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Svensk rätt i utländsk domstol – en bortglömd  aspekt?

SVENSK RÄTT I UTLÄNDSK 
DOMSTOL – EN BORTGLÖMD  
ASPEKT?
Erik Sinander*

1. INLEDNING
Den svenska lagstiftaren bör underlätta tillämpningen av svensk rätt i utländsk 
domstol och tillgängliggöra svensk rättsskipning för utländska jurister. I denna 
ledarartikel utvecklas kort varför det är viktigt att understödja tillämpningen av 
svensk rätt utomlands. Vidare föreslår jag tre konkreta åtgärdsförslag som skulle 
främja en sådan utveckling.

2. VARFÖR ÄR DET VIKTIGT HUR SVENSK 
RÄTT TILLÄMPAS UTOMLANDS?

Svensk rätt kan anvisas som tillämplig i utländsk domstol till följd av internatio-
nellt privaträttsliga lagvalsregler. Sådana mål rör typiskt sett rättsförhållanden 
som har stark anknytning till Sverige. I många fall kommer dessutom utländska 
domar där svensk rätt tillämpats att få samma effekt i Sverige som en svensk 
dom. Den svenska utgångspunkten är visserligen att utländska domar inte verk-
ställs i enlighet med 3 kap. 2 § utsökningsbalken. Till följd av det långtgående 
civilrättsliga samarbetet i EU är dock denna presumtion i princip omvänd när 
en dom meddelats i en EU-medlemsstat. Anledningen till det är att EU:s inter-
nationella privaträtt till stor del bygger på en tanke om fri rörlighet för domar. 
Det betyder att domar från andra medlemsstater i princip ska få samma effekt 
i Sverige som svenska domar får.

Möjligheterna att motsätta sig erkännande eller verkställighet av en dom 
meddelad i en annan EU-medlemsstat är mycket begränsade till följd av 
principen om ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna. Att svensk rätt 
har tillämpats felaktigt i en annan EU-medlemsstat är inte i sig grund för att 
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vägra erkännande eller verkställighet i Sverige. Den slutsatsen kan dras av t.ex. 
EU-domstolens dom i målet Diageo Brands, C-681/93, ECLI:EU:C:2015:471. 
I den domen konstaterade domstolen att nämligen att det inte är tillräckliga 
skäl att vägra verkställighet av en EU-medlemsstats dom på grund av ordre 
public när den utländska domen har tillämpat nationell rätt felaktigt. I stället 
är det bara i sådana fall som felet innebär att en bestämmelse av grundläggande 
betydelse har åsidosatts. Ganska allvarliga fel vid tillämpningen av utländsk rätt 
accepteras följaktligen indirekt av EU:s regler om erkännande och verkställighet 
av utländska domar.

För att förekomma felaktig tillämpning av svensk rätt utomlands finns det 
anledning för den svenska lagstiftaren att uppmärksamma hur svensk rätt till-
lämpas utomlands. Allra viktigast är naturligtvis hur svensk rätt tillämpas i 
sådana utländska domar som kommer att erkännas eller verkställas i Sverige. 
Även i andra fall när svensk rätt tillämpas utomlands bör det ligga i den svenska 
lagstiftarens intresse att svensk rätt blir tillämpad på samma sätt som i Sverige. 
Utgångspunkten för den svenska lagstiftaren bör alltså vara att utländska dom-
stolar ska kunna tillämpa svensk rätt på samma sätt som svensk rätt tillämpas 
i Sverige.

3. HUR KAN TILLÄMPNINGEN AV SVENSK 
RÄTT UTOMLANDS UNDERSTÖDJAS?

För att underlätta tillämpningen av svensk rätt i utländsk domstol tycker jag att 
det skulle vara bra om följande tre åtgärder vidtas:

1)  Lagstiftaren bör i förarbeten anlägga ett perspektiv på hur svensk rätt kan 
komma att tillämpas i utländsk domstol i sådana fall då det kan vara relevant,

2)  svensk lag och vägledande svenska domar bör tillgängliggöras genom över-
sättning och

3)  svenska domar bör anpassas till det EU-harmoniserade domkodningssyste-
met European Case Law Identifier (ECLI).

Förslagen utvecklas kort nedan.

3.1 Utländsk rättstillämpning som ett lagstiftningsperspektiv

Det första förslaget, att lagstiftaren bör anlägga ett perspektiv på hur svensk rätt 
kan komma att tillämpas i utländsk domstol, kan ofta vara relevant. Som exem-
pel kan svenska utstationeringsregler ofta tänkas behöva tillämpas i utländsk 
domstol. För att underlätta tillämpningen i utländsk domstol bör detta per-
spektiv alltid uppmärksammas i förarbetena när det kan få betydelse. Tillämp-
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ningen av svensk rätt i utländsk domstol underlättas om lagstiftaren eftersträvar 
att tillämpningen av svensk rätt följer lagtexten, är lättförståelig och logisk. 
Dessa krav kan vara till nytta även vid tillämpning av svensk rätt i svenska 
domstolar. På t.ex. arbetsrättens område har på senare tid mycket tekniska och 
komplicerade reformer skett i form av införande av särskilda ut statione rings-
kollektiv avtal. Dessa regler som, med hänsyn till utstationeringars internatio-
nella natur, säkerligen kommer att tillämpas i utländsk domstol är så komplexa 
att det föreligger risk för missförstånd och felaktig tillämpning.

3.2 Tillgängliggörande

Ett uppenbart hinder för en utländsk domstol som ska tillämpa svensk rätt är 
det svenska språkets begränsade räckvidd. Svensk lag och vägledande svenska 
domar bör därför finnas i engelsk översättning. Sådan översättning bör vara 
allmänt tillgänglig och kontinuerligt uppdaterad. Ett relativt anspråkslöst för-
slag som skulle kunna vara en början på någonting större vore om de svenska 
högstainstanserna löpande publicerade korta sammanfattningar av vägledande 
domar på engelska på sina respektive hemsidor.

Svenska jurister, kanske framförallt rättsvetenskapspersoner, bör också se som 
sin uppgift att sprida kunskap om svensk rätt utomlands genom t.ex. läroböcker 
och databaser. Som ett konkret exempel kan här nämnas rättsfallsdatabasen 
Unalex (www.unalex.eu), för vilken jag själv är svensk korrespondent. I Unalex 
samlas rättsfall från i första hand EU-medlemsstater som är av internationellt 
privaträttsligt intresse. Eftersom den internationella privaträtten numera till 
stor del består av EU-rättsliga förordningar (som ju är direkt tillämpliga i med-
lemsstaterna) är det av stort intresse för rättstillämpare att se hur t.ex. en viss 
förordningsbestämmelse har tillämpats i andra medlemsstater.

3.3 ECLI

Den tredje föreslagna åtgärden, att införa domkodningssystemet ECLI, skulle 
underlätta användning av svenska domar utomlands. ECLI syftar till att koda 
domar på ett logiskt och enhetligt sätt. Som ERT:s läsare säkert lagt märke 
till använder sig EU-domstolen av ECLI-kod sedan år 2015 för domar och 
general advokatsyttranden. Systemet används även i t.ex. Tyskland och Frank-
rike. ECLI består av en landskod, en domstolskod samt det år domen med-
delades och vilket ordningsnummer som domen har för respektive domstol 
under det året. EU-domstolens första ECLI-referat för år 2018 har följaktligen 
ECLI-koden EU:C:2018:1.

År 2011 uppmanade rådet medlemsstaterna att frivilligt införa ECLI-syste-
met för nationella domar. I Sverige finns det inte några planer på att genom-
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föra ECLI-kodning. Jag anser att det är beklagligt, eftersom det är ett enkelt 
sätt att tillgängliggöra svensk rättsskipning. Den svenska traditionen att hän-
visa Högsta domstolens rättsfall till sidnummer i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 
är lättbegriplig och logisk för svenska jurister. För någon som inte är bekant 
med svenska juridiska traditioner är det svårare. Jag tror att ett mer enhetligt 
system att hänvisa till domar skulle öka möjligheten för i första hand jurister 
som behärskar skandinaviska språk att tillgodogöra sig svensk praxis. I andra 
hand skulle förmodligen ett införande av ECLI i Sverige också leda till att det 
blir enklare för utländska jurister som inte behärskar skandinaviska språk att 
hänvisa till svenska avgöranden som översatts till t.ex. engelska.

4. AVSLUTNING
I syfte att underlätta tillämpningen av svensk rätt utomlands bör lagstiftaren 
se till att svensk rätt är lättförståelig och logisk. Vidare bör svensk rätt till-
gängliggöras på engelska i allmänna databaser och svenska domar bör kodas i 
enlighet med ECLI-systemet. Dessa åtgärder skulle stärka rättssäkerheten vid 
tillämpning av svensk rätt och i förlängningen kanske också innebära att svensk 
rättsskipning deltar i en internationell dialog. Rättens internationalisering är 
inte nödvändigtvis en envägskommunikation, utan kan (och bör) också vara en 
möjlighet att säkerställa en rättssäker tillämpning av svensk rätt.
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