsnitt 3.1, 3.2 och  4.2.1. 
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2     Från Brysselkonventionen till 2012 års Bryssel I-förordning 

 

2.1     Ett första multilateralt instrument för erkännande och verkställighet 

 

Brysselkonventionen var det första multilaterala europeiska instrumentet för erkännande 

och verkställighet på privaträttens område.
38

 Syftet med samarbetet var att åstadkomma 

fri rörlighet av domar, bland annat genom ett införande av enhetliga domsrättsregler.
39

 

Det första skedet av exekvaturförfarandet, kontrollen av sökandens ansökan om 

verkställbarhetsförklaring, gjordes av effektivitetsskäl ensidigt.
40

 Parterna skulle alltså 

inte få komma till tals på annat sätt än genom att överklaga beslutet som fattades i den 

inledande prövningen, det så kallade första skedet av exekvaturförfarandet.
41

     

 

Ett överklagande av en verkställbarhetsförklaring inleder exekvaturförfarandets andra 

skede. I det skedet har svaranden möjlighet att motsätta sig verkställighet genom att 

åberopa någon av de i konventionen stadgade vägransgrunderna.
42

 Bland 

vägransgrunderna finns invändningar hänförliga till svarandens rättssäkerhet. En 

omständighet som hindrar verkställighet är exempelvis det förhållande att domen är en 

tredskodom och svaranden inte givits adekvat möjlighet att ingå i svaromål i den 

ursprungliga processen.
43

 En annan vägransgrund som konventionen stadgar är den 

omständighet att domen är oförenlig med en tidigare meddelad dom, vilket skulle kunna 

tyda på en önskan om att bevara stabiliteten i rättssystemet.
44

 Vidare finns ett förbehåll 

om att verkställighet ska vägras i de fall ett erkännande av den utländska domen strider 

mot grunderna för verkställighetsstatens rättsordning, ett så kallat ordre public-

förbehåll.
45

 

 

 

 

                                                           
38

 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, Domstols behörighet samt 

erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga ämnen inom EU/EFTA-området s. 21. 
39

 Jenardrapporten, EGT C 59, 5.3.1979 s. 3 och s. 7. 
40

 A.a. s. 7. 
41

 A.a. s. 47, art. 34, art. 36 och art. 40 i Brysselkonventionen. 
42

 Art. 34.2 i Brysselkonventionen.  
43

 Art. 27.2 i Brysselkonventionen.  
44

 Art. 27.3 och art. 27.5 i Brysselkonventionen. 
45

 Art. 27.1 i Brysselkonventionen. 
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2.2     Erkännande och verkställighet blir unionens angelägenhet 

 

Det första steget mot ett rättsligt samarbete av mer överstatlig karaktär inom unionen 

togs år 1997 genom upprättandet av Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om 

Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av europeiska gemenskaperna och vissa 

akter som hör samman med dem.
46

 Fördraget fastslog att unionen skulle utveckla ett 

gemensamt område för frihet, säkerhet och rättvisa. Det innebar att makt över 

civilrättsligt samarbete överflyttades från de enskilda medlemsstaterna till unionen. 

 

Ett par år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande höll Europeiska rådet en särskild 

konferens i Tammerfors, vars ändamål var att realisera ambitionen om ett område för 

frihet, säkerhet och rättvisa.  En punkt i det så kallade Tammerforsprogrammet var 

antagandet av principen om ömsesidigt erkännande.
47

  

 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär ett erkännande av korrektheten i och 

legitimiteten hos andra rättssystem, ett erkännande av att andra staters rättssystem har 

samma värde som det egna. Det centrala elementet är att det inte är en gemensamt 

framtagen standard avseende rättegångsförfaranden som erkänns, utan andra staters 

inhemska standarder.
48

  Erkännandet baseras på ett ömsesidigt förtroende och tar sig 

uttryck i att formaliteterna i gränsöverskridande situationer minimeras. Att erkänna och 

verkställa utländska domar ska alltså vara så enkelt som möjligt.
49

 Att acceptera och 

tillämpa utländska rättsordningar har visserligen alltid varit karaktäristiskt för den 

internationella privat- och processrätten, men principen om ömsesidigt erkännande kan 

sägas vara mer långtgående. Det är inte upp till verkställighetsstaten att avgöra om 

verkställighet får ske och vilka mellanliggande åtgärder som i så fall krävs, utan 

principen kan beskrivas som en överenskommelse om ett generellt godtagande av 

övriga medlemsstaters domar och de bakomliggande processerna.     

 

Ömsesidigt erkännande kan främjas genom harmonisering, exempelvis genom 

införande av processuella garantier. Sådana åtgärder gör det möjligt för 

                                                           
46

 EGT C 340, 10.11.1997 s. 1. 
47

 Tampere European Council 15 and 16 October 1999, Presidency conclusions. Se särskilt slutsats 33. 

Slutsatserna finns tillgängliga på http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm (2014-06-10).  
48

 Kühn, The Principle of Mutual Recognition of Judicial Decisions in EU Law in the Light of the 'Full 

Faith and Credit' Clause of the US Constitution, s. 11.  
49

 A.a. s. 12.  
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verkställighetsstaten att förlita sig på att de processuella skyddsmekanismerna i 

ursprungsstaten motsvarar de egna.
50

  

 

År 2002 ersattes Brysselkonventionen av Bryssel I-förordningen, vilket kan sägas vara 

ett konkret och tydligt uttryck för målsättningen om att vidareutveckla den rättsliga 

gemenskapen.
51

 Det instrument som de enskilda staterna antagit var och en för sig, 

Brysselkonventionen, ersattes av en unionsrättslig lagstiftningsakt. Verkningarna av 

detta märks exempelvis genom EU-domstolens automatiska tolkningsbehörighet, se art. 

267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), och det faktum att 

instrumentet blev tillämpligt samtidigt i samtliga medlemsstater, se art. 76 i Bryssel I-

förordningen. Utöver praktiska effekter bör åtgärden även kunna tillskrivas en stor 

symbolisk betydelse. Det är inte längre fråga om att varje stat tillämpar sin egen 

implementering av en överenskommelse. Regelverket för erkännande och verkställighet 

av förmögenhetsrättsliga domar utgörs istället av ett direkt tillämpligt och till alla delar 

bindande instrument, se art. 288 FEUF.    

 

Målet med Bryssel I-förordningen var att ytterligare förenkla den fria rörligheten av 

domar inom unionen, bland annat genom att minska utrymmet för att vägra erkänna och 

verkställa utländska domar.
52

 Vägransgrunden rörande tredskodomar begränsades på så 

vis att den nu är tillgänglig endast om svaranden inte haft möjlighet att överklaga 

domen.
53

 Vidare försågs det så kallade ordre public-förbehållet med ett 

uppenbarhetsrekvisit.
54

 Vägransgrunden som hindrade verkställighet av dom som tar 

ställning till en fysisk persons rättsliga status, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, 

makars förmögenhetsförhållande, arv eller testamente slopades. Istället begränsades 

Bryssel I-förordningens tillämpningsområde på så vis att nämnda frågor numera faller 

utanför förordningen, se art. 1.2. 

 

Vidare begränsades i Bryssel I-förordningen exekvaturförfarandets första skede till en 

enbart formell kontroll.
55

 Brysselkonventionen tillät verkställighetsstaten att pröva 

                                                           
50

 Kühn, The Principle of Mutual Recognition of Judicial Decisions in EU Law in the Light of the 'Full 

Faith and Credit' Clause of the US Constitution, s. 13 f. 
51

 Art. 68 i Bryssel I-förordningen. 
52

 KOM(1999) 348 slutlig s. 20. 
53

 Art. 34.2 i Bryssel I-förordningen. 
54

 Art. 34.1 i Bryssel I-förordningen. 
55

 Art. 41 i Bryssel I-förordningen.  
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vägransgrunder redan i det första skedet. Svaranden gavs visserligen inte tillfälle att 

yttra sig förrän i det andra, kontradiktoriska skedet, men möjligheten till prövning 

fanns.
56

  Den ordningen slopades dock i Bryssel I-förordningen till förmån för ett mer 

automatiskt första skede.      

 

 

2.3     Verkställighet utan exekvaturförfarande 

 

2.3.1     Målsättningar med det europeiska samarbetet 

 

I en utvärdering av Tammerforsprogrammet betonas att målet med rättsligt samarbete är 

att underlätta unionsmedborgarnas vardagliga liv. Fortsatt och fördjupat arbete med 

genomdrivandet av principen om ömsesidigt erkännande förklaras därför vara av hög 

prioritet.
57

 

 

Efter Tammerforsprogrammets slut antogs följaktligen ett nytt åtgärdsprogram, det så 

kallade Haagprogrammet.
58

 Programmet understryker att utvecklingen av området för 

frihet, säkerhet och rättvisa är ett av unionens viktigaste mål, eftersom det så tydligt 

ligger i medborgarnas intresse.
59

  

 

Under denna period vidtogs även flera konkreta åtgärder på delar av 

förmögenhetsrättens område. Inom loppet av tre år trädde tre speciella 

förmögenhetsrättsliga förordningar i kraft. Dessa förordningar är i vissa avseenden än 

mer långtgående än Bryssel I-förordningen i vad gäller den fria rörligheten av domar. 

För det första föreskriver de inget exekvaturförfarande och för det andra är 

vägransgrunderna färre.  

 

 

 

 

                                                           
56

 Art. 34 i Brysselkonventionen. 
57

 KOM(2004) 401 slutlig s. 10. 
58

 KOM(2005) 184 slutlig. 
59

 A.a. s. 3 f. 
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2.3.2     Förordningen om europeisk exekutionstitel 

 

Arbetet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 

april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar 

(förordningen om europeisk exekutionstitel)
60

 fungerade i detta avseende som ett 

pilotprojekt, som ett första försök att genomföra principen om ömsesidigt erkännande.
61

 

Annorlunda uttryckt var förordningen först med att föreskriva verkställighet utan 

exekvaturförfarande.
62

 Istället för att domen förklaras verkställbar av domstol i 

verkställighetsstaten, utfärdar ursprungsdomstolen ett intyg som fastställer att domen är 

en europeisk exekutionstitel. Innebörden av det är att domen är direkt verkställbar i 

övriga medlemsstater, se art. 4.  

 

Exekvaturförfarandet kunde dock inte avskaffas utan att svarandens processuella 

rättssäkerhetsgarantier säkrades på annat vis.
63

 Därför infördes en rätt att under vissa 

omständigheter få domen omprövad i ursprungsstaten. Rätten till omprövning inträder 

då delgivningen varit bristfällig och då svaranden på grund av force majeure eller 

exceptionella omständigheter saknat möjlighet att bestrida fordran, se art. 19. 

Omständigheterna som utgör skäl till omprövning är således hänförliga till svarandens 

möjlighet att ingå i svaromål, vilket påminner om den vägransgrund i Bryssel I-

förordningens art. 34.2 som tar sikte på tredskodomar meddelade efter brister i 

delgivningen. Den viktigaste skillnaden är att medan omständigheterna i Bryssel I-

förordningen utgör skäl att vägra verkställighet, utgör de i förordningen om europeisk 

exekutionstitel istället skäl för domstolen i ursprungsstaten att ompröva domen. 

Befogenhet att granska domen i ett visst avseende överflyttas således från 

verkställighetsstaten till ursprungsstaten.  Verkställighetsstatens utrymme för att 

kontrollera domen innan verkställighet minskar därmed. 

 

Vad gäller rekvisiten för att omprövningsförfarandet ska bli tillgängligt, kan ifrågasättas 

om omprövning verkligen är en reell möjlighet. Brister i delgivningen bör kunna 

uppfattas som ett rimligt, begripligt kriterium för att rätten ska inträda. Vad gäller 

                                                           
60

 EUT L 143, 30.04.2004 s. 15. 
61

 Campuzano Díaz, Czepelak, Rodríguez Benoit & Rodríguez Vázques, Latest Developments in EU 

Private International Law s. 160. 
62

 Se ingresspunkter 4 och 8 i förordningen om europeisk exekutionstitel. 
63

 COM(2002) 159 final s. 4. 
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svarandens oförmåga att bestrida fordran på grund av force majeure eller exceptionella 

omständigheter är det emellertid mer oklart vad som krävs. Vad för slags 

omständigheter tar vägransgrunden sikte på? Är bedömningen av huruvida en 

omständighet är exceptionell objektiv eller subjektiv? Bestämmelsen ger upphov till 

många frågor och ett förtydligande vore önskvärt.  

 

Ytterligare en skyddsmekanism som föreskrivs i förordningen om europeisk 

exekutionstitel, är möjligheten till återkallelse av det intyg som fastslår att ett beslut 

utgör en europeisk exekutionstitel och därmed är direkt verkställbart i övriga 

medlemsstater. Förfarandet blir aktuellt när förordningens minimikrav på delgivningen i 

ursprungsprocessen inte iakttagits, se art. 10 och art.12 ff. Även denna skyddsmekanism 

flyttar kontroll från verkställighetsstaten till ursprungsstaten, genom att vissa 

förhållanden hänförliga till svarandens processuella rättssäkerhet i ursprungsprocessen 

får granskas endast av ursprungsstaten.    

 

I förordningen om europeisk exekutionstitel finns dessutom bara en vägransgrund, 

vilken tar sikte på fall av oförenliga domar, se art. 21. Detta faktum belyser ytterligare 

skillnaden mellan Bryssel I-förordningen och förordningen om europeisk 

exekutionstitel. Bryssel I-förordningen ”prioriterar” verkställighetsstatens rätt att 

granska huruvida svarandens rättssäkerhet iakttagits i ursprungsprocessen genom att 

föreskriva flera vägransgrunder som alla prövas i verkställighetsstaten.  

 

Den senare förordningen förlägger istället kontrollen av svarandens rättssäkerhet till 

ursprungsstaten. Förhållanden som enligt Bryssel I-förordningen granskas av 

verkställighetsstaten, faller istället under ursprungsstatens behörighet. De alternativa 

skyddsmekanismerna ger således verkställighetsstaten mindre kontroll och kan sägas 

innebära att ursprungsdomstolens agerande i större utsträckning måste godtas. Principen 

om ömsesidigt erkännande kan därmed påstås få ett mer kännbart genomslag än den får 

i ett instrument med ett större antal vägransgrunder som prövas i verkställighetsstaten.  
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2.3.3     Förordningen om europeiskt betalningsföreläggande 

 

Två år efter förordningen om europeisk exekutionstitel, tillkom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett 

europeiskt betalningsföreläggande (förordningen om europeiskt 

betalningsföreläggande).
64

 De möjligheter som denna förordning ger svaranden att 

motsätta sig verkställighet kan sägas bestå av tre olika mekanismer. Svaranden kan för 

det första bestrida själva föreläggandet. Det får till följd att det summariska förfarandet 

avbryts och övergår till en ordinarie civilprocess (som visserligen kan utmynna i en dom 

som kan verkställas med hjälp av Bryssel I-förordningen), se art. 17. Vidare finns, 

liksom i förordningen om europeisk exekutionstitel, en rätt till förnyad prövning när 

vissa omständigheter rörande svarandens möjlighet att ingå i svaromål föreligger. 

Omprövning blir aktuellt när delgivningen varit bristfällig eller svaranden på grund av 

force majeure eller exceptionella omständigheter saknat möjlighet att bestrida fordran, 

se art. 20. Den vägransgrund som finns att åberopa i verkställighetsstaten är densamma 

som i förordningen om europeisk exekutionstitel och rör alltså domens oförenlighet med 

tidigare meddelad dom, se art. 22. 

 

 

2.3.4     Småmålsförordningen 

 

Den tredje förmögenhetsrättsliga förordningen utan exekvaturförfarande är 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om 

inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (småmålsförordningen).
65

 De 

skyddsmekanismer som erbjuds svaranden består, liksom i de två nyss beskrivna 

förordningarna, av en möjlighet till omprövning av domen i ursprungsstaten och en 

vägransgrund att åberopa i verkställighetsstaten. Omprövningsförfarandet blir 

tillgängligt i fall av bristfällig delgivning eller då svaranden på grund av exceptionella 

omständigheter saknat möjlighet att bestrida fordran, se art. 18. Vägransgrunden rör det 

förhållande att domen är oförenlig med en tidigare meddelad dom, se art. 22.  

 

 

                                                           
64

 EUT L 399, 30.12.2006 s. 1. 
65

 EUT L 199, 31.7.2007 s. 1. 
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2.3.5     Reflektioner 

 

Avskaffandet av exekvaturförfarandet kan sägas vara ett naturligt steg i utvecklingen 

ideologiskt sett. Brysselkonventionen begränsade exekvaturprövningen på så vis att det 

första skedet utformades som ett ex parte-förfarande. Bryssel I-förordningen gjorde 

kontrollen av den utländska domen än snävare genom att föreskriva endast en formell 

granskning i exekvaturförfarandets första skede. Steget att i förordningen om europeisk 

exekutionstitel avskaffa exekvaturförfarandet helt, kan således beskrivas som en logisk 

fortsättning på arbetet med att utveckla ett gemensamt område för frihet, säkerhet och 

rättvisa inom unionen.   

 

Det ska dock betonas att de speciella förordningarna har betydligt smalare 

tillämpningsområden än Bryssel I-förordningen, då de bara tar sikte på obestridda 

fordringar, betalningsförelägganden respektive småmål.
66

 Exekvaturförfarandet 

slopades med andra ord bara för vissa typer av domar.
 
Förordningarna är vidare 

frivilliga instrument, vilket innebär att sökanden kan välja att förlita sig på Bryssel I-

förordningens förfarande om så föredras.
67

 En fråga är emellertid varför sökanden skulle 

välja att tillämpa ett instrument som föreskriver ett exekvaturförfarande, när det finns ett 

enklare alternativ. Ett möjligt skäl skulle kunna vara att kännedomen och kunskapen om 

Bryssel I-förordningen i allmänhet är större hos både jurister och gemene man, eftersom 

instrumentet har funnits längre.  

 

 

2.4     Var står vi idag? 

 

2.4.1     Fortsatt arbete med principen om ömsesidigt erkännande  

 

Principen om ömsesidigt erkännande som alltsedan antagandet vid 

Tammerforskonferensen år 1999 genomsyrat arbetet med unionens rättsliga område, är 

numera fördragsfäst. Art. 67.4 FEUF fastställer att unionen ska underlätta tillgången till 

                                                           
66

 Jämför art. 3.1 i förordningen om europeisk exekutionstitel, art. 4 i förordningen om europeiskt 

betalningsföreläggande, art. 2 i småmålsförordningen och art. 1 i Bryssel I-förordningen. 
67

 Art. 27 i förordningen om europeisk exekutionstitel, art. 10 i förordningen om europeiskt 

betalningsföreläggande och art. 1 i småmålsförordningen.  
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rättsväsendet, särskilt genom principen om ömsesidigt erkännande på privaträttens 

område. I art. 81 FEUF stadgas vidare att unionen ska utveckla ett civilrättsligt 

samarbete med principen om ömsesidigt erkännande som grund.  

 

I enlighet med de fördragsfästa målsättningarna antogs efter Haagprogrammets slut 

ytterligare ett åtgärdsprogram för genomdrivandet av principen om ömsesidigt 

erkännande, det så kallade Stockholmsprogrammet.
68

 Det antogs för perioden år 2010–

2014 och har därmed snart nått slutet av sin löptid.
 69

 En förordning från år 2013, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1382/2013 av den 17 december 2013 

om inrättande av ett program för Rättsliga frågor för perioden år 2014 till år 2020 

(förordning 1382/2013),
70

 fastställer emellertid inrättandet av en ny plan för unionens 

rättsliga samarbete, tillämplig under perioden år 2014–2020.
71

 Planens allmänna mål är 

att bidra till vidareutvecklingen av ett europeiskt område för rättvisa med principen om 

ömsesidigt erkännande som grund.
72

 Till de särskilda målen hör att främja civilrättsligt 

samarbete, vilket ska ske genom bland annat satsningar på utbildning för aktörer inom 

rättsväsendet och utbyte av kunskaper inom unionen.
73

  

 

Vid sidan av förordningen från år 2013 finns även en agenda med målsättningar för det 

rättsliga området fram till år 2020.
74

 I agendan fastställs att de nya ledorden för 

utvecklingen av unionens rättsliga område är förtroende, rörlighet och tillväxt. Nyckeln 

till förtroende uppges vara att de respektive nationella rättssystemen ska hålla en hög 

nivå av självständighet, kvalitet och effektivitet.
75

 Vidare betonas att med anledning av 

det stora antal unionsmedborgare som väljer att flytta till andra medlemsländer, är det 

viktigt att de rättigheter som kan åtnjutas i hemvistlandet kan åtnjutas även efter en flytt 

till en annan medlemsstat. Rättssystemen inom unionen ska vara pålitliga och 

medborgare ska kunna lita på att juridiska förbindelser har gränsöverskridande 

giltighet.
76
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 EUT C 115, 4.5.2010 s. 1. 
69

 A.a. s. 4. 
70

 EUT L 354, 28.12.2013 s. 73. 
71

 Art. 1.2 i förordning 1382/2013. 
72

 Art. 3 i förordning 1382/2013. 
73

 Art. 4.1(a), art. 6.1(b) och art. 6.1(c) i förordning 1382/2013.  
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 COM(2014) 144 final. 
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 A.a. s. 4. 
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 A.a. s. 5. Jämför ursprungslandsprincipen, se prop. 2001/02:150 s. 27. 
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De mål som agendan fastställer avser bland annat att existerande lagstiftning och praxis 

ska kodifieras och struktureras och även kompletteras med nya initiativ.
77

 

Avslutningsvis framhålls att det rättsliga samarbetet blir alltmer centralt för EU:s 

integrationsprocess och att det spelar en stor roll för EU:s tillväxt.
78

     

   

 

2.4.2     Bryssel I-förordningen – i behov av en uppdatering? 

 

Vad gäller obestridda fordringar, europeiska betalningsförelägganden och småmål finns 

idag ett verkställighetsförfarande utan exekvaturprövning som alternativ till Bryssel I-

förordningen. I januari år 2015 kommer exekvaturförfarandet generellt att avskaffas på 

förmögenhetsrättens område i och med att 2012 års Bryssel I-förordning börjar 

tillämpas. 

 

Även om avskaffandet av exekvaturförfarandet framstår som ett naturligt steg i 

utvecklingen av unionens rättsliga område, kan ifrågasättas vad som påkallar ett 

avskaffande ur ett praktiskt perspektiv. Bryssel I-förordningen fungerar enligt den så 

kallade Heidelbergrapporten väl. Rapporten visar nämligen att en övervägande majoritet 

av de aktörer som tillämpar förordningen är mycket positiva till den och anser den vara 

en av unionens mest lyckade lagstiftningsakter.
79

 Statistik från medlemsstaterna visar att 

mer än 90 % av alla ansökningar om exekvatur beviljas och att endast 1–5 % av 

verkställbarhetsförklaringarna överklagas.
80

 Sökanden får vänta i genomsnitt mellan sju 

dagar till fyra månader på en verkställbarhetsförklaring. I de fall det tar längre tid beror 

det oftast på att ansökan är inkomplett.
81

 Utifrån dessa uppgifter dras i rapporten 

slutsatsen att målet med förordningen, fri rörlighet av domar, därmed i stor utsträckning 

har genomförts.
82

 

 

Att förordningen fungerar väl gör frågan vad som motiverar ett avskaffande av 

exekvaturförfarandet än mer relevant. Vad skiljer de båda förordningarna åt rent 

praktiskt? Vad får skillnaderna för effekter? Nedan kommer de båda förordningarnas 
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förfaranden att beskrivas, varefter diskussion kommer att föras om likheter och 

skillnader förordningarna emellan.  
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3     Verkställighetsförfarandet – nu och år 2015 

 

3.1     Bryssel I-förordningen 

 

3.1.1     Ett exempel 

 

Ett exempel ur praxis får här illustrera hur verkställighetsförfarandet i Bryssel I-

förordningen ser ut.
83

 Den amerikanska rockgruppen Toto turnerar i början på 2000-

talet runt hela världen. Två parter med hemvist i Sverige fungerar som arrangörer för 

gruppens konserter i Skandinavien. Eftersom rockgruppen inte får betalt för sina 

konserter väcker den talan mot de två svenska parterna vid en brittisk domstol.
84

 

Rockgruppen yrkar att de svenska parterna ska förpliktas betala den fordran som enligt 

avtal är förfallen. Den brittiska domstolen bifaller yrkandet. 

 

För att få den brittiska domen verkställd i Sverige ansöker rockgruppen vid Svea hovrätt 

om att domen ska förklaras verkställbar.
85

 Det sker genom att gruppen till hovrätten 

inger domen och ett äkthetsintyg utfärdat av domstolen i ursprungsstaten.
86

 Ansökan 

inleder exekvaturförfarandets första skede. 

 

I exekvaturförfarandets första skede granskas domen bara i formellt hänseende.
87

 

Domstolen kontrollerar att den brittiska domen faller inom Bryssel I-förordningens 

tillämpningsområde i territoriellt, tidsmässigt och sakligt hänseende.
88

 Förfarandet är 

ensidigt, så varken rockgruppen eller svarandena ges i detta skede något tillfälle att yttra 

sig över ansökan.
89

  

 

När domstolen konstaterat att de formella kriterierna är uppfyllda, utfärdas en 

verkställbarhetsförklaring som anger att den brittiska domen är verkställbar i Sverige. 

                                                           
83

 Mål Ö-498/04. 
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 Varför talan väcktes i Storbritannien är oklart. Möjligen berodde det på att Toto ville ha möjlighet att få 

domen verkställd i parternas hemviststat, vilket skulle ha varit svårt om domen meddelats av amerikansk 
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 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, Domstols behörighet samt 

erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga ämnen inom EU/EFTA-området s. 271. 
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Om domstolen hade funnit någon brist i formellt avseende, skulle ansökan istället ha 

avslagits.
90

 Rockgruppen underrättas omedelbart om domstolens beslut skriftligen.
91

 

Svarandena delges den utfärdade verkställbarhetsförklaringen och hovrättsbeslutet i 

enlighet med delgivningslag (2010:1932) (delgivningslagen).
92

  

 

De svenska svarandena motsätter sig dock verkställighet av den brittiska domen. De 

överklagar därför verkställbarhetsförklaringen. Hade Svea hovrätt avslagit gruppens 

ansökan, skulle istället gruppen ha kunnat överklaga det beslutet.
93

  

 

Svarandenas överklagande inleder exekvaturförfarandets andra skede. I detta skede kan 

förordningens vägransgrunder åberopas.
94

 Vägransgrunderna återfinns i art. 34 och art. 

35. Till skillnad från exekvaturförfarandets första skede är detta skede kontradiktoriskt, 

vilket innebär att såväl svarandena som sökanden får argumentera för varför 

verkställighet ska eller inte ska ske.
95

  

 

Svarandena åberopar att den brittiska domstolen där ursprungsprocessen ägde rum har 

saknat behörighet. De anför också att de inte var ansvariga i den sak domen gäller. 

Vidare hävdar svarandena att de inte delgivits stämningsansökan till den brittiska 

domstolen och att de inte har gått i svaromål. Avslutningsvis åberopar parterna att 

verkställighet av domen skulle strida mot grunderna för den svenska rättsordningen. 

Rockgruppen bestrider ändring av verkställbarhetsbeslutet under åberopande av att 

ingen av förordningens vägransgrunder är tillämplig. 

 

Svea hovrätt förklarar att svarandena inte visat att den brittiska domstolen överskridit 

sin behörighet på det sätt som avses i art. 35. Bestämmelsen tar nämligen sikte på fall av 

åsidosättanden av tvingande domsrättsregler till skydd för svagare part och mot regler 

rörande exklusiva fora.  
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 Art. 41 i Bryssel I-förordningen. 
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Det föreligger heller inte tillräckligt stöd för svarandenas påståenden om att delgivning 

inte skett och att de inte ingått i svaromål. Domstolen finner det inte heller visat att 

verkställighet skulle strida mot grunderna för den svenska rättsordningen. Således 

föreligger inget hinder mot verkställighet enligt art. 34. Domstolen bemöter inte 

uttryckligen svarandenas påstående om att de inte var ansvariga i sak, vilket skulle 

kunna bero på att den utländska domen aldrig får omprövas i sak enligt art. 36 och art. 

45.2. En materiell prövning av vem som är skyldig att fullgöra den förpliktelse som den 

utländska domen avser bör rimligen klassas som en omprövning i sak.  

 

Eftersom de av svarandena åberopade omständigheterna inte räcker för vägrad 

verkställighet enligt art. 34 eller art. 35, avslår hovrätten parternas ansökan om ändring 

av verkställbarhetsbeslutet. Beslutet står därmed fast och rockgruppen kan ansöka om 

verkställighet hos KFM.
96

 Verkställbarhetsförklaringen ger alltså gruppen möjlighet att 

få den brittiska domen verkställd i Sverige med hjälp av svenska exekutiva 

myndigheter. Den faktiska verkställigheten regleras av nationell rätt.
97

 

 

I detta sammanhang kan noteras att enligt ett lagförslag ska ett generellt överflyttande 

av exekvaturförfarandet från Svea hovrätt till tingsrätt ske.
98

 I och med att 2012 års 

Bryssel I-förordning inte föreskriver något exekvaturförfarande har förslaget visserligen 

ingen betydelse för verkställighetsmål som upptas efter att förordningen börjar 

tillämpas. Den nu gällande Bryssel I-förordningen kommer emellertid även 

fortsättningsvis att tillämpas på domar som meddelats innan 10 januari 2015, se art. 66 i 

2012 års Bryssel I-förordning, varför åtgärden är i högsta grad relevant.  

  

Skälet till den föreslagna ordningen är att den vore bättre förenlig med 

instansordningens princip.
99

 Vad gäller det anförda skälet som sådant, finns inget att 

anmärka. Dessutom har exekvaturprövningen i andra, med Sverige jämförbara, 

medlemsstater sedan länge varit förlagd till underinstanser.
100

 Dock kan ifrågasättas om 

inte Svea hovrätt rent kunskapsmässigt är bättre lämpad för exekvaturprövningar 

eftersom prövningarna hittills skett där. Hovrätten har en kännedom om och erfarenhet 
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av förfarandet som inte finns hos tingsrätt.  Visserligen kommer tingsrätterna rimligen 

att tillgodogöra sig erforderlig kunskap med tiden. Frågan kvarstår dock om inte 

kvaliteten inledningsvis kommer att lida skada av den föreslagna förändringen.   

 

 

3.1.2     En kort kommentar 

 

Fallet ovan antyder att Bryssel I-förordningen tjänar sitt syfte. Den brittiska domen 

kunde de facto åtnjuta fri rörlighet inom unionen, om än efter en kontroll och visst 

processande vid domstol i verkställighetsstaten. Enligt kommissionen är emellertid de 

mellanliggande åtgärderna ett alltför högt pris att betala, eftersom de innebär att 

medborgare och företag måste offra tid och pengar för att kunna hävda sina rättigheter 

utomlands.
101

 I ingressen till 2012 års Bryssel I-förordning framhålles följaktligen att ett 

av syftena med omarbetningen är att ytterligare förenkla den fria rörligheten av 

domar.
102

 

 

 

3.2     2012 års Bryssel I-förordning 

 

Den 10 januari 2015 börjar alltså 2012 års Bryssel I-förordning tillämpas.
103

 Nya regler 

kommer då generellt att gälla för internationell verkställighet av förmögenhetsrättsliga 

domar. En av nyheterna i förordningen är att exekvaturförfarandet har avskaffats, se art. 

39.  Det innebär att den utländska domen inte behöver förklaras verkställbar för att 

kunna verkställas i Sverige, utan den betraktas som verkställbar per se.
104

 

Konstaterandet ger upphov till flera frågor. Kan svaranden fortfarande motsätta sig 

verkställighet? Hur ser förfarandet ut? Hur säkerställs svarandens 

rättssäkerhetsgarantier? Exempelfallet ovan i avsnitt 3.1.1 får illustrera hur de nya 

reglerna fungerar.  
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Låt säga att händelserna utspelat sig någon gång efter januari år 2015. Rockgruppen 

hade då inte behövt ansöka om någon verkställbarhetsförklaring vid Svea hovrätt.
105

 

Parten skulle istället ansöka om verkställighet av den brittiska domen direkt hos 

KFM,
106

 något som enligt den nu gällande Bryssel I-förordningen sker först efter att 

exekvaturförfarandet avslutats och en verkställbarhetsförklaring utfärdats, jämför art. 

42.1 i 2012 års Bryssel I-förordning och art. 38 i Bryssel I-förordningen.    

 

För att ansöka om verkställighet skulle rockgruppen i enlighet med art. 42.1 inge den 

brittiska domen och ett av den brittiska domstolen utfärdat verkställbarhetsintyg till 

KFM. De svenska svarandena skulle efter Totos ansökan delges domen och 

verkställbarhetsintyget i enlighet med svensk rätt, se art. 43.1.  

 

Visserligen finns enligt 2012 års Bryssel I-förordning inte någon 

verkställbarhetsförklaring att överklaga, men i art. 45 finns grunder för att vägra 

verkställighet fortfarande kvar och kan åberopas av den part som motsätter sig 

verkställighet. Svarandena skulle för detta ändamål vara hänvisade till att väcka talan 

vid domstol och yrka att hinder mot verkställighet föreligger, se art. 46 och art. 47.1. 

Den prövning som enligt den nuvarande Bryssel I-förordningen uppnås genom ett 

överklagande av sökandens verkställbarhetsförklaring, kommer alltså enligt den nya 

regleringen till stånd först om svaranden inleder en civilprocess vid domstol.   

 

Enligt ett lagförslag ska behörig domstol för prövningen av förordningens 

vägransgrunder vara densamma som enligt 18 kap. 1 § UB prövar överklaganden av 

KFM:s beslut.
107

 Det innebär att talan ska väckas vid en domstol knuten till svarandens 

hemvistort.  

 

Att svaranden måste väcka talan vid domstol för att få till stånd en prövning av 

förordningens vägransgrunder kan sägas innebära att den nya förordningen lägger mer 

ansvar på svaranden än den nu gällande förordningen gör. Istället för att åberopa 

vägransgrunderna i ett redan påbörjat förfarande, måste svaranden inleda ett helt nytt 

förfarande vid ett nytt forum. Vidare kan enligt den nuvarande Bryssel I-förordningen 
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prövning av vägransgrunder ske även efter att sökanden överklagat ett avslagsbeslut på 

sin ansökan om verkställbarhetsförklaring. Ett överklagande inleder nämligen 

exekvaturförfarandets andra, kontradiktoriska skede, se art. 43.1, art. 43.3 och art. 45.1. 

Svaranden har alltså enligt den nuvarande Bryssel I-förordningen möjlighet att åberopa 

förordningens vägransgrunder utan att själv vara den part som överklagar. Rätten att 

åberopa vägransgrunder uppkommer nämligen som konstaterats även i de fall sökanden 

överklagar hovrättens beslut. Enligt 2012 års Bryssel I-förordning gäller istället att 

svaranden måste initiera prövningen.    

 

 

3.3     Ett effektivare förfarande? 

 

3.3.1     Hur påverkas parterna av den nya förordningen? 

 

Det kan konstateras att vissa praktiska skillnader mellan de två Bryssel I-förordningarna 

finns. En följdfråga blir vad dessa skillnader faktiskt innebär. Att exekvaturförfarandet 

kan påstås vara en tydlig ideologisk markering är en sak, men vad den i praktiken 

innebär för parterna är en annan.  

 

I kommissionens förslag till 2012 års Bryssel I-förordning förklaras att skälet till 

avskaffandet av exekvaturförfarandet är att göra verkställighetsprocessen snabbare och 

mindre kostsam för parterna.
108

 Nedan kommer kommissionens argument att bemötas i 

syfte att utröna huruvida den nya förordningens förfarande verkligen är en effektivare 

och billigare process för parterna. 

 

 

3.3.2     Tidsaspekten 

 

Det faktum att ofullständiga ansökningar ger upphov till långa väntetider innan 

verkställighet kan ske, har anförts vara ett problem med den nuvarande Bryssel I-

förordningen.
109

 Det är ett problem som 2012 års Bryssel I-förordning förmodligen inte 
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kan råda bot på. Visserligen ska sökanden inte lämna in någon ansökan om 

verkställbarhetsförklaring till Svea hovrätt enligt den nya förordningen. Emellertid ska 

istället en ansökan om verkställighet inges till KFM. Det bör inte föreligga något 

samband mellan vilken myndighet en ansökan ska inges till och hur väl ansökan ifylles. 

Att det är KFM som mottar sökandens handlingar istället för Svea hovrätt bör således 

inte ha någon betydelse för om handlingarna blir korrekt ifyllda av sökanden eller inte.  

 

En viktig skillnad är dock att enligt den nuvarande Bryssel I-förordningen ska två 

ansökningar lämnas in, en ansökan om verkställbarhetsförklaring vid domstol och en 

ansökan om faktisk verkställighet vid nationell exekutiv myndighet. Enligt 2012 års 

Bryssel I-förordning ska sökanden bara ansöka om faktisk verkställighet. Risken för att 

en ansökan är inkomplett skulle därmed kunna antas vara större vid tillämpning av den 

nuvarande Bryssel I-förordningen. Den kräver ju som konstaterats att sökanden fyller i 

fler handlingar, i och med kravet på att sökanden först måste ansöka om 

verkställbarhetsförklaring. Rimligen är risken för att någon handling blir felaktigt ifylld 

större ju fler handlingar sökanden har att hantera. 

 

Mot ett sådant antagande kan dock anföras att den nya förordningens art. 46 föreskriver 

att svaranden ska väcka talan vid tingsrätt för prövning av förordningens 

vägransgrunder. Visserligen ska ingen ansökan om verkställbarhetsförklaring göras av 

sökanden, men istället tillkommer i förekommande fall att svaranden ska väcka talan 

vid tingsrätt Rimligen bör även en bristfälligt ifylld stämningsansökan kunna ge upphov 

till tidsutdräkter. Någon minskning av problemet med dröjsmål på grund av 

ofullständigt ifyllda ansökningar bör därmed inte vara att förvänta. En bristfälligt ifylld 

ansökan om verkställbarhet kommer inte längre att kunna fördröja 

verkställighetsförfarandet, men momentet ersätts av ett annat moment som kan befaras 

leda till ett utdraget förfarande, nämligen svarandens ansökan om prövning av 

vägransgrunder. 

 

Något som dock skulle kunna förväntas leda till tidsmässigt kortare förfaranden är det 

faktum att eftersom exekvaturförfarandet avskaffats, inträder genast det nationellt styrda 

verkställighetsstadiet. Istället för att domen först genomgår ett exekvaturförfarande och 
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därefter bli föremål för faktisk verkställighet, hamnar den enligt den nya förordningen 

direkt i förfarandet för faktisk verkställighet.
110

   

 

Visserligen kvarstår svarandens möjlighet att åberopa förordningsstadgade 

vägransgrunder trots att inget exekvaturförfarande äger rum, i och med möjligheten att 

väcka talan vid tingsrätt om att hinder mot verkställighet föreligger. Konsekvensen av 

avskaffandet av exekvaturen är dock att prövningen av förordningens vägransgrunder 

kan ske samtidigt som det nationella förfarandet pågår. När svaranden i förekommande 

fall väljer att väcka talan för prövning av förordningens vägransgrunder, är domen redan 

föremål för ett nationellt verkställighetsförfarande. Den ”tidsmässiga” uppdelningen 

mellan ett förordningsstyrt och ett nationellt styrt förfarande finns alltså inte kvar.
111

   

 

Enligt den nu gällande Bryssel I-förordningen ska en utfärdad verkställbarhetsförklaring 

överklagas senast en månad efter att svaranden delgivits den, se art. 43.5. Innebörden av 

den tidsmässiga uppdelning som idag råder är således att prövningen av vägransgrunder 

kan komma att starta först en månad efter att svaranden delgivits 

verkställbarhetsförklaringen. Ju längre tid svaranden väntar med att överklaga, desto 

längre tid tar det innan prövningen av vägransgrunder kommer till stånd och i 

förlängningen till det att den faktiska verkställighetsfasen inträder. Någon sådan 

tidsutdräkt kan inte bli aktuell enligt 2012 års Bryssel I-förordning eftersom det inte 

finns någon verkställbarhetsförklaring att överklaga. 

 

För att den eftersträvade tidsvinsten verkligen ska uppkomma krävs i och för sig att 

svaranden har vetskap om hur det nya förfarandet ser ut. Vet svarande till exempel inte 

att vägransgrunder hänförliga till förordningen prövas i tingsrätt är det möjligt att 

invändningarna framförs till KFM, som ju är den myndighet som fattat 

verkställighetsbeslutet. För gemene man kan det förefalla naturligt att i syfte att bestrida 

ett beslut, vända sig till det organ som fattat beslutet ifråga.  

 

Som en lösning på detta problem har emellertid föreslagits att om svaranden inför KFM 

åberopar förordningsstadgade vägransgrunder ska KFM genast underrätta parten om att 
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 Art. 39 i 2012 års Bryssel I-förordning.  
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tingsrätt är den myndighet som är behörig att pröva sådana invändningar.
112

 Mot denna 

lösning kan anföras att det vore mer effektivt om svaranden får underrättelsen redan 

innan denne framför sina invändningar, förslagsvis i samband med delgivningen av 

domen och verkställbarhetsintyget. På så vis kan svaranden i förekommande fall vända 

sig till rätt myndighet direkt. Det bör vara mindre tidskrävande att i förebyggande syfte 

upplysa svaranden om förfarandets gång, än att ge svaranden behövliga upplysningar 

först då denne vänt sig till fel myndighet. Vidare kan antas att svarandens upplevelse av 

processen blir mer positiv om fullständig information tillhandahålles redan från början.  

 

I doktrin har hävdats att det nya systemet med att väcka talan vid domstol för att kunna 

åberopa förordningens vägransgrunder kan vara mer tidskrävande än att överklaga en 

verkställbarhetsförklaring enligt den nu gällande Bryssel I-förordningen.
113

 Huruvida 

detta stämmer beror på den nationella rätten och effektiviteten hos det nationella 

domstolsväsendet. Det som skulle kunna göra att prövningen av vägransgrunder tar mer 

tid i anspråk om den sker i form av en ny talan jämfört med om den sker inom ramen för 

ett exekvaturförfarande, är faktorer såsom huruvida lång tid förflyter mellan väckande 

av talan och behandling av ärendet, hur lång tid behandlingen av ärendet tar, hur snart 

dom meddelas och så vidare. Vad svensk rätt anbelangar finns inte några absoluta 

tidsfrister i nämnda avseenden. Om KFM:s föreslagna underrättelseplikt gentemot 

svaranden rörande tingsrättens behörighet fungerar i praktiken, bör dock åtminstone 

tidsutdräkter som beror på att svaranden vänder sig till fel myndighet kunna undvikas. 

 

Det är möjligt att det förfarande för prövning av förordningens vägransgrunder som 

2012 års Bryssel I-förordning föreskriver faktiskt tar mer tid i anspråk än en prövning 

inledd genom överklagande av en verkställbarhetsförklaring i ett exekvaturförfarande. 

Emellertid kvarstår det faktum att processen trots allt löper parallellt med det nationella 

förfarandet, vilket gör att verkställighetsprocessen i sin helhet kan tänkas bli kortare.     

 

Förfarandet för åberopande av nationella vägransgrunder regleras av nationell rätt.
114

 

Det innebär att tidsramen för detta skede av verkställighetsprocessen kommer att vara 

densamma vid tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning, vad anbelangar 
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utsökningsrätten.
115

 Någon tidsmässig vinst är med andra ord inte att förvänta i detta 

hänseende. 

 

Utifrån dessa konstateranden drar jag slutsatsen att huruvida tidsvinster kommer att 

uppnås när 2012 års Bryssel I-förordning börjar tillämpas, kan sägas bero på om 

svaranden invänder mot verkställigheten och om svaranden i så fall väljer att åberopa 

både förordningsstadgade och nationella vägransgrunder eller bara ett av alternativen. 

Slutsatsen kan dock inte tillmätas någon verklig tyngd. Att förfarandet tar längre tid om 

svaranden motsätter sig verkställighet förefaller vara en självklarhet. Det kan dessutom 

tänkas att ett fall reglerat av Bryssel I-förordningen där verkställbarhetsförklaringen inte 

överklagas utan svaranden bara invänder mot själva verkställigheten i det nationella 

förfarandet tar kortare tid än ett fall reglerat av 2012 års Bryssel I-förordning där 

svaranden utnyttjar alla möjligheter att motsätta sig verkställighet.  

 

Sambandet mellan exekvaturförfarandets avskaffande och de tidsmässiga vinster som 

2012 års Bryssel I-förordning eventuellt innebär, förefaller inte vara särskilt adekvat. 

Avskaffandet medför visserligen att verkställbarhetsförklaringen och därmed 

möjligheten att överklaga densamma försvinner. Någon överklagandeprocess kan 

följaktligen inte komma att löpa innan det nationella förfarandet inleds. Å andra sidan 

införs istället en möjlighet att väcka talan om fastställelse av att någon av förordningens 

vägransgrunder föreligger. Det avskaffade förfarandet ersätts således av ett nytt 

förfarande för prövning av förordningens vägransgrunder. Den direkta orsaken till att 

den nya verkställighetsprocessen eventuellt kan komma att gå snabbare är att det 

unionsrättsliga och det nationella förfarandet pågår parallellt. Domen är föremål för 

prövning av förordningsstadgade respektive nationella vägransgrunder samtidigt. Det 

hade kunnat åstadkommas utan ett avskaffande av exekvaturförfarandet, exempelvis 

genom ett stadgande om att nationella invändningar ska prövas inom ramen för 

exekvaturförfarandet.  

 

 

 

                                                           
115

 Någon absolut tidsfrist för framförande av hinder enligt 3 kap. 21 § UB finns inte. Det stadgas i 4 kap. 

10 § UB att verkställighet ska ske snarast möjligt efter att behövliga handlingar inkommit till KFM och 

kravet på underrättelse i 4 kap. 12 § har tolkats så att det bör ske cirka två veckor innan verkställighet, 

Gregow, Utsökningsrätt s. 184. 
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3.3.3     Kostnadsaspekten 

 

Enligt en av kommissionen sammanställd konsekvensanalys av Bryssel I-

förordningen
116

 är det främst tre moment som gör verkställbarhetsförklaringen kostsam. 

Dessa moment utgörs av kostnader för översättning av domar, delgivning och ombud.
117

 

Frågan blir därför hur de moment, som i Bryssel I-förordningen uppges vara dyrast, ser 

ut i 2012 års Bryssel I-förordning. Är någon förändring i kostnadshänseende att 

förvänta? 

 

Att översätta en dom till verkställighetsstatens språk sägs i konsekvensanalysen kosta 

300 euro per sida,
118

 vilket för helhetsbildens skull kan jämföras med att exekvaturens 

totala kostnad i ett enkelt ärende uppges variera från 1 100 euro i Bulgarien till nästan   

4 000 euro i Storbritannien.
119

 Här ska erinras om att domarna i många länder är 

betydligt längre än i Sverige vilket, om prisuppgiften stämmer, gör det förståeligt att 

översättning utgör en stor kostnad.  

 

Art. 55.2 i Bryssel I-förordningen stadgar att den domstol vid vilken sökanden ansöker 

om en verkställbarhetsförklaring får begära en översättning av de handlingar sökanden 

inger. Handlingarna i fråga utgörs av en kopia av den utländska domen och ett intyg 

utfärdat av ursprungsdomstolen, se art. 53. Inger sökanden inte nämnda intyg kan 

domstolen i verkställighetsstaten i enlighet med art. 55.1 antingen godta en likvärdig 

handling eller, om tillgängliga uppgifter anses tillräckliga, befria sökanden från 

skyldigheten att inge intyget. De handlingar som kan komma att översättas är alltså 

normalt den utländska domen och ett intyg på en sida.   

 

Enligt 2012 års Bryssel I-förordning gäller istället att den verkställande myndigheten 

vid vilken sökanden ansöker om verkställighet får, när så är nödvändigt, begära att 

sökanden tillhandahåller en översättning eller en translittering av innehållet i 

verkställbarhetsintyget som ursprungsdomstolen utfärdat, se art. 42.3. Intyget är fyra 

sidor långt.  En översättning av själva domen får enligt art. 42.4 begäras endast om 

handläggningen av målet inte kan fortsätta utan en sådan översättning. Här kan en viktig 

                                                           
116

 SEC(2010) 1547 final. 
117

 A.a. s. 12 f. 
118

 A.a. s. 12, fotnot 23. 
119

 A.a. s. 13. 



36 

 

skillnad i förhållande till den nu gällande Bryssel I-förordningen identifieras. 

Översättning av själva domen blir nämligen aktuellt endast i undantagsfall. 

Huvudregeln är att det bara är verkställbarhetsintyget som översätts, vilket bör reducera 

kostnaden för översättning i stor utsträckning.  

 

I 2012 års Bryssel I-förordning finns emellertid även en bestämmelse som reglerar 

svarandens rätt att begära översättning. Enligt art. 43.2 får en svarande som har hemvist 

i en annan medlemsstat än ursprungsstaten begära en översättning av domen i syfte att 

bestrida verkställigheten, såvida domen inte är skriven på eller åtföljd av en 

översättning till ett språk denne förstår eller som utgör officiellt språk i dennes 

hemviststat. Enligt Heidelbergrapporten överklagas dock bara upp till 5% av alla 

utfärdade verkställbarhetsförklaringar. Om svarande inte kommer att bestrida 

verkställighet i större utsträckning än så när 2012 års Bryssel I-förordning börjar 

tillämpas, kommer det således endast i undantagsfall förekomma att den utländska 

domen översätts i sin helhet med anledning av att svaranden begärt det.  

 

Art. 47.3 i 2012 års Bryssel I-förordning stadgar att svaranden vid ansökan om vägrad 

verkställighet ska förse domstolen i fråga med den utländska domen och vid behov en 

översättning eller translittering av den. Bestämmelsen kan vid en första anblick förefalla 

betungande för svaranden. Det ska dock erinras om att svaranden, enligt vad som nyss 

redogjorts för, själv har rätt att under vissa förutsättningar begära en översättning av den 

utländska domen. Om den översättning svaranden begärt sammanfaller med domstolens 

begäran, bör rimligen ingen kostnad uppstå eftersom svaranden redan har den 

efterfrågade översättningen tillgänglig. Kravet kan emellertid antas bli betungande för 

svaranden i de fall denne förstår det språk domen är författad på och därmed inte har rätt 

att själv begära en översättning och i de fall det språk svaranden begärt att domen ska 

översättas till inte är samma språk som domstolen efterfrågar. Svaranden kan i 

undantagsfall befrias från skyldigheten att förse domstolen med en översättning av 

domen. Enligt art. 47.3 st. 2 kan detta ske om domstolen redan har erforderliga 

handlingar eller då det vore orimligt att inkräva dem av svaranden. I det senare fallet får 

domstolen kräva att sökanden istället ska inge handlingarna.  

 

Sammanfattningsvis innebär 2012 års Bryssel I-förordning följande för parternas 

översättningskostnader. I ett fall där svaranden inte motsätter sig verkställighet kan 
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sökandens kostnad för översättning förväntas minska när den nya förordningen börjar 

tillämpas. Istället för att den utländska domen översätts i sin helhet kommer som 

huvudregel nämligen gälla att det bara är ett verkställbarhetsintyg som översätts. I ett 

fall där svaranden istället väljer att motsätta sig verkställighet genom att vid tingsrätt 

ansöka om prövning av förordningens vägransgrunder, kommer sökanden emellertid 

även fortsättningsvis att belastas med kostnaden för att översätta hela domen. 

Svarandens rätt till översättning är dock inte ovillkorlig, varför den nya förordningen 

trots allt kan sägas vara mer fördelaktig för sökanden än den nuvarande Bryssel I-

förordningen.   

 

För svaranden tillkommer dock vid tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning en 

tidigare obefintlig kostnad för översättning i de fall denne väljer att ansöka om vägrad 

verkställighet. Svaranden åläggs nämligen att vid behov förse domstolen i fråga med en 

översättning av den utländska domen. Skyldigheten kan i vissa fall överföras på 

sökanden.  

 

En alternativ infallsvinkel presenteras dock i doktrin, där det framhålles att kostnaden 

för översättning minskar naturligt i takt med teknikens framfart.
120

 Möjligen kommer 

översättning inte att utgöra någon stor kostnad i framtiden tack vare teknikens 

utveckling. Ju lägre kostnaden är, desto mindre betydelse bör det ha vilken part som 

belastas med den.   

 

Vad delgivning anbelangar finns även i 2012 års Bryssel I-förordning ett krav på att 

svaranden ska bli delgiven, se art. 43.1.
121

 Skillnaden är att vid tillämpning av Bryssel I-

förordningen är det en verkställbarhetsförklaring samt beslutet från Svea hovrätt som 

delges svaranden, medan det från och med januari år 2015 kommer att handla om 

delgivning av ett verkställbarhetsintyg utfärdat av ursprungsdomstolen och om 

nödvändigt själva domen.
122

 I båda fallen aktualiseras delgivningslagen, se 1 §. Sättet 

för delgivning ska väljas utifrån utgångspunkten att det ska vara ändamålsenligt och så 
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 Timmer, Journal of Private International Law 2013(1) s. 146. 
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 Delgivning är viktigt för att det kan sägas utgöra en nödvändig förutsättning för att svaranden ska 

kunna ingå i svaromål. I fall av tredskodom bör delgivningen kunna tillskrivas än mer vikt, då den kan 

sägas utgöra den enda garanten för att svarandens frånvaro är frivillig, se COM(2002) 159 final s. 4.  
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 Jämför art. 42.2 i Bryssel I-förordningen och art. 43.1 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
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enkelt som möjligt.
123

 En förändring av vilka handlingar som ska delges bör rimligen 

inte föranleda att valet av delgivningssätt blir ett annat. Därmed finns inte anledning att 

tro att kostnaden för delgivning kommer att bli mindre i och med tillämpning av den 

nya förordningen.  

 

I konsekvensanalysen antas att ett genomsnittligt fall kräver totalt fem timmars arbete 

av parternas ombud, medan ett mer invecklat fall uppskattas ta sammanlagt fem dagar i 

anspråk av ombuden.
124

 Kravet på att sökanden i de fall denne saknar postadress i 

verkställighetsstaten måste anlita ett ombud enligt art. 40.2 i Bryssel I-förordningen har 

uttryckligen slopats i den reviderade förordningen, se art. 41.3.  

 

Ett antagande skulle kunna vara att ombud kommer att anlitas i mindre utsträckning vid 

tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning, vilket i så fall skulle minska den totala 

kostnaden för verkställighet. Frågan är dock om så verkligen kommer att bli fallet. 

Parterna bör även efter exekvaturavskaffandet vara angelägna om att få juridisk hjälp i 

samma utsträckning som nu. Parterna kan nämligen förmodas ha störst behov av hjälp 

när prövning av vägransgrunder aktualiseras, vilket rimligen inte påverkas av att 

förfarandet för den prövningen förändras.  

 

Möjligen kommer behovet av juridisk hjälp rentav att bli större med anledning av att 

prövning av förordningsstadgade vägransgrunder kommer att kräva ett inledande av en 

helt ny process. Detta bör särskilt gälla sökanden, som kan tänkas sakna kännedom om 

verkställighetsstatens inhemska processrätt och som därmed kan ha svårt att försvara sin 

rätt om svaranden väljer att väcka talan om prövning av förordningens vägransgrunder.  

 

En reflektion över vad som framförts angående kostnadsfrågan, är att de faktorer som 

styr kostnaden för verkställighet kan justeras utan att exekvaturförfarandet avskaffas. 

Det hade varit möjligt att åstadkomma förändringar och samtidigt behålla 

exekvaturförfarandet. Restriktioner i översättningen av handlingar, såsom att det endast 

i undantagsfall kan komma i fråga att domen i sin helhet översätts, och ett slopande av 

kravet på ombud i verkställighetsstaten bör inte kräva att exekvaturförfarandet 

avskaffas. Rimligen vore det mer förenligt med proportionalitetsprincipen att göra 
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förfarandet mer effektivt genom att förändra enskilda moment, istället för att slopa 

förfarandet helt och hållet. Art. 5.4 i fördraget om Europeiska unionen (FEU) förklarar 

nämligen proportionalitetsprincipens innebörd som att unionens åtgärder till innehåll 

och form inte ska gå utöver vad som krävs för att uppnå målen i fördragen. Om målet är 

att ytterligare förenkla den fria rörligheten av domar genom att göra gränsöverskridande 

verkställighet mindre kostsamt finns, som nyss konstaterats, enklare sätt att uppnå det 

på än att avskaffa exekvaturförfarandet.   

 

Utifrån det nu ovan sagda framstår kommissionens påstående om att ett avskaffande av 

exekvaturförfarandet gör verkställighetsprocessen billigare inte som helt övertygande. 

Det påstådda sambandet mellan ett avskaffande av exekvaturförfarandet och en 

minskning av kostnader går uppenbarligen att ifrågasätta. Det är inte 

exekvaturförfarandet som sådant som gör verkställighet kostsamt. Upphovet till 

kostnaderna är istället de olika moment som krävs för att verkställighet ska komma till 

stånd. Dessa moment finns kvar även i 2012 års Bryssel I-förordning. Åberopande av 

vägransgrunder kommer fortfarande att kunna ske. Det kommer fortfarandet att finnas 

behov av juridiska ombud och översättning av handlingar. Skillnaden är att momenten i 

fortsättningen kommer att betraktas som självständiga, inte som beståndsdelar i ett 

exekvaturförfarande. 
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4     Vägransgrunder 

 

4.1     EU-rätt 

 

4.1.1     Bryssel I-förordningen 

 

I det föregående kapitlet redogjordes för hur det gränsöverskridande 

verkställighetsförfarandet rent praktiskt går till. Här kommer de fem vägransgrunder 

som Bryssel I-förordningen erbjuder att presenteras. Grunderna för att vägra 

verkställighet av en dom är desamma som för att vägra erkännande. Dessa grunder, som 

är obligatoriska och uttömmande, återfinns i art. 34 och art. 35.
125

  

 

Vägransgrunderna ska ses i ljuset av förordningens syfte. Det innebär att möjligheten att 

överhuvudtaget vägra verkställighet är ett undantag från principen om fri rörlighet av 

domar. Det ska också erinras om att förbudet mot att ompröva en dom i sak som 

uppställs i art. 36 och art. 45.2 genomsyrar hela förordningen.
126

  

 

 

4.1.1.1     Art. 34.1 – det så kallade ordre public-förbehållet 

 

Ordre public-förbehållet tar sikte på de situationer då resultatet av att erkänna en 

utländsk dom uppenbart skulle strida mot de mest fundamentala principerna i 

verkställighetsstatens rättsordning. Det rör med andra ord situationer om vissa 

exceptionellt viktiga principer som måste prioriteras framför internationella eller EU-

rättsliga överenskommelser.
127

 Vad som ingår i ett lands ordre public styrs av den 

nationella rätten och varierar med rättens utveckling. EU-domstolen sätter dock de yttre 

gränserna för vad som kan anses falla under ordre public-förbehållet.
128
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Ordre public-förbehållet kan röra såväl materiella som processuella aspekter.
129

 

Ursprungligen ansågs bestämmelsen dock ta sikte endast på fall där ett erkännande av 

en utländsk som skulle strida mot grunderna för verkställighetsstatens rättsordning i 

materiellt avseende. Uppfattningen var att art. 34.2 var den enda bestämmelsen som 

kunde hindra verkställighet på grund av processuella omständigheter.
130

 Avgörandet i 

fallet Dieter Krombach mot André Bamberski från år 1998 utvidgade emellertid ordre 

public-förbehållet.
131

 Den tyska medborgaren Krombach hade i Frankrike varit föremål 

för en förundersökning rörande fransmannen Bamberskis dotters död. Krombach blev 

instämd vid fransk domstol, men valde att istället för att inställa sig personligen anlita 

en försvarare. Enligt fransk lag var det dock inte tillåtet för försvarare att delta i 

rättegången i den tilltalades utevaro. En tredskodom på meddelades därför. Enligt 

domen skulle Krombach betala skadestånd till Bamberski.  

 

Bamberski ansökte om och beviljades verkställighet av domen i Tyskland enligt 

Brysselkonventionens regler. Krombach överklagade dock verkställighetsbeslutet under 

åberopande av att verkställighet skulle strida mot tysk ordre public. Den tyska 

domstolen begärde då ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen 

av ordre public-förbehållet. EU-domstolen kom fram till slutsatsen att åsidosättande av 

den tilltalades rätt till försvar, såsom den föreskrivs i art. 6 EKMR, faller under ordre 

public-förbehållet. Ordre public-förbehållet tillskrevs därmed även en processuell sida. 

 

Vidare är det så att ordre public-förbehållet ofta åberopas men sällan hörsammas.
132

 I 

princip alla fall där denna vägransgrund framgångsrikt åberopats rör processuell ordre 

public. En möjlig förklaring till det skulle kunna vara att det inte finns några 

fundamentala skillnader mellan medlemsstaternas rättsordningar som kan ge upphov till 

allvarliga materiella konflikter, något som bland annat hävdas av Heidelbergrapportens 

författare.
133

  

 

Mot detta kan dock anföras att fundamentala skillnader kan identifieras. Fallet NJA 

1998 s. 817 kan användas som exempel. En norsk sälfångstinspektör ålades i Norge att 
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betala skadestånd för ärekränkning med anledning av att han i en rapport och i ett TV-

sänt reportage kritiserade ett antal säljägare för deras sätt att utöva sitt yrke. 

Kärandeparterna ville sedermera få domen verkställd i Sverige, vilket föranledde 

diskussion om huruvida verkställighet skulle anses strida mot svensk ordre public i och 

med det starka skydd yttrandefriheten åtnjuter i Sverige.
134

 Det faktum att ett agerande 

som i Sverige är grundlagsskyddat kan leda till skadeståndsansvar i ett annat land för att 

andra intressen där anses mer skyddsvärda, gör det tydligt att materiella skillnader 

mellan rättsordningarna i Europas länder finns. Norge är förvisso inte medlem i EU, 

men exemplet bör ändå tjäna sitt syfte.  

 

I litteraturen framhålls en alternativ förklaring till att ordre public-förbehållets 

materiella sida sällan tillämpas. Det påpekas att eftersom domstolen i 

verkställighetsstaten är förhindrad att ompröva domen i sak, blir möjligheten att göra 

någon materiell granskning av en utländsk dom begränsad.
135

 

 

Kommissionen har ända sedan Brysselkonventionens era velat ta bort ordre public-

förbehållet som vägransgrund.
136

 Heidelbergrapporten antyder dock att det ömsesidiga 

förtroendet medlemsstaterna emellan ännu inte är starkt nog för att avskaffa förbehållet, 

åtminstone inte dess processuella aspekt.
137

 Praxis påvisar nämligen att processuella 

brister av sådan karaktär att verkställighet inte kan medges faktiskt förekommer.
138

 

Många domstolar är med anledning av detta faktum, enligt uppgift, inte enbart positiva 

till genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande.
139

 Förekommandet av 

processuella brister förefaller således skada medlemsstaternas förtroende för andra 

medlemsstaters rättssystem och befästa medlemsstaternas vilja att bevara möjligheten 

att själva säkerställa att svarandens rättssäkerhet iakttagits. En tänkbar slutsats är att om 

denna inställning hos rättsskiparna ska respekteras, kan ordre public-förbehållet inte tas 

bort utan att ersättas av någon annan skyddsmekanism som kan garantera svarandens 

processuella säkerhet. 
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De förmögenhetsrättsliga förordningar som idag saknar exekvaturförfarande, det vill 

säga förordningen om europeisk exekutionstitel, förordningen om europeiskt 

betalningsföreläggande och småmålsförordningen,
140

 saknar alla ett ordre public-

förbehåll. Möjligen är förbehållets avskaffande mindre kontroversiellt när det gäller ett 

instrument med smalt tillämpningsområde, eftersom motsvarande åtgärd med ett 

generellt instrument såsom Bryssel I-förordningen skulle innebära ett generellt 

accepterande av ursprungsstatens rättssäkerhetsbedömning. Visserligen finns i dessa 

förordningar andra skyddsmekanismer, exempelvis en möjlighet till omprövning i 

ursprungsstaten under vissa förutsättningar.
141

 Fortfarande gäller emellertid att den 

lösningen tillskriver ursprungsstaten mer kontroll.  

 

 

4.1.1.2     Art. 34.2 – tredskodomar som meddelats efter brister i delgivning  

 

Inledningsvis ska förhållandet mellan vägransgrunden i art. 34.2 och ordre public-

förbehållet för tydlighetens skull klargöras. Processuella aspekter som inte faller under 

art. 34.2, faller under art. 34.1. Genom praxis kan dock den distinkta gränsen mellan de 

båda bestämmelserna sägas ha suddats ut, i och med att båda vägransgrunderna syftar 

till att värna om den rätt till en rättvis rättegång som föreskrivs i art. 6 EKMR.
142

 Vidare 

kan bestämmelserna även sägas garantera genomslaget av art. 47 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna
143

 eftersom EKMR ingår i unionens 

grundläggande principer, se art. 6.2 i FEU.  

 

Art. 34.2 ska vidare läsas mot bakgrund av art. 26, vilken ställer vissa krav på 

ursprungsdomstolen i de fall talan väcks mot en svarande bosatt i en annan medlemsstat 

och som inte går i svaromål. Domstolen måste i en sådan situation självmant förklara 

sig obehörig om det inte är så att förordningen tillskriver den domsrätt. Vidare ska 

domstolen låta handläggningen av målet vila till dess att det säkerställts att svaranden 

delgivits stämningsansökan eller motsvarande handling i så god tid att svaromål kunnat 
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föreberedas eller att alla nödvändiga åtgärder vidtagits för detta syfte. Regeln är ett 

undantag från vad som i övrigt gäller för behörighetsfrågan. Art. 35.3 stadgar nämligen 

att ursprungsdomstolens behörighet får ifrågasättas endast då tvingande 

behörighetsregler är aktuella.
144

  

 

Existensen av art. 26 skulle kunna förklara varför art. 34.2 utformats förhållandevis 

specifikt, eftersom även art. 26 initierar granskning av svarandes utevaro. Med andra 

ord är art. 34.2 inte den enda bestämmelsen som skyddar svarandes rätt att bli hörd. 

Dock finns viktiga skillnader mellan de båda bestämmelserna. För det första adresserar 

art. 26 ursprungsdomstolen medan art. 34.2 tillämpas av domstolen i 

verkställighetsstaten. Vidare rör art. 26 endast fall där svaranden har hemvist i en annan 

medlemsstat än den stat där talan väckts.  

 

De båda artiklarna är självständiga från varandra. En domstol som prövar huruvida 

hinder mot verkställighet föreligger enligt art. 34.2 är inte bunden av den bedömning 

som ursprungsdomstolen gjort i enlighet med art. 26.
145

 Det innebär exempelvis att 

ursprungsdomstolens bedömning av huruvida svaranden delgivits stämningsansökan i 

tillräckligt god tid, inte påverkar den bedömning som sedermera görs av domstolen i det 

land i vilket sökanden ansökt om en verkställbarhetsförklaring. 

 

Art. 34.2 utpekas i Heidelbergrapporten som den för svaranden viktigaste 

vägransgrunden.
146

 En jämförelse kan här göras med rapportens antydan om att 

medlemsstaterna inte är redo att avhända sig den kontroll som ordre public-förbehållets 

existens innebär. Värnandet om att svaranden behandlats korrekt i den ursprungliga 

rättegången uppfattas som väsentligt och, än viktigare, som något som respektive stat 

har rätt att själv kontrollera.  

 

En relevant följdfråga blir vad det är som ska kontrolleras. Vad innebär bestämmelsen? 

Enligt dess ordalydelse ska delgivning ske i tillräcklig tid och på ett lämpligt sätt. När 
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det gäller tillräcklig tid, handlar bedömningen om huruvida svaranden delgivits 

stämningsansökan i sådan tid att svaromål kunnat förberedas. Domstolen som har att 

pröva vägransgrundens tillämplighet kan anse att delgivning skett i tillräcklig tid trots 

att svaranden inte fått verklig vetskap om stämningsansökan.
147

 Bedömningen tar 

således sikte på om svaranden givits möjlighet att få sådan vetskap. Det innebär också 

att även om delgivning skett i tid, kan domstolen finna att exceptionella omständigheter 

hindrade svaranden från att kunna förbereda sitt svaromål. Domstolen får i sin 

bedömning ta alla omständigheter i beaktande, även sådant som parternas relation till 

varandra. Vidare ska bedömningen göras självständigt från verkställighetsstatens 

inhemska processrätt.
148

 Även när det gäller domstolens prövning av den tidsrymd 

svaranden fått på sig att förbereda svaromålet, råder självständighet.
149

  

 

För att delgivningen ska anses ha skett på lämpligt sätt krävs inte att den utförts helt i 

enlighet med ursprungsstatens reglering. Om delgivningen utförts på ett formellt korrekt 

sätt kan det emellertid antyda att svaranden faktiskt givits adekvat möjlighet att 

förbereda sitt svaromål. På motsvarande sätt inbjuder avvikelser från den sedvanliga 

metoden till vidare utredning av huruvida delgivningen skett på lämpligt sätt.
150

 Även 

innehållet i dokumenten som delges är viktigt. Det ska ge svaranden kännedom om 

grunderna för kärandens yrkande och information om den kommande rättegången.
151

  

 

Domstolen som har att pröva tillämpligheten av art. 34.2 är inte bunden av vad som 

framkommer om delgivningen i det intyg som svaranden enligt art. 53.2 inger 

tillsammans med ansökan om verkställbarhet. Intyget ska istället betraktas som en 

omständighet bland övriga.
152
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4.1.1.3     Art. 34.3 och art. 34.4 – vissa fall av oförenliga domar 

 

Vägransgrunderna rörande oförenliga domar ska inte förväxlas med bestämmelsen om 

litispendens, se art. 27. Art. 27 skulle istället på ett sätt kunna sägas förebygga behovet 

av vägransgrunden i art. 34.3 och även i viss mån art. 34.4 . Upptas inte samma sakfråga 

till prövning i olika medlemsstater samtidigt, bör risken för att icke förenliga domar 

meddelas rimligen bli mindre.  

 

Samma sak ska i kontexten av art. 27 förstås som att de båda målen baseras på samma 

rättsliga och faktiska grund. Det behöver inte röra sig om samma yrkanden, utan 

stadgandet tar istället sikte på den materiella grund som yrkandena vilar på.
153

 Ett 

exempel får illustrera det nu sagda. Ett mål som rör ogiltigförklarande av ett avtal kan 

sägas baseras på samma grund som ett mål rörande utkrävande av prestation enligt 

samma avtal, trots att yrkandena skiljer sig åt. 

 

Litispendensbestämmelsen skulle alltså hindra att dessa två mål upptas parallellt, trots 

att yrkandena är olika. Hade dock det senare yrkandet baserats på ett annat avtal skulle 

inte art. 27 ha hindrat att de båda målen prövades samtidigt, men å andra sidan hade 

möjligen art. 34.3 kunnat aktualiseras i ett senare skede om de två domarna vore 

oförenliga med varandra.  

 

Det ligger i naturen hos art. 27 att bestämmelsen inte kan hindra meddelandet av 

oförenliga domar vid olika tidpunkter. Stadgandet i art. 33.1 om att erkännande ska ske 

automatiskt bör dock i viss utsträckning teoretiskt förebygga det problemet eftersom en 

doms negativa rättskraft hindar väckande av talan angående samma sak i annan 

medlemsstat.
154

 Det är ursprungsstatens nationella rätt som avgör den negativa 

rättskraftens vidd och därmed hur samma sak ska tolkas i detta sammanhang.
155

 

 

Art. 34.3 förutsätter inte att de båda domarna rör samma sak, utan bestämmelsen tar 

sikte på domarnas oförenlighet. Huruvida två domar är oförenliga med varandra avgörs 
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med tillämpning av nationell rätt.
156

 EU-domstolen har dock meddelat en autonom 

tolkning av innebörden att oförenlighet föreligger när domarna har rättsliga 

konsekvenser som utesluter varandra.
157

 Ett exempel skulle kunna vara det förhållande 

att en dom förpliktar en part att utge skadestånd medan en annan dom avslår 

skadeståndsyrkandet. Dessa konsekvenser kan rimligen inte existera parallellt och bör 

därmed kunna sägas vara sinsemellan uteslutande. EU-domstolens uttalande ska vidare 

inte tolkas som att domarna behöver röra samma sak, utan det är deras respektive 

rättsföljder som ska jämföras.
158

  

 

Det ska poängteras att art. 34.4 täcker ett vidare område än art. 27. Artikeln omfattar 

nämligen även domar meddelade i tredjeland, det vill säga domar som meddelats 

utanför förordningens geografiska tillämpningsområde. Art. 27 kan inte hindra att 

processer rörande samma sak pågår parallellt i en medlemsstat och i tredjeland, men art. 

34.4 kan hindra att båda domarna erkänns.  

 

Art. 34.4 har i detta avseende ett snävare tillämpningsområde än art. 34.3 och kräver i 

likhet med litispendensbestämmelsen att de två domarna rör samma sak. Kopplingen till 

regler om litispendens och erkännande finns dock inte i den del artikeln rör domar från 

tredjeland, eftersom tredjeland inte är bundet av förordningen.  

 

 

4.1.1.4     Art. 35.1 – avvikelser från vissa domsrättsregler 

 

Art. 35.1 utgör ett undantag från förbudet mot att ompröva ursprungsdomstolens 

behörighet.
159

 Att skydda svaranden från att behöva gå i svaromål vid en domstol som i 

strid med förordningen tagit sig domsrätt, har alltså i vissa fall ansetts viktigare än att 

strikt tillämpa principen om ömsesidigt erkännande. De kategorier av tvister som 
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bestämmelsen omfattar är försäkringstvister, konsumenttvister och tvister där 

behörigheten är exklusiv.
160

  

 

När det gäller förbehållet om åsidosättanden av reglerna om exklusiva fora som finns i 

art. 22, är skälet till dess existens att en domstol som gör avsteg från art. 22 inte ska 

kunna förlita sig på att domen ändå kan åtnjuta fri rörlighet.
161

 I de fall som upptas i art. 

22 anses kopplingen mellan tvisten och en viss medlemsstat vara så stark att domsrätt 

föreligger oberoende av såväl svarandens som kärandens hemvist.
162

 Utöver den 

särskilda anknytningen mellan tvisten och staten gäller också att de juridiska områden 

som bestämmelsen rör är föremål för speciell lagstiftning i samtliga medlemsstater.
163

 

Bland de typer av tvister som upptas i art. 22 märks bland annat talan om sakrätt i fast 

egendom.
164

 Det bör ligga i tvistens natur att den lämpligen upptas av en domstol i det 

land där den fasta egendomen är belägen, då det underlättar syn och annan utredning 

som kan vara påkallad. 

 

 

4.1.2     2012 års Bryssel I-förordning 

 

Enligt kommissionens förslag till den nya förordningen skulle vissa förändringar ske 

vad gäller vägransgrunderna. Materiell ordre public skulle avskaffas, liksom 

vägransgrunder som hindrar verkställighet då tvingande behörighetsregler åsidosatts. 

Omständigheter rörande svarandens möjlighet att ingå i svaromål skulle, istället för att 

utgöra en vägransgrund som prövas i verkställighetsstaten, utgöra skäl till omprövning i 

ursprungsstaten.
165

 I den slutliga förordningstexten har dessa förändringar däremot inte 

intagits. Vägransgrunderna räknas upp i art. 45 och är i princip desamma som i Bryssel 

I-förordningen. Emellertid skiljer sig 2012 års Bryssel I-förordning från den nu gällande 

förordningen i ett viktigt avseende, nämligen att arbetstagare skyddas på samma sätt 
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som konsumenter och försäkringstagare i vad gäller domsrätt.
166

 En dom får alltså inte 

verkställas om ursprungsdomstolen åsidosatt domsrättsregler som skyddar arbetstagare.   

 

 

4.2     Nationell rätt 

 

4.2.1     Det nationella förfarandet 

 

Verkställigheten regleras av den verkställande statens nationella rätt i den utsträckning 

EU-rättsliga regler saknas.
167

 För Sveriges vidkommande innebär detta tillämpning av 

UB. Av balkens 1 kap. 1 § framgår att dess tillämpningsområde innefattar verkställighet 

av dom eller annan exekutionstitel som rör betalningsskyldighet eller annan förpliktelse. 

Av 3 kap. 2 § UB följer dock att lagstöd krävs för verkställighet av utländsk dom.  

 

Av 1 kap. 3 § följer att KFM är den myndighet som svarar för verkställigheten. Enligt 

nu gällande regler inger den part som vill begära verkställighet den utfärdade 

verkställbarhetsförklaringen till KFM, se 2 kap. 2 §. Verkställighet sker alltså inte 

automatiskt efter att ansökan om verkställbarhetsförklaring har bifallits, utan sökanden 

måste själv ansöka om verkställighet av beslutet.
168

  

 

När 2012 års Bryssel I-förordning börjar tillämpas kommer sökanden istället att direkt 

inge sin dom till KFM. Domen hamnar alltså direkt i verkställighetsskedet, formellt 

utan mellanliggande åtgärder. Den verkliga avsaknaden av mellanliggande åtgärder bör 

dock kunna ifrågasättas med tanke på att exekvaturförfarandet ersätts av ett nytt 

förfarande för åberopande av förordningsstadgade vägransgrunder. Å ena sidan ska den 

utländska domen verkställas som en svensk dom, men å andra sidan kan fortfarande 

sådana hinder mot verkställigheten åberopas som inte kan åberopas mot en svensk dom. 

Förordningen är inte tillämplig på rent inhemska förhållanden, varför de 

förordningsstadgade vägransgrunderna inte kan åberopas mot verkställighet av en 

svensk exekutionstitel.
169

 Verkställighet av en svensk dom kan således vägras endast 
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med hänvisning till någon av de svenska vägransgrunderna. Vad gäller en utländsk dom 

kan såväl svenska som EU-rättsliga vägransgrunder hindra verkställighet.  

 

Vid tillämpning av den nu gällande Bryssel I-förordningen kan sökandens ansökan om 

faktisk verkställighet vid KFM beskrivas som inledandet av ett nytt, från 

exekvaturförfarandet skilt, förfarande. Det moment som regleras av förordningen, 

verkställbarhetsfrågan, är avslutat och istället inleds en av nationell rätt styrd process 

rörande den faktiska verkställigheten. Som framgått kommer dock den kronologiska 

uppdelningen mellan ett förordningsstyrt och ett nationellt styrt förfarande att försvinna 

när 2012 års Bryssel I-förordningen börjar tillämpas. Avsaknaden av 

exekvaturförfarande innebär att förordningens vägransgrunder och de nationella 

invändningarna kan åberopas samtidigt. I Sverige kommer det emellertid fortfarande att 

vara fråga om en distinktion mellan de två processerna. Ett förfarande rör prövning av 

förordningens vägransgrunder och ett rör prövning av nationella vägransgrunder.  

 

Svaranden ska snarast möjligt underrättas om att en ansökan om verkställighet gentemot 

denne har gjorts, se 4 kap. 12 § UB.
170

 Genom underrättelsen får svaranden en chans att 

till KFM framföra att hinder mot verkställighet föreligger enligt 3 kap. 21 § UB. 

Underrättelsen ger alltså svaranden möjlighet att initiera en prövning av de nationella 

vägransgrunderna. KFM prövar svarandens invändning och om hinder föreligger får 

verkställighet inte ske. Finner KFM å andra sidan invändningen vara av sådan 

beskaffenhet att den inte utgör skäl att ändra beslutet om verkställighet står det fast. 

Kvarstår beslutet om verkställighet kan svaranden överklaga det till tingsrätt.
171

 

Tingsrättens beslut kan i sin tur överklagas till hovrätten och hovrättsbeslutet till HD. I 

båda fallen krävs prövningstillstånd.
172
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överklagbarhet bestäms negativt i 18 kap. 5 § UB. Beslut om verkställighet nämns ej. 18 kap. 1 § UB 

anger forum. 
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 Se 39 och 40 §§ lag (1996:242) om domstolsärenden. 



51 

 

4.2.2     Potentiella problem med den nationella rättens utformning 

 

4.2.2.1     Målsättning i 2012 års Bryssel I-förordning: gemensam prövning av 

förordningsstadgade och nationella vägransgrunder 

 

Separata processer för prövning av förordningsstadgade respektive nationella 

vägransgrunder överensstämmer inte helt med förordningens målsättning, vilken är att 

grunderna ska kunna åberopas i samma förfarande.
173

 Hur kommer det sig att detta inte 

återspeglas i det svenska förslaget till reglering av behörighetsfrågan?
174

 Den 

bestämmelse i 2012 års Bryssel I-förordning som föreskriver att svaranden ska väcka 

talan för att få till stånd en prövning av förordningens vägransgrunder, art. 47.1, stadgar 

uttryckligen att talan ska väckas vid domstol. KFM är ingen domstol, varför 

myndigheten följaktligen inte får pröva förordningens vägransgrunder.
175

  

 

Skulle då de nationella vägransgrunderna, i likhet med förordningens, kunna prövas i 

tingsrätt som första instans istället för hos KFM? Målet om gemensam handläggning 

skulle då uppnås. Den så kallade Bryssel I-utredningen berör inte möjligheten, utan 

nöjer sig med att konstatera att det är KFM som svarar för den faktiska verkställigheten 

och att 2012 års Bryssel I-förordning inte uppställer något hinder mot att olika 

myndigheter svarar för olika led i verkställighetsprocessen.
176

 Kanske uppfattades det 

som alltför långtgående att ompröva den fördelning av uppgifter mellan KFM och 

domstol som idag råder och överflytta KFM:s prövning till tingsrätt.  

 

 

4.2.2.2     Separat handläggning innebär risk för litispendens 

 

Förhållandet att svaranden har möjlighet att dels överklaga KFM:s verkställighetsbeslut 

till tingsrätt och dels väcka talan om prövning av förordningens vägransgrunder vid 

tingsrätt gör att litispendens-situationer kan uppstå. Låt säga att en svarande faktiskt 

väljer att både överklaga KFM:s verkställighetsbeslut och att väcka talan vid tingsrätt 

om att någon av vägransgrunderna i 2012 års Bryssel I-förordning föreligger. Två mål 
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rörande prövning av hinder mot verkställighet av en och samma utländska dom inleds. 

Om varken EU-rättsliga eller nationella vägransgrunder föreligger bör inga praktiska 

problem uppstå. De två besluten är förenliga och den utländska domen kan verkställas. 

 

Om det ena beslutet fastställer att hinder föreligger medan det andra beslutet är av 

motsatt innebörd uppstår dock problem. Får den utländska domen verkställas då? Beror 

det på om det beslut som avslår verkställighet meddelats med hänvisning till någon av 

förordningens vägransgrunder eller med hänvisning till en svensk vägransgrund? Gör 

det med andra ord någon skillnad om det är en förordningsstadgad eller en nationell 

vägransgrund som ensidigt hindrar verkställighet?
177

 

 

Den så kallade Bryssel I-utredningen nedtonar problemet med litispendens i sitt 

betänkande genom en anmärkning om att prövning av förordningens vägrangrunder inte 

är särskilt vanlig och att någon ökning när den nya förordningen börjar tillämpas 

knappast är att förvänta. Utredningen menar alltså att antalet fall där litispendens kan 

komma att förekomma är så pass lågt att det inte är fråga om något verkligt problem. 

Vidare uttalas att något hinder mot att låta de båda ärendena handläggas samtidigt och 

av samma domare inte finns. Utredningen anser inte de potentiella fallen av litispendens 

utgöra skäl till införande av särskilda regler.
178

 

 

Anta dock att tidsmässig förskjutning mellan de båda målen föreligger. Svaranden 

överklagar KFM:s verkställighetsbeslut en tid innan talan väcks om prövning av 

förordningens vägransgrunder. Tingsrätten avslår överklagandet av KFM:s beslut och 

svaranden överklagar avslagsbeslutet till hovrätten. Svaranden väljer först vid denna 

tidpunkt att även väcka talan vid tingsrätt för att få till stånd en prövning av 

förordningens vägransgrunder. Svarandens möjlighet att väcka sådan talan är nämligen 

inte begränsad till någon viss tidpunkt i verkställighetsprocessen.
179

 Situationen blir 

mycket svåröverblickbar. Bryssel I-utredningens uttalande om att de två målen ska 

kunna handläggas samtidigt och av samma domare blir då verkningslöst. Ett 

hovrättsmål kan rimligen inte handläggas tillsammans med ett tingsrättsmål, vilket 

således utesluter gemensam handläggning.  

                                                           
177
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4.2.2.3     KFM kan skjuta upp verkställighet i väntan på domstolens beslut      

 

Art. 44.1(c) i 2012 års Bryssel I-förordning föreskriver att domstolen som prövar 

förordningens vägransgrunder på svarandens ansökan får besluta att den faktiska 

verkställigheten helt eller delvis ska skjutas upp. Det innebär att om svaranden i ett 

tidigt skede väljer att väcka talan vid tingsrätt om prövning av förordningens 

vägransgrunder, bör problemet med parallella förfaranden i viss mån lösas. Möjligheten 

för domstolen att låta skjuta upp handläggningen hos KFM gör att de två förfarandena 

inte längre löper parallellt. KFM måste istället avvakta domstolens beslut innan 

handläggningen kan återupptas och ett beslut fattas. En avgörande fråga kvarstår dock. 

Är KFM:s beslut avhängigt domstolens? Om så inte är fallet blir möjligheten att låta 

skjuta upp KFM:s handläggning utan praktisk betydelse. Skulle KFM:s beslut inte bero 

på det beslut domstolen fattar i sin prövning av förordningens vägransgrunder, vore 

ärendets uppskjutande onödigt.  

 

Vidare gäller att om svaranden väcker talan vid tingsrätt först i ett senare skede av 

verkställighetsprocessen, är domstolens möjlighet att besluta om uppskjuten 

verkställighet inte till lika stor nytta. Vad händer om den faktiska verkställigheten redan 

påbörjats när domstolen låter meddela att verkställighet ska avvaktas? 2 kap. 19 § UB 

stadgar att KFM:s beslut gäller omedelbart, varför verkställighet i realiteten kommer att 

ha påbörjats om inte svaranden väcker talan vid tingsrätt omedelbart efter att denne 

blivit upplyst om att ett verkställighetsmål inletts och domstolen genast fattar ett 

uppskjutningsbeslut. Enligt bestämmelsens andra stycke fortgår verkställighet dessutom 

som huvudregel även om verkställighetsbeslutet överklagas. 3 kap. 21 § tredje stycket 

UB föreskriver att om någon av de svenska vägransgrundera befinnes tillämplig efter att 

åtgärd för verkställighet redan vidtagits, ska åtgärden återgå. Här skulle det behöva 

uttryckligen klargöras huruvida en domstols fastställande av att hinder mot 

verkställighet föreligger enligt 2012 års Bryssel I-förordning får samma effekt, det vill 

säga att vidtagna verkställighetsåtgärder ska återgå.    
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4.2.2.4    Ett mångfacetterat problem 

 

Problemet med separata processer för prövning av förordningens respektive UB:s 

vägransgrunder kan med stöd i vad som framlagts ovan sägas vara mångfacetterat. 

Processekonomiskt bör det vara synnerligen ineffektivt att separera målen i och med att 

de har samma syfte, nämligen att utröna huruvida hinder mot internationell 

verkställighet föreligger i ett visst fall. Vidare ger risken för oförenliga beslut upphov 

till oförutsebarhet. Hur ska parterna kunna veta att ett meddelat beslut kan komma att 

sakna betydelse? Hur ska parterna kunna veta vilket av de två besluten som avgör 

huruvida verkställighet får ske? Dessutom kan förtroendet för rättsväsendet i stort och 

EU-rätten i synnerhet tänkas lida skada av att ett meddelat beslutet lagenligt kan 

undermineras av ett annat.  

 

Avslutningsvis bör lyftas fram att även om gemensam handläggning sker och 

litispendensproblemet därmed undanröjs, är inte alla problem lösta. Fortfarande är det 

fråga om två skilda prövningar, reglerade av regelverk med olika ursprung. Den ena 

prövningen rör UB:s nationella hinder mot verkställighet. Den andra prövningen gäller 

ett EU-rättsligt instrument och ska således vägledas av unionsrättsliga 

tolkningsprinciper och EU-domstolens praxis. Roten till problemet förefaller 

följaktligen vara att en ansökan om vägrad verkställighet underkastas två skilda 

regleringar. Problemet utreds vidare nedan.  

 

 

4.3   Samspelet mellan EU-rätt och nationell rätt i verkställighetshänseende  

 

4.3.1     Avgör EU-rätt eller nationell rätt om verkställighet ska ske? 

 

Förhållandet mellan unionsrätt och nationell rätt kan i verkställighetshänseende 

upplevas som komplicerat. Spörsmålet berörs i målet Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik 

International, VO Sembodja BV och Parc Healthcare International Ltd mot Omnipol 

Ltd.
180

 Bakgrunden till målet är att en bank förpliktas betala en förfallen fordran till en 
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 Mål C-167/08, Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV och Parc 

Healthcare International Ltd mot Omnipol Ltd. 
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av sina borgenärer. Borgenären ansöker sedermera om en verkställbarhetsförklaring i 

enlighet med Bryssel I-förordningens regler. Ansökan bifalles. Ett antal av bankens 

övriga borgenärer väcker då gemensam talan mot beslutet. Talan avvisas med 

hänvisning till att borgenärerna inte kan anses vara parter i verkställbarhetsmålet på det 

sätt som avses i Bryssel I-förordningen. Borgenärerna överklagar avvisningsbeslutet och 

frågan hänskjuts till EU-domstolen. EU-domstolen fastställer att 

verkställighetsförfarandet i Bryssel I-förordningen är ett självständigt och komplett 

system fristående från nationella rättsordningar.
181

  

 

Två år senare tar EU-domstolen upp ett annat mål rörande förordningens ställning i 

förhållande till nationell rätt, Prism Investments BV mot Jaap Anne van der Meer.
182

 

Tvisten vid den nationella domstolen grundar sig i att ett bolag mottagit ett banklån och 

därefter i sin tur lånat ut pengarna till ett dotterbolag. Dotterbolaget fördelar pengarna 

mellan ett antal andra olika bolag, varav ett är Prism Investments BV. Bolaget som 

ursprungligen tagit banklånet förpliktas sedermera att återbetala beloppet. Bolaget 

överklagar domen och dotterbolaget yrkar i ett anslutningsöverklagande att Prism 

Investments BV ska förpliktas betala en viss del av summan. Yrkandet bifalles. I nära 

anslutning till detta försätts dotterbolaget i konkurs. Dotterbolagets konkursförvaltare 

ansöker i enlighet med Bryssel I-förordningen om verkställbarhet av den nyss nämnda 

domen i den del den avser Prims Investments BV:s betalningsskyldighet. Prism 

Investments BV ansöker om ogiltigförklarande av beslutet med anledning av att domen 

efterkommits genom kvittning. Talan ogillas under åberopande av att verkställbarhet 

kan vägras endast med hänvisning till någon av Bryssel  I-förordningens 

vägransgrunder. Att åberopa en för förordningen okänd vägransgrund kan således inte 

komma i fråga i det unionsrättsliga förfarandet. Domstolen påpekar dock att svaranden 

istället kan åberopa invändningarna enligt nationella regler.
183

   

 

Det kan konstateras att förordningen å ena sidan ska betraktas som exklusiv inom sitt 

tillämpningsområde, men å andra sidan kan nationell rätt hindra verkställighet trots att 

inget hinder föreligger enligt förordningen. Resultatet blir att nationell rätt tillåts utgöra 

ett hinder mot den fria rörligheten av domar inom EU. Det kan ifrågasättas om inte det 
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ömsesidiga förtroendet då i viss mån är skenbart. Vad tjänar det till att ha en gemensam 

ordning för verkställighet, om nationell rätt ändå är det som i slutändan kan avgöra 

huruvida verkställighet får ske? Finns verkligen något förtroende för ursprungsstaten, 

om verkställighetsstaten ges en möjlighet att vägra verkställighet med hänvisning till sin 

egen inhemska rätt? 

 

Frågan blir särskilt relevant med tanke på att förfarandet för verkställighet tar såväl tid 

som pengar i anspråk. I de fall svaranden väljer att inte framföra några nationella 

invändningar tjänar förordningen sitt syfte. Huruvida verkställighet sker beror då enbart 

på förordningen. Då svaranden väljer att åberopa någon av de i UB föreskrivna 

vägransgrunderna blir situationen en annan. Verkställighetsfrågan är då inte helt och 

hållet avhängig förordningen.  

 

Konstaterandet att den nationella rätten kan hindra verkställighet ger upphov till en 

relevant följdfråga. Kan den nationella rätten också åstadkomma verkställighet trots att 

verkställighet vägrats med hänvisning till någon av förordningens vägransgrunder? 

Utesluter tillämpningen av en förordningsstadgad vägransgrund verkställighet? Svaret 

är ja. För det första är förordningar till alla delar bindande och direkt tillämpliga, se art. 

288 FEUF. Vidare är förordningens vägransgrunder formulerade på ett sådant vis att 

tillämpning i förekommande fall är obligatorisk.
184

 Verkställighet får alltså inte ske om 

någon förordningsstadgad vägransgrund föreligger. 

 

Tillämpning av nationell rätt kan sägas bli aktuellt först om verkställighet tillåts av 

förordningen.
185

 I den nuvarande Bryssel I-förordningen framträder detta förhållande 

tydligt. Det skede av verkställighetsprocessen som förordningen reglerar, 

exekvaturförfarandet, rör domens verkställbarhet. Det ligger i begreppets natur att en 

dom inte kan verkställas om den inte är verkställbar. En dom som inte är verkställbar 

kan överhuvudtaget inte bli föremål för faktisk verkställighet. Det nationella förfarandet 

blir med anda ord inte aktuellt.   

 

I 2012 års Bryssel I-förordning är förhållandet inte lika tydligt. Den utländska domen 

behöver inte förklaras verkställbar, utan det faktiska verkställighetsskedet inträder 
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direkt.
186

 Det hierarkiska förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt blir därmed inte 

lika uppenbart eftersom det förordningsstyrda och det nationella förfarandet pågår 

samtidigt. Trots otydligheten i detta avseende kvarstår dock det faktum att nationell rätt 

inte kan åstadkomma verkställighet om hinder föreligger enligt förordningen. 

 

 

4.3.2     Utsökningsbalken och Brysselinstrumenten – en möjlig kombination? 

 

En skillnad mellan den nu gällande Bryssel I-förordningen och 2012 års Bryssel I-

förordning är att i den senare stadgas uttryckligen i art. 41.2 att nationella invändningar 

får åberopas endast i den utsträckning de inte är oförenliga med förordningens egna 

vägransgrunder. Nedan ska därför förhållandet mellan UB och 2012 års Bryssel I-

förordning undersökas i detta avseende. 

 

De invändningar som svensk utsökningsrätt accepterar finns i bland annat 3 kap. 21 § 

UB. I första stycket nämns fullgörelse av förpliktelse och kvittning som vägransgrunder. 

Kanske mest intressant i denna kontext är emellertid bestämmelsens vitt formulerade 

andra stycke. Där stadgas att verkställighet inte får ske om svaranden gör gällande att 

"annat förhållande som rör parternas mellanhavande" utgör hinder mot verkställighet 

och detta påstående inte kan lämnas utan avseende. 

 

I propositionen till UB sägs att omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra om 

bestämmelsen kan tillämpas eller inte.
187

 Vidare betonas att med "parternas 

mellanhavanden" avses det materiella rättsförhållandet parterna emellan. Som exempel 

på situationer där invändningen kan åberopas, anges att svaranden hävdar brister i 

sökandens motprestation och det förhållande att svarandens skyldighet att överlämna lös 

egendomen ej kan fullgöras på grund av att egendomen överlåtits eller pantsatts.
188

  

 

Ingen av förordningens vägransgrunder tar sikte på materiella brister i parternas 

avtalsförhållande. Istället råder ett generellt förbud mot att ompröva den utländska 

domen i sak enligt art. 52. Frågan blir om inte detta förhållande per automatik gör de 
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svenska invändningarna oförenliga med förordningen. De svenska vägransgrunderna 

handlar om att granska det materiella rättsförhållande som domen rör. En sådan 

granskning är enligt 2012 års Bryssel I-förordning förbjuden. 

 

Frågan om tillåtligheten i att åberopa materiella invändningar i verkställighetsstaten har 

i familjerättslig kontext behandlats i EU-domstolens praxis. Målet Doris Povse mot 

Mauro Alpago
189

 tar upp frågan inom ramen för rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av 

den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet 

av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av 

förordning (EG) nr 1347/2009 (Bryssel II-förordningen).
190

 Ett par bosatt i Italien har 

gemensam vårdnad om sin dotter. Paret separerar och fadern ansöker vid italiensk 

domstol om att modern ska förbjudas lämna landet med dottern, vilket bifalles. I strid 

med domstolens beslut beger sig modern till Österrike med dottern. Fadern ansöker då 

vid österrikisk domstol om att ett återlämnande av dottern ska ske i enlighet med 

konvention om de civila aspekterna på internationella bortförande av barn (1980 års 

Haagkonvention).
191

 Ansökan avslås med hänvisning till att ett återlämnande skulle 

riskera att skada dottern psykiskt i 1980 års Haagkonventions mening. Fadern ansöker 

då istället vid italiensk om att dottern ska återlämnas i enlighet med Bryssel II-

förordningen. Domstolen bifaller yrkandet. Fadern ansöker om en 

verkställbarhetsförklaring vid österrikisk domstol. Ansökan avslås under åberopande av 

att dottern skulle riskera att skadas psykiskt av att domen verkställs. Med anledning av 

detta uppstår fråga om huruvida en ansökan om verkställbarhet får avslås på sådana 

grunder som gjorts av den österrikiska domstolen. 

 

EU-domstolen förklarar att materiella invändningar ska behandlas av domstolen i 

ursprungsstaten. Den bestämmelse i Bryssel II-förordningen som stadgar att utländska 

domar ska verkställas på samma villkor som inhemska domar, art. 47.2, ska tolkas 

strikt. Kravet rör endast formerna för hur verkställigheten ska ske. Med andra ord 

åsyftas inte verkställighetsstatens inhemska vägransgrunder. Bestämmelsen kan således 

aldrig användas för att angripa en utländsk dom i sak.
192

 

                                                           
189

 Mål C-211/10, Doris Povse mot Mauro Alpago. 
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Målet är visserligen av familjerättslig karaktär, men EU-domstolens resonemang kan 

eventuellt vara av intresse även på förmögenhetsrättens område. Principfrågan som 

behandlas i målet är densamma som art. 41.2 i 2012 års Bryssel I-förordning ger 

upphov till, det vill säga huruvida materiella vägransgrunder, såsom vägransgrunderna 

föreskrivna i UB, får åberopas i verkställighetsstaten. Möjligen kan fallet antyda att 

UB:s vägransgrunder inte får tillämpas inom ramen för ett verkställighetsmål som 

kommit till stånd genom tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning.  

 

Det som talar emot att vägransgrunderna i UB kan tillämpas parallellt med 

vägransgrunderna i 2012 års Bryssel I-förordning är således för det första att ett förbud 

mot omprövning i sak råder, se art. 52. För det andra kan det familjerättsliga målet 

Doris Povse mot Mauro Alpago möjligen tjäna som vägledning för hur inhemska 

vägransgrunder ska behandlas. 

 

Något som skulle kunna tala för att art. 41.2 inte hindrar tillämpning av de svenska 

vägransgrunderna är bestämmelsens ordalydelse. Bestämmelsen hindrar tillämpning av 

nationella vägransgrunder i den mån de strider mot förordningens vägransgrunder. De 

argument som anförts ovan tar i strikt mening inte sikte på förordningens 

vägransgrunder som sådana, utan förordningen i stort. Vägransgrunderna bör dock 

rimligen läsas i sin kontext, det vill säga i ljuset av hela förordningen. Därmed bör 

argumentet utsläckas. 

  

Vidare kan ifrågasättas huruvida begränsningen att nationella invändningar får åberopas 

i den mån de inte strider mot förordningens vägransgrunder är någon nyhet. Art. 4.3 

FEU föreskriver en lojalitetsplikt gentemot unionen. Plikten innebär att 

medlemsstaterna måste iaktta lojalitet gentemot fördragens mål och avhålla sig från 

åtgärder som motverkar unionsrättens genomslag.
193

 Verkställighetsstaten bör därmed 

inte i dagsläget heller kunna beakta nationella hinder i den utsträckning de strider mot 

Bryssel I-förordningen, då ett sådant agerande måste kunna sägas motverka 

förordningens effektivitet. Med det synsättet förefaller stadgandet snarast utgöra ett 

tecken på att nationella vägransgrunder kan komma att inte tillåtas överhuvudtaget i 

gränsöverskridande fall, att utrymmet för nationell rätt på utsökningsområdet är på väg 

att minska.  
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 Eriksson & Hettne, EU-rättslig metod, Teori och genomslag i svensk rättstillämpning s. 83. 



60 

 

Resonemanget leder till en annan aspekt av frågan om nationella vägransgrunder. 

Eftersom utsökningsrätten inte är harmoniserad, råder oförutsebarhet. Att som sökande 

inte veta vilka vägransgrunder som kan åberopas i verkställighetsstaten är en konkret 

sida av denna oförutsebarhet. Rimligtvis är det inte många jurister som har kunskap om 

samtliga medlemsländers utsökningsrätt. Än mindre troligt är det att gemene man har 

sådan kännedom. Den osäkerhet om det materiella rättsläget som därmed råder, kan 

befaras leda till att borgenärer avstår från att ansöka om verkställighet över gränserna. 

 

 

4.4     EKMR – en självständig vägransgrund?  

 

4.4.1     Konventionen i korthet 

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) har i Sverige en mycket stark ställning. Det framgår 

av 2 kap. 19 § RF, som stadgar att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid 

med Sveriges åtaganden på grund av EKMR. EU som union är anslutet till 

konventionen, art. 6.2  FEU, och dess grundläggande rättigheter ingår i unionsrätten 

som allmänna principer, art. 6.3 FEU. Samtliga medlemsstater i EU har dessutom var 

för sig åtagit sig att uppfylla konventionens krav.
194

 Till säkerställande av att 

rättigheterna och friheterna respekteras i alla anslutna stater, finns Europadomstolen 

som vakar över konventionen enligt art. 19 EKMR. Mål anhängiggörs genom att en 

ansluten stat anger en annan, art. 33, eller genom att klagomål från enskilda personer, 

ickestatliga organisationer eller grupper av enskilda personer upptas, art. 34.  

 

Av de rättigheter och friheter som konventionen skyddar är möjligen art. 6 av störst 

intresse och relevans för detta arbete. I denna artikel föreskrivs rätten till en rättvis 

rättegång, vilket bland annat innefattar en adekvat möjlighet att ingå i svaromål, se p. 3. 

Bestämmelsen återspeglar den grundläggande principen om svarandens rätt att få 

framföra sina ståndpunkter och argumentera för sin sak.
195

 Svarandens rätt att bli hörd 
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 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis  –  en kommentar till Europakonvenionen om de 

mänskliga rättigheterna s. 245. 
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är en rättighet som även i 2012 års Bryssel I-förordning bevakas genom att 

åsidosättande av densamma utgör en av grunderna för att vägra verkställighet, art. 

45.1(b). 

 

 

4.4.2     Självständig vägransgrund eller ordre public? 

 

4.4.2.1     Spörsmålet 

 

En omdiskuterad fråga i Sverige är huruvida åsidosättande av EKMR i 

ursprungsprocessen ska betraktas som underordnat ordre public-förbehållet eller som en 

oskriven, självständig vägransgrund. Ett första spörsmål i sammanhanget är vilken 

betydelse kategoriseringen har. Vad gör det för skillnad om det är ordre public-

förbehållet eller en oskriven vägransgrund som åberopas, om resultatet i båda fallen blir 

vägrad verkställighet? Frågan rör förhållandet mellan folkrätt och unionsrätt och är 

alltför stor för att behandlas i sin helhet i denna uppsats, men vissa reflektioner ska ändå 

göras.   

 

Inledningsvis ska EKMR:s rättsliga ställning beskrivas i syfte att identifiera potentiella 

skäl till att åsidosättanden av konventionen ska ses som en självständig vägransgrund. 

Art. 26 i Wienkonventionen om traktaträtten föreskriver avtalsbundenhet till traktat, en 

skyldighet som anses inkludera en plikt att tolka ett aktuellt instrument in good faith.
196

 

Medför bundenheten till EKMR en positiv förpliktelse att granska utländska domar i 

konventionshänseende innan verkställighet får ske? Är det ett brott mot EKMR att 

verkställa en utländsk dom utan att försäkra sig om att konventionens krav iakttagits?  

 

EKMR är avsedd att tillämpas i enlighet med den konventionsrättsliga 

subsidiaritetsprincipen, vilken innebär att medlemsländerna ska säkerställa att deras 

lagstiftning är förenlig med konventionen och att deras rättstillämpare respekterar 

konventionens krav i sitt arbete.
197

 Ska principen tolkas så att verkställighetsstatens 

rättstillämpare måste säkerställa att rättstillämparna i ursprungsprocessen har respekterat 

konventionens skydd?  
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 Aust, Modern Treaty Law and Practice s. 160. 
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 Bernitz, Europarättens genomslag s. 56. 
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4.4.2.2     Praxis från HD 

 

HD behandlar i NJA 1998 s. 817 spörsmålet EKMR och verkställighet.
198

 I fallet vill en 

svarande hindra verkställighet av en norsk skadeståndsdom i Sverige. Enligt lagen 

(1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens 

område, som vid tidpunkten var tillämplig, ska domen verkställas. Svaranden åberopar 

dock att verkställighet skulle strida dels mot grunderna för den svenska rättsordningen, 

dels mot EKMR.  

 

HD väljer att behandla dessa två aspekter separat och utreder alltså domens förenlighet 

med svensk ordre public som en fråga och domens förenlighet med EKMR som en 

annan. När det gäller det senare spörsmålet, börjar HD med att fråga sig huruvida 

EKMR förpliktar anslutna stater att i verkställighetsärenden granska den aktuella 

domens konventionskonformitet. Domstolen tolkar Europadomstolens dåvarande 

praxis
199

 som att en sådan skyldighet föreligger, men menar samtidigt att någon 

fullständig prövning inte är aktuell på grund av att det skulle belasta systemet för 

internationellt samarbete avseende verkställighet alltför mycket, varför det i ett 

normalfall räcker med en översiktlig kontroll. Om någon omständighet däremot antyder 

att ett åsidosättande av konventionen skett ska en grundlig granskning företas.  

 

HD är, eller var åtminstone vid tiden för målets prövning, alltså av uppfattningen att 

bundenheten till EKMR innefattar en skyldighet att granska utländska domar i 

konventionshänseende innan verkställighet får ske. Domstolen gör dock en avvägning 

mot den internationella privat- och processrätten och menar att det normalt räcker med 

en översiktlig kontroll om domen meddelats i en konventionsstat.
200
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 För tvistens bakgrund, se uppsatsens avsnitt 4.1.1.1. 
199

 Se Drozd och Janousek mot Frankrike och Spanien, ansökan nr 12747/87, dom av den 26 juni 1992. 
200

 De norska svarandena anmälde sedermera Norge för konventionsbrott, se Bladet Tromsö och Stensaas 

mot Norge, ansökan nr 21980/93, dom av den 20 maj 1999. Svarandena hävdade att deras av 

konventionen föreskrivna yttrandefrihet kränkts då de blev skadeståndsskyldiga gentemot personer som 

omnämnts i en kritisk rapport. Europadomstolens resonemang utmynnar i en proportionalitetsbedömning 

och det fastställs slutligen att det ingrepp i svarandenas yttrandefrihet som skadeståndsdomen inneburit, 

inte var proportionerligt mot den integritetskränkning som kärandeparterna utstått, se p.73.  
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4.4.2.3     Praxis från EU-domstolen och Europadomstolen 

 

EU-domstolen berör frågan i målet Dieter Krombach mot André Bamberski från 

2003.
201

 I målet diskuterar domstolen en doms förenlighet med EKMR inom ramen för 

ordre public-förbehållet i Brysselkonventionen. Att resonemanget förs på det sättet 

skulle möjligen kunna antyda att EU-domstolen ser åsidosättanden av konventionen 

som en del av ordre public-bestämmelsen och inte som en självständig grund; en 

tolkning som har visst stöd i doktrin.
202

 Domstolens uttalande måste dock ses mot 

bakgrund av vilken fråga som nationell domstol hänskjutit, vilket i detta fall var en 

fråga om ordre public. Även om målet av den anledningen inte bör kunna tillmätas 

någon avgörande betydelse för var EU-domstolen står i frågan, skulle det kunna ses som 

en fingervisning.  

 

Europadomstolens ståndpunkt tydliggörs i fallet Pellegrini mot Italien från år 2001.
203

 

Målet aktualiseras av att en i Vatikanstaten meddelad dom på annullering av äktenskap 

förklarats verkställbar i Italien. Svaranden yrkar att ett åsidosättande av konventionen 

förekommit, då hennes kallelse till domstolen varken angav vad saken gällde eller 

upplyste om hennes rätt att anlita juridiskt biträde.   

 

Det Europadomstolen granskar är inte huruvida processen i Vatikanstaten är förenlig 

med konventionen, utan huruvida Italien såsom verkställighetsstat försäkrat sig om att 

konventionen respekterats i ursprungsprocessen. Domstolen förklarar att den typen av 

granskning är nödvändig i ärenden som rör verkställighet av domar från icke anslutna 

länder.
204

  

 

Den undersökningsplikt som Europadomstolen föreskriver bör enligt en bokstavlig 

tolkning överhuvudtaget inte föreligga när domen som ska verkställas härrör från ett 

EU-land. Samtliga EU-länder är nämligen anslutna till EKMR. En möjlig tolkning av 

prejudikatet är dock att det Europadomstolen vill åstadkomma, är att 

verkställighetsstaten ska säkerställa konventionens iakttagande i de fall det finns en risk 

för att den åsidosatts. Praxis visar att sådan risk finns även i konventionsanslutna 
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 Bogdan, SvJT 2003 s. 26. 
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 Pellegrini mot Italien, ansökan nr 30882/96, dom av den 20 juli 2001.  
204

 Pellegrini mot Italien, ansökan nr 30882/96, dom av den 20 juli 2001, p. 40.  
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stater.
205

 Mot bakgrund av det bör det inte vara alltför långsökt att uttolka en generell 

undersökningsplikt ur Europadomstolens uttalande. Tolkningen vinner stöd i doktrin, 

där det dessutom poängteras att Europadomstolen påbjuder en kontroll av att 

konventionen till fullo iakttagits.
206

 Det behöver alltså inte röra sig om något flagrant fel 

för att skyldigheten att vägra verkställighet ska inträda.   

 

 

4.4.2.4     Konflikten mellan folkrätt och EU-rätt 

 

Det förhållandet att EU-domstolens och Europadomstolens uppfattningar om spörsmålet 

EKMR och vägrad verkställighet skiljer sig åt, ger upphov till en potentiell konflikt.  

Att sortera åsidosättanden av konventionen under ordre public-förbehållet och därmed 

avhända konventionen dess självständiga karaktär, skulle kunna uppfattas som att 

unionsrätten underminerar folkrätten. EU:s medlemsstater manifesterar sitt ömsesidiga 

förtroende för varandra genom att utveckla en gemensam internationell privat- och 

processrätt, men måste EKMR erkänna och acceptera unionens utveckling i detta 

avseende? Kan EU-domstolen påverka EKMR:s ställning? 

 

Europadomstolen anser att EKMR förbjuder verkställighet då ett åsidosättande av 

konventionen förekommit i ursprungsprocessen, men Bryssel I-förordningarna 

uppställer ett uppenbarhetsrekvisit i ordre public-förbehållet, se art. 34.1 i Bryssel I-

förordningen respektive art. 45.1(a) i 2012 års Bryssel I-förordning. 

Uppenbarhetsrekvisitet är en markering av att ordre public-förbehållet ska tillämpas 

endast under exceptionella omständigheter.
207

 Hur kan EU få lagstifta på ett sätt som 

strider mot Europadomstolens praxis? Hur kan EU få uppställa begränsningar i när 

åsidosättanden av EKMR ska uppmärksammas? Unionsrättens företräde framför 

nationell rätt är en sak, men att ge unionsrätten företräde framför andra folkrättsliga 

åtaganden är rimligtvis en annan.
208
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Här ska dock, som en alternativ infallsvinkel, inflikas att EU:s rättsliga 

integrationsprocess inte är någon nyhet. Redan då Maastrichtfördraget om Europeiska 

unionen
209

 undertecknades år 1992 började unionen arbeta för ett gemensamt rättsligt 

område. År 1999 antogs principen om ömsesidigt erkännande.
210

 Unionen har med 

andra ord haft en tydlig målsättning för medlemsstaternas samarbete på det rättsliga 

området sedan lång tid innan Europadomstolen upptog målet Pellegrini mot Italien till 

prövning. Domstolen bör rimligen ha haft vetskap om unionens arbete med att utveckla 

en gemensam internationell privat- och processrätt när domen meddelades, och därmed 

också en vetskap om att hinder mot den fria rörligheten av domar strider mot unionens 

målsättning. Bör inte det faktum att Europadomstolen bortser från EU:s arbete vara 

minst lika anmärkningsvärt som att EU lagstiftar i strid med europarätten? 

 

Kontentan av resonemanget blir att Europadomstolen och EU-domstolen är två i 

förhållande till varandra självständiga domstolar som har delvis olika målsättningar och 

skilda intressen att värna om. Europarätten och unionsrätten utvecklas parallellt och 

överlappar ibland varandra. Konflikten återspeglas även på nationell nivå. Enligt 2 kap. 

19 § RF får Sverige inte agera i strid med sina åtaganden enligt EKMR. Å andra sidan 

innebär medlemskapet i EU att EU-rätt ges företräde framför nationell rätt.  

 

HD:s ståndpunkt vad gäller EKMR och vägrad verkställighet kan antas vara ett slags 

mellanting mellan de båda europeiska domstolarnas uppfattningar. Åsidosättande av 

konventionen anses av HD utgöra en självständig vägransgrund, men konventionen ska 

inte beaktas i sådan utsträckning att det motverkar den europeiska internationella privat- 

och processrättens effektiva genomslag. En följdfråga blir när konventionen då ska 

beaktas. Motverkas inte den gemensamma internationella privat- och processrättens 

genomslag per automatik av att en oskriven vägransgrund kan hindra verkställighet? 

Ett förtydligande av HD i detta avseende vore önskvärt.  
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5     Sammanfattning  

 

Huvudsyftet med uppsatsen har varit att identifiera likheter och skillnader mellan den 

nu gällande Bryssel I-förordningen och 2012 års Bryssel I-förordning vad gäller 

förfarandet för verkställighet av förmögenhetsrättsliga domar inom EU, tillika att något 

belysa EKMR:s roll i sammanhanget.  

 

För att se frågan i sitt sammanhang har utvecklingen av unionens rättsliga område 

studerats. Vidare har förfarandet och vägransgrunder i de respektive förordningarna 

beskrivits och jämförts. Mycket utrymme har ägnats åt det faktum att den nya 

förordningen inte föreskriver något exekvaturförfarande. 

 

Det har konstaterats att 2012 års Bryssel I-förordning erbjuder en ny ordning för 

åberopande av vägransgrunder. Istället för att överklaga ett verkställbarhetsbeslut, 

kommer svaranden att vara hänvisad till att vid tingsrätt väcka talan om fastställelse av 

att någon av förordningens vägransgrunder föreligger. Den nya ordningen kan möjligen 

anses vara mindre tidskrävande och mindre kostsam för parterna. Dessa påståenden har 

bemötts och det har konstaterats att de praktiska skillnader som den nya förordningen 

innebär möjligen kan leda till ett effektivare förfarande i nämnda avseenden. Det har 

emellertid argumenterats för att eventuella fördelar inte är direkt avhängiga 

avskaffandet av exekvaturen, utan att de hade kunnat uppnås genom mindre ingripande 

åtgärder. Exempelvis hade enskilda moment kunnat effektiviseras.  

 

Vidare har fastslagits att 2012 års Bryssel I-förordning föreskriver i princip samma 

vägransgrunder som Bryssel I-förordningen. Trots att kommissionen i sitt förslag till ny 

förordning föreslog en rad ändringar, återspeglas dessa således inte i den nya 

förordningstexten. Det har dock i art. 41.2 i 2012 års Bryssel I-förordning införts ett nytt 

stadgande av innebörden att nationella invändningar får tillämpas endast i den mån de är 

förenliga med förordningens egna förbehåll. 

 

Med anledning av detta nya stadgande har undersökts hur förordningens respektive 

UB:s vägransgrunder förhåller sig till varandra. Det har konstaterats att eftersom de 

svenska vägransgrunderna rör parternas materiella rättsförhållande, bör de gå sämre 
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ihop med det förbud mot att ompröva en dom i sak som råder enligt art. 52 i 2012 års 

Bryssel I-förordning. En utblick har i detta avseende gjorts på familjerättens område, 

där praxis från EU-domstolen fastslår att materiella invändningar mot verkställighet 

måste åberopas i ursprungsstaten.
211

 

 

Vidare har även samspelet mellan det förordningsreglerade och det nationellt reglerade 

skedet av verkställighetsförfarandet som sådant studerats. Den nuvarande Bryssel I-

förordningen föreskriver en kronologisk uppdelning mellan tillämpning av unionsrätt 

och nationell rätt i och med att den utländska domen måste förklaras verkställbar i ett 

förordningsstyrt förfarande innan den faktiska, av nationell rätt styrda 

verkställighetsfasen inträder.  

 

Enligt 2012 års Bryssel I-förordning kommer den utländska domen inte att behöva 

förklaras verkställbar i verkställighetsstaten innan verkställighet kan ske. Domen 

kommer därmed redan att vara föremål för den nationellt reglerade verkställigheten när 

de förordningsstadgade vägransgrunderna i förekommande fall åberopas. Det kommer 

dock även i fortsättningen att vara fråga om skilda prövningar beroende på om det är 

förordningens eller UB:s vägransgrunder som åberopas. Det har argumenterats för att 

separata prövningar av en och samma begäran om verkställighet kan komma att 

innebära en rad olika problem.  

 

Utrymme har vidare ägnats åt spörsmålet huruvida ett åsidosättande av EKMR i 

ursprungsprocessen utgör en självständig vägransgrund eller är underordnat ordre 

public-förbehållet. Frågan kan sägas illustrera en potentiell konflikt mellan folkrätt och 

unionsrätt. Europadomstolens uppfattning är att åsidosättanden av konventionen utgör 

en självständig vägransgrund som ska beaktas ex officio av verkställighetsstaten, medan 

en möjlig tolkning av EU-domstolens ståndpunkt är att den anser åsidosättanden av 

EKMR falla under ordre public-förbehållet. HD:s uppfattning har beskrivits som ett 

slags mellanting mellan de båda europeiska domstolarnas uppfattningar. HD menar 

nämligen att ett åsidosättande utgör en självständig grund, men att det skulle motverka 

den europeiska internationella privat- och processrätten om verkställighetsstaten hade 

en absolut skyldig att undersöka huruvida konventionen respekterats. Domstolen anser 

det i ett normalfall räcka med en översiktlig granskning.  
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 Se mål C-211/10, Doris Povse mot Mauro Alpago, p. 80-83. 
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Avslutningsvis kan EU:s ambition med 2012 års Bryssel I-förordning sägas vara tydlig. 

Avsikten är att ytterligare utveckla unionens rättsliga område i syfte att underlätta för 

unionsmedborgarna. Avskaffandet av exekvaturförfarandet och begränsningen i 

åberopandet av nationella hinder mot verkställighet kan sägas vara konkreta utslag av 

den ideologiska målsättningen. Trots kommissionens förslag vidtogs dock inte 

åtgärderna att minska antalet vägransgrunder och att förflytta kontroll från 

verkställighetsstaten till ursprungsstaten genom införande av ett 

omprövningsförfarande. En möjlig förklaring är att medlemsstaterna ännu inte uppnått 

en sådan nivå av ömsesidigt förtroende att ursprungsstaten helt kan anförtros kontrollen 

av att svarandens berättigade krav på rättssäkerhet iakttagits. 
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