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1 Inledning  

1.1 Kulturföremål i en gränsöverskridande kontext 

Fenomenet med bortförande av kulturföremål genom plundringar, stölder, krig och 

olagliga exporter sträcker sig långt tillbaka i tiden. Under flera århundraden gällde 

endast krigets lagar, och ett bortförande av kulturföremål hade inga rättsliga 

konsekvenser. Vändpunkten kom vid sekelskiftet 1800-1900, då en internationell 

sedvänja växte fram och år 1899 kom den första juridiskt bindande regleringen på 

området för kulturföremål som stadgade skyddet av dessa under väpnad konflikt.1 

Trots det har det dröjt till senare delen av 1900-talet innan återlämnande av 

kulturföremål på allvar börjat ta plats inom juridiken. Regleringen på området blir 

dock alltjämt av större relevans ju fler krav på återlämnanden som ställs. Ett 

exempel gäller den s.k. Parthenonfrisen som idag befinner sig på British Museum i 

London, men som förflyttats från templet Parthenon i Grekland i början av 1800-

talet. Grekland har flera gånger begärt att Parthenonfrisen ska återlämnas, vilket är 

något som British Museum vägrat med hänvisning till att frisen utsätts för förore-

ningar i form av smog i Aten. Hade den inte flyttats till England hade den rådande 

miljön i Grekland förstört den. Idag har dock ett nytt museum byggts i Aten där 

frisen skulle kunna befinna sig inomhus och vara skyddad från skadlig miljö.2 

Därför har Grekland vid upprepade tillfällen i modern tid krävt att frisen ska 

återlämnas till Aten.3 Exemplet kan användas för att illustrera de svårigheter som 

kan uppkomma när det gäller återlämnande av kulturföremål i en gränsöverskri-

dande kontext. Vem kan anses ha bättre rätt till ett kulturföremål? Vilka rättsliga 

möjligheter finns att återkräva – och återlämna – sådana föremål?  

 Regleringen på området har sitt ursprung i olika rättskällor såsom internationella 

konventioner, EU-förordningar och EU-direktiv. Denna reglering bygger på en 

föreställning om att kulturföremål som har förts bort från ett land eller en privatper-

son ska återlämnas. Det finns olika tvistlösningsmetoder vid domstol och utanför 

                                            
1 Första fredskonferensen i Haag år 1899. Art. 56 i 1899 års Haagkonvention (II), konvention i Haag den 29 
juli angående lagar och bruk i lantkrig, senare ersatt av art. 56 i 1907 års Haagkonvention (IV), konvention i 
Haag den 18 oktober 1907 angående lagar och bruk i lantkrig.  
2 Akropolismuseet blev färdigbyggt år 2009. 
3 Tvisten kommer att beskrivas ingående i avsnitt 3.2.3. 
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domstol som kan användas för att återfå kulturföremål och dessa alternativ ska 

undersökas i uppsatsen.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka vilka rättsliga möjligheter det 

finns att återkräva – och att återlämna – kulturföremål över landgränserna inom och 

utanför Europeiska Unionen (EU). Gränsöverskridande återlämnanden aktualiserar 

den internationellt privat- och processrättsliga regleringen (IP). Problematiken 

väcker bl.a. frågor om domstolars internationella behörighet eller andra tillgängliga 

tvistlösningsmekanismer samt möjligheter att verkställa utländska avgöranden i den 

egna staten. Till IP-rätten hör också den s.k. lagvalsfrågan, nämligen vilken rättsord-

ning som ska tillämpas när det gäller återlämnande av kulturföremål.4  

 Den 10 januari 2015 började Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande 

och verkställighet av domar på privaträtten område (2012 års Bryssel I-förordning)5 

att tillämpas. I förordningens art. 7(4) har det införts en behörighetsregel för 

domstol om privatpersoners möjlighet att väcka talan om återlämnande av kulturfö-

remål, vilket inte funnits i 2012 års Bryssel I-förordnings föregångare rådets 

förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2001 års Bryssel I-

förordning).6 

  Behörighetsregeln i art 7(4) i 2012 års Bryssel I-förordning antyder att fenome-

net med återlämnande av kulturföremål har fått större rättslig betydelse. Denna 

bestämmelse samt domsrättsregler om väckande av talan om återlämnande av 

kulturföremål som finns i andra regelverk på området kommer att undersökas 

enskilt och i relation till varandra.  

 IP-rätten tillhör nationell rätt och varje land har sin egen IP-rätt. Den svenska 

IP-rätten är dock numera starkt präglad av EU-rätt samt internationella konvention-

                                            
4 Maarit Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt. En internationell privat- och processrättslig 
studie, s. 21. 
5 EUT L 351/1, 20.12.2012. 
6 EGT L 12/1, 16.1.2001. 
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er som Sverige tillträtt. Uppsatsen syftar inte till att jämföra olika länders internat-

ionellt privaträttsliga regler, utan att utifrån de regler som finns på området under-

söka i vilket land en talan kan väckas, vilka hinder som kan uppstå och hur regelver-

ken står i förhållande till varandra. Det centrala regelverket i denna uppsats är 2012 

års Bryssel I-förordning som reglerar möjligheten för privatpersoner att väcka talan 

om återlämnande av kulturföremål. Eftersom övriga regelverk på området enbart 

reglerar staters möjlighet att väcka talan för att återkräva kulturföremål utgör 

förordningen ett viktigt tillskott för den enskilde. Uppsatsen ska utreda i vilka 

situationer de olika regelverken kan tillämpas, hur regelverken förhåller sig till 

varandra samt hur regelverken kan överlappa varandra. Vidare ska det även 

undersökas vilka problem eller andra spörsmål som dess bestämmelser kan ge 

upphov till.  

 Eftersom ämnet regleras i både svenska nationella lagar, internationella konvent-

ioner, EU-förordningar och EU-direktiv så har området för kulturföremål koppling-

ar till både IP-, folk-, och EU-rätt. Dessutom har ämnet en lång, historiskt och 

politiskt influerad bakgrund vilket resulterar i att både ämnet och uppsatsen har 

tvärvetenskapliga inslag. 

 Inom frågan om återlämnande av kulturföremål inryms även ett antal mer 

specifika frågeställningar som också måste besvaras. För svensk rätts del är följande 

frågor särskilt viktiga.  

 

- När och under vilka förutsättningar kan talan väckas vid domstol och inom 

vilka tidsfrister måste talan väckas innan kravet preskriberas? 

 

- Hur förhåller sig de olika regelverken på området till varandra? 

 

- Vilka tvistlösningsmekanismer utanför domstol finns att tillgå? Kan ett fö-

remål återkrävas – och återfås – genom medling, skiljeförfarande, diplomati 

eller samarbeten mellan museer?  

 

- Kan de avgöranden som meddelas i en stat erkännas och verkställas i andra 

stater? Eftersom många av de olika återlämnandekraven inte endast sker 
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inom EU utan även i förhållande till tredjeland uppkommer frågan om hur 

erkännande och verkställighetssituationerna då hanteras. Det går att skilja 

mellan tre olika situationer där avgöranden har meddelats. En första situation 

gäller avgöranden som meddelats i Sverige. En andra situation gäller avgö-

randen som meddelats i en annan EU-medlemsstat. En tredje situation tar 

sikte på avgöranden som har meddelats i tredjeland. De tre olika situationer-

na aktualiserar olika förfaranden och instrument för att avgörandena ska 

kunna erkännas och verkställas i Sverige. Erkännande och verkställighet kan 

även gälla skiljedomar och medlingsöverenskommelser. 

 

En mängd frågor och frågeställningar uppkommer i samband med detta ämne, men 

av utrymmesskäl kan inte alla frågor beröras och vissa avgränsningar kommer därför 

att göras. Eftersom uppsatsen fokuserar på gränsöverskridande återlämnanden av 

kulturföremål kommer de regler, den lagstiftning och de rättsfall som enbart rör 

inhemska återlämnanden (t.ex. ett återkrävande av ett föremål i Malmö från någon 

som befinner sig i Göteborg) inte att behandlas. Inte heller kommer import- och 

exportregleringen att undersökas. Annan lagstiftning på området som t.ex. 1954 års 

Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och 

1949 års Genèvekonvention med tilläggsprotokoll kommer enbart att vara föremål 

för en historisk tillbakablick eftersom ingen av konventionerna innehåller några 

domsrättsregler. Inte heller kommer lagvalsfrågan att utredas, eftersom uppsatsen 

fokuserar på var talan kan väckas snarare än vilken lag som ska tillämpas. God tro 

hos innehavaren av ett kulturföremål och ersättning till den som lämnar ett 

kulturföremål ifrån sig kommer inte heller att behandlas i uppsatsen. 

 I uppsatsen undersöks inte repatrieringskrav7 av mänskliga kvarlevor eftersom 

sådana krav i allmänhet är mer framgångsrika än återkrav på kulturföremål i form av 

konst, böcker eller andra krigsbyten.8 Mänskliga kvarlevor betraktas vanligen inte 

som kulturföremål och det har vuxit fram ett samförstånd bland regeringar och 

museer att krav gällande mänskliga kvarlevor i de allra flesta fall ska tillgodoses. 

                                            
7 I denna framställning används termen återlämnande när det avser ett tillbakalämnande av ett kulturföremål, 
och i de fall som avser mänskliga kvarlevor används termen repatriering. 
8 Bring, Parthenonsyndromet, s. 223. 
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Krav på repatriering uppkommer för att kvarlevorna ska kunna begravas enligt 

folkgruppens traditioner, inte för att de ska ställas ut eller utgöra forskningsföremål, 

vilket i regel är avsikten när det gäller andra kulturföremål.9 Med anledning av att 

repatrieringen oftast inte är problematisk, mer än tidsmässigt, kommer de situation-

erna därför inte att vara i fokus för uppsatsen.10  

 En problematik som inte kommer att beröras mer ingående än i detta avsnitt, 

men som ändå bör lyftas är frågan om till vilket land ett kulturföremål ska återläm-

nas och vilket land som kan anses vara dess ursprungsland. När återlämnande av 

kulturföremål diskuteras uppkommer den relevanta frågan till vilken plats, stat eller 

person ett föremål ska återlämnas. Det talas i generella ordalag om ett föremåls 

ursprungsland, men det kan vara svårt att avgöra vilket ett föremåls faktiska 

ursprungsland är. Eftersom länders gränser har ändrats under historiens gång ser 

världskartan annorlunda ut idag än för hundra år sedan. Detta gör att ett dåvarande 

ursprungsland idag kan vara ersatt av ett annat land på kartan.11 Varje bedömning av 

ett föremåls ursprungsland bör därför göras individuellt med hänsyn till tillverkaren 

av föremålet samt det ändamål och de människor för vilka föremålet var gjort. Vid 

en sådan bedömning skulle det land med den närmaste anknytningen till föremålet 

kunna anses vara det mest lämpliga ursprungslandet för föremålet.12 I denna uppsats 

kommer det att förutsättas att ursprungslandet är det återkrävande landet eller det 

land där den återkrävande privatpersonen har hemvist.  

 

1.3 Metod och material  

Den internationella privat- och processrättens ämnesområde och frågeställningar 

omfattar internationella rättsförhållanden trots att det är nationell rätt. 13  Den 

                                            
9 Bring, Parthenonsyndromet, s. 223. 
10 Flera exempel kan ges på när repatriering av mänskliga kvarlevor skett de senaste åren, bl.a. fall där Sverige 
varit inblandat. Ett av de fall som har uppmärksammats har varit repatrieringen av kvarlevorna av tre maorier 
som förvarades i Lund sedan år 1876. Museum of New Zeeland kontaktade Lunds universitet för att återfå 
kvarlevorna. Museet har aktivt arbetat med repatriering och deras första repatrieringsförfrågan till Lunds 
universitet kom år 2007, men förfrågan ledde inte till något resultat (Sydsvenskan, Hemresa i sikte efter 133 år 
i Lund, 2011-04-28). Några år senare kontaktades Lunds universitet igen och denna gång resulterade det i att 
kvarlevorna repatrierades till Nya Zeeland under våren år 2011 (Sveriges Radio, Maorier hämtar hem 
förfäder, 2011-04-25). 
11 Greenfield, The return of cultural treasures, 2 uppl., s. 256. 
12 Greenfield, The return of cultural treasures, 3 uppl., s. 367. 
13 Larsson, Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, s. 41. 
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nationella rätten är, på området för återlämnande av kulturföremål, dock numera 

starkt präglad av EU-rätt och globala konventioner. Metoden som används i 

uppsatsen är problemorienterad, d.v.s. problem som rättsreglerna ger upphov till 

identifieras, dock med deskriptiva inslag av de konstaterade förhållandena.14 Till 

grund för ämnet om återlämnande av kulturföremål finns ett omfångsrikt juridiskt 

material. Eftersom ämnet avser gränsöverskridande krav på återlämnanden aktuali-

seras inte enbart svensk nationell rätt med lagar och förarbeten utan också EU-

rättsakter i form av förordningar och direktiv, samt konventioner av universell 

karaktär som gäller även utanför EU.  

 Beträffande återlämnande av kulturföremål finns andra tvistlösningsmetoder 

utanför domstol som parterna kan använda sig av för att få till stånd ett återläm-

nande. Dessa metoder utgörs av t.ex. diplomati, medling och skiljeförfarande. Syftet 

med att undersöka även utomrättsliga avgöranden är att också belysa andra tvistlös-

ningsmetoders genomslag och effektivitet. Då erkännande och verkställighet av 

meddelade domar (både från EU-medlemsstater och tredjeland) är en central fråga 

omfattar undersökningen även skiljedomars och medlingsöverenskommelser. 

 Det material som har använts har främst rört de, för framställningen aktuella 

regelverken i framställningen. Beträffande 2012 års Bryssel I-förordning har 

kommentaren Brussels I Recast 15  använts. Förarbeten och lagkommentar har 

använts liksom EU-rättsligt material såsom EU-kommissionens rapporter och EU-

parlamentets arbetsdokument som legat till grund för bl.a. slutsatser om tillämp-

ningen av 1993 års EU-direktiv. Annan doktrin har använts som komplement till 

ovan nämnda källor. 

 Litteraturen på området behandlar ofta återlämnanden som skett utanför 

domstol på andra än juridiska grunder. Några svenska rättsliga avgöranden finns inte 

att tillgå såvitt känt. Flera av de avgöranden som finns på området är av utomrättslig 

karaktär.  

 Eftersom trenden att återlämna kulturföremål har ökat det senaste decenniet är 

det idag ett mycket omdiskuterat ämne. Några av uppsatsens källor utgörs därför av 
                                            
14 Den rättsdogmatiska metoden anses vara något otydlig i dess omfattning. Sandgren, Rättsvetenskap för 
uppsatsförfattare, s. 53. 
15 The Brussels I Regulation recast, Dickinson, Andrew (ed.), Lein, Ewa (ed.), James, Andrew (assistant ed.), 
Oxford, Oxford University Press, 2015. 



 15 

tidningsartiklar, radioprogram och även ett föredrag, vilka har tagits med för att 

påvisa ämnets aktualitet. Dessa källor har inte någon juridisk relevans men kan 

däremot ge en bild av och belysa vikten av de utomrättsliga tvistlösningsmöjlighet-

erna som finns att tillgå i dessa sammanhang.  

 

1.4 Regelverkens olika kulturföremålsdefinitioner  

1.4.1 Ett exempel   

Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka vilka rättsliga möjligheter som 

finns att återkräva – och återlämna – kulturföremål över landgränserna, ska 

betydelsen av vad som faktiskt avses med ett kulturföremål presenteras utifrån varje 

enskilt regelverk. Genom de olika regelverkens definitioner kan ett föremål, 

exempelvis en tavla, utifrån ett regelverk anses vara ett kulturföremål samtidigt som 

det enligt ett annat regelverk inte är det, då det inte uppfyller just det regelverkets 

uppställda kriterier för vad ett kulturföremål är. I detta avsnitt kommer definitioner-

na att presenteras. I avsnitt 2.5 diskuteras definitionerna närmare i förhållande till att 

domsrättsfrågan behandlas. 

 För att underlätta förståelsen av vad ett kulturföremål är och för att visa 

svårigheten att få ett föremål att omfattas av de olika regelverkens definitioner ska 

ett exempelfall ges. Anta att en person med hemvist i Sverige har en tavla från 1850-

talet som en berömd, svensk släkting målat, värd 45 000 kr. Denna tavla har blivit 

bortförd från landet där personen bor. Kan tavlan anses vara ett kulturföremål enligt 

regelverkens olika definitioner? Utifrån de centrala regelverken kommer detta 

exempel användas för att illustrera vad som kan anses vara ett kulturföremål.16 

 

1.4.2 1970 års UNESCO-konvent ion 

Enligt art. 1 i 1970 års UNESCO-konvention om åtgärder för att förbjuda och 

förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegen-

dom 17 (UNESCO-konventionen) får konventionsstaterna själva avgöra vilka 

                                            
16 Regelverkens bilagor kommer inte att vara bifogade. 
17 Se http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  
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föremål, som av religiösa eller sekulära skäl är kulturföremål av betydelse för 

exempelvis arkeologi, historia eller litteratur i det landet. För att omfattas av 

begreppet kulturföremål ska föremålen även tillhöra någon av de kategorier som 

räknas upp i artikeln (a-k). 

 
”For the purposes of this Convention, the term 'cultural property' means 
property which, on religious or secular grounds, is specifically designated 
by each State as being of importance for archaeology, prehistory, history, 
literature, art or science and which belongs to the following categories:  
 
(a) Rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, 
and objects of palaeontological interest;  
 
(b) property relating to history, including the history of science and tech-
nology and military and social history, to the life of national leaders, thin-
kers, scientists and artist and to events of national importance;  
 
(c) products of archaeological excavations (including regular and clan-
destine) or of archaeological discoveries;  
 
(d) elements of artistic or historical monuments or archaeological sites 
which have been dismembered;  
 
(e) antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins 
and engraved seals;  
 
(f) objects of ethnological interest;  
 
(g) property of artistic interest, such as:  
 
(i) pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any sup-
port and in any material (excluding industrial designs and manufactured ar-
ticles decorated by hand);  
 
(ii) original works of statuary art and sculpture in any material;  
 
(iii) original engravings, prints and lithographs;  
 
(iv) original artistic assemblages and montages in any material;  
 
(h) rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publicat-
ions of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or 
in collections;  
 
(i) postage, revenue and similar stamps, singly or in collections;  
 
(j) archives, including sound, photographic and cinematographic archives;  
 
(k) articles of furniture more than one hundred years old and old musical 
instruments.”  
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På UNESCO:s hemsida finns en lista över de reservationer som konventionsstater-

na har gjort, varje konventionsstat har sin egen lista.18 För Sveriges del räknas de 

föremål upp som anses vara av betydelse för arkeologi, förhistorian, historia, 

litteratur, konst eller vetenskap samt vilka ekonomiska gränsvärden som föremålen 

ska nå upp till för att omfattas av kulturföremålsdefinitionen. T.ex. anses svenska 

målningar (som är mer än 100 år gamla och värda mer än 50 000 kr) och svenska 

böcker (som är tryckta före år 1600, oavsett värde) vara kulturföremål enligt 

Sveriges lista. 

 Utifrån det inledande exemplet i avsnitt 1.4.1 med tavlan från år 1850 ska det nu 

undersökas om det kan anses vara ett kulturföremål i UNESCO-konventionens 

mening. Till att börja med tillhör tavlan kategorin ”tavlor, målningar och teckningar 

som gjorts helt för hand” (art. 1(i)). Utifrån de svenska reservationerna som gjorts 

ska tavlan vara av ett visst värde för att kunna anses vara ett kulturföremål. För 

tavlor och målningar är kravet att målningen ska vara svensk, mer än 100 år och 

värd mer än 50 000 kr. I detta fall är tavlan svensk och mer än 100 år gammal, men 

den är inte värd mer än 45 000 kr och kan således inte anses vara ett kulturföremål 

för svensk del. Ett kulturföremål i UNESCO-konventionens mening måste alltså 

uppnå relativt höga ekonomiska värden för att omfattas av definitionen. Det kan 

kritiseras då ett kulturföremål kan ha ett högt kulturellt värde för en viss person men 

betinga ett lägre ekonomiskt värde. 

 

1.4.3 1995 års UNIDROIT-konvent ion 

Kulturföremålsdefinitionen i 1995 års UNIDROIT-konvention om kulturföremål 

som stulits eller förts ut olagligt (UNIDROIT-konventionen)19 finns i art. 2.  

 

”I denna konvention avses med kulturföremål sådana föremål 
som av religiösa eller profana skäl är av betydelse för arkeolo-
gin, förhistorien, historien, litteraturen, konsten eller veten-
skapen och som kan hänföras till någon av de kategorier som 
anges i bilagan till denna konvention.” 

                                            
18 Se http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#RESERVES. 
19 Se http://unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/translations/swedish.pdf. 
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Även UNIDROIT-konventionen har en bilaga som ett föremål ska omfattas av. 

Exempelfallet med tavlan från år 1850 skulle passa in under bilagans kategoripunkt 

g(ii) för föremål av ”konstnärligt intresse, såsom tavlor, målningar och teckningar 

som gjorts helt för hand.” 20  UNIDROIT-konventionen ställer inte upp några 

ekonomiska gränsvärden för föremålets värde, vilket gör att tavlan utifrån 

UNIDROIT-konventionen faktiskt bör kunna anses vara ett kulturföremål. 

 

1.4.4 Kulturmil jö lagen kap. 6 

För svensk del reglerar Kulturmiljölagen (1988:950)(KML) området för kulturföre-

mål. Reglerna i KML är ett genomförande i svensk rätt av Rådets direktiv 

93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande av kulturföremål som olagligen 

förts bort från en medlemsstats territorium (EU-direktivet).21 I KML finns två olika 

definitioner av kulturföremål i var sitt kapitel i lagen. Det ena rör kulturföremål som 

olagligt förts bort från en stat som ingår i EES-området och det andra rör kulturfö-

remål som olagligt förts ut från en stat som tillträtt UNIDROIT-konventionen. De 

olika definitionerna beror på genomförandet av EU-direktivet i svensk rätt (kap. 6 

KML) och av genomförandet av UNIDROIT-konventionen (kap. 7 KML).  

 För kulturföremål som olagligt förts bort från en stat som ingår i EES-området 

finns definitionen i 6 kap. 2 § KML.  

 

”Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som 
1. i den stat det förts bort från betraktas som en nationell 
skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde 
enligt lagar eller administrativa förfaranden som är förenliga 
med artikel 36 i Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,22 
och 
2. tillhör någon av de kategorier som anges i bilaga 1 till 

                                            
20 UNIDROIT-konventionens bilaga punkt g(ii). 
21 EUT L 74, 27.3.1993. 
22 Artikel 36 (f.d. artikel 30 FEG) FEUF ”Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana 
förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, 
allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara 
växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda 
industriell och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.”. 



 19 

denna lag eller är en integrerad del av inventarierna hos en 
kyrklig institution eller en integrerad del av en offentlig 
samling och upptagen i inventarieförteckningen hos ett mu-
seum, ett arkiv eller en bibliotekssamling.”  

 

Lagrummet stadgar följaktligen att det är den återkrävande staten som själv har att 

avgöra vilka föremål som i denna stat är att betrakta som en nationell skatt. De 

beslut som en EU-medlemsstat har tagit om vilka föremål som enligt staten hör till 

de nationella skatterna får inte underkännas, såvida inte en medlemsstats tolkning är 

diskriminerande eller ett ”förtäckt handelshinder”.23 EU-domstolen kan göra en 

prövning av om ett föremål i artikelns mening är en nationell skatt eller inte (någon 

sådan prövning har dock inte gjorts ännu).24 I lagrummets andra punkt stadgas att 

ett kulturföremål även ska tillhöra ”någon av de kategorier som anges i bilaga 1”. 

Bilaga 1 utgör två listor, en lista med kategorier inom vilka föremålet ska passa in 

och en lista med ekonomiska gränsvärden som dessa föremål ska uppfylla för att 

kunna anses vara ett kulturföremål.  

 I vissa undantagsfall behöver föremålen inte ha något ekonomiskt värde. Ett 

sådant föremål är exempelvis ett arkeologiskt föremål som härrör från en utgrävning 

som är äldre än 100 år. I de flesta andra fall ska ett kulturföremål enligt 6 kap. 2 § 

KML uppfylla både kriterier och ekonomiska gränsvärden. Exempelfallet med 

tavlan från år 1850 skulle t.ex. inte anses vara ett kulturföremål, då tavlan som är 

värd 45 000 kr inte uppfyller de ekonomiska gränsvärden som ställs upp i lagens 

bilaga 1. En tavla måste nämligen vara värd 150 000 €, d.v.s. runt 1,5 mkr enligt 

KML:s ekonomiska gränsvärden. 

 Definitionen i 6 kap. 2 § listar vilka föremål som för svensk del är att anse som 

kulturföremål, men det avser inte att utgöra en uttömmande lista på vilka föremål 

som kan återkrävas för svensk del. I fall där Sverige vill återkräva ett föremål gäller 

istället de regler som EU-medlemsstaten – där föremålet finns – har antagit vid 

genomförandet av direktivet.25 För att Sverige ska kunna återkräva ett kulturföremål 

krävs det också att föremålet hör till någon av kategorierna i bilaga 1 i KML eller 

                                            
23 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 306. 
24 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 306. 
25 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 306. 
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”tillhör en offentlig samling eller är en kyrklig inventarie.”26 På grund av de värde-

gränser som satts upp i EU-direktivet och också genomförts i KML har det 

spekulerats i om Sverige verkligen kommer att kunna använda reglerna för egna 

återkrav. 27  Efter genomförandet av det omarbetade EU-direktivet med en ny 

kulturföremålsdefinition bör detta dock inte bli ett problem, se nedan avsnitt 1.4.7. 

 

1.4.5 Kulturmil jö lagen kap. 7 

I samband med att Sverige ratificerade UNIDROIT-konventionen trädde två nya 

kapitel i KML, kap. 7 och kap. 8 i kraft den 1 december år 2011. Kulturföremål som 

olagligt förts ut från en stat som tillträtt UNIDROIT-konventionen definieras i 7 

kap. 2 § KML. 

 
”Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som 
är av betydelse för arkeologin, förhistorien, historien, 
litteraturen, konsten eller vetenskapen och som tillhör någon 
av de kategorier som anges i bilaga 2 till denna lag”28  

 
 
Eftersom lagrummet grundar sig på UNIDROIT-konventionen finns det inte något 

krav på att föremålen ska nå upp till ett visst ekonomiskt gränsvärde för att omfattas 

av definitionen i lagrummet (jmf 6 kap. 2 § KML), utan bilaga 2 utgör en lista på de 

olika föremål som avses med kulturföremål enligt kapitlet. Enligt detta lagrum skulle 

exemplet med tavlan från år 1850 kunna vara att anse som ett kulturföremål, då det 

passar in under kategorin ”föremål av konstnärligt intresse” i bilaga 2. I kategorin 

ingår föremål såsom tavlor, målningar och teckningar som gjorts helt för hand.29  

 Den markanta skillnaden mellan en tillämpning av kap. 6 och kap. 7 bör, 

förutom den uppenbara skillnaden att de i viss mån riktar sig till olika länder, vara 

det uteblivna kravet på att föremålet ska nå upp till ett visst ekonomiskt värde i kap. 

7 KML. 

 

                                            
26 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 306. 
27 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 306. 
28 Kap. 8 rör återlämnanden av kulturföremål som stulits utomlands i en stat som har tillträtt UNIDROIT-
konventionen, kapitlet använder sig av kulturföremålsdefinitionen som finns i 7 kap. 2 § KML. 
29 Bilaga 2 p. 7 KML. 
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1.4.6 1993 års EU-direkt iv  och 2012 års Brysse l  I - förordning 

Eftersom kap. 6 KML är ett genomförande av EU-direktivet är kulturföremålsdefi-

nitionen i KML i stora delar lik den som finns i EU-direktivets art. 1(1).  

 

"Ett föremål som före eller efter dess olagliga bortförande från 
en medlemsstats territorium, klassas som tillhörande ”nation-
ella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde” 
enligt nationell lagstiftning eller administrativa förfaranden, allt 
i enlighet med artikel 36 i fördraget,  
 
och 
 
som tillhör en av de kategorier som anges i bilagan eller som 
inte tillhör en av dessa kategorier men utgör en integrerad del 
av 
- offentliga samlingar förtecknade hos muséer, arkiv eller 
biblioteks bevarade samlingar 
 
I detta direktiv avses med offentliga samlingar som ägs av en 
medlemsstat, av en lokal eller regional myndighet i medlems-
staten eller av en institution som är belägen på medlemsstatens 
territorium och som definieras som offentlig enligt medlems-
statens lagstiftning och som är antingen medlemsstatens eller 
den lokala eller regionala myndighetens egendom eller på bety-
dande sätt finansieras av dessa. 
 

     -  inventarier i kyrkliga institutioner." 
 

 
Utifrån EU-direktivet och även utifrån KML utgör arkeologiska föremål kulturfö-

remål om de är över hundra år och härrör från en utgrävning. Dess värde spelar 

ingen roll för bedömningen. Tavlan från år 1850 utgör emellertid inte något 

kulturföremål enligt EU-direktivet, och inte heller enligt KML. Sverige har alltså valt 

att genomföra EU-direktivet i KML på sådant sätt att det har stora likheter med 

direktivet. 

 Vad beträffar behörighetsregeln i art. 7(4) i 2012 års Bryssel I-förordning, som 

ger privatperson möjlighet att på äganderättslig grund väcka talan om återlämnande 

av ett kulturföremål i det land där föremålet befinner sig vid tidpunkten för talans 

väckande, har förordningen ingen egen definition av vad ett kulturföremål är. Istället 

hänvisas det i förordningen till EU-direktivets definition i art. 1(1), se citat under 
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avsnitt 1.4.6. Det kan kritiseras ur ett lagstiftningstekniskt perspektiv att det i 

förordningen inte finns en egen definition av vad ett kulturföremål är. Dessutom 

kan det ifrågasättas varför den definition som det hänvisas till i artikeln, EU-

direktivets, inte finns utskriven i förordningen. Det är omständligt för den som 

tillämpar lagen att bli hänvisad till ett annat regelverk. Tanken bakom att hänvisa till 

EU-direktivets definition kanske grundar sig på en ovilja att behöva lägga till ännu 

en kulturföremålsdefinition till det redan ganska omfattande antalet definitioner. 

Det är förståeligt, men ur ett rättstillämparperspektiv bör definitionen skrivas ut i 

förordningen. Det hade nämligen varit enklare att förstå behörighetsregelns 

tillämpning om kulturföremålsdefinitionen funnits i anslutning till bestämmelsen i 

art. 7(4) i förordningen. Det kan enligt min mening riktas kritik mot den ”vidare-

hänvisningsteknik” som EU ofta använder sig av.   

 

1.4.7 Det omarbetade EU-direkt ive t  

EU-direktivet har omarbetats och blivit ersatt av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014 om återlämnande av kulturföremål som 

olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och om ändring av förordning 

(EU) nr 1024/2012 (det omarbetade EU-direktivet). 30  Direktivet är ännu inte 

införlivat i svensk rätt.31  

 I det omarbetade EU-direktivet är kulturföremålsdefinitionen förändrad och 

finns i art. 2(1). 

 

”Kulturföremål: ett föremål som, före eller efter dess olagliga 
bortförande från en medlemsstats territorium, av den med-
lemsstaten klassas eller definieras som tillhörande nationella 
skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde enligt 
nationell lagstiftning eller administrativa förfaranden, i enlighet 
med artikel 36 i EUF-fördraget.”  

 

 

                                            
30 EUT L 159/1, 28.5.2014. 
31 I art. 19 i det omarbetade EU-direktivet framgår det att medlemsstaterna senast den 18 december 2015 ska 
genomföra det omarbetade direktivets ändringar. Det omarbetade direktivet träder i kraft den 1 januari 2016. 
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Föremålet behöver alltså inte uppfylla några särskilda kriterier, vara av en viss ålder 

eller nå upp till något ekonomiskt gränsvärde, utan det är upp till varje medlemsstat 

att själva avgöra vilka kulturföremål som är en stats nationella skatter utifrån de 

begränsningar som anges i art. 36 FEUF.32 

 Eftersom bl.a. kulturföremålsdefinitionen i EU-direktivet ändras kommer också 

definitionen i KML att ändras. Utifrån det omarbetade EU-direktivet skulle 

exempelfallet med tavlan från år 1850 utgöra ett kulturföremål utifrån direktivet 

men även utifrån kap. 6 KML, men inte utifrån 1993 års EU-direktiv vilket visats 

ovan under avsnitt 1.4.6. Förändringen av definitionen syftar till att bestämmelserna 

ska kunna tillämpas oftare och på fler föremål. Exemplet med tavlan visar hur det 

nuvarande och det omarbetade direktivet skiljer sig åt vid tillämpningen.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32 Ds 2015:10 s. 29. 
33 Ds 2015:10 s. 29 f. 



 24 

2 Tvistlösning vid domstol  

2.1 En historisk bakgrund 

Vid Wienkongressen år 1815 ansågs det enligt rättsuppfattningen vara en oaccepta-

bel handling att ta krigsbyten. En bestämmelse om att krigsbyten som tagits under 

kriget av Napoleon skulle återlämnas togs in efter den andra Parisfreden år 1815. 

Ett återlämnande av föremål skedde i viss utsträckning under tiden efter. Först år 

1899 – på den första fredskonferensen i Haag – antogs regler i 1899 års Haagkon-

vention (II) om förbud mot att ta kulturella krigsbyten.34 Utifrån de reglerna kan det 

anses finnas ett juridiskt välgrundat krav på att alla krigsbyten som är tagna efter år 

1899 ska återlämnas.35  

 Några år efter den första fredskonferensen i Haag samlades representanter från 

44 länder i Haag för en andra fredskonferens med målet att vidareutveckla reglerna 

som antagits år 1899. Resultatet blev tretton konventioner som syftade till att reglera 

”ländernas handlingar och umgängesformer under krig, neutralitet och ockupat-

ion.”36 Reglerna som antogs år 1907 har utvecklats till internationell sedvanerätt, 

d.v.s. allmän folkrätt och dessa regler är därför bindande allmän folkrätt.37   

 Eftersom kulturföremål som tagits efter UNESCO-konventionens ikraftträ-

dande år 1972 kan återkrävas utifrån konventionen och att det efter UNESCO-

konventionen har tillkommit flera regelverk på området kan det ifrågasättas vilket 

regelverk som ska tillämpas på föremål tagna efter år 1899 men före år 1970. Fram 

till andra världskriget tillkom inga överenskommelser eller lagar på internationell 

nivå. Reglerna i 1899 och 1907 års Haagkonventioner (II resp. IV) reglerar bl.a. att 

alla beslag på ”works of art or science” är förbjudna och att rättsliga åtgärder ska 

vidtas mot sådana beslagtaganden. Först efter andra världskriget skapades 1954 års 

Haagkonvention då enighet nåddes kring att kulturegendom i enskilda länder är en 

del av världens gemensamma kulturarv. Regler på internationell nivå ansågs 

nödvändiga för att skydda kulturegendom och reglerna i 1954 års Haagkonvention 

                                            
34 Art. 56 i 1899 års Haagkonvention (II). 
35 Sveriges Radio, Dragkampen om kulturskatterna, 2015-01-15. 
36 Riksantikvarieämbetet, Utmärkning av kulturegendom enligt 1954 års Haagkonvention, s. 5. 
37 Bring, Parthenonsyndromet, s. 37 f. 
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avser skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. 38 Trots att 1954 års 

Haagkonvention inte innehåller någon domsrättsregel har återlämnanden skett 

utifrån konventionen, bl.a. ett återlämnande från Nederländerna till Cypern i form 

av ikoner från 1500-talet som stulits i en ockuperad kyrka i Cypern. Återlämnandet 

skedde efter en begäran av myndigheterna på Cypern. Begäran grundade sig på en 

nederländsk lag som i sin tur utgick från 1954 års Haagkonvention. Gesten att 

återlämna ikonerna framhöll vänskapen mellan de båda länderna och vikten av att 

respektera bestämmelserna i 1954 års Haagkonvention med protokoll.39  

 I 1949 års Genèvekonventioner med tilläggsprotokoll infördes också regler år 

1977 i svensk rätt om skydd för kulturföremål i art. 53 tilläggsprotokoll 1.40  

 Vilka regelverk är tillämpliga på de föremål som tagits under t.ex. andra 

världskriget och de föremål som de sovjetiska trupperna tillskansade sig vid 

Nazitysklands fall?41 Efterkrigsdokument visar att det under andra världskriget stals 

miljontals kulturföremål.42 Denna krigsplundring som skedde var självfallet olaglig 

enligt internationell rätt. Förenta Nationerna (FN) klargjorde under andra världskri-

get att stulen egendom skulle återföras till dess ägare och sådan egendom fick en 

särskild status av Nürnbergdomstolen. Dylik plundring var att anse som brott enligt 

internationell rätt.43 

 Efter andra världskriget antogs lagar om återlämnande av kulturföremål i vissa 

EU-medlemsstater, men de flesta av dessa lagar är idag förfallna och det finns på 

internationell nivå ingen konvention som omfattar just tiden för andra världskri-

get.44  

 Majoriteten av dessa krigsbyten har fortfarande inte lämnats tillbaka och många 

judiska familjer för domstolsprocesser i hopp om att få tillbaka konstverk som tagits 

ifrån dem under andra världskriget.45 Beträffande konstverk som tagits ifrån sina 

ursprungliga ägare under nazitiden råder det ett samförstånd om att sådana föremål 
                                            
38 Svenska Unescorådets skriftserie 1/95, s. 4.  
39 Cypern Nyheter, nr 9/13, s. 6. 
40 Riksantikvarieämbetet, Utmärkning av kulturegendom enligt 1954 års Haagkonvention, s. 5. Se 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatyS
elected=470. 
41 Sveriges Radio, Dragkampen om kulturskatterna, 2015-01-15. 
42 Europaparlamentets arbetsdokument, 2002, s. 2. 
43 Art. 6b Nürnbergstadgan, Europaparlamentets arbetsdokument, 2002, s. 3. 
44 Europaparlamentets arbetsdokument, 2002, s. 3. 
45 Sveriges Radio, Dragkampen om kulturskatterna, 2015-01-15. 
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bör återlämnas till dess rättmätiga ägare, eller dennes arvingar i de fall den ursprung-

liga äganderätten och beslagtagandet kan dokumenteras. 46 Under hösten år 1998 

pågick en konferens i Washington där representanter från 44 länder antog ett antal 

principer (icke-juridiskt bindande) om hur nazistkonfiskerad konst skulle hanteras. 47 

De kom fram till att konsten skulle identifieras, ägarna skulle kontaktas och en 

rättvis lösning skulle tas fram, antingen att föremålet skulle återlämnas eller genom 

utbetalning av kompensation.48  

 På EU-nivå har det också vidtagits åtgärder för att erkänna den konstplundring 

som skedde åren 1933-1945. Inom EU har inte enbart EU-direktivet om återläm-

nande av kulturföremål antagits, utan även resolutioner om kulturföremål som 

stulits har tagits fram.49 Något helhetssystem för att lösa de kvarstående, rättsliga 

problemen gällande stulen konst har inte hittats ännu, vilket i sin tur påverkar den 

fria rörligheten för den inre marknadens alla konstverk.50 Det framgår inte hur den 

fria rörligheten skulle påverkas. En anledning skulle kunna vara att det inte finns 

något system för att komma till rätta med stulna kulturföremål. En stor del av de 

kulturföremål som finns till salu på den europeiska marknaden kan vara stulna. 

Detta kan orsaka problem för någon som köper ett föremål som säljaren inte 

förvärvat lagligt. Köparen kan därför i ett senare skede bli indragen i en återlämnan-

deprocess. 

 

2.2 De många regelverken 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att diskutera vilka möjligheter som 

finns att återkräva – och återlämna – kulturföremål över landgränserna och att 

undersöka de juridiska spörsmål och problem samt de eventuella hinder som 

uppkommer i samband med en sådan process. För att återlämnanden ska kunna ske 

på ett organiserat sätt finns det en mängd regelverk på området som reglerar 

förhållanden mellan EU-medlemsstater och mellan EU-medlemsstater och tredje-

                                            
46 Bring, Parthenonsyndromet, s. 247. 
47 Europaparlamentets arbetsdokument, 2002, s. 3. 
48 Bring, Parthenonsyndromet, s. 247. 
49 EGT C 17, 22.1.1996 och EGT C 292, 21.9.1998, Europaparlamentets arbetsdokument, 2002, s. 4. 

50 Europaparlamentets arbetsdokument, 2002, s. 4. 
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land. Eftersom de olika regelverken skiljer sig åt uppkommer frågan vilket rättsligt 

instrument som kan tillämpas. De relevanta regelverken ska nu presenteras.  

 Inom EU reglerar EU-direktivet och 2012 års Bryssel I-förordning återlämnan-

deprocesser som sker mellan EU:s medlemsstater. Återlämnandeförfaranden från en 

EU-medlemsstat till ett tredjeland och vice versa är reglerat genom konventioner. 

De två mest centrala konventionerna på området är UNESCO- och UNIDROIT-

konventionerna. Konventionerna har tillträtts av länder både inom och utanför EU, 

och det står alla länder fritt att ansluta sig till konventionerna.  

 För IP-rättens del är därför införandet av en behörighetsregel om återlämnande 

av kulturföremål i 2012 års Bryssel I-förordning ett välbehövligt tillskott till de 

regelverk som redan finns. I synnerhet synes behörighetsregeln kunna användas till 

förmån för privatpersoner bland de behörighetsregler som redan finns på området. 

Förordningen är därför av central betydelse i denna uppsats.     

 

2.3 I EU-interna förhållanden 

2.3.1 2012 års Brysse l  I - förordning  

På den internationella privaträttens område har 2001 års Bryssel I-förordning blivit 

ersatt av 2012 års Bryssel I-förordning. Inom den europeiska IP-rätten är 2012 års 

Bryssel I-förordning ett av de viktigaste instrumenten.51 Förordningen innehåller 

inte bara regler om domsrätt utan även regler om erkännande och verkställighet av 

domar, de senare undersöks i avsnitt 4. Den nya behörighetsregeln i art. 7(4) antyder 

att trenden att tvista om kulturföremål växer sig starkare inom juridiken. 

 Av art. 7(4) i 2012 års förordning följer att 

  

”Om talan avser en tvistemålstalan på äganderättslig grund om 
att återfå ett kulturföremål enligt definitionen i artikel 1.1 i di-
rektiv 93/7/EEG som inleds av den person som säger sig ha 
rätt att få tillbaka ett sådant föremål, vid domstolen för den ort 
där kulturföremålet finns vid den tidpunkt då talan väcks.”  

 

                                            
51 The Brussels I Regulation recast, s. 2. 
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Vad som är anmärkningsvärt med behörighetsregeln i art. 7(4) är att regeln är den 

enda som reglerar en situation där en privatperson själv har möjlighet att väcka talan 

mot en person. Privatpersoner kan visserligen väcka talan enligt 1993 års EU-

direktiv eller UNIDROIT- eller UNESCO-konventionerna, men då endast genom 

att staten för talan, se t.ex. avsnitt 2.3.2. Art. 7(4) avser tvistemål där käranden är en 

privatperson och talan väcks på äganderättsliga grunder.52 

 Huvudregeln i 2012 års Bryssel I-förordningens art. 4 är att svarandens hemvist 

avgör vilken domstol som är behörig. Detta gäller om inte något annat föreskrivs i 

förordningen. Art. 5(1) stadgar att talan mot en person som har sitt hemvist i en 

medlemsstat får väckas endast med stöd av bestämmelserna 2-7 i förordningens 

avsnitt III. Enligt art. 6(1) ska, i det fall talan väcks mot en person som inte har sitt 

hemvist i någon medlemsstat, domstolarnas behörighet bestämmas i varje medlems-

stat i enlighet med den medlemsstatens lag.53  

 De ovan beskrivna art. 4-7 utgör de allmänna bestämmelserna. När svaranden 

har sitt hemvist i en EU-medlemsstat finns undantagsregler från huvudprincipen om 

att talan ska väckas där svarande har sitt hemvist. Dessa bestämmelser finns i art. 7-

9, och kallas för särskilda behörighetsregler. I art. 7 stadgas att talan mot en person 

som har hemvist i en medlemsstat får väckas i en annan medlemsstat om det rör en 

situation uppräknad i artikelns punkt 1-7. Den särskilda behörighetsregeln som 

gäller väckandet av en tvistemålstalan på äganderättslig grund om återfående av ett 

kulturföremål finns som redan nämnts i art. 7(4).  

 Vad som skiljer art. 7(4) från huvudregeln är att talan ska väckas vid den 

domstol där kulturföremålet finns vid den tidpunkt då talan väcks och inte där 

svarande har hemvist. Behörig domstol avgörs alltså utifrån föremålets belägenhet.54 

Eftersom regeln är fakultativ kan kärande välja att antingen väcka talan där föremå-

let finns enligt art. 7(4) eller i det land där svarande har sitt hemvist enligt art. 4.55  

 Den allmänna principen om att svarandes hemvist avgör domstolsbehörigheten 

grundar sig på att en person inte ska behöva bli stämd i en medlemsstat som 

                                            
52 The Brussels I Regulation recast, s. 175. 
53 Detta ska ske om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 18(1), 21(2), 24 och 25 i 2012 års Bryssel 
I-förordning. 
54 Jmf. lagvalsregeln i sakrättsliga sammanhang, lex rei sitae. 
55 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 106. 
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personen inte kunnat förutse.56 Det handlar alltså om principer om förutsebarhet, 

rättssäkerhet och närhet. Art. 7(4) skulle i teorin kunna leda till att en person, på 

grund av att ett kulturföremål är utplacerat i någon annan stat, blir stämd i en 

medlemsstat som denne inte kan förutse. Anta att person X med hemvist i Sverige 

har lånat ut en Klimt-tavla till ett museum i Wien och denna tavla senare upptäcks 

av person Y från England som av någon anledning anser sig vara dess rättmätige 

ägare. Person Y kan då välja att väcka talan i Wien, där tavlan för tillfället befinner 

sig, eller vid behörig domstol i Sverige där X har sitt hemvist. För person Y skulle 

en process i Wien där föremålet befinner sig kanske vara mer fördelaktig på grund 

av processen och tidsmässiga skäl, medan det för person X i Sverige kan innebära 

en olägenhet att vara del av en process som pågår i ett främmande land. En situation 

som denna är troligtvis inte vanlig, men skulle de facto kunna uppstå. 

 Eftersom kärande har möjlighet att väcka talan antingen där svarande har sitt 

hemvist eller där föremålet finns, i de fall det är olika länder, synes regeln i art. 7(4) 

kunna ge upphov till forum shopping, d.v.s. där käranden väljer det förmånligaste 

landet för processen.57 Med utgångspunkt i bl.a. rättegångskostnader, möjligheten 

att vinna målet samt möjligheterna att erkänna och verkställa avgörandet kan 

kärande välja vilket av länderna som är mest fördelaktig för processen.58  

 De praktiska konsekvenserna av art. 7(4) är att en privatperson för första gången 

kan väcka talan om ett återfående av ett kulturföremål. Möjligheten att överhuvud-

taget väcka talan på detta område fanns inte i 2001 års Bryssel I-förordning. Art. 

7(4) underlättar processen för kärande eftersom artikeln är fakultativ och därför ger 

kärande möjlighet att välja var talan ska väckas. Av just den anledningen skulle 

artikeln som visats kunna ge upphov till forum shopping.  

 Behörighetsregeln i art. 7(4) kan kritiseras eftersom det i artikeln inte finns 

någon utskriven definition av vad som avses med ett kulturföremål. Art. 7(4) 

hänvisar till den definition av kulturföremål som finns i art. 1(1) i 1993 års EU-

direktiv. En konsekvens av att definitionen inte finns medtagen i bestämmelsen kan 

bli att regeln inte tillämpas i den utsträckning som avsetts.  

                                            
56 Ingresspunkt 16 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
57 Bogdan, Internationell privat- och processrätt, s. 31. 
58 Nationalencyklopedins hemsida, sökord: forumshopping, 2015-10-16. 
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Ett av skälen till att art. 7(4) har införts i 2012 års förordning kan vara för att 

uppfylla de mål som finns i art. 36 FEUF. I art. 36 stadgas att det internationella 

samarbetet gällande ”nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt 

värde” ska underlättas. Art. 7(4) kommer troligtvis att kunna bidra till att detta 

samarbete underlättas, då möjligheten att väcka talan har utökats genom behörig-

hetsregeln. Möjligheten finns nu, inte enbart för stater, utan även för privatpersoner. 

Detta kan gynna privatpersoner eftersom förfarandet inte behöver gå via staten i 

medlemsstaten, och processen kan därför bli enklare.   

Det framgår inte av förordningen vilka tidsfrister som gäller för väckande av 

talan, men eftersom förordningen utgår från EU-direktivets kulturföremålsdefinit-

ion, bör även de tidsfrister som finns uppställda i EU-direktivet kunna anses vara 

tillämpliga på förfaranden som inleds i enlighet med Bryssel I-förordningen. EU-

direktivets tidsfrister undersöks närmare i följande avsnitt 2.3.2. 

Om behörighetsregeln i Bryssel I-förordning har fått eller kommer att underlätta 

för privatpersoner att återkräva kulturföremål är ännu svårt att säga, eftersom det i 

skrivande stund endast är några månader sedan förordningen började tillämpas.59 

Något som emellertid kan konstateras är att det omarbetade EU-direktivet och dess 

nya kulturföremålsdefinition kommer att påverka även de förfaranden som inleds 

genom 2012 års Bryssel I-förordning, eftersom omarbetningen gör att fler föremål 

än tidigare kommer kunna omfattas av kulturföremålsdefinitionen som även 

används i förordningen. 

 

2.3.2 1993 års EU-direkt iv  och Kulturmil jö lagen 

I samband med att gränserna på den inre marknaden avskaffades antogs EU-

direktivet för att bl.a. skydda de kulturföremål som EU-medlemsstaterna klassat 

som nationella skatter. Grundtanken var att försöka kombinera den fria rörligheten 

för varor inom unionen med behovet av att skydda medlemsstaternas nationella 

skatter.60 

                                            
59 Förordningen började tillämpas den 10 januari 2015. 
60 Ds 2015:10 s. 13. 
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 Enligt EU-direktivet art. 5 kan en talan väckas vid behörig domstol i medlems-

staten där kulturföremålet finns.61 Enligt direktivet är det endast en utländsk stat 

som har rätt att begära att ett kulturföremål återlämnas. En privatperson eller en 

institution kan alltså inte själv väcka talan utan det är staten som måste göra det.62 

Det faktum att staten företräder privatpersonen eller en institution påverkar inte 

privatpersonens/institutionens äganderätt till föremålet. Staten har således ingen rätt 

till det.  

 Direktivet har inte tillämpats i den utsträckning som förväntats. Det har 

utvärderats ett antal gånger efter ikraftträdandet och en expertgrupp63 hade att 

utvärdera vilka problem som kunde uppkomma vid tillämpningen av direktivet och 

hur dessa problem kunde lösas.64 Utredningen visade att direktivet inte haft mer än 

begränsad betydelse på området för återlämnande av kulturföremål. En av anled-

ningarna till detta har varit att föremålen som ska återlämnas måste tillhöra någon av 

kategorierna i direktivets bilaga, d.v.s. uppfylla ålderskravet och de ekonomiska 

gränsvärden som ställts upp.65 Av bl.a. dessa anledningar har direktivet omarbetats 

och genom den ändrade kulturföremålsdefinitionen kommer direktivet förhopp-

ningsvis att kunna tillämpas på fler kulturföremål än tidigare (se avsnitt 1.4.7).66  

 Att EU-direktivet endast har haft begränsad betydelse betyder dock inte att det 

inte tillämpats. Detta visar en rapport från EU-kommissionen från år 2013.67 I 

rapporten framgår vilka återlämnanden som skett utifrån EU-direktivets art. 5, 

såsom införlivad i nationell rätt. Rapporten antyder att direktivet använts i ett icke 

obetydligt antal fall, men kritik kan riktas mot att det inte kunnat tillämpas i den 

utsträckning som avsetts.68 I rapporten framgår det vidare att EU-medlemsstaterna 

föredrar att tillämpa de nationella bestämmelser där EU-direktivet finns införlivat 

vid återkrav på kulturföremål. Vad som hämmar tillämpningen är att direktivet (och 
                                            
61 I ansökan måste det finnas en beskrivning av det begärda föremålet, det ska vara angett att det är ett 
kulturföremål och en förklaring från behörig myndighet i den återkrävande medlemsstaten att kulturföremålet 
har förts bort olagligen ska också bifogas. 
62 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 201. 
63 En grupp bestående av nationella experter, bildad inom ramen för kommittén för export och återlämnande 
av kulturföremål, kallad The return of cultural goods. 
64 Ds 2015:10 s. 13. 
65 Ds 2015:10 s. 14. 
66 Ds 2015:10 s. 29 f. 
67 Rapporten var från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, COM(2013) 310 final. 
68 COM(2013) 310 final, s. 13. 
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i sin tur de införlivade nationella lagarna) har sådana restriktioner gällande bl.a. 

kulturföremålsdefinitionerna. Det får konsekvensen att EU-medlemsstaterna istället 

för att använda sig av direktivet måste använda sig av internationella konventioner 

för att återkräva kulturföremål.69 I dessa fall avses UNESCO- och UNIDROIT-

konventionerna, som både Polen och Bulgarien tillämpat med framgång.70 

 Den tidsfrist inom vilken en medlemsstat ska väcka talan är ett år efter att en 

person fått vetskap om var objektet befinner sig. Talan kan inte väckas mer än 

trettio år efter att föremålet förts bort.71 I vissa undantagsfall är denna tidsfrist 

utsträckt till 75 år beträffande kulturföremål som har ett särskilt skydd i en EU-

medlemsstat.72 Direktivet kan tillämpas på återlämnande av föremål som förts bort 

efter den 1 januari år 1993.73 Förfarandet som föreskrivs i direktivet kan dock 

tillämpas vid framställan om återlämnande av kulturföremål även på föremål som 

förts bort före detta datum, men då endast som ”mall” för förfarandet.74 I det 

omarbetade EU-direktivet har tidsfristen utsträckts till att vara tillämpligt även på 

sådana kulturföremål som tagits före den 1 januari 1993. 75  Tillsammans med 

kulturföremålsdefinitionen är den ändrade tidsfristen ett led i förenklingen av 

unionens lagstiftning på området.76 

 Genom KML har EU-direktivet och UNIDROIT-konventionen genomförts i 

svensk nationell rätt. De bestämmelser som finns i KML reglerar situationer där en 

stat (en EU-medlemsstat eller en UNIDROIT-konventionsstat) väcker talan i 

Sverige om återkrävande av kulturföremål som befinner sig på svenskt territorium. 

Innehavaren kan då bli instämd vid svensk domstol.77 Liksom enligt EU-direktivet 

är det endast stater som får väcka talan enligt KML. Den stat från vars territorium 

ett kulturföremål förts bort får enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 4 § KML väcka talan om 

                                            
69 COM(2013) 310 final, s. 7. 
70 COM(2013) 310 final, fotnot 19, s. 7. 
71 Art. 7 i 1993 års EU-direktiv. 
72 ”Emellertid gäller för föremål som utgör en del av sådana offentliga samlingar som anges i art. 1.1 och för 
kyrkliga föremål i de medlemsstater där de åtnjuter särskilt skydd enligt nationell lagstiftning en tidsgräns för 
talan om återlämnande om 75 år […].”. 
73 Art. 13 i 1993 års EU-direktiv.  
74 Art. 14(2) i 1993 års EU-direktiv. 
75 Ingresspunkt 10 i det omarbetade EU-direktivet. 
76 Ds 2015:10 s. 15. 
77 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 198. 
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återlämnande vid allmän domstol. 78 I 6 kap. 14 § och i 7 kap. 8 § KML framgår att 

det är Rättegångsbalkens (1942:740)(RB:s) regler om vad som är föreskrivet för 

tvistemål som ska tillämpas vid en rättegång enligt kap. 6-7 KML.79 

 Det bör än en gång poängteras att reglerna inte stadgar hur en återlämnande-

process av ett svenskt föremål som befinner sig utomlands skulle ske om Sverige 

krävde det åter, utan de stadgar enbart talan om utländska föremål som befinner sig 

i Sverige. I sådana situationer gäller inte kap. 6 KML utan istället de regler som 

landet där föremålet finns har antagit vid genomförande av EU-direktivet.80 För att 

föremålet ska kunna återkrävas till Sverige måste föremålet dock tillhöra kategorier-

na i bilaga 1 till KML ”eller tillhör[a] en offentlig samling eller [vara] en kyrklig 

inventarie.”81 T.ex. skulle ett återkrav av ett svenskt föremål som befinner sig i 

Tyskland först behöva anses vara ett kulturföremål för svensk del, t.ex. vara en tavla 

från år 1850 och ha ett värde som överstiger 100 000 kr. Därefter skulle föremålet 

genomgå en granskning för om det skulle kunna anses vara ett kulturföremål enligt 

EU-direktivet så som genomfört i tysk nationell rätt.  

Historiskt sett har inte någon EU-medlemsstat väckt talan vid svensk domstol 

om återlämnande av kulturföremål i enlighet med kap. 6 KML.82 Sverige har inte 

heller väckt talan om återlämnande av kulturföremål vid någon annan EU-

medlemsstats nationella domstol. Att Sverige inte använt sig av möjligheten att 

väcka talan beror inte enbart på att reglerna i EU-direktivet och KML är bristfälliga 

utan troligtvis också på det faktum att Sverige har varit relativt förskonat när det 

gäller bortförda kulturföremål.83 Vid ett fåtal tillfällen har Sverige varit inblandat och 

återlämnat föremål, men då vid förfaranden utanför domstol.84 I framtiden kan det 

uppkomma fall då det för Sveriges del eventuellt kan finnas ett behov av att väcka 

talan för att återkräva kulturföremål och därför framstår det som fördelaktigt att 

EU-direktivet har omarbetats för att kunna tillämpas i fler situationer.85  

                                            
78 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 308. 
79 6 kap. 14 § och 7 kap. 8 § KML. 
80 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 306. 
81 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 306. 
82 Prop. 2010/11:83 s. 40. 
83 Adlercreutz, Kulturegendomsrätt, s. 187. 
84 Jmf. avsnitt 3.2.5 om totempålen, avsnitt 3.4.2 om den polska rullen, avsnitt 3.4.3 om Fårbrevet och avsnitt 
3.5.2 om Paracastextilierna. 
85 Ds 2015:10 s. 25. 
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 Enligt KML är det de kulturföremål som förts bort från en EES-stat efter år 

1995 och de kulturföremål som olagligt förts ut eller stulits efter det att 

UNIDROIT-konventionen trätt i kraft i Sverige (den 1 december år 2011) som kan 

bli föremål för återkrav. Det är således kulturföremål som under senare delen av 

2000-talet förts bort eller stulits som omfattas av KML. Däremot omfattas inte 

föremål som tagits under exempelvis andra världskriget. Det inskränker lagens 

tillämpningsområde, då ett stort antal kulturföremål fördes bort då. Genom det 

omarbetade EU-direktivet utvidgas tillämpningsområdet på grund av nya preskript-

ionstider. På sikt medför det även att KML:s tillämpningsområde utvidgas. 

 

2.4 I externa förhållanden 

2.4.1 1970 års UNESCO-konvent ion 

UNESCO86 har 195 medlemsstater och många av dessa stater har undertecknat 

1970 års UNESCO-konvention.87 Konventionen saknar en uttrycklig domsrättsre-

gel. Det stadgas däremot att en förfrågan om återkrävande av kulturföremål enligt 

art. 7(b)(ii) ska ske på diplomatisk väg till det land där föremålet finns. Ändamålen 

bakom konventionen är att åstadkomma gemensamma skyddsåtgärder mot olaglig 

kulturföremålshandel mellan stater.88 Konventionen uppmanar staterna till internat-

ionellt samarbete.89    

 Konventionen har kritiserats för den bristande möjligheten för två stater att 

utifrån konventionen lösa en tvist som uppkommer om bara en av parterna är 

konventionsstat. Endast om båda länderna är konventionsstater kan UNESCO-

konventionen tillämpas, d.v.s. den bygger på ömsesidighet – en reciprocitetsprincip. 

Många länder har valt att ratificera den och den har tillämpats vid ett flertal 

tillfällen. 90  För Sverige dröjde ända till år 2002 innan 1970 års UNESCO-

konvention ratificerades. 

                                            
86 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
87 Sverige är part av organisationen sedan år 1950. Det dröjde ända till år 2002 innan Sverige ratificerade 
UNESCO Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of 
ownership of cultural property, 14 november 1970. 
88 Bring, Parthenonsyndromet, s. 169. 
89 Detta framkom på ILA:s möte om kulturföremål den 29 april 2015. 
90 COM(2013) 310 final, fotnot 19, s. 7. 
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 UNESCO-konventionen är den enda internationella konventionen som inte har 

någon preskriptionstid för när krav på återlämnande av ett kulturföremål kan ske, 

men konventionen är emellertid endast tillämplig på de kulturföremål som förts bort 

efter det att konventionen trädde i kraft år 1972. Den kan inte tillämpas retroaktivt, 

men hindrar dock inte de stater som anslutit sig till konventionen att själva ingå 

överenskommelser med varandra om återlämnande av föremål som förts bort före 

konventionens ikraftträdande.91   

 

2.4.2 1995 års UNIDROIT-konvent ion 

Under det mellanstatliga institutet UNIDROIT:s92 ledning undertecknades i Rom 

den 24 juni år 1995 UNIDROIT-konventionen om kulturföremål som stulits eller 

förts ut olagligt från ett land. Konventionens grundval är att de kulturarv som finns 

ska bevaras och att kampen mot olaglig handel med kulturföremål ska främjas. 

Konventionen verkar också för att stulen kulturegendom ska skyddas och faktiska 

återlämnanden förväntas genom konventionens regler bli enklare att genomföra.93 

Konventionen fokuserar på hur en konventionsstat ska kunna få tillgång till domstol 

i det land där föremålet befinner sig.  

 Den allmänna behörighetsregeln finns i konventionens art. 5. Där stadgas att en 

konventionsstat kan begära att domstol eller annan behörig myndighet beslutar om 

återförande av ett eller flera kulturföremål. Talan ska väckas vid de domstolar eller 

andra behöriga myndigheter i den konventionsstat där kulturföremålet finns, vilket 

framgår av konventionens art. 8. 

 I konventionen görs skillnad på situationer med stulna kulturföremål och 

situationer med olagligt exporterade kulturföremål. För att överhuvudtaget kunna 

tillämpa konventionen ska anspråken på återlämnande vara gränsöverskridande. 

Konventionen omfattar därför inte återlämnande av kulturföremål som finns inom 

ursprungslandet.94 Ett återkrav från Berlin på ett föremål i Hamburg omfattats alltså 

inte av UNIDROIT-konventionen. Ett föremål i Stockholm kan däremot utifrån 

                                            
91 Art. 15 UNESCO-konventionen. 
92 The International Institute for the Unification of Private Law. Institutet grundades år 1926 och har sitt säte 
i Rom. 
93 Fjärde och femte stycket preambel i UNIDROIT-konventionen. Cuno, Who owns antiquity?, s. 50. 
94 Bring, Parthenonsyndromet, s. 173. 



 36 

konventionen återkrävas till Berlin. Det som skiljer situationer med stulna och 

olagligt exporterade föremål åt är staters anslutning till konventionen vilket påverkar 

möjligheten för staterna att väcka talan. 

 Till skillnad från UNESCO-konventionen kan talan väckas utifrån UNIDROIT-

konventionen utan att båda parter är konventionsstater; en stat som inte är konvent-

ionsstat kan väcka talan mot part som är konventionsstat. I en situation beträffande 

ett stulet kulturföremål räcker det att staten som innehar det stulna kulturföremålet är 

part i UNIDROIT-konventionen. Den återkrävande staten kan då begära att 

domstol eller behörig myndighet beslutar att föremålet ska återlämnas till den 

återkrävande staten, enligt art. 5(1).95 Om talan ska väckas avseende ett återläm-

nande av ett olagligt exporterat kulturföremål måste dock båda länderna vara konvent-

ionsstater för att talan ska kunna väckas.96 Det är den återlämnande staten som 

bedömer om föremålet anses ha blivit olagligt exporterat. Staten som återkräver 

föremålet måste i sin tur visa att bortförandet av kulturföremålet har försämrat 

exempelvis föremålets fysiska bevarande eller den traditionella användningen av ett 

föremål som har stor kulturell betydelse för den återkrävande staten.97  

 Talan om krav på återlämnande måste väckas inom en viss tidsfrist. Enligt 

UNIDROIT-konventionen ska ett återkrav framställas senast femtio år efter att 

föremålet blivit stulet enligt art. 3(3) om ägaren inte vet var objektet befinner sig. 

Men om personen fått reda på var föremålet finns ska talan om återlämnande väckas 

inom tre år. Enligt art. 3(5) får en konventionsstat trots de nu nämnda bestämmel-

serna begära att ett återlämnande ska omfattas av en tidsfrist på 75 år eller längre i 

enlighet med konventionsstatens lagstiftning. Konventionen är tillämplig på de 

föremål som förts bort (stulits eller olagligt exporterats) från en konventionsstat 

efter att konventionen trätt i kraft.98 För återkrav beträffande föremål som förts 

bort under tiden före konventionens ikraftträdande uppmuntras stater och privat-

personer att framställa en begäran om att föremålet ska återlämnas ”utom ramen” 

för konventionen.99  

                                            
95 Art. 5(1) UNIDROIT-konventionen. 
96 Art. 5(1) UNIDROIT-konventionen. 
97 Art. 5(3) UNIDROIT-konventionen. 
98 Art. 10(1-2) UNIDROIT-konventionen. 
99 Art. 10(3) UNIDROIT-konventionen. 
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 Sammanfattningsvis ger UNIDROIT-konventionen möjligheter att väcka talan 

avseende stulna och olagligt exporterade föremål. Grundtanken bakom konvention-

en har varit att komplettera 1970 års UNESCO-konvention, men än så länge är 

betydligt färre parter anslutna till UNIDROIT-konventionen än till UNESCO-

konventionen.100 Detta till trots tycks den yngre konventionen ändå ha genomslags-

kraft vad beträffar återlämning av föremål. Rumänien hade t.ex. år 2013 återfått 235 

kulturföremål genom tillämpningen av UNIDROIT-konventionen. Det tyder på att 

konventionen och dess syfte till viss del kan sägas ha blivit tillgodosett.101  

 

2.5 Hur förhåller sig regelverken till varandra? 

2.5.1 Inledande kommentar  

Eftersom det finns ett antal regelverk som reglerar möjligheten att väcka talan om 

återkrav av kulturföremål är det av vikt att undersöka när ett visst regelverk kan och 

ska tillämpas. Det går att skilja mellan tre olika situationer: två EU-medlemsstater 

berörs, en EU-medlemsstat och ett tredjeland är involverade eller så gäller återläm-

nandet bara tredjeländer. Det ska här undersökas vilket regelverk som ska tillämpas 

när det finns flera regelverk som överlappar varandra. I framställningen kommer 

Sverige att vara i fokus i fall där en specifik EU-medlemsstat avses. I de fall Sverige 

inte avses, framgår det av texten.  

 

2.5.2 1970 års UNESCO-konvent ion 

Det kan konstateras att UNESCO-konventionen är det enda regelverk som inte 

påverkar något annat regelverk inom ramen för sitt tillämpningsområde. Det beror 

på att konventionen i stort sett endast är förebyggande och inte innehåller några 

konkreta domsrättsregler som kan konkurrera med andra regler. Den innehåller 

heller inte några regler för hur konventionen förhåller sig till andra regelverk. Sådana 

klausuler är annars vanligt förekommande i internationella konventioner och inom 

EU-rätten. Frånvaron av sådana regler kan bero på att det vid tiden för konvention-

                                            
100 Bring, Parthenonsyndromet, s. 176. 
101 COM(2013) 310 final, s. 7. 
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ens tillkomst inte fanns några andra, konkurrerande regelverk. I det följande 

kommer UNECSO-konventionen huvudsakligen att användas i jämförande syfte. 

Vidare kommer UNIDROIT-konventionen, 2012 års Bryssel I-förordning, EU-

direktivet och KML att diskuteras och undersökas i förhållande till varandra. De 

påverkar i större grad varandras tillämpning. 

 

2.5.3 1995 års UNIDROIT-konvent ion 

Till skillnad från UNESCO-konventionen, innehåller UNIDROIT-konventionen en 

behörighetsreglering för hur kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt ska 

kunna återlämnas. Art. 13(1) i UNIDROIT-konventionen reglerar hur konventions-

stater ska förhålla sig till andra internationella, bindande dokument med liknande 

innehåll. Huvudregeln i bestämmelsen stadgar att företräde ska ges till de ”internat-

ionella dokument” som konventionsstaterna redan har tillträtt, så länge en konvent-

ionsstat inte har meddelat något annat.102  Vad som åsyftas med internationella 

dokument är bl.a. UNESCO-konventionen och betyder att UNESCO-

konventionen inte ska påverkas av UNIDROIT-konventionen.103 Enligt art. 13(3) 

har konventionsstaterna möjlighet att anmäla att interna regler ska tillämpas istället 

för konventionens regler, så länge direktivets regler har en motsvarighet i konvent-

ionen.104 EU-medlemsstaterna har anmält att staterna i sina inbördes relationer ska 

tillämpa unionsrättsliga bestämmelser istället för konventionens p.g.a. att konvent-

ionens och unionsrättens tillämpningsområden i flera avseenden sammanfaller. 

Därför ska EU-direktivet tillämpas före konventionens bestämmelser och de 

genomförda nationella reglerna i KML ska alltså tillämpas avseende en situation 

med en stat inom EES. Väcks talan av en stat utanför EES är det logiskt att varken 

6 kap. 2 § KML eller EU-direktivet ska tillämpas utan att det istället är kap. 7 KML 

(genomförande av UNIDROIT-konventionen) som är tillämpligt om det avser 

Sverige. Ett återlämnandekrav kan också ske på diplomatisk väg genom UNESCO-

konventionen.  

                                            
102 SOU 2005:3, s. 134 f. 
103 SOU 2005:3, s. 134 f. 
104 Kommitédirektiv 2003:178, Unidroitkonvention om återlämnande av stulna och olagligt exporterade 
kulturföremål, beslut vid regeringssammanträde 2003-12-11. 
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2.5.4 2012 års Brysse l  I - förordningen 

I och med den införda behörighetsregeln i art. 7(4) i 2012 års Bryssel I-förordningen 

bör det även undersökas hur förordningen förhåller sig till de redan existerande 

regelverken på området. Art. 67 i 2012 års Bryssel I-förordning reglerar förordning-

ens förhållande till andra rättsakter.  

 
”Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av de be-
stämmelser som, på särskilda områden, reglerar domstols be-
hörighet eller erkännande eller verkställighet av domar och 
som finns i unionsrättsakter eller i nationell lagstiftning som 
harmoniserats för att genomföra sådana rättsakter.”  

 

Artikeln bör således förstås så att förordningen inte ska påverka de bestämmelser 

som finns i andra EU-rättsakter eller i nationell lagstiftning. Ett exempel på en sådan 

unionsrättsakt är EU-direktivet. Prioriteten för EU-rättsakter avser även sådan 

nationell lagstiftning som genomför EU-rätt, t.ex. KML.105 EU-direktivet och KML 

reglerar domstols behörighet på området för talan avseende kulturföremål vilket gör 

att deras tillämpningsområden hade kunnat överlappa förordningen. Eftersom 

talerätten i de två rättsakterna skiljer sig åt överlappar de inte varandra. Art. 7(4) i 

2012 års Bryssel I-förordning riktar sig mot privata förfaranden där talerätten finns 

hos privatpersoner till skillnad från EU-direktivet och KML där talerätten tillkom-

mer en stat. 

Ingresspunkt 17 i 2012 års Bryssel I-förordning stadgar att förfaranden utifrån 

förordningen inte bör påverka förfaranden som inleds i enlighet med direktivet.  

 

”Den som äger ett kulturföremål enligt definitionen i artikel 1.1 
i rådets direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återläm-
nande av kulturföremål som olagligen förts bort från en med-
lemsstats territorium, bör i enlighet med denna förordning 
kunna inleda en tvistemålstalan på äganderättslig grund om att 
återfå ett sådant kulturföremål i en domstol som är belägen där 
kulturföremålet finns när talan väcks. Dessa förfaranden bör 
inte påverka förfaranden som inleds i enlighet med direktiv 
93/7/EEG.” 

 

                                            
105 The Brussels I Regulation recast, s. 565. 
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Eftersom EU-direktivet endast avser talan av stater bör dess företräde framför 2012 

års Bryssel I-förordning inte omfatta talan som väcks av privatpersoner enligt art. 

7(4). I EU-direktivet finns inte någon motsvarande möjlighet för en privatperson att 

väcka talan såsom ställts upp i förordningen, och det vore därför märkligt om EU-

direktivet skulle kunna ha företräde i sådana situationer. Privatpersoner omfattas 

inte av direktivets tillämpningsområde men däremot av art. 7(4) i förordningen.106  

 Förutom det faktum att art. 7(4) ger privatpersoner möjlighet att väcka talan kan 

behörighetsregeln även sägas ha tillkommit för att underlätta processen för käran-

den. Fokus har flyttats från svarandens hemvist till platsen där kulturföremålet finns. 

Att väcka talan där föremålet finns kan vara mer effektivt än att väcka talan i 

svarandens hemvistland.  

 

2.5.5 Kulturmil jö lagen 

Anta att en stat vill väcka talan om att återfå ett kulturföremål, nämligen att 

Frankrike vill återkräva ett arkeologiskt föremål från år 1850 som befinner sig i 

Sverige och olagligt förts ut ur Frankrike under 2000-talet. Både Frankrike och 

Sverige är medlemsstater i EU och talan kan därigenom väckas enligt kap. 6 KML 

eftersom kapitlet avser återlämnanden av bortförda kulturföremål inom EES. Båda 

länderna är även fördragsslutande parter i UNIDROIT-konventionen och kap. 7 

KML som grundar sig på konventionen hade kunnat tillämpas om inte art. 13(3) i 

konventionen hade stadgat att EU-medlemsstaterna i sina inbördes relationer ska 

tillämpa unionsrättsliga bestämmelser istället för konventionens bestämmelser. 

Härigenom har alltså kap. 6 KML som avser EES-stater företräde och tillämpas 

framför kap. 7 som avser konventionsstater. 107 Som redan tidigare konstaterats är 

ett arkeologiskt föremål att anse som ett kulturföremål enligt kap. 6 KML om det 

t.ex. härrör från en utgrävning och är äldre än 100 år, oavsett föremålets värde. Den 

franska statens talan utifrån reglerna i kap. 6 KML leder därför till att det arkeolo-

giska föremålet ska kunna återkrävas, eftersom det är att anse som ett kulturföremål.  

                                            
106 The Brussels I Regulation recast, s. 175. 
107 SOU 2005:3 s. 135. 
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 När det gäller föremål vars ekonomiska värde inte har någon betydelse för själva 

återlämnandet spelar det inte någon egentlig roll att kap. 6 tillämpas före kap. 7 

KML. Hade Frankrikes talan istället avsett ett föremål av stor kulturell betydelse 

men med lågt ekonomiskt värde skulle situationen te sig annorlunda. Ett sådant 

föremål kan t.ex. vara en tavla. En tavla måste enligt kap. 6 KML ha ett högt 

ekonomiskt värde för att kunna överstiga de ekonomiska gränsvärden som finns 

uppställda i KML. Tavlans höga kulturella värde har däremot ingen betydelse. 

Eftersom den har ett lågt ekonomiskt värde anses tavlan inte vara ett kulturföremål 

ur kap 6. KML:s mening. Frankrike hade med andra ord endast kunna återkräva 

tavlan utifrån kap. 6 om den hade ett stort ekonomiskt värde. I kap. 7 KML finns 

det däremot inga ekonomiska gränsvärden uppställda. Trots att Frankrike är en 

UNIDROIT-konventionsstat kan kap. 7 KML inte tillämpas eftersom unionsrätts-

liga regler ska ha företräde framför UNIDROIT-konventionens mellan EU-

medlemsstaterna. Frankrike hamnar därmed i ett sämre läge genom att behöva 

tillämpa kap. 6 KML eftersom de ekonomiska gränsvärdena i kapitlet kan påverka 

möjligheten att återkräva kulturföremål, detta till skillnad från om talan skulle ha 

väckts utifrån kap. 7 KML där det inte finns några ekonomiska gränsvärden 

uppställda. 108  En konventionsstat utanför EES hade däremot kunnat återkräva 

tavlan med framgång utifrån kap. 7 KML.109 

 Om talan inte kan väckas enligt kap. 6 KML, går det då att väcka talan med stöd 

av reglerna i kap. 7? Om det vore ett alternativ kan det kritiseras för att vara ett 

omständligt och ineffektivt tillvägagångssätt. Det skulle resultera i en långdragen 

process där talan först väcks enligt kap. 6 och sedan enligt kap. 7 KML. Enklast 

vore det om parterna själva kunde avgöra enligt vilket kapitel i KML talan ska 

väckas och inte vara bundna av avtalet om att EU-direktivet ska tillämpas.  

 Även om 2012 års Bryssel I-förordning ger möjlighet för en privatperson att 

väcka talan som grundar sig på förordningen bygger det fortfarande på EU-

direktivets kulturföremålsdefinition. Med den följer även de ekonomiska gränsvär-

den som visat sig vara problematiska i rättstillämpningen. Emellertid kommer 

kulturföremålsdefinitionen att ändras genom det omarbetade EU-direktivet (vilket 

                                            
108 SOU 2005:3 s. 160 f. 
109 SOU 2005:3 s. 160 f. 
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ändrar definitionen som används i 2012 års Bryssel I-förordning) och även i KML. I 

framtida situationer kommer således inte en EU-medlemsstat att hamna i ett 

”sämre” läge som en följd av tillämpningen av kap. 6 KML istället för kap. 7. 

Förhoppningsvis kommer möjligheten att väcka talan vara lika gynnsam oavsett om 

det sker utifrån kap. 6 eller 7 KML. 
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3 Andra tvistlösningssätt 

3.1 Inledande kommentar 

Vid återkrav av kulturföremål behöver inte nödvändigtvis en domstol blandas in. 

Det finns även andra alternativ för att komma fram till en lösning. Ibland påbjuder 

t.o.m. vissa regelverk en viss form av tvistlösning (t.ex. ska diplomati användas 

utifrån UNECSO-konventionen). Att välja ett alternativt förfarandesätt kan vara 

både tids- och kostnadseffektivt för parterna, och det kan hållas konfidentiellt om 

parterna så önskar. I avsnitten nedan kommer medling, skiljedom, diplomati och 

museisamarbeten att undersökas som alternativ till en domstolsprövning. Praktiska 

exempelfall används för att illustrera en återlämnandeprocess. 

Många bortföranden av kulturföremål har skett under pågående krig. Genom att 

kolonial utplundring skett till väst, härrör flera av de återkrävda föremålen från 

tidigare kolonier.110 I de fall där ett tidigare koloniserat land återkräver ett föremål 

åligger det museerna att agera etiskt och ha förståelse för den bakomliggande 

historien för kravet på återlämnandet. 

 Hur bör bedömningen av ett återkrav göras när kravet avser ett föremål som 

egentligen hade förstörts av t.ex. krig eller miljö om det skulle ha varit kvar på sin 

ursprungsplats? Ett exempel på det är den fris som fanns på det grekiska templet 

Parthenon i Aten och som skulle ha förstörts av surt regn om frisen inte hade förts 

bort från Grekland till England. Genom att den fördes bort finns Parthenonfrisen 

fortfarande intakt bevarad på British Museum i London. Grekland har under en 

längre tid försökt kräva frisen åter till Parthenon i Aten, men har ännu inte lyckats. 

Denna återkrävandeprocess kommer att beskrivas mer ingående i texten under 

avsnitt 3.2.3. 

 

3.2 Medling 

3.2.1 Inledande kommentar 

I en konflikt där två eller flera parter inte kan komma överens kan medling vara ett 

alternativ för parterna att gemensamt nå en överenskommelse om det tvistiga. I en 

                                            
110 Bring, Parthenonsyndromet, s. 16. 
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medling (som alltid är frivillig) medverkar en eller flera utomstående tredjeparter 

(medlare) vars uppgift är att identifiera de två eller flera parternas olika ståndpunk-

ter. Utifrån dessa ståndpunkter ska de gemensamt försöka komma fram till en 

lösning som tillgodoser båda parternas intressen. 111  Medlaren kan underlätta 

kommunikationen och processen för parterna, men kan inte fatta något beslut som 

är bindande för dem, utan i de fall parterna är överens träffas en medlingsöverens-

kommelse mellan dem.112 Medlingsöverenskommelsen kan sedan verkställas efter 

ansökan hos domstol (se avsnitt 4.5).  

 En av fördelarna med medling, istället för tvistlösning vid domstol, är att tvisten 

genom medling kan lösas på det sätt som är mest effektivt för parterna.113 Till 

skillnad från en rättstvist i domstol – som kan vara både tidskrävande, komplicerad 

och dyr – har parterna kontroll över förfarandet. Den medlingsöverenskommelse 

som träffas är parternas gemensamma vilja och ingen annans bedömning av tvisten. 

Det kan leda till att parterna enklare respekterar och uppfyller överenskommelsen.114 

Tvister beträffande kulturföremål har dessutom en tendens att ofta innefatta mycket 

känslor och en möjlighet att kanalisera dessa genom en medlare kan bidra till 

förståelse för den andra partens ståndpunkter.115  

 

3.2.2 Intergovernmental  Committee  

Intergovernmental Committe (IGC)116 är en kommitté som tillkom från UNESCO 

och som verkar för att underlätta förhandlingar mellan återkrävande stater och 

exempelvis museer eller uppköpare i olika länder. Kommittén grundades ursprungli-

gen för att bistå länder som varit kolonialt ockuperade och för att främja återläm-

nande av kulturegendom till dess ursprungsländer. Idag finns antagna regler för 

medling och förlikning.117 Enligt art. 17(c) i UNESCO-konventionen kan konvent-

                                            
111 Norman, Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s.79. 
112 Linton, Konsumentens skydd i handeln över landgränserna, s. 142. 
113 Engström, Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en kommentar, s. 15. 
114 Engström, Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en kommentar, s. 15. 
115 Prott, Witnesses to history, Documents and writings on the return of cultural objects, s. 404. 
116 Kommittén har funnits sedan år 1987 och består av regeringsrepresentanter från 22 länder. 
117 Bring, Parthenonsyndromet, s. 167. 
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ionsstaterna vända sig till UNESCO för hjälp med medling. Den verksamhet som 

IGC ägnar sig åt är enbart rådgivande.118  

En situation där medling enligt IGC:s regler skulle kunna tillämpas är den 

nämnda tvisten mellan Grekland och England om Parthenonfrisen.119 Det finns 

således en förhoppning om att Parthenontvisten mellan Grekland och England 

skulle kunna lösas med hjälp av IGC:s medlingsregler. Ett medlingsinitiativ togs 

under hösten år 2013. Denna händelse är den första konkreta tvisten på detta 

område som UNESCO bidrar till att försöka lösa. 120  Hur slutresultatet av en 

eventuell medling blir är ännu ovisst och det återstår att se om någon medling de 

facto kommer att äga rum. Nedan följer bakgrunden till tvisten om Parthenonfrisen. 

 

3.2.3 Parthenonfr i sen på Bri t i sh Museum i  London 

Parthenon är ett tempel i Aten som började uppföras år 447 f. Kr.121 På templets 

utsida fanns en 160 meter lång fris med skulpturer skildrande en festival. Denna fris 

lät den brittiske diplomaten Thomas Bruce Elgin, mer känd som Lord Elgin,122 

montera ned och sedan föra bort till England åren 1801-1803.123 Frisen återfinns 

idag på British Museum i London. Grekland har sedan 1980-talet försökt återfå 

frisen – men utan framgång – från British Museum med argumentet att museet inte 

har någon juridisk rätt till föremålen.124 Argumentet om att frisen skulle ha förstörts, 

eller skulle förstöras av det sura regnet i Grekland, har inte längre samma tyngd 

eftersom det nya Akropolismuseet i Aten (byggt år 2009) kan bevara frisen lika väl 

som British Museum kan.125 

Om frisen hade varit kvar i Grekland hade den förstörts av surt regn, så Lord 

Elgins agerande ”räddade” otvivelaktigt frisen. Det har argumenterats att om ett 

föremål har fått ny hemvist efter ett stort antal år i ett annat land bör det kunna vara 

kvar där, så länge det omhändertas enligt de krav som föremålet ställer. Gällande 

                                            
118 IGC har startat en fond för att hjälpa stater som har det svårt rent ekonomiskt att återfå föremål. 
119 Bring, Parthenonsyndromet, s. 168. 
120 Bring, Parthenonsyndromet, s. 168 f. 
121 Bring, Parthenonsyndromet, s. 70. 
122 Nationalencyklopedins hemsida, sökord: Lord Elgin, 2015-06-28. 
123 Bring, Parthenonsyndromet, s. 103. 
124 Bring, Parthenonsyndromet, s. 92. 
125 Svenska Dagbladet, Bråken kring historiens största skatter, 2015-02-17. 
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Parthenonfrisen har det dock framkommit att den i London inte blivit särskilt väl 

omhändertagen. Frisen skulle rengöras år 1938, men det gick inte så som det var 

tänkt, då frisen (på grund av okunskap) rengjordes med kopparborstar som istället 

för att rengöra, förstörde ytan på vissa av skulpturerna.126 Denna okunskap har 

Grekland tagit fasta på och menar att frisen inte kan vara kvar på British Museum. 

Det hävdas att det i Grekland faktiskt finns möjlighet för frisen att förvaras i en bra 

miljö på sin rätta plats, frisen skulle inte heller befinna sig utomhus som den 

ursprungligen gjorde utan inomhus i Akropolismuseet.127 

 British Museum bestrider Greklands argument om att museet inte har någon 

juridisk rätt till Parthenonfrisen och menar att frisen lagligt fördes från Grekland till 

Storbritannien utifrån då rådande lagar, och att frisen därmed inte kan återkrävas av 

Grekland. British Museum har dessutom uttryckt att en medling inte skulle föra den 

rådande debatten om frisen framåt.128 Det kan ifrågasättas om en medling överhu-

vudtaget kommer att komma till stånd. British Museum har övervägt att låna ut 

frisen till Grekland och Akropolismuseet, men inte permanent.129 

Eftersom återkrävandet av Parthenonfrisen har pågått under en längre tid utan 

resultat vore en lösning på problematiken att göra en kopia av frisen och låta den 

vara på British Museum. Dock vore det, enligt min mening, rimligaste alternativet 

att återlämna frisen till Akropolismuseet i Aten. Parthenonfrisen kan lika gärna 

finnas i Aten för att tillgodose ”kravet” på ett universellt kulturarv eftersom 

Akropolismuseet är tillgängligt för allmänheten.130 Mot det talar dock argumentet 

om att inte försöka rätta till historien genom att förflytta föremål runt om i världen 

till sina ursprungsplatser. I de fall kopior skulle kunna uppfattas som likvärdiga 

originalet skulle kanske återlämnanden minska och så småningom inte aktualiseras 

längre. Besökare på ett museum har dock en benägenhet att vilja se ett original 

framför en kopia av ett kulturföremål.131 Tvisten om Parthenonfrisen visar på de 

svårigheter som finns att idag försöka korrigera historien.  

                                            
126 Bring, Parthenonsyndromet, s. 100. 
127 Bring, Parthenonsyndromet, s. 100 f. 
128 https://www.britishmuseum.org/pdf/150326_Parthenon_Sculptures_in_the_British_Museum_DCMS_an
d_FCO.pdf, 2015-03-26. 
129 Bring, Parthenonsyndromet, s. 103. 
130 Bring, Parthenonsyndromet, s. 246. 
131 Boele-Woelki, Convergence and divergence in private international law s. 824. 
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 Anta att ett bortförande skulle ha skett under 2000-talet mellan EU-

medlemsstaterna Tyskland och Grekland av flera statyer. Eftersom det skett under 

2000-talet har tiden för talans väckande inte gått ut. 1993 års EU-direktiv, 2012 års 

Bryssel I-förordning samt UNIDROIT- och UNESCO-konventionen synes alla 

göra anspråk på tillämpning. Beroende på om staten eller en privatperson väcker 

talan kan antingen domsrättsgrunderna i 1993 års EU-direktiv eller 2012 års Bryssel 

I-förordning tillämpas. UNIDROIT-konventionen har inte företräde framför 1993 

års EU-direktiv och UNESCO-konventionen omfattar återlämnandekrav på 

diplomatisk väg.   

 Om Grekland hade kunnat väcka talan vid domstol i Storbritannien mot British 

Museum med ett återkrav på Parthenonfrisen skulle domstolen kunna uppmana 

parterna att använda sig av medling utifrån EU:s medlingsdirektiv för att lösa tvisten 

istället för att gå till domstol. Genom medlingsdirektivet finns det alltså en möjlighet 

att även på EU-nivå använda medling, förutom möjligheten i UNESCO-

konventionen. Härnäst presenteras EU:s medlingsdirektiv. 

 

3.2.4 EU:s medl ingsdirekt iv  och lag om medl ing i  v i ssa pr ivaträt ts l i ga tv i s t er  

Inom EU finns Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 

2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område (EU:s medlingsdirek-

tiv). 132  EU:s medlingsdirektiv kan tillämpas av EU-medlemsstaterna (förutom 

Danmark) men rör enbart gränsöverskridande medling. Inhemska medlingsförfa-

randen omfattas inte av medlingsdirektivet.133   

 Direktivet tillkom för att skapa alternativ till tvistlösningar för att kunna utforma 

”en bättre tillgång till rättvisa inom EU”. Tanken med en sådan formulering var att 

skapa möjligheter till tvistlösning både i domstol och utanför. Genom att skapa 

tillgång till medlingstjänster har EU:s medlingsdirektiv bidragit till att den inre 

marknaden kan fungera bra och smidigt. Ett medlingsförfarande är anpassat efter de 

                                            
132 EUT L 136, 24.5.2008 s. 3. 
133 EU:s medlingsdirektiv ingresspunkt 30 och Engström, Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en 
kommentar, s. 78. 
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tvistande parterna och, som redan nämnts, är det både tids- och kostnadseffektivt i 

jämförelse med en domstolsprocess.134  

 Alla tvister lämpar sig inte för medling, men eftersom det kan finnas många 

känslor inblandade i tvister om kulturföremål kan medling lämpa sig väl. Genom 

EU:s medlingsdirektiv kan parterna själva välja vilket alternativ som passar dem bäst 

för den aktuella situationen/tvisten.135  

 Direktivet är genomfört i svensk rätt i lag (2011:860) om medling i vissa 

privaträttsliga tvister (medlingslagen). Till skillnad från direktivet är medlingslagen 

inte enbart tillämpligt på gränsöverskridande medlingsförfaranden, utan lagen är 

även tillämplig på medling mellan enbart svenska parter.136 Det finns inget krav på 

hur ett medlingsförfarande ska gå till. Det ska dock vara ett strukturerat förfa-

rande.137 Att som part välja att använda sig av medling istället för att väcka talan vid 

domstol har flera fördelar. Tids- och kostnadseffektivitet kan nämnas igen, att 

parterna själva kan välja vem de vill ha som medlare kan också bidra till en bra 

lösning av tvisten. Parterna kan, till skillnad från vid ett domstolsförfarande (där 

domaren inte kan väljas), välja att ta hjälp av en medlare som har kunskap på just 

området för kulturföremålstvister, vilket kan underlätta processen. 

 Något som också skiljer medlingsförfaranden och domstolsförfaranden åt är hur 

medlingsöverenskommelserna respektive de meddelade domarna kan verkställas och 

vilka krav som uppställs för att verkställighetsansökningarna ska bifallas. Detta 

kommer att undersökas närmare i kapitel 4.  

 

3.3 Skiljeförfarande 

Skiljeförfarande är rättskipning som sker privat och förfarandet konkurrerar med 

statlig rättskipning.138 När två parter hänskjuter en tvist till skiljeförfarande istället 

för att väcka talan vid domstol avgörs rättstvisten av skiljemän, som parterna själva 

                                            
134 Engström, Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en kommentar, s. 77 f. 
135 Engström, Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en kommentar, s. 78. 
136 Prop. 2010/11:128 s. 48. 
137 Engström, Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en kommentar, s. 28. 
138 Lindell, Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande, s. 140. 
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har valt, utan att allmän domstol medverkar.139 Skiljeförfarandet och utslaget är helt 

oberoende av staten.  

 Ett skiljeförfarande brukar anses vara mer effektivt än en domstolsprocess och 

är dessutom konfidentiellt. En skiljedomare kan dessutom vara specialiserad på en 

viss typ av kulturföremål och parterna har möjlighet att välja vem som ska avgöra 

målet.140 Kostnaden för skiljemännen står dock parterna för.141 Till skillnad från en 

vanlig domstolsprocess kan denna kostnad bli mycket hög, och det är en nackdel 

som får vägas emot fördelarna med ett skiljeförfarande.142 De ordinarie domstolarna 

ingriper endast för att t.ex. ge effekt åt skiljedomen.143 En skiljedom kan även 

verkställas (se avsnitt 4.4).144   

 Utifrån art. 8(2) i UNIDROIT-konventionen ges parterna i en tvist möjlighet att 

komma överens om att hänskjuta tvisten ”antingen till domstol eller någon annan 

behörig myndighet, eller till skiljeförfarande”. I EU-direktivet och i KML finns en 

liknande möjlighet förutsatt att parterna vill det. Då fungerar det på så sätt att de 

behöriga myndigheterna ska få till stånd och underlätta ett skiljeförfarande enligt det 

återkrävande landets nationella lagstiftning.145 

  

3.4 Diplomati 

3.4.1 Respekt för  krav på åter lämnande 

Det faktum att ett land och personer har en restriktiv inställning till återlämnande av 

kulturföremål behöver inte grunda sig på en faktisk ovilja, utan kan bero på andra 

omständigheter. Ett exempel på en sådan omständighet är miljön i det återkrävande 

landet. Om ett föremål skulle kunna utsättas för fysisk skada på grund av den 

skadliga miljön i det återkrävande landet, har det stor inverkan på om ett återläm-

nande faktiskt sker eller inte, jmf. Parthenonfrisen. Att en återkrävande stat inte har 

                                            
139 Nationalencyklopedins hemsida, sökord: skiljedom, 2015-06-28. 1 § 1 st. Lag (1999:116) om skiljeförfa-
rande. 
140 Engström, Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en kommentar, s. 14. 
141 Nationalencyklopedins hemsida, sökord: skiljeförfarande, 2015-06-28. 
142 Lindell, Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande, s. 140. 
143 Prott, Witnesses to history, Documents and writings on the return of cultural objects, s. 375. 
144 Prop. 2010/11:83 s. 39.  
145 Art. 4(6) i 1993 års EU-direktiv, 6 kap. 14 § och 7 kap. 8 § KML. 
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möjlighet att ta hand om sköra och känsliga material kan anses utgöra ett giltigt 

argument för en stat att inte gå med på ett återlämnandekrav.146  

 Det finns en internationell inställning (bland personer i museivärlden) att det 

inte är rätt att försöka ändra på historiens gång. Ett bättre alternativ anses vara att 

istället göra föremålet tillgängligt för omvärlden genom internationella samarbeten, 

utlån och utställningar.147  Det kan ifrågasättas om det är av störst intresse att 

föremålet befinner sig på sin ursprungliga plats eller om föremålet bevaras på en 

plats i en miljö där det både kan visas för omvärlden och bevaras i egenskap av det 

kulturarv det faktiskt är. Återkrävande och återlämnande av föremål mellan olika 

länder kommer dessutom troligtvis alltid vara ett politiskt debattämne. Politiska 

olikheter mellan de involverade regeringarna kan utgöra ett hinder för återlämnan-

det.148  

 Trots att det i många fall finns en ovilja bland personer inom museivärlden att 

återlämna föremål, respekteras samtidigt det faktum att länder ställer krav på att 

återfå sina kulturföremål. Ett exempel på det är när Sverige fick statsbesök av den 

tjeckiske presidenten år 1990.149 Sverige hade då förberett sig inför ett återkrav av 

Silverbibeln som funnits i svenskt förvar sedan år 1648.150 Även om det konstatera-

des att det inte fanns någon juridisk grund för ett återkrav på Silverbibeln, förbered-

des det ändå för ett eventuellt krav. Enligt Utrikesdepartementet skulle det hela 

lösas ”i vänskaplig ordning”, vilket med andra ord kan förstås som någon sorts form 

av diplomati.151 Något krav på att återlämna Silverbibeln kom dock inte. Exemplet 

visar på en vilja att faktiskt tillgodose eventuella återlämnandekrav som skulle kunna 

uppkomma, även om de rent juridiskt sett inte är ett tvingande krav.  
                                            
146 Greenfield, The return of cultural treasures, 3 uppl., s. 410. 
147 Bring, Parthenonsyndromet, s. 22 f. 
148 Greenfield, The return of cultural treasures, 3 uppl., s. 68. 
149 Silverbibeln som går att finna på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala är ett exempel på när 
det är svårt att avgöra ett kulturföremåls ursprungsland. Silverbibeln stals från Prag av svenska soldater år 
1648 och togs med till Sverige efter order av drottning Christina. Efter att ha lämnat Sverige igen skänktes 
den till sist till Sverige år 1669 (Bring, Parthenonsyndromet, s. 22). Det faktum att Silverbibeln befann sig i 
Prag leder inte till slutsatsen att bibeln är tjeckisk och att Tjeckien är dess ursprungsland, utan i själva verket 
är den östgotisk och skrevs på gotiska i början av 500-talet i östgoternas huvudstad Ravenna (Bring, 
Parthenonsyndromet, s. 21). Goterna/Östgoterna kan dock inte lämna ett krav på återlämnande då det inte 
längre finns några goter kvar. Det kloster som Silverbibeln fanns i existerar heller inte längre (Bring, 
Parthenonsyndromet, s. 22). Om Carolina Rediviva någon gång skulle få ett krav på återlämnande (på andra 
än juridiska grunder) återstår det faktum att Silverbibeln efter 350 år i Sverige faktiskt inte har något 
ursprungsland att återvända till (Bring, Parthenonsyndromet, s. 21). 
150 Bring, Parthenonsyndromet, s. 21. 
151 Bring, Parthenonsyndromet, s. 21. 
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 Ett återlämnande behöver följaktligen inte föregås av långa förhandlingar eller 

domstolsprocesser. I vissa fall räcker det med en signal om att ett återlämnande bör 

ske. Ett återlämnande kan ses som en diplomatisk gest från det land som återlämnar 

det.152  

 

3.4.2 Den Polska rul l en 

Den Polska rullen är ytterligare ett exempel på ett återlämnande som skett på 

diplomatiska grunder från ett land. Under Sveriges stormaktstid på 1600-talet togs 

många krigsbyten, bl.a. under de krig i Polen och Danmark som leddes av kung Karl 

X Gustav. När Warszawa erövrades år 1655 plundrades de polska kungliga skatt-

kamrarna på krigsbyten såsom konstföremål, vapen och rustningar.153 Vid samma 

plundring togs den så kallade Polska rullen med till Sverige. Den Polska rullen är en 

15 m lång och 30 cm hög bildsvit som föreställer kung Sigismunds intåg i Kraków år 

1605.154 Den Polska rullen förvarades på Livrustkammaren i Stockholm i över 300 

år innan den återlämnades till Polen. Återlämnandet skedde när dåvarande statsmi-

nister Olof Palme var på ett officiellt besök i Polen år 1974 och den lämnades då 

över som en gåva från det svenska folket. Anledningen till att återlämnandet skedde 

var att Olof Palme hade fått en politisk signal om att rullens återlämnande till Polen 

skulle uppskattas som en diplomatisk gest från Sveriges sida.155 Återlämnandet var 

mycket uppskattat i Warszawa men dock inte lika uppskattat bland folk på svenska 

museer som uttryckte sitt missnöje.156 Det finns nämligen en enighet bland personer 

i museivärlden att inte försöka rätta till historien genom att återlämna föremål till 

dess ursprungsland, utan istället vårda dem på bästa sätt där de finns idag och göra 

dem tillgängliga för allmänheten, exempelvis genom globala samarbeten.157 

 Eftersom den Polska rullen togs som ett krigsbyte på 1600-talet omfattas den 

inte av dagens regelverk, dels för att den förvärvades under en tid när lagarna såg 

annorlunda ut och dels för att preskriptionstiden för att väcka talan om att återkräva 

                                            
152 Bring, Parthenonsyndromet, s. 24. 
153 Populärhistoria, Dyrgripar byten från 1600-talet, 2001-03-13. 
154 Bring, Parthenonsyndromet, s. 23. 
155 Bring, Parthenonsyndromet, s. 24. 
156 Sydsvenskan, Svensk ovilja att lösa krigsbytesfrågan, 2007-12-01. 
157 Bring, Parthenonsyndromet, s. 23. 
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den Polska rullen har gått ut. Om talan däremot hade kunnat väckas skulle detta 

troligtvis ske utifrån EU-direktivet och KML kap. 6 i det fall att polska staten väckte 

talan, eftersom föremålet förts bort olagligen från Polen som ingår i EES. 

 

3.4.3 Fårbreve t  f rån Färöarna 

Fårbrevet är en färöisk lagsamling i form av en handskrift.158 Handskriften från år 

1298, som reglerar fårskötsel och andra näringar på Färöarna, förvarades på 

Kungliga biblioteket i Stockholm. Det är den äldsta handskriften skriven på färöiska 

som finns bevarad. Färöarna begärde vid ett antal tillfällen att Sverige skulle lämna 

tillbaka Fårbrevet. Sverige tillgodosåg inte detta krav förrän det konstaterades att 

Sverige för att tillgodose det nordiska samarbetet borde lämna tillbaka Fårbrevet till 

Färöarna. Tanken bakom var inte endast att Fårbrevet hade ett betydande värde för 

befolkningen på Färöarna till skillnad från den mindre betydelsen den hade för 

svenskarna. Det skulle också stärka de nordiska banden och samhörigheten mellan 

Sverige och Färöarna.159 Fårbrevet återlämnades efter att riksdagen tagit beslut om 

det hösten år 1989.160  

 Om talan hade väckts idag och Fårbrevet hade återkrävts på juridiska grunder 

hade varken EU-direktivet eller 2012 års Bryssel I-förordning kunna tillämpas 

eftersom Färöarna inte är med i EU. Däremot är Danmark part av både UNESCO- 

och UNIDROIT-konventionerna och det kan ifrågasättas om Färöarna, som tillhör 

Danmark, blir bundna av konventionerna. I det fall UNIDROIT-konventionen blir 

tillämplig hade även talan kunnat väckas i Sverige genom KML:s regler i kap. 7 

gällande föremål som olagligt förts ut från en stat som har tillträtt UNIDROIT-

konventionen. Fårbrevet omfattas av definitionen i 7 kap. 2 § av vad ett kulturföre-

mål är i bilaga 2 p. 8 där ”enstaka exemplar eller samlingar av sällsynta handskrifter” 

tas upp. 

 Även om UNESCO-konventionens möjlighet att på diplomatisk väg återkräva 

Fårbrevet finns hade Färöarna troligtvis på eget initiativ kunnat återkräva föremålet, 

vilket också skedde i praktiken.  

                                            
158 Samfundet Sverige-Färöarna, Årtal ur Färöarnas historia, 2014-01-24. 
159 Motion till riksdagen 1988/89. 
160 Bring, Parthenonsyndromet, s. 248. 
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3.4.4 Hais laindianernas to tempåle   

I detta avsnitt följer en redogörelse för när haislaindianernas i Kanada totempåle 

återlämnades från Sverige till Kanada. Totempålen hade befunnit sig på Etnogra-

fiska museet i Stockholm sedan år 1929 då den fraktades till Sverige från Kanada av 

en svensk konsul.161 I början av 1990-talet kom ättlingar till Sverige och krävde att 

få tillbaka totempålen till Kanada där den var avsedd att stå. Enligt sed är en 

totempåle inte avsedd att förvaras inomhus på ett museum, utan tanken är att den 

ska förmultna och bli en del av naturen.162 

Ett regeringsbeslut om att totempålen skulle återlämnas till haislaindianerna 

fattades år 1994, men det skulle dock dröja ända fram till år 2006 innan totempålen 

faktiskt återfördes till Kanada. Ett villkor för återförandet var från Sveriges sida att 

totempålen skulle förvaras inomhus och inte i naturen, detta för att den skulle 

kunna bevaras för framtiden.163 Den kompromiss som till slut ledde till att totempå-

len återlämnades var att haislaindianernas ättlingar tillverkade två kopior av 

originalet. Etnografiska museet fick en av dem, en ställdes utomhus i Kanada för att 

förmultna och originalet bevaras nu i ett kulturhus.164 

Återlämnandet av haislaindianernas totempåle blev också ett erfarenhetsutbyte, 

ett samarbete och en vänskap.165 Det visar att ett återlämnande inte bara kan skapa 

goda relationer som en följd av att det återkrävande landet återfår sitt föremål utan 

även för att de två länderna sinsemellan kan utveckla en relation och få utbyte av 

varandra även i framtiden. 

 Flera museer ställs vid ett återkrav inför frågan huruvida det är moraliskt för-

svarbart att ha föremål som i grunden tillhör olika minoritetskulturer.  

 Om en talan med ett återkrav på haislaindianernas totempåle skulle väckas idag, 

skulle det troligtvis ske genom UNESCO-konventionen. Kanada är ett tredjeland 

och därför står valet av regelverk mellan UNIDROIT- och UNESCO-

konventionerna. Eftersom Kanada inte har tillträtt UNIDROIT-konventionen så 

hade totempålen fått återkrävas genom UNESCO-konventionen. Konventionen har 
                                            
161 Svenska Dagbladet, Indianer fick tillbaka totempåle, 2006-03-18. 

162 Helsinborgs Dagblad, Parthenonsyndromet – kampen om kulturskatterna, 2015-04-27. 
163 Svenska Dagbladet, Indianer fick tillbaka totempåle, 2006-03-18. 
164 Helsinborgs Dagblad, Parthenonsyndromet – kampen om kulturskatterna, 2015-04-27. 
165 Kåks, Vem tillhör kulturarvet? s. 110. 
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ingen behörighetsregel för domstol och därför hade ett återkrävande av totempålen 

troligtvis skett på diplomatisk väg.  

 

3.5 Museer som väljer att samarbeta 

3.5.1 Sver ige  och Danmark 

Ett samarbete mellan museer behöver inte sträcka sig över hela jordklotet, utan det 

finns ur ett svenskt perspektiv lyckat samarbete med ett nordiskt grannland. Sverige 

har nämligen länge haft ett välfungerande museisamarbete med Danmark. Mellan 

det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn och det Kungliga biblioteket i Stockholm 

skedde år 2011 en långtidsdeponering av en medeltida handskrift från vardera 

museum, Södermannalagen (från år 1327) från Danmark och Jysk Lov (från år 

1241) från Sverige. De båda handskrifterna är de äldsta exemplaren av de två 

verken.166 Handskrifterna är digitaliserade, men utbytet var ett sätt att visa internor-

diskt samarbete.  

 Ett annat exempel är Fredrik II:s bordshimmel som vid flera tillfällen lånats ut 

från livrustkammaren och Nationalmuseum i Sverige till Danmark.167  

  

3.5.2 Paracastext i l i erna från Peru  

Paracastextilierna från Peru är ca 2000 år gamla och användes som svepningar i 

gravar. De fördes bort från Peru under tiden mellan åren 1931-33 vid en illegal 

export. De skänktes sedan anonymt till Göteborgs museer.168 År 2013 kom en 

begäran från regeringen i Peru om att textilierna skulle återlämnas. Ett avtal mellan 

Göteborgs stad och den peruanska staten skrevs och undertecknades i samband 

med det första överlämnandet av fyra textilier under en ceremoni i Lima juni år 

2013.169 Övriga textilier förväntas vara helt återlämnade år 2021. Återlämnandet av 

                                            
166  Kungliga bibliotekets hemsida, Nationalbiblioteken i Köpenhamn och Stockholm utväxlar unika 
handskrifter, 2011-03-30. 
167 Bring, Parthenonsyndromet, s. 28. 
168 Vårt Göteborg, Peru får tillbaka 2000 år gamla gravtyger, 2014-06-17. 
169 Artikel Göteborgs Stad, återlämnande av Paracastextilierna. 
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Paracastextilierna är ännu ett exempel på att en återlämnandeprocess kan leda till 

vänskap och god internationell relation två länder emellan.170  

Eftersom Paracastextilierna fördes bort från Peru åren 1931-33 hade Peru på 

juridisk grund kunnat återkräva textilierna eftersom alla föremål tagna efter år 1899 

kan återkrävas. Peru är ett tredjeland och talan av Peru mot Sverige för att återfå 

Paracastextilierna hade därför kunnat ske utifrån antingen UNIDROIT-

konventionen eller UNESCO-konventionen, eftersom Peru är part av båda 

konventionerna. Talan hade emellertid inte kunnat väckas utifrån UNIDROIT-

konventionen eller kap. 7 KML och heller inte utifrån UNESCO-konventionen 

eftersom det gått så pass lång tid sedan textilierna fördes bort från Peru. Talan hade 

emellertid kunnat väckas utom ramen för dessa regelverk. Det kan även diskuteras 

huruvida textilierna skulle kunna tillhöra sådana föremål som utan process bör 

repatrieras, t.ex. mänskliga kvarlevor. Textilierna användes som svepningar i gravar 

och borde av den anledningen ha en stark anknytning till Peru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
170 På Nationalmuseum i Lima kommer textilierna att visas upp under namnet ”Göteborgssamlingen”. 
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4 Erkännande och verkställighet av olika avgöranden och 
överenskommelser 

4.1 Inledande kommentar 

När talan om ett återkrävande av ett kulturföremål väcks är målet att återfå detta 

kulturföremål. De återlämnanden som är centrala för denna uppsats är gränsöver-

skridande och avgörandet eller överenskommelsen som meddelats i en EU-

medlemsstat eller ett tredjeland måste därför erkännas och verkställas för att kunna 

bli genomförd i ett annat land. Inställningen till att erkänna och verkställa avgöran-

den och överenskommelser skiljer sig åt, dels beroende på i vilket land avgörandet 

eller överenskommelsen har meddelats och dels vilken inställning det aktuella landet 

har till utländska domar.  

 Det rättsliga samarbetet inom EU grundar sig på principen om ”ömsesidigt 

erkännande av domstolsavgöranden”.171 Samarbetet avser domar från EU-medlems-

stater. I Sverige beror en utländsk doms rättsverkningar således på domens innehåll 

och i vilket land den har meddelats.172 En förutsättning för att en dom ska kunna 

erkännas eller verkställas i Sverige är att det finns stöd i lag enligt 3 kap. 2 § 

Utsökningsbalken (1981:774)(UB). Sådant lagstöd som avses i lagrummet finns i 

begränsad utsträckning mellan konventionsanslutna stater och kan ha sin grund i 

EU-rätt eller i internationella konventioner som har tillträtts av Sverige.173 Omvänt 

beror det på den främmande statens internationella processrätt, vilken ställning en 

svensk dom skulle få i den staten.174  

 De verkställighetssituationer som kan uppkomma och som ska undersökas i det 

följande är domar meddelade i en EU-medlemsstat som ska verkställas i en annan 

medlemsstat och domar från tredjeland som ska verkställas i en EU-medlemsstat, 

d.v.s. i EU-interna förhållanden och i externa situationer (Sverige och tredjeland).  

 

                                            
171 Art. 81(1) FEUF. 
172 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 280. 
173 Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, s. 32. 
174 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 280. 
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4.2 Inom EU 

Inom EU finns tanken om ett ömsesidigt erkännande mellan EU:s medlemsstater. 

Denna tanke bygger principen om ett ömsesidigt förtroende av domar inom EU 

på.175 Principen kan utläsas från art. 67(4) och art. 81 i FEUF där det stadgas att ett 

ömsesidigt erkännande utgör en viktig utgångspunkt för civilrättsligt samarbete 

inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.  

 På privaträttens område finns stöd för verkställande av utländska domar i 

rättsakter beslutade av EU.176 Erkännande och verkställighet av avgöranden mellan 

EU-medlemsstater regleras i 2012 års Bryssel I-förordning som är det centrala 

instrumentet på området.177 2012 års Bryssel I-förordning syftar till att förbättra det 

ömsesidiga erkännandet av domar.178  

 Enligt art. 36 i 2012 års Bryssel I-förordning ska en dom som meddelats i en 

medlemsstat utan något särskilt förfarande erkännas i övriga medlemsstater samt 

enligt art. 39 även vara verkställbar i de andra medlemsstaterna utan att någon 

verkställighetsförklaring behövs. Inget särskilt förfarande behövs således för att den 

fria rörligheten av domar ska underlättas. 179  Domar som meddelats i en EU-

medlemsstat ska således erkännas och verkställas i princip automatiskt utifrån 

principen om ömsesidigt erkännande av domar. Det s.k. exekvaturförfarandet i 2001 

års Bryssel I-förordning har numera avskaffats.180   

 I art. 45 i 2012 års Bryssel I-förordning stadgas vilka vägransgrunder för 

erkännande som finns i förordningen, däribland ordre public181, och i art. 46 stadgas 

att verkställighet av en dom ska vägras om ”någon av de grunder som avses i artikel 

45 föreligger.”.  

 Eftersom erkännande och verkställighet av domar meddelade inom EU sker så 

pass enkelt underlättar det för de inblandade parterna. Denna ömsesidighetsprincip 

omfattar dock inte domar som är meddelade i tredjeland och inställningen till 

                                            
175 Linton, Essays in honour of Michael Bogdan, s. 275. 
176 Linton, Den svenska inställningen till utländska domar, s. 150. 
177 Linton, Den svenska inställningen till utländska domar, s. 150. 
178 Linton, Essays in honour of Michael Bogdan, s. 275. 
179 Ingresspunkt 27 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
180 Linton, Den svenska inställningen till utländska domar, s. 151. 
181 Att ett ”sådant erkännande uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen”, 45(1) i 2012 års Bryssel 
I-förordning. 
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sådana domar är från svenskt perspektiv negativ.182 Risken att eventuellt inte få en 

tredjelandsdom erkänd och verkställd i en EU-medlemsstat (och vice versa) måste 

kunna antas vara ett hinder för de inblandade parterna. Processkostnaden och den 

tid som processen tar i anspråk påverkar troligtvis parternas inställning till att väcka 

talan, speciellt om utsikterna för att få domen genomförd i det andra landet är små.  

 

4.3 I externa förhållanden 

Tredjelandsdomars verkan i EU-medlemsstater avgörs av den nationella processrät-

ten i varje medlemsstat.183 En av uppsatsens frågeställningar är huruvida en dom 

som meddelats i tredjeland om återlämnande av ett kulturföremål kan erkännas och 

verkställas i EU:s medlemsstater.  

 I ett rättsjämförande perspektiv har Sverige en restriktiv inställning till främ-

mande domar. Andra medlemsstater kan ha en mindre restriktiv inställning än 

Sverige.184 Sveriges negativa inställning kan resultera i att svenska domar påverkas 

negativt utomlands i länder vars regler kräver ömsesidighet. Erkänner inte Sverige 

domar från staten X kommer Sveriges domar inte att erkännas i det landet.185  

 Utifrån 2012 års Bryssel I-förordnings regler om litispendens kan reglerna om 

erkännande och verkställighet av tredjelandsdomar sägas ha luckrats upp något. 

Artiklarna 33-34 reglerar vad som gäller om en domstols behörighet grundar sig på 

art. 7186 och ett domstolsförfarande redan pågår i tredjeland när talan väcks i en 

medlemsstat om samma sak eller talan har samband med förfarandet i tredjeland.187 

Handläggningen av målet får då vila om det kan förväntas att den dom som 

meddelas av domstolen i tredjeland kommer att kunna erkännas och verkställas i 

medlemsstaten.188 

 I och med behörighetsregeln i art. 7(4) i 2012 års Bryssel I-förordning finns 

möjligheten för kärande att antingen väcka talan där kulturföremålet befinner sig 
                                            
182 Linton, Den svenska inställningen till utländska domar, s. 149. 
183 Linton, Den svenska inställningen till utländska domar, s. 148. 
184 Linton, Den svenska inställningen till utländska domar, s. 148. 
185 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 280 f. 
186 Fler artiklar uppräknade i art. 33-34, men endast art. 7 är relevant i denna framställning. 
187 Art. 33-34 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
188 Art. 33(1)(a) och 34(1)(b) i 2012 års Bryssel I-förordning. Medlemsstatens domstol ska dock avvisa talan 
om det visar sig att domstolsförfarandet i tredjeland är slutfört och avgörandet kan erkännas och verkställas i 
medlemsstaten, art. 33(3) och 34(3) i 2012 års Bryssel I-förordning. 
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(t.ex. tredjeland) eller väcka talan där svarande har hemvist (t.ex. i en EU-

medlemsstat) utifrån art. 4 i förordningen. I återlämnandesituationer skulle det med 

andra ord kunna uppkomma ett läge där ett förfarande om samma sak redan pågår i 

tredjeland när talan väcks i en EU-medlemsstat. Reglerna i 2012 års Bryssel I-

förordning kan ge upphov till sådan forum shopping.189 I en dylik situation blir 

litispendensreglerna i förordningen tillämpliga och det bör även kunna antas att den 

meddelade domen i tredjeland skulle kunna erkännas och verkställas i den aktuella 

medlemsstaten, vilket är en utvidgning av reglerna på området. 

 Förordningens regler om litispendens öppnar inte upp för någon allmängiltig 

slutsats om domar från tredjeland kan erkännas och verkställas eller inte. Emellertid 

kan det konstateras att en skymt till utvidgning av en sådan möjlighet bör ha 

uppkommit genom reglerna i förordningen.190  Även om det inte råder samma 

ömsesidiga erkännande mellan en EU-medlemsstat och tredjeland som EU-

medlemsstaterna sinsemellan, öppnar litispendensreglerna eventuellt upp för en 

friare rörlighet av domar även i förhållande till tredjeland. 

 Skillnaden i en EU-medlemsstats inställning beträffande ett avgörande meddelat 

i en EU-medlemsstat och ett avgörande meddelat i ett tredjeland väcker frågor kring 

ett eventuellt behov av universella erkännande- och verkställighetsregler. Skulle 

reciprocitet mellan länder vara att föredra? Ett förtroende likt det som finns mellan 

EU-medlemsstater skulle troligtvis behövas för att misstron mot domar meddelade 

utanför EU skulle minskas. Den globalt mellanstatliga organisationen Haagkonfe-

rensen för internationell privaträtt191 har i projektet Hague Judgements Project länge 

diskuterat frågan om att införa en global domskonvention om domsbehörighet samt 

erkännande och verkställande av utländska domar på privaträttens område.192 En 

sådan global konvention skulle verka för att underlätta erkännande och verkställig-

het av domar och avgöranden för domar som i nuläget inte erkänts och verkställts. 

 

                                            
189 Forum shopping har beskrivits i avsnitt 2.3.1.  
190 Art. 33(1)(a) 34(1)(b) i 2012 års Bryssel I-förordning. 
191 Haagkonferensen har 80 medlemmar (79 stater plus hela EU), se 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=26 Hämtad 2015-10-18. 
192 Se International Chamber of Commerces hemsida, http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-
rules/areas-of-work/commercial-law-and-practice/hague-conference-on-private-international-law/ Hämtad 
2015-10-18. 
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4.4 Skiljedomsavgöranden 

Skiljeförfarande är ett av de alternativ som parterna kan använda sig av för att 

återkräva kulturföremål utanför den traditionella domstolsprocessen. Även ett 

skiljedomsavgörande kan erkännas och verkställas, vilket gör att skiljedomsförfaran-

det för parterna kan konstateras vara ett likvärdigt alternativ till den traditionella 

rättegångsprocessen beträffande möjligheten att få det som beslutats i skiljedomen 

genomfört i ett annat land. 

 I Sverige är huvudregeln att utländska skiljedomar erkänns och verkställs i 

Sverige, men det finns undantag uppräknade i lagen. En ansökan får inte bifallas 

förrän motparten har kunnat yttra sig.193 I 2012 års Bryssel I-förordnings ingress-

punkt 12 stadgas det att medlemsstaters domstolar har behörighet att besluta om 

skiljedomars erkännande och verkställighet i enlighet med konventionen om 

erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar som antogs den 10 juni 1958 

(1958 års New Yorkkonvention). Konventionen har företräde framför 2012 års 

Bryssel I-förordning i fråga om skiljeförfaranden. 1958 års New York-konvention 

har 156 konventionsanslutna parter! Genom konventionen kan skiljedomar som 

meddelats bli erkända och verkställda i konventionsländerna. Endast i ett fåtal fall 

kan ett sådant beslut vägras. Allmän domstol kan låta ogiltigförklara skiljedomen om 

det på något sätt skulle visa sig vara ogiltigt. Vid formella fel kan den klandras, men 

endast inom en viss tidsfrist.194 Skiljeförfaranden är således ett bra alternativ att 

använda sig av vid tvister om kulturföremål inte enbart för att det är en effektiv (om 

än kostnadskrävande) process utan även för att skiljedomar enkelt kan erkännas och 

verkställas då en stor del av världens länder är anslutna till 1958 års New York-

konvention.  

 

4.5 Medlingsöverenskommelser 

I ingresspunkt 19 i EU:s medlingsdirektiv stadgas det att medling inte ska ses som 

ett sämre alternativ till rättsliga förfaranden och att medlemsstaterna därför ska 

säkerställa att det är möjligt att verkställa innehållet i en skriftlig medlingsöverens-

                                            
193 Lindell, Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande, s. 233. 
194 Nationalencyklopedins hemsida, sökord: skiljeförfarande, 2015-06-28. 
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kommelse. Denna möjlighet stadgas i direktivets art. 6(1). För att överenskommel-

sen ska kunna verkställas måste alla inblandade parter ge sitt samtycke till det, 

eftersom medlingen grundar sig på frivillighet i alla steg i förfarandet.195 Frivillighet-

en gör att EU:s medlingsdirektiv lätt kan sättas ur spel. En nackdel med medling är 

just beträffande verkställigheten till skillnad från hur en dom verkställs vid ett 

rättsligt förfarande. Om en medlingsöverenskommelse går ut på att X ska betala ut 

pengar till Y och X inte betalar dessa pengar, kan Y inte kräva att medlingsöverens-

kommelsen verkställs. Detta eftersom både X och Y måste ge sitt samtycke och X 

antagligen inte kommer gå med på att medlingsöverenskommelsen verkställs. I det 

fallet går det inte att använda medlingsöverenskommelsen som en påtryckningsmet-

od mot X att betala pengarna till Y. 

 Den verkställda medlingsöverenskommelsens innehåll bör sedan erkännas och 

förklaras verkställbart i de övriga EU-medlemsstaterna i enlighet med 2001 års 

Bryssel I-förordning.196 Efter ett sådant verkställande kan överenskommelsen även 

verkställas i övriga EU-medlemsstater.197 Genom möjligheten till verkställighet blir 

medling och rättsliga förfaranden mer likställda.198  

 För att en medlingsöverenskommelse enligt medlingslagen ska vara verkställbar 

krävs det enligt 7 § att parterna som ingått överenskommelsen ansöker om att en 

domstol ska förklara den verkställbar.199 Alla inblandade parters samtycke krävs 

även utifrån medlingslagen för att det ska gå att verkställa medlingsöverenskommel-

sen.  

 

 

 

 

                                            
195 Engström, Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister, s. 36. 
196 Ingresspunkt 20 i EU:s medlingsdirektiv. 
197 Linton, Konsumentens skydd i handeln över landgränserna, s. 248. 
198 Engström, Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister, s. 84. 
199 Enligt 8 § ska ansökan om verkställighet göras hos den tingsrätt vars domkrets någon av parterna har sin 
hemvist. Om behörig domstol inte finns är Värmlands tingsrätt behörig domstol. 
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5 Sammanfattning 

Under den senare delen av 1900-talet började området för och återlämnande av 

kulturföremål regleras. De senaste två decennierna har trenden att återlämna 

kulturföremål ökat och vuxit sig allt starkare. Syftet med denna framställning har 

varit att undersöka vilka rättsliga möjligheter som finns att kräva återlämnande av 

kulturföremål över landgränserna, inom och utanför EU. Medling, diplomatiska 

ageranden, skiljeförfaranden och samarbeten mellan museer har också undersökts 

som alternativa tvistlösningsmetoder. Utöver det har ett antal mer specifika 

frågeställningar, så som frågan om erkännande och verkställighet av domar (både 

EU- och tredjelandsdomar), samt hur de regelverk som finns på området för 

återlämnande av kulturföremål förhåller sig till varandra undersökts. 

 Uppsatsen söker belysa att de olika kulturföremålsdefinitionerna som finns i 

regelverken orsakar svårigheter i den praktiska tillämpningen, genom att de alla har 

olika kategorier, bilagor och ekonomiska gränsvärden inom vilka föremålen ska ingå 

och nå upp till, för att anses vara kulturföremål i ett enskilt regelverks mening.  

 Vidare har domstols behörighet i frågan om väckande av talan om att återkräva 

kulturföremål undersökts. Vad som är speciellt med just frågan om domstols 

behörighet beträffande sådana fall är det faktum att 2012 års Bryssel I-förordning 

infört en särskilt behörighetsregel om återlämnande av kulturföremål. Utifrån 

behörighetsregeln ska talan väckas vid domstolen för den ort där kulturföremålet 

befinner sig, vilket skiljer sig från förordningens huvudregel. Bestämmelsen är 

dessutom den enda på området som avser privatpersoners möjlighet att väcka talan 

och eftersom dess tillämpningsområde inte överlappar med EU-direktivets, 

konkurreras förordningen inte bort. Regeln är fakultativ och kärande kan välja att 

tillämpa huvudregeln om svarandens hemvist. Behörighetsregeln kan ändå visa på 

en strävan att underlätta processen genom att talan väcks där kulturföremålet 

befinner sig, istället för att talan ska väckas i ett helt annat land där svarande 

befinner sig. Regeln är inte minst ett tillskott i floran av behörighetsregler till förmån 

för privatpersoner. 

 Eftersom 2012 års Bryssel I-förordning börjat tillämpas samma år som detta 

arbete skrivs, kan slutsatser angående tillämpningen av dess behörighetsregel inte 
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dras. I uppsatsen har däremot diskuterats hur förordningen kan komma att påverka 

återlämnandefrågan i stort.  

 Även de alternativa tvistlösningssätten har undersökts närmare. Dessa har det 

gemensamt att de är mer effektiva, mindre tids-och kostnadskrävande och kan även 

vara konfidentiella. De kan sammanfattas som mer flexibla än de rättsliga möjlighet-

erna. Inom andra juridiska områden finns det ofta typfall att utgå från i en bedöm-

ning, även om utgångspunkten är att varje fall ska bedömas för sig, men gällande 

kulturföremål finns det inte några typfall att utgå från. Varje fall måste bedömas 

enskilt, situationerna med exempelvis totempålen som återlämnades till Kanada och 

tvisten om Parthenonfrisen mellan Grekland och Storbritannien hade inte gått att 

lösa på samma sätt. Detta talar för att möjligheten till ett utomrättsligt förfarande 

har en viktig roll i just detta sammanhang. Genom dess flexibilitet kan de lättare 

tillgodose de krav och behov som en situation med kulturföremål ställer. 

 En omarbetning av 1993 års EU-direktiv har gjorts, vilket kräver införlivande i 

svensk rätt, där en ändrad kulturföremålsdefinition troligtvis kommer leda till att fler 

kulturföremål kan återlämnas. Det beror bl.a. på att de ekonomiska gränsvärden 

som kulturföremålen tidigare behövt nå upp till har tagits bort. Det kan antas att 

ändringarna av KML:s kulturföremålsdefinitioner också kommer att genomföras i 

och med det omarbetade direktivet. Det faktum att kap. 6 KML idag (med ekono-

miska gränsvärden som kan vara svåra att nå upp till) ska tillämpas mellan EES-

stater, gör att de mer fördelaktiga reglerna i kap. 7 som baserar sig på UNIDROIT-

konventionen (utan några ekonomiska gränsvärden) inte kan tillämpas.  

 Samtidigt kan det argumenteras emot en ändring av kulturföremålsdefinitionen 

och mer förmånliga regler – att historien inte bör korrigeras. Detta faktum ligger till 

grund för den huvudsakliga motviljan mot att kulturföremål återlämnas och 

förflyttas över världen. Däremot bör en gemensam strävan och verkan mot illegal 

handel, export och import utvecklas.   

 Denna utvidgning av lagstiftningen på området för återlämnande av kulturföre-

mål inom EU tycks visa på en trend inom detta område. Även om de regleringar 

som finns på området inte tillämpats i sådan utsträckning som avsetts och det är för 

tidigt att utvärdera 2012 års Bryssel I-förordning. Det faktum att de praktiska 

exempel som getts ovan är återlämnandeprocesser som skett utanför domstol, visar 
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också på att det i varje förekommande fall inte behövs ett domstolsförfarande för 

att ett återlämnande ska lyckas.  

 Den växande återlämnandetrenden som har konstaterats under 2000-talet kan 

förhoppningsvis leda till att allt fler tvister om kulturföremål löses. Förhoppningsvis 

kan även kulturföremålsdefinitionen i det omarbetade EU-direktivet och den 

enighet som har nåtts på området för kulturföremål (med bl.a. förståelse för andra 

länders krav på återlämnande) leda till effektiva domstolsprocesser och alternativa 

tvistlösningsförfaranden gällande världens gemensamma kulturarv.  
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