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1 Inledning 

1.1 Problematiken 

Den fria rörligheten är en av grundstenarna i det EU-rättsliga samarbetet och en 

central del utgörs av domars fria rörlighet. Erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område regleras, tillsammans med domstolars behörighet, 

för EU:s medlemsstaters del, genom 2012 års Bryssel I-förordning.
1
 I linje med 

idén om den fria rörligheten anger förordningens reglering att domar som på 

privaträttens område har meddelats i en medlemsstat ska erkännas och vara 

verkställbara i en annan medlemsstat utan att något särskilt förfarande ska 

behöva användas eller någon verkställbarhetsförklaring behöva utfärdas.
2
 

Erkännande och verkställighet av en dom i en annan medlemsstat än domens 

ursprungsstat kan aktualiseras då en av parterna inte fullgör det som följer av 

domen, vilket normalt är betalningsskyldighet. Motparten önskar då, genom 

erkännande och verkställighet av domen i den anmodade medlemsstaten, täcka 

betalningsskyldigheten med hjälp av den tappande partens tillgångar i den 

anmodade medlemsstaten. I detta skede finns dock i vissa situationer en 

möjlighet för den tappande parten att ansöka om vägran av erkännande och 

verkställighet av domen i den anmodade medlemsstaten.  

De grunder som finns för att vägra erkännande respektive verkställighet av en 

dom meddelad i en annan medlemsstat skiljer sig i viss mån åt, vilket kommer att 

beskrivas närmare nedan. Genom att en dom erkänns får den rättsverkan i den 

anmodade medlemsstaten. Verkställbarhet av en dom utgör en av dess 

rättsverkningar, varför en dom vars erkännande vägras inte heller kan verkställas 

i den anmodade medlemsstaten.
3
 Uppsatsen kommer därför att fokusera på några 

av de grunder som enligt förordningen finns för att vägra erkännande av domar. 

De vägransgrunder som kommer att behandlas är de grunder som behandlar 

vägran av en doms erkännande på grund av svarandens utevaro, samt situationer 

                                                           
1
 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. 
2
 Artikel 36 respektive 39. 

3
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 281. 
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då det vid tidpunkten för erkännandet åberopas existens av en oförenlig dom som 

har meddelats i den anmodade medlemsstaten, i en annan medlemsstat eller i ett 

tredjeland.  

Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på 

privaträttens område har inom EU och EES-området tidigare reglerats genom 

Brysselkonventionen
4
, Luganokonventionen

5
 samt 2001 års Bryssel I-

förordning.
6
 Innan Sverige tillträdde det så kallade Bryssel/Lugano-systemet 

genom antagandet av den första Luganokonventionen år 1988
7
, gällde enligt 

svensk internationell processrätt att utländska domar i princip varken kunde ges 

rättsverkan eller vara verkställbara i Sverige.
8
 Utgångspunkten är visserligen 

fortfarande densamma, men på grund av de undantag som görs genom 

Bryssel/Lugano-regleringen har rättsläget i Sverige i förhållande till EU och EES 

blivit det motsatta. I förhållande till övriga världen gäller dock generellt, i den 

mån det inte regleras i internationella överenskommelser, att utländska domar 

inte erkänns eller verkställs i Sverige. Det icke lagreglerade området är vidsträckt 

och inbegriper några av Sveriges mest betydelsefulla handelspartners, såsom 

Kina och USA.
9
 

Det kan tilläggas att en av de viktigaste förändringarna som 2012 års Bryssel I-

förordning har fört med sig är avskaffandet av kravet på utfärdandet av en 

verkställbarhetsförklaring genom ett s.k. exekvaturförfarande. Förändringen 

grundar sig i en önskan om att ytterligare underlätta den fria rörligheten för 

domar inom EU och medför dessutom en kostnads- och tideffektivisering. Trots 

att detta delvis har skett på bekostnad av möjligheten att åberopa förordningens 

                                                           
4
 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens 

område, OJ C 27, 26.1.1998. 
5
 1988 års Luganokonvention om domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens 

område, OJ 1988 L 319/9; 2007 års Luganokonvention om domstols behörighet och verkställighet av 

domar på privaträttens område, EUT 2007 L 339/3. 
6
 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (kallas ibland 2000 års Bryssel I-

förordning). 
7
 För Sveriges del trädde konventionen i kraft den 1 januari 1993. 

8
 Att det för verkställighet i Sverige krävs stöd i lag framgår av 3:2 UB. Av rättspraxis och förarbeten 

framgår att samma inställning gäller beträffande erkännande av utländska domar, se NJA 1973 s. 628 och 

prop. 1980/81:8 s. 290 f. 
9
 http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/utrikeshandel/Sveriges-handelspartners/ (25 maj 2015). 

http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/utrikeshandel/Sveriges-handelspartners/
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vägransgrunder, har dessa inte setts över och utökats i förhållande till 2001 års 

Bryssel I-förordning.  

Den vägransgrund som avser vägran av erkännande på grund av svarandens 

utevaro syftar till att skydda svarandens rätt till försvar. Den har varit en del av 

regleringen ända sedan den ursprungliga Brysselkonventionen från 1968 men har 

sedan dess vid ett antal tillfällen förändrats på sådana sätt att utrymmet för 

svaranden att åberopa grunden har begränsats. Den andra vägransgrunden, 

nämligen att erkännandet av en dom kan nekas på grund av att det finns en med 

domen oförenlig dom, har sitt ursprung i en önskan om att undvika den obalans 

som skapas i den anmodade statens rättsordning om två oförenliga domar är 

gällande samtidigt. Enligt EU-domstolens tolkning är två domar oförenliga om 

de medför rättsverkningar som utesluter varandra.
10

 Erkännandet kan vägras på 

grund av förekomsten av domar som är oförenliga med den dom vars erkännande 

är i fråga och som har meddelats i den anmodade medlemsstaten, i en annan 

medlemsstat, eller i ett tredjeland. Att vägra erkännandet av en dom meddelad i 

en medlemsstat innebär en begränsning av den fria rörligheten av domar mellan 

medlemsstaterna. Att domar meddelade i den anmodade medlemsstaten eller i en 

annan medlemsstat kan ges företräde framför den medlemsstatsdom vars 

erkännande är ifråga kan anses rimligt eftersom de har meddelats inom unionen. 

En begränsning av den fria rörligheten mellan medlemsstaterna till förmån för ett 

tredjeland, genom att en dom meddelad i ett tredjeland ges företräde framför en 

medlemsstatsdom, kan däremot ifrågasättas.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen kommer att behandla de grunder som enligt förordningen finns för att 

vägra erkännandet av en dom på grund av svarandens utevaro, samt i situationer 

då det förekommer en, med den dom vars erkännande är i fråga, oförenlig dom 

som har meddelats i den anmodade medlemsstaten, en annan medlemsstat eller 

ett tredjeland. Syftet är att utreda hur bestämmelserna är avsedda att tolkas och 

                                                           
10

 Horst Ludwig Martin Hoffman v. Adelheid Krieg, Mål 145/86, para. 22. 
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tillämpas, hur vägransgrunderna samspelar med varandra samt undersöka 

motiven till dem för att utreda vilka intressen som ligger bakom och anses vara 

skyddsvärda nog att kunna begränsa den fria rörligheten av domar mellan 

medlemsstaterna. Respektive vägransgrunds rekvisit samt bakgrunden till 

grundernas uppkomst kommer därför att redogöras för.  

Dessutom kommer vägransgrundernas utveckling över tiden att behandlas, 

genom redogörelser för de förändringar av grunderna som har gjorts sedan den 

ursprungliga Brysselkonventionen. Detta är av intresse särskilt med tanke på de 

förändringar som har skett för att underlätta den fria rörligheten, nu senast genom 

avskaffandet av det s.k. exekvaturförfarandet.  

 

1.3 Avgränsning 

Förordningen utgör grunden för det EU-rättsliga samarbetet på civilrättens 

område och är således ett relevant instrument att titta närmare på. Att i en uppsats 

av den storlek som examensarbetet är tänkt att vara behandla hela förordningen 

vore omöjligt eftersom en nödvändig problematisering och djupare analys då inte 

skulle få utrymme. Det krävs därför en tydlig och ganska snäv avgränsning av 

vilka delar av förordningen som ska behandlas i uppsatsen. Förordningen bygger, 

i likhet med mycket av den övriga EU-rätten,
11

 till stor del på principen om 

ömsesidigt erkännande, för att underlätta den fria rörligheten. I förordningens fall 

rör det sig om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område. 

Huvudregeln enligt förordningen i dess senaste lydelse är att en dom som har 

meddelats i en medlemsstat ska erkännas i övriga medlemsstater utan att något 

särskilt förfarande behöver användas. Med tanke på hur viktig principen om 

ömsesidigt erkännande är för EU-rätten och vilken genomslagskraft den har är 

det intressant att titta närmare på vilka intressen som kan rättfärdiga 

                                                           
11

 Se t.ex. Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande 

av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel IIa-förordningen) och Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av 

den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar 

samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (Underhållsförordningen). 
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begränsningar av principen, närmare bestämt vilka grunder som finns för att 

vägra erkännande av en dom från en annan medlemsstat.  

Vägransgrunderna återfinns i artikel 45.1 a) – e) i 2012 års Bryssel I-förordning. 

Uppsatsen har avgränsats ännu snävare och kommer endast att behandla 

vägransgrunderna i punkterna b) – d). Dessa består av grunder för vägran av 

erkännande med anledning av svarandens utevaro, respektive förekomsten av 

oförenliga domar. Anledningen till avgränsningen är att vägransgrunden i 

punkten a), vilken utgörs av ordre public dels är ett stort område att täcka, dels att 

mycket redan är skrivet angående just denna vägransgrund. Att behandla 

vägransgrunden i punkten e) å sin sida skulle kräva en djupgående utredning av 

försäkringstvister, konsumenttvister samt tvister om anställningsavtal, vilket 

skulle leda bort fokus från erkännandefrågan och riskera att uppsatsen upplevs 

som osammanhängande.  

Förordningen är tillämplig på privaträttens område, vilket, som kommer att 

framgå nedan av framställningen i avsnitt 2.1.1, är ett svårdefinierat område. 

Tillsvidare kan privaträttens område därför definieras såsom det 

förmögenhetsrättsliga området. För att underlätta förståelsen av den fortsatta 

framställningen kommer uppsatsen att avgränsas ytterligare till att endast 

behandla domar om betalningsskyldighet.  

Erkännandet och verkställigheten av en dom är tätt sammankopplade. Ofta 

ansöker en part om både erkännande och verkställighet av domen eftersom det är 

verkställigheten som innebär genomförandet av det som följer av domen. Trots 

att uppsatsen har avgränsats till att behandla grunderna att vägra erkännande av 

domar kommer verkställigheten, på grund av dess nära relation till erkännandet, 

att beröras i vissa delar. Dock kan behandlingen av verkställighet av domar ge 

upphov till vidare frågor vilka inte kommer att kunna besvaras inom ramen för 

detta examensarbete. Dessa kommer därför inte att i alla delar lyftas i den mån de 

förtjänar. 
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Trots att det är regleringen enligt 2012 års Bryssel I-förordning som är föremål 

för uppsatsen kommer förordningens föregångare, närmare bestämt 2001 års 

Bryssel I-förordning samt Bryssel- och Luganokonventionerna, att beröras i stor 

utsträckning. Samtliga dessa instrument har samma bakomliggande syfte och 

tolkningen av de äldre instrumenten är i många fall aktuell även gällande 2012 

års Bryssel I-förordning.  

Fokus kommer vidare att ligga på den EU-rättsliga regleringen. För att underlätta 

förståelsen av regleringen och den praktiska tillämpningen av den kommer dock 

nationell svensk rätt att beröras och hänvisas till när det har ansetts lämpligt, 

vilket i huvudsak är inom ramen för regleringen av verkställighet av domar.  

 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen kommer att skrivas enligt den traditionella rättsdogmatiska metoden, 

vilken innebär att utgångspunkten tas i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin. Det är 2012 års Bryssel I-förordning som är föremål för undersökningen 

i uppsatsen och det material som främst har använts är således den EU-rättsliga 

motsvarigheten till ovan nämnda källor. Tillämpningen av förordningen har 

nyligen inletts, men på grund av att dess bestämmelser till stora delar stämmer 

överens med tidigare regleringar på området, såsom 2001 års Bryssel I-

förordning och Brysselkonventionen från 1968, är det material som har skrivits 

om dessa i stor utsträckning även relevant för studiet av den nya förordningen.  

De källor som främst har använts är kommentarer och rapporter om 2001 års 

Bryssel I-förordning respektive Brysselkonventionen, i vilka framkommer hur 

bestämmelserna är avsedda att tolkas och tillämpas samt till viss del motiven 

bakom dem. Ytterligare information om motiven bakom bestämmelserna samt 

till de förändringar som gjorts, återfinns i ingresserna till de båda Bryssel I-

förordningarna och i kommissionens rapport om tillämpningen av den tidigare 

förordningen. Vidare är EU-domstolens avgöranden rörande tolkningen av de 
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tidigare instrumenten till stor hjälp vid tolkningen av den nya förordningens 

bestämmelser. 

Vad gäller svenska källor har, utöver viss doktrin på ämnet internationell privat- 

och processrätt, det betänkande och den proposition som utarbetats för att 

inkorporera 2012 års Bryssel I-förordning i svensk rätt
12

 varit till nytta i de delar 

det beskriver den nya förordningen, diskuterar de förändringar som skett i 

förhållande till den äldre förordningen samt de förändringar den innebär för 

svensk rätt. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer inledas med en redogörelse för bakgrunden till 2012 års 

Bryssel I-förordning, dvs. de händelser och tidigare reglering som har lett fram 

till nuvarande förordning. I samma avsnitt kommer även förordningens sakliga, 

territoriella och tidsmässiga tillämplighet att utredas. Därefter ägnas ett kapitel åt 

en beskrivning av vad erkännande och verkställighet av en dom innebär, något 

om de ändringar som i det avseendet har gjorts inför den nya förordningen, samt 

vilka konsekvenser regleringen får för svaranden med hemvist i en medlemsstat 

respektive i ett tredjeland. I kapitel 4 inleds redogörelsen för de grunder att vägra 

erkännande som förordningen innehåller och som uppsatsen är tänkt att närmare 

behandla. Kapitel 5 och 6 redogör därefter för grunderna att vägra erkännande på 

grund av svarandens utevaro respektive på grund av förekomst av oförenliga 

domar. Uppsatsen avslutas därefter i kapitel 7 genom en sammanfattning av de 

tidigare redogörelserna och de slutsatser som går att dra av dessa. 

 

 

 

                                                           
12

 SOU 2013:63 Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning m.m. och 

prop. 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens 

område. 
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2 2012 års Bryssel I-förordning 

2.1 Förordningens framväxt 

Arbetet för att skapa en gemensam marknad utan inre gränser, där varor, 

personer, tjänster och kapital skulle kunna röra sig fritt påbörjades av dåvarande 

EG:s medlemsstater redan i början av 1950-talet.13  För att den gemensamma 

marknaden skulle kunna fungera effektivt krävdes inte bara ett närmare 

samarbete mellan medlemsstaterna, utan även utökade gemensamma regler på 

bland annat processrättens område. Den fria rörligheten för varor, personer, 

tjänster och kapital behövde kompletteras med fri rörlighet för erkännande och 

verkställighet av domar och beslut för att den gemensamma marknaden skulle 

fungera fullt ut.14 Om man som företagare inte kunde vara säker på att en dom 

meddelad i den egna medlemsstaten skulle komma att godtas i övriga 

medlemsstater skulle incitamentet att ägna sig åt gränsöverskridande handel 

minska och den fria rörligheten inte utnyttjas i den utsträckning man önskade.  

Enligt EG-fördragets artikel 220 i dess ursprungliga lydelse skulle 

medlemsstaterna förhandla med varandra ”i syfte att till förmån för sina 

medborgare säkerställa förenkling av formaliteter för ömsesidigt erkännande och 

verkställighet av rättsliga avgöranden och skiljedomar.” Nationella regler som 

ofta innebar att utländska avgöranden endast hade begränsade utsikter att 

erkännas och verkställas utgjorde hinder för den eftersträvade ekonomiska 

integrationen mellan staterna. För att undanröja sådana hinder och uppnå syftet 

med artikel 220 påbörjades arbetet med att utforma en konvention som, förutom 

regler om erkännande och verkställighet av domar, även skulle omfatta 

bestämmelser om domstolars behörighet.  

Resultatet blev 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om 

verkställighet av domar på privaträttens område, med de sex ursprungliga EG-

staterna som parter; Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och 

Tyskland. Sedan dess har konventionen ändrats vid fyra tillfällen i samband med 
                                                           
13

 Gröning och Zetterquist, EU - konstitution, institution, jurisdiktion, s. 98. 
14

 A.a. s. 46. 
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att nya medlemsstater har tillträtt den. Tillträdeskonventionerna innefattar främst 

tekniska anpassningar av den ursprungliga konventionstexten, men till viss del 

även ändringar och preciseringar av saklig betydelse.15 Av betydelse för 

vägransgrundernas utformning är den tillträdeskonvention som ingicks med 

Danmark, Irland och Storbritannien 1978,
16

 eftersom det genom den gjordes 

vissa viktiga tillägg och omformuleringar av grunderna att vägra erkännande och 

verkställighet av domar. Med syfte att i möjligaste mån säkerställa en enhetlig 

tolkning av konventionen kompletterades konventionen år 1971 med ett protokoll 

som gav dåvarande EG-domstolen behörighet att tolka den.17  

Internationaliseringen inom Europa fortsatte och mot bakgrund av det alltmer 

utvecklade samarbetet mellan EG och EFTA18 påbörjades arbetet med en 

konvention mellan de båda organens medlemsstater som skulle vara parallell 

med Brysselkonventionen, dvs. innehålla samma regler men inte vara direkt 

kopplad till EG:s rättssystem. Den 16 september 1988 antogs således av EG:s 12 

medlemsstater och EFTA-staterna Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och 

Österrike 1988 års Luganokonvention om domstols behörighet och om 

verkställighet av domar på privaträttens område.
19

 

Tillämpningen av Bryssel- och Luganokonventionerna fungerade på det hela 

taget bra och var en stor framgång för europeiskt judiciellt samarbete. Med tiden 

blev det dock tydligt att konventionerna innehöll vissa svagheter och behövde ses 

över på vissa punkter. Arbetsgruppen som fick i uppdrag att företa översynen 

bestod av företrädare för både EU:s och EFTA:s medlemsstater. I april 1999 

lades förändringsförslaget fram, vilket innebar vissa sakliga och redaktionella 

                                                           
15

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

erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga ämnen inom EU/EFTA-området, s. 22. 
16

 Convention of 9 October 1978 on the Association of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of 

judgments in civil and commercial matters, OJ 1978 L304/1. 
17

 Pålsson, a.a. s. 38. 
18

 EU:s och EFTA:s medlemsstater utgör tillsammans det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES), sedan EES-avtalets ikraftträdande den 1 januari 1994. 
19

 OJ 1988 L 319/9. 
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ändringar, men inte att konventionernas struktur eller grundläggande regler 

skulle ändras i någon väsentlig mån.20  

I princip omedelbart därefter, den 1 maj 1999, trädde Amsterdamfördraget i kraft 

mellan EU:s medlemsstater. Fördraget medförde att EU-medlemsstaternas 

civilrättsliga samarbete, såsom regler om domstols behörighet samt om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, gick från att 

vara mellanstatligt och reglerbart genom konventioner, till att vara överstatligt 

och reglerbart genom unionsrättsakter, dvs. förordningar och direktiv. 

Brysselkonventionen ersattes därmed av 2001 års Bryssel I-förordning, vilken 

trädde i kraft den 1 mars 2002.  

Med anledning av att Brysselkonventionen ersattes av förordningen och för att 

komma till rätta med de sakliga olikheter som fanns mellan förordningen och 

Luganokonventionen gjordes vissa ändringar av den senare. Det dröjde dock 

ända till den 30 oktober 2007 innan den nya versionen av Luganokonventionen, 

s.k. 2007 års Luganokonvention om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens område
21

 antogs och kom att ersätta 

Luganokonventionen från 1988.  

I april 2009 antog kommissionen vidare en rapport om tillämpningen av 2001 års 

Bryssel I-förordning i vilken fastslogs att förordningen generellt fungerade 

tillfredsställande, men att det vore önskvärt att förbättra tillämpningen av vissa 

bestämmelser, att ytterligare underlätta den fria rörligheten för domar och att 

förbättra möjligheten till rättslig prövning.22 De fyra huvudsakliga ändringarna 

man ville uppnå var avskaffandet av kravet på verkställbarhetsförklaring, s.k. 

exekvatur, utöka förordningens tillämpningsområde i tvister där svaranden har 

hemvist i tredjeland, effektivisera regleringen om avtal om domstols behörighet 

samt förbättra samspelet med mellan ordinära processer och 

                                                           
20

 Pålsson, a.a. s. 25. 
21

 EUT 2007 L339/3. 
22

 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Europeisk ekonomiska och sociala 

kommittén om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, KOM (2009) 174 slutgiltig. 
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skiljedomsförfaranden.23 Avskaffandet av exekvaturförfarandet samt 

förordningens påverkan på svaranden med hemvist i tredjeland kommer att 

behandlas närmare längre fram i uppsatsen. Avseende grunderna för att vägra 

erkännande och verkställighet av domar uttrycktes däremot ingen önskan om 

förändring, varför de förblev desamma. Önskemålet om förändring av 

förordningen resulterade i den från och med 10 januari 2015 gällande Bryssel I-

förordningen, s.k. 2012 års Bryssel I-förordning. 

 

2.2 Förordningens tillämplighet 

2.2.1 Tillämplighet i sak 

Förordningen är som dess titel anger tillämplig på privaträttens område. 

Innebörden av privaträttens område skiljer sig åt mellan medlemsstaternas 

nationella rätt och för att inte riskera att tillämpningsområdet blir bredare i vissa 

medlemsstater än i andra ska begreppet tolkas autonomt.24 Vad som utgör 

privaträttens område ska således inte förväxlas med det som i svensk rätt kallas 

för civilrätt i vilket ju även familjerätt ingår. 

I förordningens artikel 1.1 anges att den är tillämplig på privaträttens område, 

oberoende av vilket slag av domstol det är frågan om. Med det menas att vad 

som utgör privaträtt inte ska definieras av i vilken typ av domstol det behandlas.25 

I övrigt ges ingen definition av förordningens sakliga tillämpningsområde, utan 

endast en lång rad undantag från tillämpningsområdet. Till att börja med anges i 

artikel 1.1 att förordningen i synnerhet inte omfattar skattefrågor, tullfrågor eller 

förvaltningsrättsliga frågor eller statens ansvar för handlingar eller underlåtenhet 

vid utövandet av offentliga maktbefogenheter (acta jure imperii), vilka i nationell 

rätt normalt tillhör det offentligrättsliga området. Artikel 1.2 består vidare av en 

lista på sådant som är undantaget från förordningens tillämpningsområde, i 

                                                           
23

 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the 

recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, COM (2010) 748 final, s. 3 f. 
24

 Jenard, P, Report on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of 

judgments in civil and commercial matters, OJ 1979 C 59/1, s. 9. 
25

 A.a. s. 8. 
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vilken uppräknas; fysiska personers rättsliga status, rättskapacitet eller 

rättshandlingsförmåga, makars förmögenhetsförhållanden eller förhållanden som 

enligt den lag som är tillämplig på sådana förhållanden har samma verkan som 

äktenskap; konkurs, ackord och liknande förfaranden; social trygghet; 

skiljeförfaranden; underhållsskyldighet som har sin grund i familje-, släktskap-, 

äktenskaps- eller svågerlagsförhållande; testamenten och arv, inbegripet 

underhållsskyldighet som har sin grund i dödsfall.  

Att underhållsskyldighet är undantaget från förordningens tillämpningsområde är 

en nyhet i förhållande till 2001 års Bryssel I-förordning och har sin grund i att 

EU:s underhållsförordning
26

 ersätter Bryssel I-förordningen i alla frågor om 

underhållsskyldighet27 och att EU:s arvsförordning ska tillämpas på 

underhållsskyldighet som uppstår på grund av dödsfall.28 Det viktigaste skälet 

bakom de övriga undantagen från tillämpningen, som är desamma som gjordes i 

Brysselkonventionen, var att det på de angivna områdena fanns betydande 

skillnader, både materiellt och internationellt privaträttsligt, mellan 

konventionsstaternas rättsordningar.29 

Trots de många undantagen från förordningens tillämpningsområde och 

svårigheterna att avgöra dess omfång, utgör den själva grunden för det EU-

rättsliga samarbetet på civilrättens område, och klart är i alla fall att den omfattar 

såväl avtalstvister som skadestånds- och äganderättstvister.30 Vad gäller kravet på 

internationell anknytning innehåller varken Brysselkonventionen eller någon av 

Bryssel I-förordningarna någon uttrycklig begränsning till tvister eller 

sakförhållanden av internationell natur. En sådan begränsning förutsattes dock 

vid utarbetandet av konventionen och får därför anses gälla även för den nya 

förordningens del.31 I de delar av förordningen som behandlar frågor om 

                                                           
26

 Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, 

erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. 
27

 Artikel 68.1 i underhållsförordningen. 
28

 Artikel 1 e i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om 

behörighet, tillämplig lag erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet 

av officiella handlingar i samband med arv och inrättande av ett europeiskt arvsintyg. 
29

 Pålsson, a.a. s. 63. 
30

 SOU 2013:63, s. 139. 
31

 Jenard, a.a. s. 8. 



19 
 

erkännande och verkställighet av utländska domar saknar dock ett uttryckligt 

krav på internationell anknytning betydelse, eftersom kravet uppfylls redan av att 

domen är meddelad i en annan medlemsstat än den anmodade. Det ställs heller 

inget ytterligare krav på anknytning till medlemsstaterna än att domen ska vara 

meddelad i en medlemsstat för att förordningens regler om erkännande och 

verkställighet ska vara tillämpliga. Det gäller även i de fall då förordningens 

behörighetsregler inte har varit tillämpliga i den medlemsstat där domen 

meddelades och domstolen därför istället har grundat sin behörighet på nationell 

rätt. Vad det kan få för konsekvenser utreds närmare i avsnitt 3.4. 

 

2.2.2 Territoriell tillämplighet  

Med avseende på den territoriella tillämpligheten gäller, sedan 

Amsterdamsfördragets tillkomst, för EU-rättsliga förordningar att de är bindande 

och direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Storbritannien och Irland åtnjuter dock 

en särställning genom protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands 

ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till 

EU-fördraget och EUF-fördraget, och ska enligt protokollets artikel 1 inte delta i 

rådets beslut om föreslagna åtgärder inom området. Dock har de båda 

medlemsstaterna rätt att välja att delta i samarbetet rörande enskilda rättsakter 

och har i enlighet med protokollets artikel 3 meddelat att de önskar delta i 

antagandet och tillämpningen av 2012 års Bryssel I-förordning.32  

Även Danmark har en särskild ställning i förhållande till EU vad gäller området 

med frihet, säkerhet och rättvisa. Enligt protokoll nr 22 om Danmarks ställning, 

som också det är fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, ska Danmark inte 

delta i samarbetet på området. För Danmarks del finns inte samma möjlighet som 

för Storbritannien och Irland att ensidigt välja att delta i vissa delar av 

samarbetet. Däremot ingicks den 19 oktober 2005, mellan den dåvarande 

Europeiska gemenskapen och Danmark, ett avtal om domstols behörighet och om 

                                                           
32

 Ingresskäl 40. 
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erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, det s.k. 

Danmarksavtalet. Genom avtalet ska 2001 års Bryssel I-förordning och numera 

även 2012 års Bryssel I-förordning tillämpas i förhållandet mellan EU och 

Danmark.
33

 

2012 års Bryssel I-förordning är således bindande för och tillämplig på alla EU:s 

medlemsstater. 

 

2.2.3 Tidsmässig tillämplighet 

Angående förordningens tillämplighet i tid anger artikel 80 i förordningen, något 

missvisande, att den upphäver 2001 års Bryssel I-förordning. Artikel 66 i den nya 

förordningen klargör dock detta genom att i första punkten ange att ”denna 

förordning ska tillämpas endast på rättsliga förfaranden som har inletts, på 

officiella handlingar som har upprättats eller registrerats och på förlikningar inför 

domstol som har godkänts eller ingåtts från och med den 10 januari 2015”. I 

artikelns andra punkt anges vidare att 2001 års Bryssel I-förordning, utan hinder 

av artikel 80, ska tillämpas även fortsättningsvis på domar som har meddelats 

inom ramen för rättsliga förfaranden som har inletts, officiella handlingar som 

har upprättats eller registrerats och på förlikningar inför domstol som har 

godkänts eller ingåtts före den 10 januari 2015 och som faller inom ramen för 

tillämpningsområdet för den förordningen. 2001 års Bryssel I-förordning 

kommer således, trots att 2012 års motsvarighet har trätt i kraft, vara tillämplig i 

många fall och under lång tid framöver.  

I förhållandet mellan EU:s medlemsstater och EFTA-staterna (utom 

Lichtenstein), dvs. Island, Norge och Schweiz är det däremot 2007 års 

Luganokonvention som är tillämplig inom området för domstolars behörighet 

och erkännande och verkställighet för domar på privaträttens område.34  

                                                           
33

 Avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeisk Gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols 

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, OJ L 195, 18.7.2013. 
34

 Magnus, Mankowski, European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation, s. 
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3 Erkännande och verkställighet 

3.1 Inledning 

Föremålet för den här uppsatsen är vägran av erkännande av medlemsstatsdomar. 

För att förstå vikten av att det finns möjligheter att vägra erkännande av sådana 

domar krävs dock en förståelse för vilka konsekvenserna blir av såväl 

erkännande som verkställighet av domar. Enligt förordningens huvudregler i 

artikel 36 respektive 39, ska en dom som har meddelats i en medlemsstat både 

erkännas och vara verkställbar i en annan medlemsstat utan att något särskilt 

förfarande behöver användas eller någon verkställbarhetsförklaring utfärdas. Det 

är således en liberal reglering som sätter den fria rörligheten av domar i första 

rummet, vilket kommer att framgå av redogörelserna av bestämmelserna i de 

följande avsnitten. Hur svaranden som har hemvist i tredjeland påverkas av 

regleringen kommer också att utredas nedan. 

I praktiken aktualiseras normalt både erkännande och verkställighet av en och 

samma utländska dom. En part önskar sällan att endast få domen erkänd i den 

anmodade staten, då det är verkställigheten av domen som innebär det praktiska 

genomförandet av det domen har ålagt motparten. Som nämndes ovan 

aktualiseras erkännande och verkställighet av domar när en part inte fullgör det 

som följer av domen, vilket normalt är betalningsskyldighet när det rör det sig 

om det förmögenhetsrättsliga området.  

Anta att en talan väcks i italiensk domstol av en italiensk kärande mot en 

svarande med svenskt medborgarskap men hemvist i Italien. Den italienska 

domstolen grundar sin behörighet på förordningens huvudregel i artikel 4, vilken 

anger att talan ska väckas mot svaranden i den medlemsstat där denne har 

hemvist, och meddelar en dom i målet. Enligt den italienska domen åläggs den 

svenska parten en betalningsskyldighet gentemot den italienska parten, grundad 

på ett avtal dem emellan. Den svenska parten fullgör dock inte 

betalningsskyldigheten enligt domen, varför den italienska parten önskar få 

domen erkänd och verkställd i Sverige, där den svenska parten har tillgångar som 
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skulle täcka den uteblivna betalningen. Enligt förordningens huvudregler ska den 

italienska domen både erkännas och vara verkställbar i Sverige utan att något 

särskilt förfarande ska behöva användas. Vad detta innebär redogörs för i 

avsnitten nedan. 

 

3.2 Erkännande 

Alla domar som lever upp till förordningens krav på territoriell, saklig och 

tidsmässig tillämplighet ska erkännas automatiskt i övriga medlemsstater, 

oberoende av på vilka regler ursprungsdomstolen har grundat sin behörighet. Det 

föreskrivs inga särskilda villkor eller förutsättningar för att erkännandet ska ske, 

utan huvudregeln i artikel 36.1 anger endast att ”en dom som meddelats i en 

medlemsstat ska erkännas i övriga medlemsstater utan att något särskilt 

förfarande behöver användas.” För att förstå bestämmelsens faktiska innebörd 

krävs att begreppen dom och erkännande närmare definieras. 

Förordningens artikel 2 innehåller definitioner av vissa av begreppen som tas upp 

i förordningen. Artikelns punkt a) definierar dom som ”varje avgörande som har 

meddelats av en domstol i en medlemsstat oavsett dess rubricering, såsom dom, 

beslut, förordnande om verkställighet, samt domstolstjänstemans beslut i fråga 

om rättegångskostnader”. Det är således inte avgörandets benämning, utan var 

det har avkunnats som har betydelse för dess klassificering som dom. För att 

omfattas av förordningens tillämpningsområde måste avgörandet enligt 

definitionen ha meddelats av en domstol. Även begreppet domstol ska tolkas 

autonomt, men förordningen innehåller ingen definition av vad som utgör en 

domstol. Flertalet författare menar dock att det ska förstås som ett statligt och 

oavhängigt organ vars beslut fattas i ett förfarande som uppvisar de för en 

judiciell process karaktäristiska dragen, särskilt med avseende på den 
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kontradiktoriska principen, dvs. att parterna ska få ta del av varandras yrkanden, 

grunder och bevisning samt argumentera för sin sak.35  

Nytt i 2012 års Bryssel I-förordning är tillägget i artikel 2 a), vilket anger att i 

förordningens reglering avseende erkännande och verkställighet av domar, avses 

med dom även beslut om interimistiska åtgärder, inbegripet säkerhetsåtgärder, 

som beslutats av en domstol som enligt denna förordning är behörig att pröva 

målet i sak. Ett sådant beslut som har meddelats utan att motparten har fått yttra 

sig omfattas dock endast av förordningen om det har delgivits svaranden före 

verkställigheten. Beslut meddelade från förvaltningsmyndigheter utgör däremot 

normalt inte domar i förordningens mening. Av betydelse för svensk del är dock 

det undantag från den regeln som i artikel 3 b) görs för Kronofogdemyndighetens 

utslag vid summarisk process i mål om betalningsföreläggande och 

handräckning, och som alltså ska erkännas på samma sätt som domar.  

I fråga om betydelsen av begreppet erkännande ges ingen definition i 

förordningen. Som tolkningshjälp till Bryssel- och Luganokonventionerna har 

dock publicerats förklarande rapporter som kan vara till hjälp även vid tolkning 

av förordningen, eftersom många av bestämmelserna i dagens förordning har sitt 

ursprung i konventionerna. Enligt Jenard-rapporten, som är den första 

förklarande rapporten och avser Brysselkonventionen i dess ursprungliga lydelse, 

ska erkännandet av en dom resultera i att domen ges samma verkan i den 

anmodade medlemsstaten som i den medlemsstat i vilken domen meddelades.36 

Detta innebär att den utländska domen tilläggs positiv och negativ rättskraft i den 

stat där den görs gällande och medför bland annat res judicata-verkan, dvs. att 

den utgör hinder mot en ny rättegång om samma sak.37 Erkännandet sker ipso 

jure, dvs. utan att något särskilt förfarande behöver anlitas. Domen blir gällande i 

samtliga medlemsstater i samma stund som den meddelas och kan åberopas på 
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 Pålsson, a.a. s. 265; Magnus, Mankowski, a.a. s. 624. 
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 Jenard, a.a. s. 43. 
37
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24 
 

samma sätt som en nationell dom, inför nationella domstolar och andra organ, 

utan att det behöver föregås av ett fastställande av att den är erkänd.38   

Betydelsen av artikel 36.1 är således att ett avgörande som har meddelats i en 

medlemsstat, genom ett kontradiktoriskt förfarande i ett statligt och oavhängigt 

organ, automatiskt ges samma verkan i den anmodade medlemsstaten som i den 

medlemsstat däri den meddelades. Med tanke på den breda definitionen av 

begreppet dom, som dessutom har utvidgats i den nya förordningen, är 

förordningen förhållandevis liberal i den del som reglerar erkännande av 

medlemsstatsdomar. Så länge den italienska domen uppfyller förordningens krav 

på dom ska den således automatiskt ges samma rättsverkningar i Sverige som den 

har i Italien.  

 

3.3 Verkställighet och avskaffandet av exekvatur 

Som nämndes ovan innebär verkställigheten det faktiska genomförandet av det 

domen har ålagt parterna. Det är således genom verkställighet av domen som den 

italienska parten framtvingar ett fullgörande av betalningsskyldigheten från den 

svenska partens sida. Förordningens artikel 41 anger att själva 

verkställighetsförfarandet ska regleras av lagen i den anmodade medlemsstaten 

och att en dom som har meddelats i en medlemsstat och som är verkställbar i den 

anmodade medlemsstaten ska verkställas där på samma villkor som en dom som 

har meddelats i den anmodade medlemsstaten. I Sverige verkställs domar om 

betalningsskyldighet av Kronofogdemyndigheten. Sökanden skickar en ansökan 

till myndigheten som underrättar gäldenären om att ansökan har kommit in. 

Skulle skulden trots underrättelsen inte betalas inleder myndigheten ett 

utmätningsförfarande i vilket gäldenärens tillgängliga tillgångar utmäts för att 

täcka betalningsskyldigheten.39  
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I artikel 38 i 2001 års Bryssel I-förordning angavs att en dom som har meddelats 

i en medlemsstat och som är verkställbar där ska verkställas i en annan 

medlemsstat först efter att den – genom ett s.k. exekvaturförfarande – har 

förklarats verkställbar där. För att minska tidsåtgången och kostnaderna i 

gränsöverskridande tvister har dock kravet på ett sådant exekvaturförfarande 

avskaffats i 2012 års Bryssel I-förordning.40 I förordningens artikel 39 anges 

numera att en dom som har meddelats i en medlemsstat och som är verkställbar i 

den medlemsstaten ska vara verkställbar i andra medlemsstater utan att det krävs 

någon verkställbarhetsförklaring.  

Bakgrunden till ändringen var delvis att Europeiska rådet vid ett möte i Bryssel i 

december 2009 antog det s.k. Stockholmsprogrammet41, vilket gav ramarna för 

det EU-rättsliga samarbetet i rättsliga och inrikes frågor för åren 2010-2014. I 

programmet fastslogs att det för att vidareutveckla det civilrättsliga samarbetet 

inom EU krävdes ett undanröjande av de kvarvarande hindren som finns för den 

fria rörligheten för rättsliga avgöranden i enlighet med principen om ömsesidigt 

erkännande. Att avskaffa kravet på att verkställighet ska föregås av en 

verkställbarhetsförklaring var den största förändringen i förhållande till 2001 års 

Bryssel I-förordning och önskan att göra det var en av de huvudsakliga 

anledningarna till att man över huvud taget utformade en ny förordning.42 

Att kravet på exekvatur har avskaffats innebär däremot inte att förfarandet 

upphör med omedelbar verkan. 2001 års Bryssel I-förordning ska även i 

fortsättningen tillämpas på domar som har meddelats inom ramen för rättsliga 

förfaranden som har inletts, officiella handlingar som har upprättats eller 

registrerats och på förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts före 

den 10 januari 2015. Trots att exekvatur är av stor betydelse även i fortsättning 

kommer här endast göras en kortfattad redogörelse för förfarandet, dels för att 

utvecklingen är på väg i riktning mot ett avskaffande av exekvatur, dels för att 

uppsatsen främst ska behandla vägransgrunderna för erkännande av domar. För 
                                                           
40
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att få en förståelse för vad skillnaden blir då exekvaturförfarandet avskaffas och 

vilka konsekvenser det kan få för den tappande parten i målet är det dock 

motiverat att i korthet redogöra för förfarandet.  

Exekvaturförfarandet inleds genom att en part ger in en ansökan till en för varje 

medlemsstat utpekad domstol. I Sverige var det tidigare Svea hovrätt som var 

behörig domstol enligt bilaga II till 2001 års Bryssel I-förordning. Enligt lag 

(2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om 

erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden ska istället den 

tingsrätt som regeringen föreskriver vara tillämplig domstol i förfaranden som 

inleds från och med den 10 januari 2015. 

Sökanden ska ge in en kopia av den dom som ansökan avser och ett intyg 

utfärdat enligt ett standarformulär i bilaga V till 2001 års Bryssel I-förordning. 

Dessutom ska uppgift lämnas om att domen är verkställbar i 

ursprungsmedlemsstaten, vilket utöver att erforderliga handlingar lämnas in, är 

en förutsättning för verkställbarhet. Till att börja med gör domstolen endast en 

formell prövning grundad på de handlingar som har lämnats in och om de 

formella förutsättningarna är uppfyllda ska domstolen förklara domen 

verkställbar, vilket i princip medför att domen får samma ställning som en dom 

meddelad i den anmodade staten. Vid bifall av ansökan ska motparten delges 

beslutet och sökanden omedelbart underrättas, varpå båda parter har rätt att 

ansöka om ändring av beslutet, vilket inleder ett kontradiktoriskt förfarande. En 

ansökan om verkställbarhetsförklaring får endast vägras eller upphävas på de i 

förordningen angivna vägransgrunderna, vilka kommer att behandlas närmare 

nedan.43 Först efter denna procedur och då en verkställbarhetsförklaring har 

utfärdats kan själva verkställigheten av domen aktualiseras, då hos 

Kronofogdemyndigheten för svensk del.  

Enligt 2012 års Bryssel I-förordning ska istället verkställighet av domen ske utan 

föregående exekvatur. Verkställigheten av en dom meddelad i en annan 

medlemsstat kräver endast, enligt artikel 42, att vissa handlingar lämnas till den 
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behöriga verkställande myndigheten, vilken för svensk del alltså är 

Kronofogdemyndigheten. De erforderliga handlingarna är dels en kopia av 

domen som uppfyller de villkor som är nödvändiga för att fastställa dess äkthet, 

samt ett intyg utfärdat av domstolen i ursprungsmedlemsstaten vilket intygar att 

domen är verkställbar. Det är således en betydligt mindre tidskrävande och mer 

kostnadseffektiv procedur än exekvaturförfarandet, vilken i hög grad underlättar 

den fria rörligheten för domar och gör det mer attraktivt att utnyttja den inre 

marknaden. Samtidigt innebär det att den kontrollfunktion som 

exekvaturförfarandet utgör, genom möjligheten för den tappande parten att i det 

skedet av förfarandet göra invändningar mot erkännande och verkställighet av 

domen, försvinner.  

 

3.4 Tredjelandsproblematik 

Som nämndes i avsnitt 2.2.1 är förordningens regler om erkännande och 

verkställighet tillämpliga oavsett om behörighet har grundats på förordningen 

eller inte. En dom som har meddelats av en domstol i en medlemsstat, på 

privaträttens område, ska erkännas i övriga medlemsstater även om domstolen i 

fråga har grundat sin behörighet på nationell rätt för att förordningens regler i den 

delen inte varit tillämpliga. Detta gäller även i de fall förordningens 

behörighetsregler borde ha tillämpats men det på grund av en felbedömning eller 

ett misstag inte har gjorts. 

Förordningens huvudregel gällande domstols behörighet i artikel 4 anger att talan 

ska väckas vid domstol i den medlemsstat där svaranden har hemvist, vilket får 

anses förmånligt för svaranden. Utöver huvudregeln finns i förordningen vissa 

behörighetsbestämmelser som är ämnade att skydda den svagare parten i 

exempelvis försäkrings- och konsumenttvister. Dessutom anges i artikel 5.2 att i 

synnerhet vissa nationella bestämmelser om domstols behörighet inte får 

tillämpas mot en svarande med hemvist i en medlemsstat. En sådan s.k. 

exorbitant behörighetsbestämmelse utgjordes i 2001 års Bryssel I-förordning för 

svensk rätts del av RB 10:3 st 1 p 1, vilken anger att ”den som icke äger känt 
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hemvist inom riket må i tvist rörande betalningsskyldighet sökas där honom 

tillhörig egendom finnes”.
44

 Enligt bestämmelsen är det alltså tillräckligt att 

svaranden har tillgångar i Sverige för att svensk domstol ska vara behörig i ett 

mål om betalningsskyldighet. Att uttryckligen förbjuda tillämpningen av denna 

och liknande nationella bestämmelser utgör ett ytterligare skydd för svaranden 

med hemvist i en medlemsstat, i detta fall mot långtgående nationella 

behörighetsregler. 

Om svaranden däremot inte har hemvist i en medlemsstat bestäms i regel 

domstolarnas behörighet i varje medlemsstat i enlighet med den medlemsstatens 

internationella processrätt, enligt artikel 6. I likhet med den svenska regleringen i 

10:3 RB tillerkänner vissa medlemsstaters nationella rätt sina domstolar en 

mycket mer vidsträckt jurisdiktion än förordningens behörighetsbestämmelser. 

För fransk domsrätt krävs i princip endast att käranden är fransk medborgare och 

brittiska domstolar tillerkänns behörighet så fort svaranden delgivits 

stämningsansökan i Storbritannien.
45

 Trots att svaranden i dessa fall inte åtnjuter 

det skydd förordningen erbjuder i behörighetsdelen ska förordningens regler om 

erkännande och verkställighet tillämpas på domen så länge den har meddelats i 

en medlemsstat. Eftersom domarna enligt förordningen ska erhålla automatiskt 

erkännande och verkställighet i de övriga medlemsstaterna kan svaranden med 

hemvist i tredjeland hamna i en besvärlig situation genom utmätning eller 

beslagtagning av sina tillgångar i en medlemsstat trots att behörigheten i 

domstolslandet grundar sig på orimligt vidsträckta jurisdiktionsregler.46  

För svaranden med hemvist i en stat som är ansluten till Luganokonventionen 

uppstår inte detta problem eftersom de exorbitanta behörighetsbestämmelserna, 

enligt artikel 3 i 2007 års Luganokonvention, inte är tillämpliga gentemot dessa 

svaranden. Vad gäller svaranden med hemvist i övriga tredjeländer kvarstår dock 

problemet. I samband med framtagandet av 2012 års Bryssel I-förordning gav en 

japansk författare ett tredjelandsperspektiv på problematiken. Han föreslog som 
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lösning på problemet att undanta domar som har meddelats med hjälp av 

exorbitanta behörighetsbestämmelser från förordningens regler om erkännande 

och verkställighet.
47

 Domar meddelade av en domstol vars behörighet var 

grundad på sådana exorbitanta behörighetsbestämmelser skulle enligt förslaget 

således inte kunna erkännas och verkställas i övriga medlemsstater på ett så 

enkelt sätt som förordningen medger.  

Kommissionen föreslog inför omarbetningen att låta förordningens 

behörighetsregler sträckas ut till att gälla även svaranden med hemvist i 

tredjeland.
48

 Detta skulle inte bara råda bot på den obalans som skapas då endast 

förordningens erkännande- och verkställighetsregler tillämpas, utan även ge en 

försäkran om att det finns en tillräcklig anknytning mellan svaranden och 

domstolsmedlemsstaten innan en svarande med hemvist i tredjeland kan ställas 

inför en domstol i en medlemsstat. Dessutom skulle det innebära en ökad 

förutsebarhet och transparens för dessa svaranden då de inte längre skulle behöva 

oroa sig för att bli utsatta för den mängd olika behörighetsregler som 

medlemsstaternas nationella rättsordningar erbjuder, utan kunna vara säkra på att 

endast förordningens behörighetsregler kunde komma att tillämpas.  

I Kommissionens förslag uttrycktes visserligen som bakomliggande tanke detta 

skydd för svaranden med hemvist i tredjeland, men även utökade möjligheter för 

företag och medborgare inom EU att väcka talan i medlemsstater mot svaranden 

med hemvist i tredjeland.
49

 Skulle förordningens behörighetsbestämmelser 

tillämpas även mot svaranden med hemvist i tredjeland skulle talan i många fall 

trots det kunna väckas vid domstol i en medlemsstat, exempelvis genom den 

behörighetsbestämmelse som, då talan avser avtal, ger domstol behörighet vid 

uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser.
50

 Förslaget ‒ som för övrigt 

inte kom att godkännas av Parlamentet till den slutliga versionen av 2012 års 
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Bryssel I-förordning ‒ var alltså inte enbart baserat på omtanke om svaranden 

med hemvist i tredjeland.   

  



31 
 

4 Vägran av erkännande och verkställighet 

4.1 Inledning 

Som framställningen i föregående avsnitt visar kan konsekvenserna av 

förordningens huvudregler kring erkännande och verkställighet av 

medlemsstatsdomar bli långtgående för den tappande parten i målet. Enligt 

reglerna ska alltså ett avgörande som har meddelats i en medlemsstat, genom ett 

kontradiktoriskt förfarande i ett statligt och oavhängigt organ, ges samma verkan 

i den anmodade medlemsstaten som i den medlemsstat i vilken den meddelades, 

och utan att något särskilt förfarande behövs kunna verkställas på samma sätt 

som ett avgörande meddelat i den anmodade medlemsstaten. I förhållande till 

den äldre regleringen har förordningen liberaliserats genom att bland annat 

domsbegreppet har utvidgats och exekvaturförfarandet avskaffats, vilket gynnar 

den fria rörligheten och underlättar den gränsöverskridande handeln mellan 

medlemsstaterna. Däremot kan en så pass liberal reglering bidra till problem för 

den part mot vilken betalningskraven ställs, oavsett om denne har hemvist i en 

medlemsstat eller ett tredjeland.  

Det finns alltså i vissa fall ett behov att mjuka upp regleringen och öppna för 

undantag, vilket är tänkt att tillgodoses genom förordningens vägransgrunder. I 

förordningens ingress anges det att ”eftersom direkt verkställbarhet av en dom 

meddelad i en medlemsstat i en annan medlemsstat inte bör få äventyra respekten 

för rätten till försvar har dock den person mot vilken verkställighet söks en rätt 

att ansöka om att erkännandet eller verkställigheten av domen ska vägras om 

vederbörande anser att någon av grunderna för att vägra erkännande föreligger”.51 

Det är dessa grunder för att vägra erkännande, som anges i förordningen, som 

den kommande framställningen ska behandla. 

Erkännandet av en dom från en annan medlemsstat bör enligt förordningens 

ingress endast vägras om en eller flera av de grunder för vägran som anges i 

förordningen föreligger. En part som däremot invänder mot verkställigheten av 
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domen kan utöver de grunder som anges i artikeln även åberopa de grunder för 

vägran som föreskrivs i den anmodade medlemsstatens nationella lagstiftning, i 

samma förfarande och inom de tidsfrister som fastställs där.52 Uppsatsens fokus 

ska som sagt ligga på vägran av erkännande, men eftersom 

ansökningsförfarandet för vägran av både erkännande och verkställighet är 

detsamma kommer även vägran av verkställighet beröras något i följande avsnitt. 

Därefter redogörs närmare för de grunder som enligt förordningen kan ge skäl att 

vägra erkännandet av en dom meddelad i en medlemsstat. 

 

4.2 Förfarandet 

Artikel 45.1 anger att erkännandet av en dom ska vägras vid ansökan från en 

berörd part om någon av vägransgrunderna föreligger. Det är således en 

obligatorisk bestämmelse som ger domstolen en skyldighet att vägra erkännandet 

av domen under de förutsättningar som anges däri. Vad gäller 

ansökningsförfarandet är det som nämndes detsamma för ansökan om vägran av 

erkännande som för ansökan om vägran av verkställighet. Enligt artikel 47 ska 

ansökan om vägran göras vid en domstol som den berörda medlemsstaten anmält 

till kommissionen i enlighet med artikel 75 a. För svensk del är det som sagt 

Kronofogdemyndigheten som ansvarar för verkställigheten av domar. Det är 

också Kronofogdemyndigheten som, inom ramen för verkställighetsförfarandet, 

prövar frågor om hinder mot verkställigheten enligt nationell rätt.53  

Förordningen ställer inte upp några hinder mot att en medlemsstat utser flera 

myndigheter som behöriga att pröva vägransgrunderna, även om det är önskvärt 

att såväl förordningens grunder för vägran av erkännande och verkställighet som 

de nationella grunderna för vägran av verkställighet kan åberopas i samma 

förfarande. Det skulle således för svensk del anses vara önskvärt om 

Kronofogdemyndigheten som första instans även prövade frågor om vägran av 

erkännande och verkställighet enligt förordningen. Enligt förordningens artikel 
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47 är det dock en domstol som ska pröva förordningens grunder att vägra 

erkännande och verkställighet. Kronofogdemyndigheten utgör enligt 

förordningens artikel 3 b) i viss mening en domstol, men endast vid summarisk 

process i mål om betalningsföreläggande och handräckning. Definitionen av 

Kronofogdemyndigheten som domstol kan alltså inte sträckas ut till att gälla för 

prövning av vägransgrunderna enligt förordningen.
54

 Istället ska den tingsrätt 

som regeringen föreskriver vara den domstol som är behörig att pröva 

vägransgrunderna enligt förordningen.
55

 I betänkandet inför inkorporerandet av 

2012 års Bryssel I-förordning i svensk rätt föreslogs som behörig domstol den 

tingsrätt som enligt 18:1 UB prövar överklagande av Kronofogdemyndighetens 

beslut.
56

 En invändning som i den efterföljande propositionen fördes fram mot 

förslaget att i lagtext uttryckligen hänvisa till den tingsrätt som enligt 18:1 UB 

prövar ett överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut var att kopplingen 

till ett överklagande i ett utsökningsmål kunde vara oklar för rättstillämparna, 

eftersom en ansökan som rör vägran inte förutsätter att det pågår ett 

utsökningsmål hos Kronofogdemyndigheten. Därför anges i lagtext endast att 

ansökan ska göras hos den tingsrätt som regeringen föreskriver.
57

 

Ansökan enligt artikel 47 ska således göras vid den tingsrätt som är behörig 

enligt ovan. För prövningen av frågan om vägran av verkställighet är den här 

ordningen inte optimal. Den ger upphov till parallella förfaranden – vid 

Kronofogdemyndigheten respektive tingsrätten ‒ i de fall då gäldenären åberopar 

hinder mot verkställighet enligt både nationell rätt och förordningen. En 

förutsättning för att en sådan här ordning ska kunna fungera är att situationer där 

den part mot vilken verkställighet söks sällan åberopar någon vägransgrund 

enligt förordningen.  
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Förfarandet för vägran av erkännande och verkställighet ska, i den mån det inte 

omfattas av förordningen, regleras av lagen i den anmodade medlemsstaten. 

Sökanden ska enligt artikel 47 tillhandahålla domstolen en kopia av domen och 

vid behov en översättning eller translitterering av den. Enligt artikel 48 ska 

domstolen utan dröjsmål fatta beslut med anledning av en ansökan om vägran av 

verkställighet. Beslutet får enligt artikel 49 överklagas av båda parter. Den 

nationella regleringen är således subsidiär i förhållande till förordningen och för 

svensk del är det lagen (1996:242) om domstolsärenden som ska tillämpas då 

inte annat följer av förordningen.
58

  

Det bör framhävas att den nya regleringen, enligt vilken exekvaturförfarandet har 

avskaffats, inte bara innebär att domar erkänns och verkställs genom ett enklare 

förfarande. Den har även fört med sig att den tappande partens väg till att 

åberopa vägransgrunderna har blivit något krokigare. Inom ramen för 

exekvaturförfarandet ska den tingsrätt
59

 som är behörig domstol delge den 

tappande parten beslutet om att domen är verkställbar. I detta skede har denne 

möjlighet att göra invändning mot erkännande och verkställigheten av domen 

och på så sätt fortsätta den redan inledda processen i tingsrätten. Enligt den nya 

ordningen i 2012 års Bryssel I-förordning föregås verkställigheten av en dom 

endast av att vissa handlingar lämnas till Kronofogdemyndigheten som sedan kan 

verkställa domen. En tappande part som vill göra gällande att en grund för 

vägran av erkännandet och verkställighet föreligger ska istället ansöka om 

vägran hos den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det innebär att den tappande 

parten blir tvungen att inleda en helt ny process vid en annan domstol som är helt 

fristående från verkställighetsprocessen.  

Det är rimligt att tro att många anser den nya ordningen vara mer komplicerad än 

den tidigare och anser det vara en större utmaning att inleda en ny process än att 

göra en invändning i en redan pågående process. Det finns därför en risk för att 
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man som tappande part drar sig för att ansöka om vägran av erkännandet och 

verkställigheten av domen hos tingsrätten.     

 

4.3 Vägransgrunderna 

Den EU-rättsliga regleringen av erkännande och verkställighet av domar har, 

som sagts, utvecklats med det generella syftet att underlätta den fria rörligheten 

för domar och på så sätt gynna den gränsöverskridande handeln. Grunder för att 

vägra erkännande av domar har funnits sedan den ursprungliga 

Brysselkonventionen, men utvecklingen av dem har i stort gått i linje med syftet 

att underlätta den fria rörligheten och de har successivt begränsats genom att 

enstaka grunder antingen har inskränkts eller helt tagits bort. Parallellt med detta 

har dock EU-domstolen ibland klargjort betydelsen av vägransgrunderna på ett 

sådant sätt att det har utökat deras tillämpningsområde något.60 Hur 

vägransgrunderna har förändrats genom tiden undersöks närmare i de avsnitt som 

följer nedan och som behandlar de olika grunderna var för sig.  

De grunder som enligt den nuvarande regleringen finns för att vägra erkännandet 

av en medlemsstatsdom anges i förordningens artikel 45.1. Artikeln anger att 

erkännandet ska vägras vid ansökan av en berörd part om a) ett sådant 

erkännande uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen (ordre public) i 

den anmodade medlemsstaten; b) domen är en tredskodom eller en annan dom 

som har meddelats mot en svarande i dennes utevaro och svaranden inte har 

delgivits stämningsansökan eller motsvarande handling i tillräckligt god tid och 

på ett lämpligt sätt för att kunna förbereda sitt svaromål, såvida inte svaranden 

haft möjlighet att överklaga domen men underlåtit detta; c) domen är oförenlig 

med en dom som har meddelats samma parter i den anmodade medlemsstaten; d) 

domen är oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i en annan 

medlemsstat eller i ett tredjeland mellan samma parter och rörande samma sak, 

under förutsättning att den först meddelade domen uppfyller de nödvändiga 
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villkoren för erkännande i den anmodade medlemsstaten; eller e) domen är 

oförenlig med i) kapitel II avsnitt 3, 4 eller 5 om svaranden var en 

försäkringstagare, en försäkrad, en förmånstagare till ett försäkringsavtal, en 

skadelidande, en konsument eller en arbetstagare, eller ii) kapitel II avsnitt 6. 

Punkten e) hänvisar till kapitel II om domstols behörighet och avsnitten 3,4,5 och 

6, vilka behandlar behörighet vid försäkringstvister, konsumenttvister, tvister om 

anställningsavtal respektive exklusiv behörighet. 

I det följande kommer endast vägransgrunderna b) – d) att beröras, i enlighet 

med avgränsningen i avsnitt 1.3. Vägransgrundernas rekvisit kommer att 

granskas närmare för att utreda hur de är avsedda att tolkas och när de således 

bör tillämpas i praktiken. Punkterna c) och d) behandlar situationer då en dom 

som är oförenlig med den dom vars erkännande är i fråga står i vägen för 

erkännandet. Beroende på den oförenliga domens ursprung ska visserligen något 

skilda förutsättningar vara för handen för att erkännandet ska vägras, men i stort 

är bestämmelserna i punkterna c) och d) lika. Därför behandlas de gemensamt 

under kapitel 6, dock i separata avsnitt där det har ansetts lämpligt. Punkten b) 

skiljer sig däremot från de övriga punkterna eftersom den behandlar situationer 

då tredskodom eller dom i svarandens utevaro har meddelats och kommer därför 

att behandlas självständigt under kapitel 5.  
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5 Vägran på grund av svarandens utevaro 

5.1 Inledning 

Punkten b) i artikel 45.1 är den enda av vägransgrunderna som uteslutande syftar 

till att skydda svarandens rätt till försvar och är också den mest åberopade av 

vägransgrunderna.
61

 Att den omständigheten att en dom har meddelats i 

svarandens utevaro utgör en grund att vägra erkännandet av domen i fråga är 

inget kontroversiellt och har funnits med i regleringen sedan den ursprungliga 

Brysselkonventionen från 1968. 

De ändringar som denna vägransgrund därefter har genomgått har dock inneburit 

en begränsning av svarandens möjlighet att åberopa grunden. Genom 1978 års 

Tillträdeskonvention infördes en begränsning med innebörden att det var 

tillräckligt att svaranden delgavs en handling motsvarande en stämningsansökan 

för att anses ha blivit korrekt delgiven.
62

 I 2001 års Bryssel I-förordning 

avskaffades kravet på att delgivningen ska ha följt vissa regler för att istället anse 

en delgivning som har skett på lämpligt sätt vara tillräcklig. Dessutom infördes i 

förordningen villkoret att svaranden måste ha överklagat den avkunnade domen i 

ursprungsmedlemsstaten för att senare kunna åberopa punkten b) som grund för 

vägran av erkännande av domen. Dessa förändringar, samt den praktiska 

tillämpningen av vägransgrunden, ska diskuteras närmare i kapitlets avslutande 

avsnitt. Dessförinnan ska dock vägransgrundens många rekvisit och den avsedda 

tolkningen av dessa utredas. 

 

5.2 Stämningsansökan eller motsvarande handling 

Den handling som i artikeln benämns stämningsansökan eller motsvarande 

handling och som ska ha delgivits svaranden har av EU-domstolen inte getts 

någon formell definition utan istället en funktionell sådan. Det är således inte vad 
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handlingen kallas i de nationella rättsordningarna som är avgörande, utan dess 

funktion.  

Fallet Hengst Import v. Campese
63

 rörde obetalda fakturor av skoleveranser. 

Anna Maria Campese ansökte, gentemot det nederländska företaget Hengst 

Import BV, vid italiensk domstol om utfärdande av ett betalningsföreläggande. 

Ett sådant ska enligt italiensk rätt föregås av en summarisk process där motparten 

kan men inte behöver höras. Domstolen biföll talan och utfärdade 

betalningsföreläggandet. Företaget delgavs en kopia av ansökan samt 

betalningsföreläggandet och gavs möjlighet att inge svaromål, vilket skulle inlett 

en ordinär domstolsprocess mellan parterna. Företaget avstod dock från detta, 

varpå den italienska domstolen förklarade betalningsföreläggandet verkställbart. 

Då verkställbarhet senare ansöktes vid nederländsk domstol, i enlighet med 

Brysselkonventionen, invände dock Hengst Import BV mot verkställbarhet och 

grundade sig på Brysselkonventionens artikel 27.2, vilken motsvaras av artikel 

45.1 b) i 2012 års Bryssel I-förordning. Företaget ansåg inte att delgivning av en 

kopia av betalningsföreläggandet samt ansökan kunde utgöra stämningsansökan 

eller motsvarande handling i konventionens mening, varpå den nederländska 

domstolen vände sig till EU-domstolen för att erhålla ett förhandsavgörande i 

frågan.  

Domstolen definierade i fallet stämningsansökan eller motsvarande handling 

som “den eller de handlingar som i vederbörlig ordning och rätt tid ska delges 

svaranden så att denne kan hävda sina rättigheter innan en verkställbar dom 

avkunnas i ursprungsstaten”.64 Eftersom svaranden efter delgivningen av 

kombinationen av ansökan och betalningsföreläggandet gavs tid att invända mot 

betalningsföreläggandet innan det kunde förklaras verkställbart faller förfarandet 

inom ramen för konventionen, och numera förordningen.   

Handlingen måste således delges svaranden innan en verkställbar dom kan 

avkunnas. Handlingen måste även göra det möjligt för svaranden att avgöra 
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huruvida han eller hon vill ingå svaromål. Handlingar som delges senare i 

processen och därmed inte är relevanta för svarandens beslut om att ingå 

svaromål, eller handlingar som inleder en rent ensidig process där svaranden inte 

ges möjlighet att hävda sin rätt är således inte att anse som stämningsansökan 

eller motsvarande handling i artikelns mening.65 Att handlingen, enligt artikelns 

ordalydelse, ska ge svaranden möjlighet att förbereda sitt försvar ställer även 

vissa krav på handlingens innehåll. Handlingen har angetts inte behöva vara allt 

för detaljerad, men innehålla tillräckligt med information för att svaranden ska 

förstå vad ansökan grundas på samt att en rättslig process har inletts.66 

 

5.3 Svarandens utevaro 

Vidare ska domen ha meddelats i svarandens utevaro. Begreppet ska tolkas 

autonomt, varför skillnaderna i reglering mellan olika nationella rättsordningar 

saknar betydelse. EU-domstolens generella riktlinjer för tolkningen kan 

sammanfattas som att en svarande, med hänsyn till det bakomliggande syftet att 

skydda svarandens rätt till försvar, inte kan anses ha utevarit då svaranden eller 

dennes ombud anför argument från vilka det kan härledas att svaranden hade 

vetskap om processen samt haft tillräcklig tid för att förbereda sitt försvar.67 Det 

relevanta är således huruvida svaranden har getts faktisk möjlighet att försvara 

sig gentemot den väckta talan. 

En tydlig tillämpning av denna uppfattning ges i fallet Hendrikman
68

. Domen, 

som gällde en obetald faktura från en beställning av kontorsmaterial gjord av två 

personer i paret Hendrikmans namn men utan deras tillstånd, ansågs ha 

meddelats i paret Hendrikmans utevaro. I rättegången, vilken pågick utan paret 

Hendrikmans vetskap, representerades de av ombud som, utan parets tillstånd, 

hade anlitats av samma två personer som gjort beställningen. Paret Hendrikman 

ansågs således inte ha haft någon möjlighet att försvara sig gentemot talan. 
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Domstolen uttalade att då en process inleds gentemot en svarande utan dennes 

vetskap och som representeras av ett ombud utan bemyndigande, ska svaranden 

anses ha utevarit.69 Huruvida en dom meddelad i en sådan situation inte anses 

meddelad i svarandes utevaro enligt nationell rätt saknar betydelse, eftersom en 

situation där svaranden inte har haft möjlighet att försvara sig faller inom 

vägransgrundens skyddssyfte och ska tolkas autonomt.70  

Det finns ytterligare exempel på situationer då svaranden inte kan anses ha 

närvarat. Ett beslut kan ha fattats i en ensidig process som, om svarande ingått 

svaromål i sakfrågan, skulle ha fortsatt som ett kontradiktoriskt förfarande. Om 

svaranden i ett sådant fall endast invänder mot domstolens behörighet anses han 

eller hon ha utevarit.71 

 

5.4 Tillräckligt god tid 

Svaranden ska ha delgivits stämningsansökan eller motsvarande handling i 

tillräckligt god tid och på lämpligt sätt för att kunna förbereda sitt svaromål. För 

att avgöra vad som är tillräckligt god tid måste dels utredas från vilken tidpunkt 

man börjar räkna, dels hur lång förberedandeperioden bör vara. Normalt anses 

det att tiden börjar räknas från det datum då svaranden delgavs stämningsansökan 

eller motsvarande handling där denne är varaktigt bosatt eller på annat håll.72 Det 

är viktigt för käranden att kunna utgå ifrån att tiden börjar räknas från den 

angivna tidpunkten, eftersom han eller hon annars blir underkastad svarandens 

godtyckliga beteende om den senare exempelvis skulle välja att ge sig av utan att 

lämna någon adress. Käranden har således, efter att delgivning har skett, ingen 

bevisbörda gällande huruvida svaranden har fått faktisk kännedom om 

handlingen.73 Däremot tas kärandens extra ansträngningar för att se till att 
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svaranden får kännedom om den väckta talan efter att delgivning har skett i 

beaktning vid avgörandet av om domen ska erkännas eller inte. 

I fallet Debaecker
74

 fick käranden reda på att svaranden hade ny adress först efter 

det att delgivning hade skett på korrekt sätt, vilket svaranden bar skulden till 

eftersom denne underlåtit att meddela sin nya adress. EU-domstolen klargjorde 

att dessa var omständigheter som kan tas i beaktning av nationell domstol vid 

bestämmandet av om delgivning skett i tillräckligt god tid.75  

Tidsperiodens varaktighet utgörs av tiden från det att svaranden ska ha fått 

kännedom om delgivningen, som beskrivits ovan, till och med det att en exigibel 

dom avkunnas. Det är alltså den tiden som ska vara tillräckligt lång för att 

svaranden ska ha möjlighet att förbereda ett försvar. Vad som anses vara 

tillräckligt lång tid beror på omständigheterna i fallet och det är upp till 

domstolen som behandlar frågan om erkännande av domen att avgöra huruvida 

tillräcklig tid har förlöpt för att svaranden ska ha haft möjlighet att förbereda sitt 

försvar. Bedömningen ska ta i beaktning alla omständigheter i fallet, men helt 

bortse från nationell reglering samt inställningen hos den domstol som 

avkunnade domen.76 Vad som anses vara i tillräckligt god tid skiljer sig åt mellan 

olika medlemsstater och kan även inom nationell reglering avgöras av speciella 

omständigheter i fallet. I Tyskland ansågs i ett fall nio dagar vara för kort tid för 

svaranden att ha möjlighet att översätta handlingar samt anlita ett ombud 

utomlands, medan det i ett annat fall ansågs vara tillräckligt med sju dagar på 

grund av det nära samband som förelåg mellan svaranden och den stat som hade 

meddelat domen.77 
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5.5 På lämpligt sätt 

Att delgivningen ska ha skett på lämpligt sätt infördes som en nyhet i 2001 års 

Bryssel I-förordning och ersatte kravet på att delgivningen måste ha följt vissa 

regler för att anses giltig. Syftet med förändringen var att försäkra sig om att en 

rent formell felaktighet i delgivningen inte skulle få till följd att erkännande eller 

verkställighet vägras i de fall det inte har hindrat svaranden från att förbereda ett 

försvar.78 Trots detta föreligger en presumtion för att delgivning har skett på 

lämpligt sätt om den har utförts enligt delgivningsreglerna. Detta eftersom 

reglerna syftar till att säkerställa att svaranden ges möjlighet att förbereda ett 

försvar. 79 

Det sätt på vilket delgivningen genomförs hänger ihop med rekvisitet om att det 

ska ha skett i tillräckligt god tid, eftersom omständigheterna kring 

delgivningssättet ofta har betydelse för avgörandet av om det har skett i tid. Ett 

exempel på det är att då handlingen är författad på ett annat språk än svarandens, 

ska den tid som krävs för att få handlingarna översatta tas med i beräkningen av 

den tid som ska anses vara tillräckligt god tid för att kunna förbereda ett 

försvar.80  För att delgivningen ska ha skett på lämpligt sätt ställs vidare vissa 

krav på innehållet i delgivningshandlingen. Det krävs åtminstone information om 

omständigheterna kring rättegången samt grunderna för kärandens talan. Förvisso 

kan dessa krav förmodligen härledas redan ur definitionen av stämningsansökan 

eller motsvarande handling, men genom att uttryckligen kräva att delgivningen 

möjliggör för svaranden att förbereda ett försvar uppnås en högre grad av 

kontroll av handlingens innehåll än tidigare.81  

Att delgivning numera ska ske på lämpligt sätt och inte följa de särskilda 

delgivningsreglerna har bidragit till att bestridanden av erkännande och 
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verkställighet på grund av bristfällig delgivning sällan godtas, eftersom 

ändringen har minskat möjligheterna till missbruk för svaranden.82 

 

5.6 Möjlighet att överklaga 

Erkännande av en dom ska vägras då de ovan beskrivna omständigheterna 

föreligger, såvida inte svaranden haft möjlighet att överklaga domen men 

underlåtit detta. Villkoret infördes i 2001 års Bryssel I-förordning och innebar en 

helomvändning i förhållande till vad EU-domstolen tidigare uttalat i sin tolkning 

av Brysselkonventionen. Enligt domstolens tidigare praxis kunde svarandens 

möjlighet att överklaga en avkunnad dom i ett senare skede inte kompensera för 

avsaknaden av möjlighet att försvara sig under pågående process.83 Numera 

gäller istället att om en svarande underlåtit att utnyttja möjligheten till 

överklagande i ursprungslandet har denne förlorat möjligheten att senare ansöka 

om vägran av erkännande med hjälp av artikel 45.1 b) i 2012 års Bryssel I-

förordning. Rätten till rättsmedel i ursprungslandet anses således vara likvärdig 

med svarandens rätt att förbereda ett försvar och på så sätt tillgodoses syftet 

bakom vägransgrunden genom möjligheten att överklaga den avkunnade 

domen.84  

Förordningen tenderar att koncentrera största delen av processandet till 

ursprungsmedlemsstaten, vilket har både för- och nackdelar. Det synsätt som var 

gällande enligt Brysselkonventionen innebar ett gynnande av svarandens 

passivitet. Denne kunde med vetskap om den pågående rättsprocessen utebli från 

rättegången och avstå från att ingå svaromål i den ursprungliga processen, för att 

istället vid verkställighetsförfarandet dyka upp och göra invändning om att hans 

rätt till rättvis rättegång hade kränkts. Det nuvarande synsättet innebär däremot 

en högre processekonomisk kostnad för svaranden som tvingas överklaga domen 

i ursprungsmedlemsstaten, och i fall överklagandet inte bifalls, tvingas fortsätta 

processandet i den anmodade medlemsstaten. Även kärandens kostnader blir 
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högre eftersom denne tvingas försvara sig mot överklagandet i 

ursprungsmedlemsstaten innan det är möjligt att ansöka om verkställighet.85  

Att erkännandet av domen inte ska vägras trots att övriga rekvisit i bestämmelsen 

är uppfyllda gäller endast då svaranden hade möjlighet att överklaga domen. Det 

är domstolen i den anmodade medlemsstaten som har att avgöra huruvida en 

sådan möjlighet faktiskt fanns för svaranden och både rättsliga och sakliga 

omständigheter har betydelse för avgörandet. Först tas de processuella reglerna i 

den stat där domen har avkunnats i beaktning, varvid endast den reglering av 

överklagande som grundas på processuella fel är aktuell för bedömningen. Har 

en svarande inte utnyttjat rätten till överklagande inom den tidsram som den 

nationella regleringen tillåter har denne generellt ingen möjlighet att i ett senare 

skede få till ett vägrande av erkännande av domen med hjälp av artikel 45.1 b). 

Beroende på anledningen till att svaranden inte har utnyttjat rätten till 

överklagande i ursprungsstaten kan det anses att denne inte har haft möjlighet att 

överklaga domen; exempelvis då svaranden inte erhåller den avkunnade domen i 

tid, eller inte alls och därför inte har överklagat den inom den givna tidsramen. 

Om svaranden däremot överklagar och åberopar sin rätt till rättvis rättegång kan 

det, ifall överklagandet enligt ursprungsstatens rättspraxis skulle vägras bifall, 

anses saknas möjlighet att överklaga domen.86  

EU-domstolen uttalade i målet ASML Netherlands v. SEMIS
87

 att möjlighet att 

överklaga domen endast finns då svaranden har fått faktisk kännedom om 

domens innehåll genom att den delgivits svaranden i tillräckligt god tid för att 

denne ska ha kunnat förbereda ett försvar inför domstolen i den medlemsstat där 

domen avkunnades.88 I det aktuella målet hade stämningsansökan delgivits 

svaranden först efter det att rättegången ägt rum i Nederländerna. Den där 

meddelade tredskodomen delgavs aldrig svaranden. I ett senare skede delgavs 

svaranden ett av österrikisk domstol utfärdat beslut om verkställighet, men ingen 

kopia av tredskodomen. Med hänvisning till Europadomstolens praxis angående 
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rätten till en rättvis rättegång ansåg EU-domstolen att möjlighet för svaranden att 

överklaga domen i ursprungsmedlemsstaten endast finns om denne har 

kännedom om vad domen faktiskt grundar sig på, och därmed att domen måste 

delges svaranden.89 

 

5.7 Praktisk tillämpning 

Med utgångspunkt i samma situation som angavs i avsnitt 3.1 om erkännande 

och verkställighet kan man närmare undersöka hur en praktisk tillämpning av 

bestämmelse skulle kunna se ut. En talan har väckts vid italiensk domstol av en 

italiensk kärande mot en svarande med svenskt medborgarskap men hemvist i 

Italien. Den italienska domstolen har grundat sin behörighet på förordningens 

huvudregel i artikel 4, eftersom den svenska parten har hemvist i Italien och 

meddelar därefter en dom i målet. Enligt den italienska domen åläggs den 

svenska parten en betalningsskyldighet gentemot den italienska parten. Den 

svenska parten fullgör dock inte betalningsskyldigheten enligt domen, varför den 

italienska parten önskar få domen verkställd i Sverige, där den svenska parten har 

tillgångar som skulle täcka den uteblivna betalningen. Enligt förordningens 

huvudregler ska den italienska domen både erkännas och vara verkställbar i 

Sverige utan att något särskilt förfarande ska behöva användas. I detta skede gör 

dock den svenska parten gällande att erkännandet av den italienska domen i 

Sverige ska vägras på grund av att domen har meddelats i Italien i svarandens 

utevaro. 

Vägransgrunden i artikel 45.1 b) syftar till att skydda svarandens rätt till försvar 

och bestämmelsens rekvisit ska därför tolkas i enlighet med det syftet. För att 

bestämmelsen ska vara tillämplig krävs till att börja med att den italienska domen 

har meddelats mot den svenska svaranden i dennes utevaro. Enligt EU-

domstolens bedömning står det klart att en svarande har utevarit om en process 

inleds utan svarandens vetskap och svaranden i processen representeras av ett 
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ombud som inte har blivit bemyndigat av svaranden. I en sådan situation kan 

således domen anses ha meddelats i den svenska partens utevaro.  

Utöver kravet på svarandens utevaro ska, för att bestämmelsen ska vara 

tillämplig, svaranden inte heller ha delgivits stämningsansökan eller motsvarande 

handling i tillräckligt god tid och på ett lämpligt sätt för att kunna förbereda sitt 

svaromål. För att svaranden ska anses ha haft möjlighet att förbereda sitt försvar 

krävs till att börja med att stämningsansökan eller motsvarande handling har 

delgivits svaranden innan verkställbar dom har avkunnats samt att handlingen 

möjliggör svaranden att avgöra huruvida denne vill ingå svaromål. Om den 

svenska parten inte delgavs handlingen innan domen avkunnades i den italienska 

domstolen är således även det rekvisitet uppfyllt.  

Vad som anses vara tillräckligt god tid beror på omständigheterna i fallet och det 

är upp till domstolen som behandlar frågan om erkännande av domen, dvs. den 

svenska domstolen,
90

 att avgöra huruvida tillräcklig tid har förlöpt för att 

svaranden ska ha haft möjlighet att förbereda sitt försvar. Bedömningen ska ta i 

beaktning alla relevanta omständigheter i fallet, men helt bortse från nationell 

reglering samt inställningen hos den domstol som avkunnade domen, dvs. den 

italienska domstolen. Hur lång tid som anses vara tillräcklig skiljer sig åt både 

mellan och inom medlemsstaterna och beror i hög grad på omständigheterna i 

varje enskilt fall. Om svaranden, som antogs i förra stycket, inte har delgivits 

handlingen innan domen avkunnades i den italienska domstolen kan dock 

delgivningen inte ansetts ha skett i tillräckligt god tid eller på lämpligt sätt.  

Så här långt är rekvisiten i vägransgrunden b) uppfyllda och den svenska parten 

kan inte anses ha givits möjlighet att förbereda ett försvar. Erkännandet av den 

italienska domen ska således vägras, såvida inte svaranden haft möjlighet att 

överklaga domen men underlåtit detta. Såsom framgått anses svarandens 

möjlighet att överklaga domen numera vara likvärdig med möjligheten att 
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försvara sig i ursprungsprocessen. Har möjlighet till överklagande av domen 

funnits saknar därför det faktum att ursprungsprocessen pågick utan den svenska 

partens vetskap samt att den svenske parten inte delgavs stämningsansökan eller 

motsvarande handling innan domen avkunnades betydelse.  

Det är domstolen i den anmodade medlemsstaten, dvs. den svenska domstolen i 

det här fallet, som har att avgöra huruvida en sådan möjlighet faktiskt fanns för 

svaranden. Bedömningen ska i den här delen göras med hänsyn till 

ursprungsstatens nationella reglering. De italienska nationella reglerna tas därför 

i beaktning, varvid endast regleringen av överklagande på grund av processuella 

fel är aktuell för den svenska domstolens bedömning. Om den svenska parten 

inte har utnyttjat rätten till överklagande inom den tidsram som anges enligt 

italiensk rätt har denne normalt ingen framgång vid åberopandet av 

vägranspunkten b). Däremot kan anledningen till att svaranden inte har utnyttjat 

överklaganderätten göra att det enligt domstolens bedömning inte fanns någon 

möjlighet till överklagande. Om den svenska parten inte erhåller den avkunnade 

domen i tid eller inte alls och därför inte överklagar inom den angivna tidsramen 

kan denne inte anses ha haft någon möjlighet att överklaga domen i Italien. 

Vidare kan italiensk praxis ha betydelse om den skulle vägra bifall till 

svarandens överklagande i vilket denne hävdar sin rätt till rättvis rättegång, 

eftersom det då kan ses som att svaranden inte hade någon faktisk möjlighet att 

överklaga domen. 

Som framgår av framställningen ovan är det svårt att på förhand säga vad utfallet 

i en viss situation kommer att bli. Tillämpligheten av vägransgrunden b) beror i 

hög grad på omständigheterna i det enskilda fallet, regleringen i den medlemsstat 

i vilken domen avkunnades samt bedömningen av domstolen i den anmodade 

medlemsstaten.  
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5.8 Sammanfattning och analys 

Att vägra erkännandet av en dom för att skydda svarandens rätt till försvar är 

som sagt inget kontroversiellt utan snarare nödvändigt för att balansera upp 

förordningens liberala reglering av erkännande och verkställighet av domar, som 

annars kan få långtgående konsekvenser för svaranden. 

Samtliga förändringar som har gjorts i förhållande till den ursprungliga 

vägransgrunden i Brysselkonventionen har inneburit begränsningar av 

svarandens möjligheter att åberopa grunden. Genom 1978 års 

Tillträdeskonvention infördes en ordning som innebar att det var tillräckligt att 

svarande delgavs en handling som motsvarade en stämningsansökan för att anses 

ha blivit korrekt delgiven, dvs. den formella definitionen av handlingen 

avskaffades. Ändringen innebar att det ställdes lägre krav på 

delgivningshandlingen, och att det således blev svårare för svaranden att åberopa 

vägransgrunden i och med att fler typer av handlingar kvalificeras som godkända 

delgivningshandlingar.  

I 2001 års Bryssel I-förordning avskaffades kravet på att delgivningen ska ha 

följt vissa regler för att vara godkänd. Sedan dess anses istället varje delgivning 

som har skett på lämpligt sätt vara tillräcklig. Anledningen till den förändringen 

var att man ville försäkra sig om att en rent formell felaktighet i delgivningen 

inte skulle innebära att erkännandet eller verkställigheten vägras i de fall det inte 

har hindrat svaranden från att förbereda sitt försvar. Även denna förändring 

innebär att lägre krav ställs på delgivningen och således att svarandens utrymme 

att åberopa vägransgrunden minskas eftersom fler delgivningssätt godkänns 

jämfört med innan. Effekten av denna förändring har blivit att antalet bifall av 

bestridande av erkännande och verkställighet på grund av bristfällig delgivning 

har minskat. Dessa båda förändringar kan i och för sig anses rimliga eftersom 

delgivningshandlingen respektive delgivningssättet endast godkänns i de fall 

svaranden har kunnat förbereda sitt försvar. På så sätt syftar de snarare till att 

minska utrymmet för svarandens missbruk av den aktuella vägransgrunden. 
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I 2001 års Bryssel I-förordning infördes dessutom villkoret att svaranden måste 

ha överklagat den avkunnade domen i ursprungsmedlemsstaten, om sådan 

möjlighet funnits, för att senare kunna åberopa punkten b) som grund för vägran 

av erkännande av domen. Det ställs således högre krav på svarandens agerande 

för att kunna utnyttja sin rätt till försvar. Dessutom innebar ändringen en helt ny 

inställning i förhållande till hur EU-domstolen fram till dess hade tolkat 

Brysselkonventionen. Enligt domstolen kunde svarandens möjlighet att 

överklaga en avkunnad dom i ett senare skede inte kompensera för avsaknaden 

av möjlighet att försvara sig under pågående process. Efter ändringen anses 

tvärtom rätten till rättsmedel i ursprungslandet vara likvärdig med svarandens rätt 

att förbereda ett försvar och ska på så sätt tillgodose syftet bakom 

vägransgrunden. Det innebär att det numera för att den fria rörligheten av domar 

ska kunna begränsas med hjälp av vägransgrunden b) krävs en högre grad av 

agerande från svarandens sida. Med tiden har det alltså ansetts mer legitimt att 

skära ned på skyddet för svarandens rätt till försvar i förmån för domars fria 

rörlighet inom medlemsstaterna. Hur skyddet för svaranden kommer att påverkas 

av att proceduren för att få en dom verkställd i en annan medlemsstat har 

underlättats genom avskaffandet av exekvaturförfarandet återstår att se.  

Av avsnitt 5.7 framgick att den praktiska tillämpningen av vägransgrunden i stor 

utsträckning avgörs av regleringen i den medlemsstat i vilken domen har 

meddelats, samt av vilka bedömningar domstolen i den anmodade medlemsstaten 

gör. Att tillämpningen i hög grad påverkas av omständigheterna i det enskilda 

fallet och att utfallet därför är svårt att förutse är däremot svårt att komma ifrån, 

och i många fall inte heller något negativt. Vad gäller invändningen om att för 

mycket utrymme lämnas till nationell reglering och domstolens bedömning 

skulle det kunna avhjälpas av fler riktlinjer och autonoma definitioner från EU:s 

håll. Det skulle kunna göras både genom uttalanden från EU-domstolen eller 

införande av fler definitioner i förordningen. 
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6 Vägran på grund av oförenlig dom 

6.1 Inledning 

Erkännandet av dom kan även vägras på grund av förekomsten av en med domen 

i fråga oförenlig dom. Det är dessa situationer som ska behandlas närmare nedan. 

Punkten c) i artikel 45.1 anger att erkännande ska vägras om domen är oförenlig 

med en dom som har meddelats samma parter i den anmodade medlemsstaten, 

medan punkten d) i samma artikel anger att vägran ska ske om domen är 

oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i en annan medlemsstat eller i 

ett tredjeland mellan samma parter och rörande samma sak, under förutsättning 

att den först meddelade domen uppfyller de nödvändiga villkoren för erkännande 

i den anmodade medlemsstaten.  Redan vid framtagandet av 

Brysselkonventionen stod det klart att det skapas en obalans i den anmodade 

konventionsstatens rättsordning om två oförenliga domar är gällande samtidigt. 

Därför utgjorde redan då förekomsten av en oförenlig dom meddelad i den 

anmodade konventionsstaten en grund att vägra erkännandet av en dom från en 

annan konventionsstat.
91

  

Rätten att ge företräde för en dom rörande samma sak och mellan samma parter 

och som var oförenlig med domen vars erkännande var i fråga, men meddelad i 

ett tredjeland, infördes i Brysselkonventionen genom Tillträdeskonventionen från 

1978. Vilken inverkan domar meddelade i tredjeländer hade på erkännande av 

domar mellan konventionsstaterna hade varit oklart enligt Brysselkonventionen. 

Förtydligandet infördes bl.a. för att undvika diplomatiska konflikter med 

tredjeländer 1978.92 Numera återfinns det i vägransgrunden d) i artikel 45.1. Att 

upprätthålla goda relationer med tredjeländer är visserligen önskvärt, men frågan 

är om det bör motivera att den fria rörligheten av domar mellan medlemsstaterna 

begränsas i förmån för domar meddelade i tredjeländer. Särskilt med tanke på att 
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förordningens huvudsakliga syfte är att förbättra den fria rörligheten av domar 

och utnyttjandet av den inre marknaden. 

Till saken hör dock att de länder som anslöt sig till Brysselkonventionen genom 

tillträdeskonventionen från 1978, då vägransgrunden infördes, var Storbritannien, 

Irland och Danmark. Storbritannien hade vid den tidpunkten vissa lojaliteter mot 

främst USA och samväldesländerna. För att inte riskera att dessa relationer kom 

till skada kunde det från Storbritannien sida vara önskvärt att tredjelandsdomars 

ställning i konventionen stärktes.
93

 Det kan alltså ifrågasättas om vägransgrunden 

verkligen infördes i Brysselkonventionen endast för att förtydliga rättsläget och 

undvika diplomatiska konflikter med tredjeländer för EG:s del, eller om det 

gjordes för att Storbritanniens relationer med övriga världen inte skulle påverkas 

negativt. 

Nedan ska till att börja med uppmärksammas några bestämmelser som är av 

betydelse för uppkomsten av oförenliga domar, nämligen bestämmelserna i 

förordningens artiklar 29-34, om litispendens och mål som har samband med 

varandra. Därefter ska vägransgrundernas rekvisit och praktiska tillämpning 

utredas innan en sammanfattning och analys av grunderna slutligen görs.  

 

6.2 Litispendens och mål som har samband med varandra 

Reglerna om litispendens och mål som har samband med varandra har liksom 

vägransgrunderna i punkterna c) och d) det bakomliggande syftet att förhindra 

förekomsten av oförenliga domar. Reglerna har funnits sedan den ursprungliga 

Brysselkonventionen och i Jenard-rapporten angavs att tillämpningen av reglerna 

i hög grad förväntades minska uppkomsten av oförenliga domar.94 Efter många 

års tillämpning av regleringen kan konstateras att så är fallet, dvs. att oförenliga 
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domar i stor utsträckning undviks genom reglerna om litispendens och mål som 

har samband med varandra.95 Den aktuella regleringen på området finns i 

artiklarna 29-34 i 2012 års Bryssel I-förordning.  

Angående förhållandet mellan medlemsstaterna anges i artikel 29.1 att ”om talan 

väcks vid domstolar i olika medlemsstater rörande samma sak och målen gäller 

samma parter, ska varje domstol utom den vid vilken talan först väckts självmant 

låta handläggningen av målet vila till dess att det har fastställts att den domstol 

vid vilken talan först väckts är behörig”. Det ska alltså bara vara möjligt att 

avkunna en enda dom rörande samma sak och mellan samma parter inom 

medlemsstaterna. Bestämmelsen är ett effektivt sätt att motverka uppkomsten av 

oförenliga domar, men det händer trots det att domar meddelade i olika 

medlemsstater visar sig motsäga varandra. Typiskt sett sker detta då domstolen i 

en medlemsstat är ovetande om att en process rörande samma sak redan är igång 

i en annan medlemsstat på grund av att parterna inte för saken på tal.96  

I artikel 30 anges vidare att ”om käromål som har samband med varandra prövas 

vid domstolar i olika medlemsstater, får varje domstol utom den vid vilken talan 

först väckts låta handläggningen vila”. Det är visserligen ingen tvingande regel 

eftersom domstolen får låta handläggningen vila, men den ger en möjlighet att 

förhindra avkunnandet av oförenliga domar utan att det finns ett krav på att det 

ska röra samma sak och vara mellan samma parter. Det är tillräckligt att 

käromålen har samband med varandra. 

Nytt i 2012 års Bryssel I-förordning är bestämmelserna i artiklarna 33 och 34, 

vilka rör förhållandet till tredjeländer och är ett led i strävan mot att förbättra 

förordningens funktion i den internationella rättsordningen.97 Med det menas i 

förevarande fall att man förtydligar rättsläget genom harmoniserade regler 

gällande i vilka situationer som medlemsstaternas domstolar kan vilandeförklara 

ett mål till förmån för domstolar i tredjeland.98 Artikel 33 tillåter en domstol i en 
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medlemsstat att vilandeförklara handläggningen av ett mål om ett förfarande som 

rör samma sak och mellan samma parter pågår vid en domstol i ett tredjeland, 

förutsatt att den senare förväntas meddela en dom som kan erkännas, och i 

tillämpliga fall, verkställas i medlemsstaten. Dessutom krävs för 

vilandeförklaring att domstolen i medlemsstaten är övertygad om att det är 

nödvändigt för en god rättskipning. Artikel 34 anger vidare att en domstol i en 

medlemsstat får vilandeförklara ett mål om ett förfarande pågår vid en domstol i 

ett tredjeland och denna talan har samband med den talan som har väckts vid 

medlemsstatens domstol. En ytterligare förutsättning för att vilandeförklaring ska 

få ske i det fallet är att gemensam handläggning och dom är påkallad för att 

undvika att oförenliga domar meddelas. I övrigt är dock kraven desamma som i 

artikel 33.  

Att reglerna i artikel 33 och 34 är fakultativa är rimligt eftersom man bör räkna 

med att det finns tredjelandsdomstolar vars förfaranden inte uppfyller 

nödvändiga rättssäkerhetsgarantier och länder där processerna är utdragna. 

Dessutom finns det ingen garanti för att tredjelandsdomstolarna tillämpar 

reciprocitet och vilandeförklarar ett mål då ett parallellt förfarande pågår i en 

medlemsstat. 

 

6.3 Vad avses med dom? 

Vägransgrunderna i punkterna c) och d) inbegriper två olika domar; dels den vars 

erkännande är i fråga, dels den som är oförenlig med den förra. Den domen vars 

erkännande är i fråga ska förstås enligt förordningens definition av dom, vilket 

redogjordes för i avsnitt 3.2. I artikel 2 a) anges att en dom är ”varje avgörande 

som har meddelats av en domstol i en medlemsstat oavsett dess rubricering, 

såsom dom, beslut, förordnande om verkställighet, samt domstolstjänstemans 

beslut i fråga om rättegångskostnader”, och genom det nya tillägget även beslut 

om interimistiska åtgärder som beslutas av en domstol som enligt förordningen är 

behörig att pröva målet i sak.  
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Vad gäller den andra domen, som är oförenlig med den förra, anges endast att 

den måste ha meddelats i den anmodade medlemsstaten, i en annan medlemsstat 

eller i ett tredjeland. En pågående process i den anmodade medlemsstaten eller 

någon annan stat är således inte tillräckligt för att vägra ett erkännande av en 

dom. Det var tidigare osäkert om domen måste ha vunnit rättskraft eller inte för 

att utgöra en grund för vägran. Enligt Jenard-rapporten valde man att lämna 

avgörandet av den frågan till domstolen i den medlemsstat som har att behandla 

erkännandet av domen.99 Att ställa krav på att domen ska ha vunnit rättskraft 

tycktes dock gå utöver de krav som ställs på domen enligt förordningen, eftersom 

det enligt ordalydelsen endast krävs att domen har meddelats.  

Rättsläget klargjordes av EU-domstolen i fallet Italian Leather v. WECO
100

 då 

två avgöranden om interimistiska åtgärder stod mot varandra. En italiensk 

domstol hade beviljat ett förbudsföreläggande medan en tysk domstol, i ett 

interimistiskt förfarande mellan samma parter, hade vägrat att bevilja detsamma. 

EU-domstolen uttalade i fallet att det inte har någon betydelse huruvida domen 

har avgjort en fråga om interimistiska åtgärder eller själva sakfrågan, från vilket 

man kunde dra slutsatsen att domen inte behöver ha vunnit rättskraft för att 

utgöra en grund för vägran av erkännande.101 Vad som efter EU-domstolens 

avgörande däremot var oklart var huruvida ett interimistiskt beslut skulle kunna 

utgöra en grund för att vägra erkännandet av en dom på sakfrågan, eftersom det i 

fallet hade rört sig om två interimistiska avgöranden. Genom den nya 

förordningen torde det dock stå klart att det är så, eftersom det numera enligt 

artikel 2 a) anges att som dom även avses beslut om interimistiska åtgärder. 

EU-domstolen klargjorde i fallet Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch
102

 att 

artikel 27.3 i Brysselkonventionen, vilken motsvarar artikel 45.1 c) i den nya 

förordningen, inte är tillämplig på förlikningar. En inför domstol ingången 

förlikning är visserligen verkställbar i en annan medlemsstat, enligt artikel 59 i 

förordningen, men kan i detta sammanhang inte jämställas med en dom på grund 
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av sin väsentligen avtalslika natur.103 En förlikning utgör således inget hinder för 

erkännande av en med förlikningen oförenlig dom. 

 

6.4 Oförenlighet 

Vägransgrunderna i artikel 45.1 punkterna c) och d) kräver vidare att domarna är 

oförenliga. EU-domstolen gav i fallet Hoffman v. Krieg
104

 en autonom tolkning 

av termen med innebörden att två beslut är oförenliga om de medför 

rättsverkningar som utesluter varandra.105 Det innebär emellertid inte att besluten 

måste beröra exakt samma problem, utan det är effekten av besluten som är av 

betydelse för avgörandet av huruvida de är oförenliga. I fallet rörde de två 

meddelade domarna underhåll respektive skilsmässa mellan samma makar. 

Domarna ansågs oförenliga eftersom underhållsdomen förutsatte att det förelåg 

ett äktenskap, vilket ju hade upplösts genom domen om skilsmässa.106  

Nationell praxis samt förklarande rapporter rörande Brysselkonventionen ger 

ytterligare exempel på domar som anses oförenliga med varandra. En dom som 

ålägger ena parten skadeståndskyldighet på grund av kontraktsbrott är oförenlig 

med en dom som förklarar samma kontrakt ogiltigt.107 Ett beslut meddelat i ett 

tredjeland som ogillar en talan mot en svarande med hemvist i en medlemsstat är 

oförenligt med ett beslut meddelat i en medlemsstat mot samma svarande rörande 

samma sakfråga.108  

Vissa författare är inne på tanken att frågan om oförenlighet beror på huruvida 

någon av domarna fortfarande kan överklagas.109 Frågan att ställa sig är då om 

den utländska domen eller domen som är meddelad i den anmodade 

medlemsstaten ska ges prioritet, om den senare av dessa fortfarande kan 

överklagas. Om ett överklagande av den senare domen bifalls finns ju inte längre 
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någon grund att vägra erkännandet av den förra domen enligt förordningen. 

Problematiken kring hur situationen ska hanteras medan det fortfarande finns tid 

att överklaga kvarstår dock.110 

 

6.5 Dom meddelad i den anmodade medlemsstaten 

Vägransgrunden i artikel 45.1 punkten c) anger att erkännande ska vägras om 

domen är oförenlig med en dom som har meddelats samma parter i den 

anmodade medlemsstaten. Det krav som ställs på den oförenliga domen är 

således att den ska ha meddelats mellan samma parter i den anmodade 

medlemsstaten. Begreppet samma parter inkluderar även personer som inte 

deltog i första processen men som har övertagit den ena partens rättigheter.111  

Effekten av punkten c) är att den domen som är meddelad mellan samma parter i 

den anmodade medlemsstaten vid den tidpunkt då erkännande av den andra 

domen aktualiseras, ges företräde framför den senare. Bestämmelsen verkar 

tolkas som att det gäller oavsett vilken av de två domarna som meddelades först, 

vilket kan verka märkligt då en dom från en medlemsstat ska erkännas i övriga 

medlemsstater utan att något särskilt förfarande ska behöva användas enligt 

artikel 36 i förordningen. Att en dom som meddelats senare ska kunna utgöra 

grund för vägran av den första domens erkännande ter sig därför märkligt. Trots 

detta ansåg EU-domstolen i det tidigare nämnda fallet Hoffman v. Krieg ett beslut 

om skilsmässa meddelat i den anmodade medlemsstaten utgöra grund för vägran 

av erkännandet av en underhållsdom från en annan medlemsstat trots att 

skilsmässobeslutet hade meddelats senare.112 Efter det beslutet är många 

författare av den uppfattningen att vägransgrunden i punkten c) har ex nunc (från 

och med nu) effekt från det att domen meddelas i den anmodade medlemsstaten. 
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 A.st.  
111

 A.a. s. 584. 
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 Horst Ludwig Martin Hoffman v. Adelheid Krieg, Mål 145/86, para. 23 och 25. 
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6.5.1 Praktisk tillämpning 

Anta att en dom har meddelats vid en spansk domstol. Käranden är en spansk 

medborgare med hemvist i Spanien som har väckt talan mot en svensk svarande 

med hemvist i Spanien. Även i detta fall kunde domstolen således grunda sin 

behörighet på huvudregeln i förordningens artikel 4. Domen som meddelas av 

den spanska domstolen innebär en betalningsskyldighet för den svenska parten 

gentemot den spanska. Den svenska parten underlåter att fullgöra 

betalningsskyldigheten och den spanska parten söker så småningom erkännande 

och verkställighet av domen i Sverige på grund av den svenske partens tillgångar 

som finns här. Till följd av detta gör den svenska parten gällande att erkännandet 

ska vägras på grund av förekomsten av en svensk dom som är oförenlig med den 

spanska domen vars erkännande är i fråga.  

För den spanska domen gäller enligt framställningen ovan att erkännandet i 

Sverige ska vägras så snart en svensk dom har meddelats mellan samma parter, 

oavsett vilken av de två som har meddelats först. Den svenska domen kan ha 

meddelats senare än den spanska domen endast genom att en talan har väckts och 

en dom har meddelats vid svensk domstol under den tiden som har passerat från 

det att den spanska domen meddelades till dess att den spanska parten ansöker 

om erkännande och verkställighet av den spanska domen i Sverige. I ett sådant 

fall kan det enligt min mening anses rimligt att den svenska domen ges företräde 

framför den spanska, eftersom den spanska parten har haft möjlighet att 

informera den svenska domstolen om den spanska domens existens och på så sätt 

undvika avkunnandet av den svenska domen genom den spanska domens 

rättskraft. Skulle den svenska domen istället ha meddelats innan den spanska 

domen kan det å ena sidan anses rimligt att den svenska domen ges företräde, i 

egenskap av att ha meddelats tidigast. Å andra sidan innebär det att den svenska 

parten i ett senare skede, trots vetskap om den svenska domens existens, inte har 

informerat den spanska domstolen om situationen och för den skull kan anses 

något mindre skyddsvärd. 
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6.6 Dom meddelad i annan medlemsstat eller i tredjeland 

Punkten d) i artikel 45.1 anger att vägran av erkännande ska ske om domen är 

oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i en annan medlemsstat eller i 

ett tredjeland mellan samma parter och rörande samma sak, under förutsättning 

att den först meddelade domen uppfyller de nödvändiga villkoren för erkännande 

i den anmodade medlemsstaten. Utöver kravet på oförenlighet ställs således 

kraven att domen ska ha meddelats mellan samma parter och rörande samma 

sak, samt att den ska uppfylla de nödvändiga villkoren för erkännande i den 

anmodade medlemsstaten. Dessa förutsättningar gäller både domar som har 

meddelats i en annan medlemsstat och domar som har meddelats i ett tredjeland. 

Begreppet samma parter har samma innebörd som i punkten c) och gäller således 

även personer som inte deltog i första processen men som har övertagit en parts 

rättigheter. Begreppet samma sak ska inte förstås som att de olika talan som har 

väckts måste vara identiska. Däremot ska de bygga på samma rättsliga och 

sakliga grund samt eftersträva samma rättsliga följd. Vid avgörandet av om talan 

rör samma sak ska hänsyn endast tas till de olika kärandenas respektive yrkanden 

men inte till en svarandes grunder för bestridande härav.113 

De nödvändiga villkoren för erkännande i den anmodade medlemsstaten regleras 

av förordningen i de fall den oförenliga domen härrör från en annan medlemsstat, 

eftersom medlemsstaterna är bundna av förordningen. De nödvändiga villkoren 

för erkännande enligt artikel 36 är endast att det rör sig om en dom på 

privaträttens område. Begreppen definieras i artikel 2 respektive 1 och 

redogjordes närmare för i avsnitt 3.2 respektive 2.2.1. Förutsatt att en av domarna 

uppfyller villkoren kommer även den andra att göra det eftersom domarna rör 

samma sak. I fråga om en dom som härrör från ett tredjeland avgörs frågan om 

villkoren för erkännande är uppfyllda av regleringen i internationella 

konventioner eller i nationell rätt, eftersom tredjeländer inte är bundna av 

förordningen.  
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 Gantner Electronic GmbH v. Basch Expolitatie Maatschappij BV, Mål C-111/01, para. 24 ff.  
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Företräde ges enligt punkten d) den tidigare av de två domarna. Vilka tidpunkter 

det är som ska jämföras för att bestämma vilken som är tidigast är dock mycket 

omdebatterat.
114

 Vad gäller domar från medlemsstater saknar tidpunkten för 

ansökan om erkännande betydelse eftersom båda domarna erhåller automatiskt 

erkännande enligt artikel 36. En dom kan dock inte bli tilldelad rättsverkan i den 

anmodade medlemsstaten innan den har fått rättsverkan i ursprungsstaten. Två 

domar kan således inte anses vara oförenliga förrän var och en av dem har 

rättsverkan i sin ursprungsstat enligt de processuella regler som är gällande där. 

Den tidpunkt då domen får rättsverkan i ursprungsmedlemsstaten kan, men 

behöver inte nödvändigtvis, sammanfalla med den tidpunkt då domen 

meddelade, och ska vara avgörande för frågan om vilken av domarna som är 

tidigast.115  

Vad gäller domar härrörande från ett tredjeland blir resonemanget annorlunda 

eftersom det inte kan tas för givet att dessa domar erhåller automatiskt 

erkännande i den anmodade medlemsstaten, i och med att det inte är 

förordningen som reglerar detta förhållande. Det regleras istället av antingen 

nationell rätt eller internationella överenskommelser, enligt vilka erkännande av 

en utländsk dom normalt erhålls efter ett särskilt förfarande.116 Frågan blir vilken 

tidpunkt som ska vara avgörande för bedömningen av vilken dom som är 

tidigast; den tidpunkt då domen erkänns i den anmodade medlemsstaten, eller 

den tidpunkt då domen meddelades i tredjelandet. Det första alternativet går i 

linje med tanken om oförenlighet, dvs. att det endast aktualiseras mellan domar 

som har rättsverkan i den anmodade medlemsstaten. Samtidigt gynnar detta 

synsätt tydligt domar meddelade i en annan medlemsstat, som erkänns 

automatiskt, jämfört med i ett tredjeland och går inte helt i linje med 

ordalydelsen i punkten d), som endast kräver att domen ska uppfylla de 
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 Magnus, Mankowski, a.a. s. 696.  
115

 A.st. 
116

 A.a. s. 697.  
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nödvändiga villkoren för erkännande i den anmodade medlemsstaten och inte att 

domen ska ha erhållit faktiskt erkännande.117  

De förutsättningar som ska vara för handen för att en dom som är oförenlig med 

en dom vars erkännande söks ska kunna utgöra en grund för att vägra 

erkännandet av en medlemsstatsdom skiljer sig alltså något åt beroende på om 

den oförenliga domen har meddelats i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland. 

6.6.1 Praktisk tillämpning 

Anta ännu en gång att en dom har meddelats vid spansk domstol och att 

förutsättningarna är desamma som i exemplet i avsnitt 6.5.1. Även i detta fall 

åberopar den svenska parten existensen av en oförenlig dom såsom grund att 

vägra erkännandet av den spanska domen. Skillnaden är endast att den oförenliga 

domen, istället för att ha meddelats i Sverige, har meddelats i en annan 

medlemsstat, nämligen Frankrike, mellan samma parter och rörande samma sak. 

Oförenligheten mellan domarna består i att det enligt den franska domen inte 

föreligger någon betalningsskyldighet för den svenska parten gentemot den 

spanska. Vilken av domarna som ska ges företräde i Sverige avgörs enligt 

tolkningen av punkten d) genom en jämförelse av de tidpunkter vid vilka de båda 

domarna har fått rättsverkan i sin ursprungsstat. Den av domarna som tidigast har 

fått rättsverkan i ursprungsstaten får tidigast även rättsverkan i Sverige och är 

således den som får företräde framför den andra i Sverige. Tidpunkten då en dom 

får rättsverkan i sin ursprungsstat bestäms av den statens nationella rätt och 

kommer i detta fall således bero på den franska respektive spanska regleringen på 

området.  

Om den oförenliga domen istället har meddelats i ett tredjeland ser tillämpningen 

återigen något annorlunda ut. Anta att den dom som åberopas som oförenlig med 

den spanska domen istället har meddelats i Norge, som är ett tredjeland i 

förhållande till EU. Den norska domen har meddelats mellan samma parter och 

rörande samma sak, och enligt domen föreligger ingen betalningsskyldighet för 
                                                           
117

 A.st. 
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den svenska parten gentemot den spanska, vilket gör domarna oförenliga med 

varandra. Den spanska domen erhåller i egenskap av dom från en medlemsstat 

automatiskt erkännande i Sverige vid den tidpunkt den får rättsverkan i Spanien. 

Som redogjordes för ovan är det gällande domar från tredjeländer oklart vilken 

tidpunkt som är relevant för jämförelsen; tidpunkten då domen meddelades i 

ursprungsstaten eller tidpunkten för domens erkännande i den anmodade 

medlemsstaten. Vilken skillnaden blir mellan de olika synsätten beror i detta fall 

på hur regleringen av erkännandet av norska domar i Sverige ser ut.  

Om norska domar erhåller automatiskt erkännande i Sverige kommer de 

oförenliga domarna i detta fall behandlas lika och den dom som ges företräde är 

den dom som tidigast har fått rättsverkan i sin ursprungsstat. Om regleringen 

mellan Norge och Sverige däremot är mindre förmånlig än förordningens 

reglering, genom att norska domar inte erhåller automatiskt erkännande i 

Sverige, och man väljer att anta det synsätt enligt vilket den relevanta tidpunkten 

är den då den norska domens erkänns i Sverige kommer den norska domen 

missgynnas i förhållande till den spanska. Den spanska domen erkänns i Sverige 

så snart den har rättsverkan i Spanien, medan erkännandet av den norska domen i 

Sverige i sådant fall måste föregås av ett särskilt förfarande. Utfallet i situationen 

kommer således att bero dels på vilket synsätt man antar, dels på hur erkännandet 

av domar mellan tredjelandet i fråga och den anmodade medlemsstaten regleras.  

Vad gäller förhållandet mellan Sverige och Norge avseende erkännande av 

domar på privaträttens område regleras det av Luganokonventionen. Som nämnts 

tidigare är den utformad nästintill identiskt med Brysselkonventionen och i den 

senare lydelsen 2001 års Bryssel I-förordning. Enligt den senaste 

Luganokonventionens artikel 33 ska således en dom meddelad i en 

konventionsstat erkännas i en annan konventionsstat utan att något särskilt 

förfarande behöver användas. De nödvändiga villkoren för den norska domens 

erkännande i Sverige uppfylls därför vid den tidpunkt då domen får rättsverkan i 

Norge. Vilken dom som ges företräde av den spanska och den norska domen 
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avgörs därmed av de båda staternas nationella reglering avseende tidpunkten för 

inträde av domars rättsverkan.  

Avseende situationer då en oförenlig dom har meddelats i ett tredjeland som inte 

täcks av en lika förmånlig reglering av erkännande som enligt 

Luganokonventionen blir utfallet ett annat. I svensk rätt finns det utöver Bryssel- 

och Luganoregleringen inget generellt lagstöd för att utländska domar på det 

förmögenhetsrättsliga området ska kunna erkännas eller verkställas. Huvudregeln 

är som inledningsvis nämndes istället att utländska domar inte kan erkännas och 

verkställas i Sverige. Den konventionsbaserade lagstiftning som finns innehåller 

endast erkännande- och verkställighetsregler på särskilda specialområden.
118

 

Tredjelandsdomar som inte täcks av Luganokonventionen har således inga 

utsikter att bli erkända i Sverige och kommer därför inte att kunna ges företräde 

framför domar meddelade i medlemsstater. 

Det bör trots det föras ett resonemang om tredjelandsdomars inverkan på den fria 

rörligheten av medlemsstatsdomar, eftersom många medlemsstater har en mer 

liberal nationell reglering avseende erkännande av utländska domar än den 

svenska.
119

 Sett till framställningen ovan bör den part som har fördel enligt en 

tredjelandsdom ansöka om erkännande i den aktuella medlemsstaten så snart som 

möjligt, för att vara på den säkra sidan. Detta för att det i värsta fall är tidpunkten 

för erkännande som är relevant för avgörandet av vilken av domarna som ska ges 

företräde, samt att erkännandet eventuellt måste föregås av ett förfarande. 

Huruvida detta är rimligt eller inte kan ifrågasättas. Å ena sidan är det rimligt att 

det krävs mer aktivitet för att en dom meddelad i ett tredjeland ska få rättsverkan 

och samma behandling i en medlemsstat, eftersom EU-rättslig reglering bör 

gynna medlemsstaterna då dessa har avsagt sig del av sin kompetens för att ingå i 

unionens samarbete. Å andra sidan har tredjelandsdomen meddelats mellan 

samma parter och rörande samma sak som medlemsstatsdomen. Rimligheten i att 
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 Se t.ex. lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik eller lagen (1996:519) om verkställighet av 

domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 

1982. 
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 Linton, Den svenska inställningen till utländska domar. Är det dags för Sverige att ta sitt förnuft till 

fånga? s. 148. 
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den part som väcker ny talan i medlemsstaten trots att en avkunnad dom redan 

finns ska anses skyddsvärd och gynnas av sitt agerande kan därför ifrågasättas. 

 

6.7 Sammanfattning och analys 

Att skydda de nationella rättsordningarna från uppkomsten av oförenliga domar 

är det intresse som står bakom vägransgrunderna i punkterna c) och d) och som 

anses vara tillräckligt skyddsvärt för att begränsa den fria rörligheten av domar 

mellan medlemsstaterna. Det faller sig naturligt att domar som har meddelats i 

den anmodade medlemsstaten eller i en annan medlemsstat och som är oförenliga 

med den dom vars erkännande är i fråga ska kunna begränsa den fria rörligheten 

genom att utgöra grund för vägran av erkännandet, eftersom samtliga dessa 

domar har meddelats inom unionen. Att ge företräde till en dom meddelad i ett 

tredjeland framför en dom meddelad i en medlemsstat kan däremot ses som 

något långtgående eftersom det innebär en begränsning av domars fria rörlighet 

mellan medlemsstaterna, till förmån för en dom från ett tredjeland.  

Dessutom kan bakgrunden till införandet av nämnda vägransgrund ifrågasättas. 

Den infördes i Brysselkonventionen genom Tillträdeskonventionen från 1978 för 

att förtydliga rättsläget gällande tredjelandsdomars betydelse i förhållandet 

mellan de dåvarande konventionsstaterna. Vägransgrunden motiverades av en 

önskan att undvika diplomatiska konflikter med tredjeländer. Frågan är dock om 

den verkliga anledningen snarare var att tillmötesgå en önskan från 

Storbritanniens sida att, trots sitt anslutande till konventionen, kunna upprätthålla 

goda relationer med alla de tredjeländer mot vilka man sedan tidigare hade 

lojaliteter. Om det är så, kan det knappast av den anledningen anses motiverat att 

tredjelandsdomar än idag ska begränsa den fria rörligheten mellan 

medlemsstaterna. 

Oavsett den verkliga anledningen till att tredjelandsdomar kan utgöra en grund 

att vägra erkännande, får man inte bortse från hur annorlunda situationen i 

Europa och världen ser ut idag jämfört med år 1978. De flesta europeiska länder 
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som då var tredjeländer i förhållande till Brysselkonventionen är idag EU-

medlemsstater och således bundna av Bryssel I-förordningen. Innebörden av 

diplomatiska konflikter med tredjeländer är således en annan idag jämfört med år 

1978.  Det är möjligt att de dåvarande konventionsstaterna var mer beroende av 

goda relationer med närliggande tredjeländer än vad dagens medlemsstater är 

idag med tanke på hur mycket EU har växt, både som materiellt och territoriellt 

samarbetsområde. Däremot ska inte EU:s självständiga betydelse överskattas, 

eftersom unionen trots allt endast utgörs av 28 av världens stater och samarbetet 

med omvärlden är nödvändigt både för de enskilda medlemsstaterna och för 

unionen som helhet. Dessutom är avskaffandet av vägransgrunden kanske inte att 

se som något alternativ, då det faktiskt skulle kunna leda till diplomatiska 

konflikter.  

Samtidigt kan det ifrågasättas hur mycket det fria rörligheten och den 

gränsöverskridande handeln faktiskt påverkas av att en tredjelandsdom kan 

föranleda att en medlemsstatsdom ska vägras erkännande. Bestämmelsen är trots 

allt endast tillämplig i de fall de båda domarna har meddelats mellan samma 

parter och rörande samma sak. I de fall tredjelandsdomen har meddelats tidigare 

än medlemsstatsdomen kan det argumenteras för att det mest rimliga alternativet 

är att tredjelandsdomen ges företräde, av rena rättviseskäl. Eftersom båda parter 

är medvetna om att domen har avkunnats är den part som väcker en ny talan om 

samma sak i en medlemsstat inte nödvändigtvis skyddsvärd, utan parterna bör 

snarare kunna lita på att vad som har fastslagits av domen är vad som gäller. I det 

fall de rättsregler enligt vilka tredjelandsdomen har avkunnats skulle visa sig vara 

allt för främmande för den anmodade medlemsstaten kan erkännandet av domen 

vägras på grund av ordre public-förbehållet i artikel 45.1 punkten a). I detta läge 

vägras erkännandet av tredjelandsdomen och någon oförenlighet av domar 

uppstår inte.  

Något som däremot kan krävas är ett förtydligande av rättsläget gällande i vilka 

fall tredjelandsdomen ska ges företräde framför medlemsstatsdomen. Som 

framgick av avsnitt 6.6 är det i synnerhet oklart vilken tidpunkt som är relevant 
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för jämförelsen med medlemsstatsdomen, dvs. om det är tidpunkten då domen 

meddelades i tredjelandet eller tidpunkten då domen erkänns i den anmodade 

medlemsstaten. 

Trots att det kan argumenteras för att det mest rimliga alternativet är att ge 

tredjelandsdomen företräde kan man ha invändningar mot att en domstol i en 

medlemsstat avkunnar en dom, vilket innebär att tid och kostnader läggs ned på 

processen, som sedan kan vägras erkännande i en annan medlemsstat på grund av 

oförenlighet med en tredjelandsdom. Problemet kan tyckas ligga i att processen i 

medlemsstaten överhuvudtaget kan inledas trots att parterna redan har en 

avkunnad dom mellan sig, eller att en process i ett tredjeland redan har inletts om 

samma sak. Som nämndes händer det typiskt sett då parterna underlåter att 

informera domstolen om att det redan finns en dom eller en pågående process om 

samma sak, dvs. ett missbruk från parternas håll.  

För att undvika uppkomsten av oförenliga domar mellan medlemsstaterna och 

tredjeländer infördes som sagt i 2012 års Bryssel I-förordning regler om 

litispendens och mål som har samband med varandra. Reglerna i artiklarna 33-34 

tillåter en domstol i en medlemsstat att vilandeförklara ett mål om det vid 

domstol i ett tredjeland pågår ett förfarande om samma sak mellan samma parter 

eller om talan har samband med talan i medlemsstaten. Med tanke på den höga 

grad i vilken motsvarande regler i förhållandet mellan medlemsstater har minskat 

uppkomsten av oförenliga domar har dessa nya regler utsikter att få en liknande 

effekt i förhållande till tredjeländer, trots att utrymmet för tillämpningen är något 

snävare samt att reglerna är fakultativa. 
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7 Avslutande synpunkter 

Det generella syftet med 2012 års Bryssel I-förordning är att underlätta den fria 

rörligheten av domar mellan medlemsstaterna så att den inre marknaden kan 

utnyttjas fullt ut. Därför anger förordningens huvudregler avseende erkännande 

och verkställighet av domar att de ska erkännas och verkställas i övriga 

medlemsstater utan att något särskilt förfarande behöver användas eller någon 

verkställbarhetsförklaring behöver utfärdas. Konsekvenserna av en så liberal 

reglering blir att den tappande parten i ett mål på ett relativt enkelt sätt kan få 

sina tillgångar i en medlemsstat utmätta eller beslagtagna för att täcka den 

betalningsskyldighet som följer av domen. För att sådana åtgärder inte ska vidtas 

för lättvindigt erbjuder förordningen ett antal grunder att vägra erkännande och 

verkställighet av medlemsstatsdomar.  

Uppsatsen har behandlat de grunder som möjliggör vägran av en doms 

erkännande på grund av svarandens utevaro då domen har meddelats, samt 

situationer då det vid tidpunkten för erkännandet åberopas existens av en 

oförenlig dom som har meddelats i den anmodade medlemsstaten, i en annan 

medlemsstat eller i ett tredjeland. De bakomliggande intressen som 

vägransgrunderna avser att skydda är svarandens rätt till försvar och de nationella 

rättsordningarna, i vilka det kan uppstå förvirring och oklarheter ifall oförenliga 

domar är gällande samtidigt. Dessa intressen har således ansetts viktiga nog att 

kunna begränsa den fria rörligheten av domar mellan medlemsstaterna.  

Den första av de nämnda vägransgrunderna har funnits med sedan framtagandet 

av den ursprungliga Brysselkonventionen. Vägransgrunden har genomgått 

förändringar sedan dess, vilka alla har resulterat i att utrymmet att åberopa den 

har begränsats. Konsekvensen är att färre fall kan sägas falla inom 

bestämmelsens tillämpningsområde och att det krävs ett mer aktivt agerande från 

svarandens sida. Förändringen i denna riktning ligger i linje med en önskan om 

att ytterligare underlätta den fria rörligheten för domar, vilket är förordningens 

generella syfte. Den största förändringen som 2012 års Bryssel I-förordning har 

medfört är att kravet på verkställbarhetsförklaring, s.k. exekvatur, har avskaffats. 
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Det innebär att erkännandet och verkställigheten av medlemsstatsdomar har 

underlättats samt att ett förfarande vilket gett parterna möjlighet att komma till 

tals och åberopa vägransgrunderna har försvunnit. Man ville genom denna 

ändring kostnads- och tidseffektivisera förfarandet för att få en dom verkställd. 

Man bör dock enligt min mening ifrågasätta lämpligheten av att i anslutning till 

ändringen inte se över denna vägransgrund för att försäkra sig om att svaranden 

även i fortsättningen åtnjuter ett tillräckligt skydd för sin rätt till försvar. 

Avseende möjligheten att vägra en doms erkännande på grund av förekomsten av 

oförenliga domar kan den oförenliga domen i fråga ha meddelats i den anmodade 

medlemsstaten, i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland. Att låta skyddet för 

de nationella rättsordningarna begränsa den fria rörligheten mellan 

medlemsstaterna kan anses rimligt i de fall den oförenliga dom som står i vägen 

har meddelats inom unionen. Att däremot låta en dom som har meddelats i ett 

tredjeland stå i vägen för erkännandet av en medlemsstatsdom och på så sätt 

begränsa den fria rörligheten, kan ifrågasättas. Motivet till införandet av 

vägransgrunden i regleringen är som sagt inte helt klart. Som skäl anfördes en 

önskan att förtydliga rättsläget gällande tredjelandsdomars inverkan på 

förhållandet mellan de dåvarande konventionsstaterna och att undvika 

diplomatiska konflikter med tredjeländer. Som redogjordes för i avsnitt 6.1 kan 

dock anledningen till vägransgrundens införande mycket väl ha haft ett samband 

med Storbritanniens speciella lojaliteter gentemot tredjeländer. Bakgrunden kan 

alltså ha varit en vilja att undvika diplomatiska konflikter med tredjeländer, men 

främst för Storbritanniens del.  

Samtidigt ska inte den inverkan som nämnda vägransgrund har på den 

gränsöverskridande handeln och den fria rörligheten mellan medlemsstaterna 

överdrivas. På grund av att de domarna som är oförenliga med varandra måste ha 

meddelats mellan samma parter och rörande samma sak är denna vägransgrund 

relativt begränsad i sin tillämplighet. Dessutom kommer uppkomsten av 

oförenliga domar mellan medlemsstater och tredjeländer i fortsättning kunna 
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undvikas i större utsträckning på grund av de nya reglerna i artiklarna 33-34, om 

litispendens och mål som har samband med varandra. 

Sammanfattningsvis kan man ifrågasätta den motsättning som finns mellan de 

behandlade vägransgrunderna. Samtidigt som utrymmet för svaranden att 

åberopa sin rätt till försvar som grund för att vägra erkännandet har begränsats 

över tiden, i linje med en önskan om att underlätta den fria rörligheten av domar 

mellan medlemsstaterna, finns det fortfarande en möjlighet för en dom meddelad 

i ett tredjeland att utgöra vägran av erkännandet av en dom meddelad i en 

medlemsstat, till synes utan legitim motivering. 
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