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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Samhället vi lever i idag blir allt mer globaliserat och domineras av 

gränsöverskridande möten, transaktioner och kontakter. En konsekvens av 

denna utveckling är att antalet juridiska tvister med internationell anknytning 

ökar, vilka i sin tur medför kollisioner mellan olika rättssystem och 

rättstraditioner som måste hanteras av domstolarna i samband med 

tvistelösningen.  Vid gränsöverskridande privaträttsliga tvister som inte är rent 

inhemska utan har anknytning till mer än en stat aktualiseras de internationella 

privat- och processrättsliga reglerna (IP-rätten) för att i processens inledande 

skede besvara frågan om vilken domstol som är behörig att ta upp en tvist till 

prövning. Senare, sedan målet tagits upp till prövning, aktualiseras frågorna, 

om vilken lag som skall tillämpas i målet samt huruvida den meddelade domen 

kommer att erkännas och verkställas i en annan stat. För den enskilde är dessa 

regler av central betydelse för att värna om sina rättigheter. 

 

Det är inte endast IP-rätten som får en allt mer framskjutande position i takt 

med den ökande globaliseringen. De senaste åren har även betydelsen och 

skyddet av mänskliga rättigheter fått en central position på den internationella 

dagordningen och inom den Europeiska Unionen.1 Detta kan skönjas i EU:s 

framtida anslutning till Europakonventionen2 samt i utvecklandet av EU:s 

rättighetsstadga.3 Samtidigt tillhör alla EU:s medlemsstater Europarådet och är 

bundna att respektera Konventionen.4 I dessa ramverk betonas staters ansvar 

för att skydda och respektera en rad rättigheter. Centralt för denna uppsats är 

rätten till en rättvis rättegång, som bland annat innebär att den enskilde skall 

                                                
1 Hädanefter kommer Europeiska Unionen förkortas till antingen EU eller unionen. 
2 Art. 6 (2) FEU stadgar att unionen ska ansluta sig till Europakonventionen. Se även 
Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Hädanefter kallad Konventionen). och Lagen (1994:1219) 
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.  
3 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). 
4 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 131. 
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vara garanterad en möjlighet att försvara sig och erhålla en effektiv 

domstolsprövning inom skälig tid.5  

 

Till följd av att EU växer sig allt starkare blir även behovet av tydliga 

gemensamma IP-regler nödvändiga. Därför har ett civilrättsligt samarbete inom 

unionen framhållits som viktigt.6 Den europeiska IP-rätten har utvecklats med 

ambitionen att skapa ett effektivt regelsystem inom EU som syftar till att stärka 

den inre marknaden och underlätta för en fri rörelse av rättsliga avgörande 

inom unionen. Gränsöverskridande tvister förutsätter att det finns regler för hur 

dessa skall behandlas i respektive stat. Detta innebär i sin tur att det fordras en 

mer harmoniserad IP-rätt, i syfte att förenkla de juridiska processerna. Inom det 

europeiska samarbetet utgör den s.k. Bryssel I-förordningen 7  en av 

grundpelarna för det europeiska IP-rättsliga samarbetet. 8  Förordningen 

tillhandahåller IP-rättsliga bestämmelser om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.  Av intresse 

för denna uppsats är exekvaturförfarandet och tillhörande vägransgrunder, som 

stadgar när en medlemsstat kan vägra att erkänna och verkställa en dom.9  För 

att få en dom verkställd i enlighet med Förordningen krävs en 

verkställbarhetsförklaring och förfarandet för att erhålla denna kallas 

exekvaturförfarande. Det innebär en prövning av huruvida en utländsk dom 

skall erkännas och verkställas i Sverige.  

 

Den nuvarande Förordningen kommer att ersättas med en ny Förordning som 

kommer att börja tillämpas från och med den 10 januari 2015.10 I den nya 

Förordningen är exekvaturförfarandet avskaffat och en dom skall kunna 

erkännas och verkställas som om den vore meddelad i den verkställande 

medlemsstaten. Avskaffandet av exekvaturförfarandet syftar till att undanröja 

                                                
5 Art. 6, Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
6 Art. 81 FEUF. 
7 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och 
verkställighet av domar på privaträttens område (hädanefter kallad Förordningen).  
8 Stone, EU private international law, 6. 
9 Exekvaturförfarandet regleras i Art. 38-56 Förordningen och vägransgrunderna återfinns i art. 
34 och 35 Förordningen.  
10 Art. 81. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 
2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 
område (hädanefter kallad nya Förordningen) 
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eventuella hinder för ett fritt flöde av rättsliga avgöranden inom EU, underlätta 

direkt verkställbarhet av domar och tillse ett ömsesidigt erkännande av domar 

från andra medlemsstater.11 Detta följer i spåren av utvecklingen på området, 

där kravet på ett exekvaturförfarande har avskaffats i en rad andra europeiska 

förordningar.12  

 

1.2 Problemformulering 
 

Ämnet för denna uppsats är kopplat till ovanstående utveckling. Uppsatsen 

avser att belysa exekvaturförfarandet och ordre public-förbehållet som 

återfinns i art. 34 (1) i Förordningen. Artikeln stadgar att en dom inte skall 

erkännas om den uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i en 

medlemsstat. Huvudregeln enligt Förordningen är att en dom från ett annat 

medlemsland skall erkännas och vara verkställbar efter ansökan. 13 

Exekvaturförfarandets inledande skede består av en begränsad prövning på 

formella grunder. Möjligheterna för en medlemsstat att vägra att erkänna och 

verkställa en dom är mycket begränsade och vägransgrunderna som återfinns i 

Förordningen är uttömmande. Förfarandet skall inte heller innebära en 

omprövning av en dom i sak.14 Exekvaturförfarandet bygger således på ett 

ömsesidigt förtroendeförhållande mellan medlemsstaterna med begränsade 

möjligheter att vägra att erkänna och verkställa en dom.  

 

Med hänsyn till de begränsade vägransgrunderna kan en konflikt uppkomma 

mellan, å ena sidan, Förordningens syfte och regler, och, å andra sidan, rätten 

till en rättvis rättegång enligt art. 6 i Konventionen. Konflikten innebär att det 

föreligger risk för att en medlemsstat erkänner och verkställer en dom från en 

annan medlemsstat där en kränkning av rätten till en rättvis rättegång har ägt 

rum. Eftersom Konventionen inom en snar framtid kommer att tillhöra 

                                                
11 Kommittédirektiv En ny Bryssel I-förordning (Dir 2012:125) s. 4. 
12 Se bl.a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 
om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar; Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett 
europeiskt betalningsföreläggande; Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande; samt Rådets 
förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.   
13 Bogdan, Svensk Internationell privat- och processrätt, s. 318. 
14 Art. 36 Förordningen. 
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unionsrätten är förhållandet mellan Konventionen och Förordningen av intresse 

att belysa för att kunna avgöra om ambitionen att skapa ett fritt flöde av 

rättsliga avgöranden riskerar att underminera skyddet som tillskrivs enskilda 

enligt art. 6 i Konventionen. Konventionen har även fått en framträdande roll 

inom unionen genom att Konventionens rättigheter utgör en del av unionens 

allmänna principer 15 och således skall genomsyra det unionsrättsliga 

samarbetet. Konventionen har även blivit inkorporerad i svensk rätt sedan 

1995.16 Detta innebär att Konventionen på unionsnivå och nationell nivå måste 

tas i beaktande när en domstol utövar sin rättskipande funktion.  

 

Trots det ökande inflytandet från Konventionen på unionsrätten och den 

ökande harmoniseringen inom EU, förekommer fortfarande stora skillnader 

mellan de olika medlemsstaternas rättssystem och kränkningar av de rättigheter 

som återfinns i Konventionen. Rätten till en rättvis rättegång är i detta 

hänseende av central betydelse då den är att betrakta som grundläggande i ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Samtidigt ligger samma rättighet till grund för flest 

klagomål hos Europadomstolen.17 Om erkännande och verkställighet sker av 

domar, där rätten till en rättvis rättegång har blivit kränkt, och systemet för 

erkännande och verkställighet bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan 

medlemsstaterna, finns det en risk för att den enskilde dels får sina rättigheter i 

enlighet med Konventionen kränkta, dels att en medlemsstat kränker 

Konventionen.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Mot bakgrund av ovanstående problematik ämnar jag analysera förhållandet 

mellan ordre public-förbehållet som återfinns i art. 34 (1) i Förordningen och 

rätten till en rättvis rättegång i art. 6 Konventionen. Syftet är att inledningsvis 

utreda om en konventionsstat kan göra sig skyldig till en kränkning av 

Konventionen om den erkänner en dom från en annan stat där rätten till en 

rättvis rättegång har kränkts. I nära anslutning till detta kommer jag att 

                                                
15 Art. 6 (3) FEU. 
16 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
17 Javaid Rehman, International Human Rights Law, s. 202. 
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undersöka hur långt en domstols undersökningsplikt sträcker sig när en 

klagande anför att det skulle strida mot grunderna för rättsordningen att 

erkänna och verkställa en dom då rättigheterna i art. 6 har blivit kränkta.  

 

Vidare kommer jag analysera hur art. 6 påverkar ordre public-förbehållets 

innehåll. Mer specifikt är min avsikt att belysa huruvida ordre public-

förbehållet skall tolkas i ljuset av Konventionen, och om art. 6 utgör en 

självständig vägransgrund eller ryms inom ordre public-förbehållet. Svaret på 

denna fråga kommer att få betydelse för hur en domstol skall behandla denna 

problematik. För att kunna utreda detta kommer jag att undersöka hur EU-

domstolen och Europadomstolen har behandlat dessa situationer. Av centralt 

intresse blir i detta hänseende att avgöra om en domstol i en medlemsstat är 

skyldig att vägra att erkänna och verkställa en dom som strider mot art. 6.  

 

Avslutningsvis kommer jag att diskutera hur revideringen av Förordningen och 

avskaffandet av exekvaturförfarandet potentiellt kommer att påverka skyddet 

av art. 6. I denna del kommer jag att fokusera på vilka möjligheter som kvarstår 

för att vägra erkännande och verkställighet och även kortfattat belysa huruvida 

det bakomliggande syftet med avskaffandet av exekvaturförfarandet kommer 

att uppfyllas. 

 

1.4 Metod 
 

I syfte att belysa hur svensk rätt förhåller sig till de för uppsatsen aktuella 

frågeställningarna kommer jag, så långt det är möjligt, att använda mig av en 

traditionell juridisk metod varvid lag, förarbeten, praxis och doktrin kommer 

att ligga till grund för mitt arbete. Mot bakgrund av ämnets internationella 

karaktär och med hänsyn till att det till viss del saknas svensk rättspraxis och 

doktrin har jag valt att lägga stor vikt vid utländsk doktrin och utländska 

rättsavgöranden. Detta är enligt min uppfattning nödvändigt för att få klarhet i 

hur en svensk domstol skall ta sig an dessa frågor. Jag kommer också i stor 

utsträckning att använda mig av praxis från både EU-domstolen och 

Europadomstolen samt utländsk primär och sekundär litteratur. Den tämligen 

omfattande utländska förankringen motiveras främst av att det inom svensk IP-
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rätt till viss del läggs större fokus på utländsk lagstiftning, doktrin och praxis 

jämfört med andra rättsområden.18 Behovet av ett internationellt perspektiv kan 

även kopplas till att den svenska IP-rätten till stor del baseras på det europeiska 

harmoniseringsarbetet inom rättsområdet och på internationella 

överenskommelser. 

 

Som nämnts kommer avgöranden från både EU-domstolen och 

Europadomstolen att utgöra en viktig källa för att kartlägga gällande rätt, 

innehållet i art. 6 samt tillämpningen av Förordningen. Det är en konsekvens av 

att området har en stark internationell prägel. Till skillnad mot den traditionella 

svenska rätten, där möjlighet finns att använda förarbeten vid tolkningen av 

rättens innehåll och innebörd, fordrar tolkningen av dessa internationella 

rättsakter att större hänsyn tas till rättspraxis då motsvarighet till de svenska 

förarbetena saknas avseende dessa instrument. Inom ramen för mitt 

uppsatsämne finns också ett flertal avgöranden som är av intresse och vikt för 

att kunna belysa förhållandet mellan Förordningen och art. 6. 

 

1.5  Avgränsningar 
 

Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts, att belysa förhållandet mellan art. 

6 i Konventionen och ordre public-förbehållet i Förordningen. Uppsatsen är 

skriven inom rättsområdet internationell privat- och processrätt och kommer att 

vara avgränsad till art. 6 (1) i Konventionen och inte beröra art. 6 (2) eller art. 6 

(3), eftersom rättigheterna som kommer till uttryck i dessa artiklar är knutna till 

den straffrättsliga processen. När jag fortsättningsvis refererar till art. 6 är det 

således art. 6 (1) i Konventionen jag åsyftar om inte annat nämns. Dessutom 

bör det uppmärksammas att art. 6 omfattas av en rik praxis från 

Europadomstolen och att ordre public förekommer i flera olika sammanhang. 

Jag gör inte anspråk på att behandla dessa två områden fullständigt, utan 

kommer att belysa relationen dem emellan inom ramen för tillämpningen av 

Förordningen. Därför kommer uppsatsen främst behandla s.k. processuell ordre 

public som innefattar brister i domstolsförfarandet i ursprungslandet. Gällande 

skyddet av mänskliga rättigheter bör läsaren uppmärksammas på att detta 

                                                
18 Bogdan, Svensk Internationell privat- och processrätt, s. 24. 
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huvudsakligen relateras till art. 6. Vidare kommer inte nationella regler för 

erkännande och verkställighet av domar, i situationer där Förordningen inte är 

tillämplig, att beaktas annat än marginellt. Vid behov kommer referenser att 

göras till rättighetsstadgan. Min avsikt är dock inte att närmare undersöka 

förhållandet mellan Förordningen och rättighetsstadgan. 

 

Jag kommer inte heller att ta upp betydelsen av art. 6 och ordre public vad 

gäller frågor rörande lagval eller domstols behörighet, även om dessa frågor i 

och för sig är både omdiskuterade och intressanta. Avslutningsvis ämnar jag 

inte heller att behandla hela revideringen av Förordningen. Min avsikt är enbart 

att göra ett nedslag i avskaffandet av exekvaturförfarandet, då det skulle kunna 

få konsekvenser för de frågor jag avser att besvara. Jag anser det vara av 

intresse att avsluta min uppsats med en kortare analys av huruvida avskaffandet 

av exekvaturförfarandet var klokt och om revideringen kunde ha inkluderat 

andra åtgärder.  

 

1.6 Definitioner 
 
Jag kommer att använda mig av begreppen ”Konventionen” respektive 

”konventionsstater” när jag talar om Europakonventionen och dess medlemmar 

och ”medlemsstater” när jag talar om EU:s medlemsstater. Begreppen 

”unionsrätt” och ”EU-rätt” kommer båda att användas genomgående med 

samma innebörd och avser därvid det europeiska regelverket. När jag 

fortsättningsvis talar om en dom, åsyftar jag den definition som återfinns i art. 

32 i Förordningen.19 Avslutningsvis väljer jag att använda mig av begreppet 

”ordre public”, som i de anglosaxiska länderna ofta ersätts med ”public 

policy”. Anledningen till att jag väljer att använda ordre public är därför att 

ordre public är det begrepp som används i Förordningen.20 

 
 
 

                                                
19 D.v.s. varje avgörande som har meddelats av domstol i en medlemsstat oavsett dess 
rubricering, såsom dom, beslut eller förordnande om verkställighet, liksom 
domstolstjänstemans beslut i fråga om rättegångskostnad. 
20 Art. 34 (1) Se även Meidanis, E.L.REV. vol 30 (2005) för en mer ingående analys av de 
skillnader som kan förekomma mellan begreppen ordre public och public policy. 
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1.7  Disposition 
 

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt. I kapitel två kommer jag 

inledningsvis att redogöra för Förordningens regler. Särskild vikt kommer 

läggas vid exekvaturförfarandets utformning och de tillhörande 

vägransgrunderna. Här kommer jag även att belysa hur svensk rätt förhåller sig 

till erkännande och verkställande av utländska domar. Syftet med detta 

inledande kapitel är att ge läsaren en förståelse för ämnet och Förordningens 

uppbyggnad. 

 

Det tredje kapitlet kommer att behandla både praxis från Europadomstolen och 

EU-domstolen för att klargöra hur rätten till en rättvis rättegång har behandlats 

i fråga om erkännande och verkställighet. Utifrån denna praxis kommer jag att 

analysera vilka krav som ställs på medlems- och konventionsstaterna i 

förhållande till deras skyldigheter enligt de två regelverken. 

  

Kapitel fyra kommer att belysa ordre public och vilken inverkan Konventionen 

och unionsrätten har på dess innehåll. Vidare kommer jag redogöra för hur en 

domstol skall tolka ordre public-förbehållet när en kränkning av art. 6 har ägt 

rum och om en kränkning av art. 6 utgör processuell ordre public eller en 

självständig vägransgrund. 

 

Kapitel fem kommer, att från ett svenskt perspektiv, behandla hur en domstol 

skall förhålla sig till art. 6 och ordre public-förbehållet i Förordningen. Kapitlet 

kommer inledningsvis att titta på svensk praxis och utifrån detta kommer ett 

resonemang föras om hur en svensk domstol bör förhålla sig till dessa frågor i 

framtiden samt huruvida det överensstämmer med tidigare praxis.   

 

I kapitel sex kommer jag redogöra för revideringen av Förordningen. Jag 

kommer dels redovisa kommissionens ursprungliga förslag, dels redogöra för 

hur den antagna versionen är utformad.   

 

Kapitel sju kommer att innehålla en diskussion om huruvida avskaffandet av 

exekvaturförfarandet kommer få någon betydelse för de frågor jag tidigare har 

behandlat och även belysa varför den nya Förordningen innehåller ett ordre 
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public-förbehåll utformat som i den tidigare Förordningen. Avslutningsvis 

kommer kapitlet kortfattat att belysa vissa aspekter av den nya Förordningen 

som kan komma att bli problematiska. I kapitlet avser jag också att föreslå 

några tänkbara, adekvata ändringar. 

 

Avslutningsvis kommer kapitel åtta att innehålla en kort sammanfattning, och 

några reflektioner om skyddet av mänskliga rättigheter sedda i ljuset av ordre 

public och konventionsstaternas ansvar för detta skydd.  
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2 Bryssel I-Förordningen 
 

Som framgått ovan kommer i detta kapitel att redogöras för Förordningens 

tillkomst, hur reglerna kring erkännande och verkställighet är utformande samt 

hur vägransgrunderna ser ut. Jag kommer även att kortfattat belysa de svenska 

nationella reglerna för erkännande och verkställighet av domar som inte 

omfattas av Förordningen, i syfte att vidga perspektivet och möjliggöra en 

jämförelse mellan de två regelverken.  

 

2.1 Utvecklingen av Förordningen och dess syfte 
 
Förordningens regler rörande erkännande och verkställighet fick sin första 

utformning i Brysselkonventionen21 som förhandlades fram 1968 mellan de 

dåvarande EG-länderna och byggde på art. 220 i 1957 års EGG-fördrag.22 I 

Sverige införlivades konventionen genom lag (1998:358) om 

Brysselkonventionen. Bestämmelserna i Brysselkonventionen rörande både 

domsrättsfrågor och frågor rörande erkännande och verkställighet fick en 

bredare tillämpning genom en parallellkonvention, den s.k. 

Luganokonventionen, 23  som förhandlades fram mellan de dåvarande 

medlemsstaterna och EFTA-länderna. Genom dessa två konventioner med i 

princip överstämmande regler togs betydelsefulla steg för att harmonisera 

reglerna kring erkännande och verkställighet inom unionen. Konventionerna 

utgör även s.k. dubbla instrument genom att de behandlar både domsrätt och 

erkännande och verkställighet.  

 

Harmoniseringsarbetet inom detta IP-rättsliga område som initierades genom 

antagandet av Bryssel- respektive Luganokonventionen kom att ligga till grund 

för de bestämmelser som i dag återfinns i Förordningen.24 Att skapa mer 

enhetliga regler och möjligheter för att erkänna och verkställa rättsliga 

                                                
21 Brysselkonvention av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet 
av domar på privaträttens område. 
22 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, undertecknat den 25 
mars 1957. 
23 Luganokonvention av den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet 
av domar på privaträttens område. 
24 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 17. 
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avgöranden mellan medlemsstaterna ansågs vara en grundpelare för att 

utveckla det europeiska samarbetet och främja den inre marknaden inom 

unionen.25 I takt med att EU kom att omfatta fler länder krävdes att reglerna 

omarbetades. Revideringar av den ursprungliga Brysselkonventionen gjordes 

därför kontinuerligt. 26  Utvecklingsarbetet, liksom unionens utvidgade 

kompetens som följde av antagandet av Amsterdamfördraget27, möjliggjorde 

för ett fördjupat civilrättsligt samarbete och kom att leda till att konventionen 

slutligen ersattes med en förordning. 28  Förordningens regler rörande 

erkännande och verkställighet trädde i kraft den 1 mars 2002 och syftar till att 

skapa enhetliga regler som skall leda till ett effektivt ramverk för erkännande 

och verkställighet av domar inom unionen.29 I syfte att uppnå en så enhetlig 

tillämpning som möjligt av Förordningen, tillmäts rättspraxis från tiden före 

Förordningens tillkomst alltjämt betydelse vid tolkningen av de regler som 

numera återfinns i Förordningen.30 

 

Enligt art. 68 i Förordningen skall Förordningen ersätta Brysselkonventionens 

regler mellan medlemsstaterna. Genom Lissabonfördraget31 och art. 67 och 81 

FEUF framgår att EU numera har kompetens att reglera detta område. 

Bestämmelserna utgör en del av den europeiska sekundärrätten som måste 

respekteras av varje medlemsstat.32 Vidare är Förordningen direkt tillämpbar 

och således krävs det inte att reglerna införlivas i den nationella rättsordningen 

utan skall betraktas som likvärdiga med nationell lagstiftning.33 Unionens 

kompetens på detta område och EU-domstolens roll har även resulterat i att 

reglerna i stor utsträckning skall tolkas autonomt.34 Både äldre och nyare praxis 

från tidigare EG-domstolen och nuvarande EU-domstolen får således en 

framträdande roll för tolkningen av Förordningens regler.  
                                                
25 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 8. 
26 Pålsson, Bryssel I-Förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 22. 
27  Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om europeiska unionen, fördragen om 
upprättandet av europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem 
undertecknat i Amsterdam den 2 oktober 1997. 1997/C 340/01. 
28 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s.10. 
29 Förordningens preambel (6). 
30 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 133. 
31 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007. 
2007/C/306/01. 
32 Ulrich, Mankowski, Brussels I Regulation, s. 23. 
33 A.a. s. 23. 
34 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 133. 
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Som antytts ovan anses Förordningen i ett europeiskt perspektiv utgöra ett 

grundfundament för det civilrättsliga samarbetet och centralt för IP-rätten inom 

unionen.35 En grundtanke bakom reglerna om erkännande och verkställighet är 

att domar inom unionen skall erkännas och verkställas utan förnyad prövning i 

sak i syfte att främja den fria rörligheten av rättsliga avgöranden.36 I de fall 

Förordningen inte är tillämplig på grund av att ett avgörande har meddelats av 

en domstol belägen i en icke-medlemsstat, blir frågan om erkännande och 

verkställighet beroende av varje medlemsstats nationella regler i detta 

hänseende. Såvitt avser svensk rätt, erkänns eller verkställs i normalfallet inte 

utländska domar.37 I de fall en utländsk dom skall erkännas och verkställas 

krävs lagstöd i enlighet med 3 kap 2 § utsökningsbalk (1981:774). I detta 

perspektiv utgör Förordningen således ett avsteg från de nationella regler som 

återfinns i Sverige och hur den svenska rättsordningen traditionellt sett har 

förhållit sig till utländska avgöranden.  

 

2.1.1 Förordningens utformning rörande erkännande och verkställighet 
 
Förordningens bestämmelser rörande erkännande och verkställighet av domar 

återfinns i Förordningens kapitel III. I kapitlet återfinns gemensamma 

bestämmelser för erkännande och verkställighet i art. 32 samt art. 53-56. 

Vidare behandlas i art. 33-37 erkännande av utländska domar och art. 38-52 

innehåller bestämmelser om verkställighet.  

 

Utgångspunkten för frågan, huruvida Förordningen överhuvudtaget är 

tillämplig, är dess första artikel.  Av denna artikel framgår att Förordningen är 

tillämplig på privaträttens område och att skatte-, tull- och förvaltningsrättsliga 

frågor faller utanför dess sakliga tillämpningsområde. Vidare exkluderas frågor 

rörande fysiska personers rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga samt 

familjerättsliga spörsmål såsom förmögenhetsrättsliga frågor, arv och 

testamente. Förordningen är inte heller tillämplig på konkurs, ackord samt 

lagstiftning rörande social trygghet. Avslutningsvis görs i Förordningen inte 

anspråk på att behandla skiljeförfaranden.  

                                                
35 Stone, EU private international law, s. 6. 
36 Förordningens preambel (2). 
37 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt. s. 321. 
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För att avgöra huruvida en dom skall erkännas och verkställas i enlighet med 

Förordningens regler måste således art. 32 i Förordningen läsas parallellt med 

art. 1, eftersom dessa regler tillsammans avgränsar Förordningens 

tillämpningsområde. Med utgångspunkten att en fråga faller inom 

Förordningens tillämpningsområde är det för denna uppsats av intresse att 

beakta reglerna om erkännande och verkställighet i kapitel III.   

 

Inledningsvis skall påpekas att begreppet ”dom” i Förordningen innefattar alla 

rättsliga avgöranden som meddelats av en domstol enligt art. 32. I svenskt 

hänseende anses även avgöranden från Kronofogdemyndigheten och dess 

summariska processer falla in under detta begrepp i enlighet med art. 62.  

 

Ett erkännande av en dom skall ske automatiskt hos en domstol och myndighet, 

på samma sätt som när en part åberopar en svensk dom som vunnit laga kraft. 

Således återfinns inget krav på en formell prövning i sak vid erkännande av 

utländska domar från en annan medlemsstat.38 Genom ett erkännande kan 

följaktligen en utländsk dom få både negativ och positiv rättskraft.39  En 

grundtanke är att erkännandet skall rendera samma rättskraft som domen skulle 

ha erhållit i ursprungslandet, utan krav på ett särskilt förfarande.40 En part kan 

dock begära en formell prövning i form av ett exekvaturförfarande i de fall det 

är tvistigt huruvida domen skall erkännas eller ej.41 Förordningen formulerar 

inte något krav på att en part måste invänta att en dom vunnit laga kraft i det 

ursprungliga forumlandet för att domen skall kunna erkännas. En svensk 

domstol kan dock, i enlighet med art. 37, vilandeförklara en process om en 

dom har överklagats i ursprungslandet. 

 

2.1.2 Verkställbarhetsförklaring och exekvaturförfarande 
 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för exekvaturförfarandet som 

aktualiseras vid verkställighet. Vid verkställighet av en dom krävs att ett 

exekvaturförfarande enligt art. 38 initieras samt att domen skall vara 

                                                
38 Art. 33 Förordningen. 
39 Prop. 2001/02:146 s. 28. 
40 Ulrich. Mankowski, Brussels I Regulations, s. 636. 
41 Art. 33 (2) Förordningen. 
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verkställbar i det ursprungliga domstolslandet. Som nämnts ovan kan ett sådant 

förfarande även aktualiseras när erkännandefrågan är tvistig och det görs 

gällande att ett exekvaturförfarande skall inledas för att avgöra huruvida domen 

i fråga skall erkännas. Vid verkställighet, men även i de fall när ett 

exekvaturförfarande inleds med anledning av ett erkännande av en dom, är en 

grundläggande princip att ingen omprövning skall ske i sak.42 Det första ledet 

av exekvaturförfarandet utgörs av ett ex parte-förfarande där den svarande inte 

ges tillfälle att yttra sig. I detta skede skall domstolen inte heller pröva 

vägransgrunderna i art. 34 och 35. Prövning är begränsad till en kontroll av 

domen och de ingivna handlingarna. 43  Genom dessa bestämmelser syftar 

Förordningen till att effektivisera förfarandet och motverka att motparten 

vinner tid och ges tillfälle att t.ex. sälja av egendom. 

 

Exekvaturförfarandet inleds genom ansökan till behörig domstol från part som 

önskar få ett avgörande verkställt. I Sverige ställs ansökan till Svea hovrätt i 

enlighet med art. 39 och Förordningens bilaga II. I Sverige regleras detta 

förfarande av kompletteringslagen som är ett komplement till Förordningens 

bestämmelser.44  

 

I ansökan om exekvatur skall den sökande inlämna handlingar såsom domslut 

och intyg i enlighet med art. 53 och 54. Utifrån dessa handlingar får en domstol 

eller myndighet bekräfta domens äkthet och besluta om en 

verkställbarhetsförklaring. En domstol kan även begära att en översättning av 

om skall ske.45 Dessutom skall den sökande vid ansökan om verkställighet 

uppge en delgivningsadress eller ett ombud.46 Den behöriga myndigheten eller 

domstolen i det ursprungliga domstolslandet skall utfärda ett intyg som 

bestyrker dessa uppgifter i enlighet med bilaga V i Förordningen. Intyget är ett 

verktyg för att effektivisera och förenkla exekvaturförfarandet och således är 

myndigheterna i ursprungslandet skyldiga att på begäran från part bistå med 

                                                
42 Art. 36 Förordningen. 
43 Art. 41, 53 och 54 Förordningen. Det har dock i doktrinen anförts att kränkningar av 
grundläggande fri- och rättigheter redan i detta skede skulle innebära att domen inte skall 
erkännas och verkställas. Se Hellner, JT nr 4 (2010/11) s. 1005 not 7 med vidare hänvisning. 
44 Se även förordning (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell 
verkställighet av vissa avgöranden. 
45 Art. 55 (2) Förordningen. 
46 Art. 40 (2) Förordningen. 
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nämnda intyg.47 Verkställbarhetsförklaring kommer sålunda att grundas enbart 

på nämnda uppgifter. En eventuell invändning får i stället ske vid en 

överklagan av verkställbarhetsförklaringen. Den sökande skall i detta skede 

underrättas om beslutet i enlighet med lagen i det land där erkännande eller 

verkställighet begärs, varvid motparten måste delges för att beredas möjlighet 

att överklaga beslutet.48  

 

Grunderna enligt vilka erkännande eller verkställighet av ett avgörande kan 

vägras anges uttömmande i art. 34 och 35 i Förordningen och är desamma både 

i fråga om erkännande och verkställighet. 49  Vägransgrunderna är av 

obligatorisk karaktär i så måtto att om någon av dessa är för handen skall det 

automatiskt innebära att erkännande eller verkställighet skall vägras. Avsikten 

är emellertid att vägransgrunderna skall tillämpas restriktivt. Art. 34 innebär 

således att erkännande och verkställighet endast får nekas om verkställighet av 

domen uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i den verkställande 

medlemsstaten (ordre public), om domen är en tredskodom och svaranden inte 

har delgetts stämningsansökan i tid och fått möjlighet att utforma ett svaromål, 

eller om domen är oförenlig med en dom som meddelats i den verkställande 

medlemsstaten eller i en annan stat. I enlighet med art. 35 finns vidare 

begränsande möjligheter för en domstol att vägra erkännande och 

verkställighet på grund av bristande behörighet i det ursprungliga forumlandet. 

Möjligheten för en domstol att vägra erkännande och verkställighet kan då 

endast ske om den ursprungliga domstolens behörighet grundar sig på 

felaktigheter och står i strid mot reglerna om behörighet i försäkring50 och 

konsumenttvister51, samt de regler som finns i de fall som aktualiserar reglerna 

om exklusiv behörighet52. Vidare finns en möjlighet att vägra erkännande och 

verkställighet i de fall ett erkännande strider mot en bilateral konvention.53 

Dessutom skall erkännande och verkställighet vägras i de fall ett civilrättsligt 

                                                
47 Art. 54 Förordningen. 
48 Art. 42 Förordningen. 
49 Art. 45 Förordningen. 
50 Kapitel II avsnitt 3 Förordningen. 
51 Kapitel II avsnitt 4 Förordningen. 
52 Kapitel II avsnitt 6 Förordningen. 
53 Art. 72 Förordningen. 
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anspråk har gjorts i en brottmålsprocess som rör ett icke uppsåtligt brott varvid 

svarande ej har fått tillfälle att gå i svaromål.54  

 

I Sverige utgör Svea hovrätt inte bara behörig domstol, utan även överinstans 

vid ett överklagande av det ursprungliga exekvaturförfarandet och Högsta 

domstolen utgör den sista prövoinstansen.55 I detta skede övergår förfarandet 

till ett kontradiktoriskt förfarande.56 En sådan överklagan får endast vägras på 

grundval av de tidigare nämnda vägransgrunderna. Som nämnts ovan kan 

domstolen dock, om den anser det vara behjälpligt, vilandeförklara målet om 

den ursprungliga domen ej vunnit laga kraft eller blivit överklagande i 

ursprungslandet.57 

 

Om en dom blir erkänd och verkställighet beviljas, tillämpas 

verkställighetslandets nationella regler i fråga om hur verkställigheten skall 

ske.58 I detta avseende utgör Förordningen och dess bestämmelser ett ramverk 

för hur medlemsstaterna skall behandla erkännandefrågorna och 

verkställighetsförfarandet, snarare än den egentliga verkställigheten. För full 

verkställighet krävs även att klagofristen mot exekvaturförfarandet har löpt 

ut.59 Innan så har skett kan endast begränsad verkställighet ske. I Sverige sker 

ingen verkställighet per automatik utan en sökande måste ansöka om 

verkställighet hos t.ex. Kronofogdemyndigheten.60 I de fall en domstol vägrar 

att erkänna och verkställa en dom leder inte det till att den därmed skall anses 

vara ogiltigförklarad. Effekten av ett sådant beslut får istället endast verkan i 

det medlemsstat där beslutet är taget.  

 

Avslutningsvis innehåller Förordningen regler om dess förhållande till andra 

rättsakter i art 67-72. För svensk del kan noteras att Förordningen ersätter 1977 

                                                
54 Art. 61 Förordningen. 
55 Enligt 4 § kompletteringslagen skall Svea Hovrätt bestå av en lagfaren domare i den 
inledande prövningen. Vid en överklagan av beslutet är denne domare jävig 5 § 3 st. 
kompletteringslagen. Vid överklagan till Högsta domstolen krävs prövningstillstånd 6 § 
kompletteringslagen.  
56 Art. 43 Förordningen. 
57 Art. 46 Förordningen. 
58  I svenskt hänseende aktualiseras således utsökningsbalk (1981:774). Enligt 7 § 
kompletteringslagen skall en dom som har förklarats verkställbar verkställas enligt 
utsökningsbalkens regler på samma sätt som en svensk dom som vunnit laga kraft. 
59 Art. 47 (3) Förordningen. 
60 Prop. 2001/02:146 s. 51. 
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års nordiska konvention om erkännande och verkställighet av nordiska domar 

på privaträttens område samt konventionen mellan Sverige och Österrike om 

erkännande och verkställighet av civildomar som antogs 1982.61 På områden 

som inte berörs av Förordningens tillämpningsområde gäller dock dessa 

konventioner i sin ursprungliga form. 

 

3 Konventionen, Europadomstolen och EU-
domstolen 
 
I detta kapitel avser jag inledningsvis att introducera Konventionen och art. 6. 

Vidare kommer kapitlet att belysa praxis från både Europadomstolen och EU-

domstolen. Denna praxis har betydelse för tolkningen av Konventionen och 

Förordningen. Jag avser att analysera hur de två domstolarna har beaktat rätten 

till en rättvis rättegång samt vilka krav som ställs på konventions- och 

medlemsstaternas domstolar att pröva om den ursprungliga 

domstolsprövningen uppfyller de krav som återfinns i art. 6 när en stat skall 

erkänna och verkställa en dom.  

 

3.1 Konventionen  
 
Konventionen är ett direkt resultat av Europarådets tillkomst under 1949.62 

Europarådet och den tillhörande Konventionen innebar en möjlighet att skapa 

ett europeiskt samarbete med demokrati och respekt för mänskliga rättigheter 

som grundvalar. En ledstjärna i utformningen av Konventionen var den 

allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.63 Genom Konventionen 

skapades möjligheter att effektivt värna om mänskliga rättigheter inom Europa. 

Konventionen undertecknades den 4 november 1950 och trädde i kraft den 3 

september 1953.64  

 

Det finns en stark koppling mellan EU och Konventionen och idag är samtliga 

EU:s medlemsstater anslutna till denna. Som jag redogjorde för i inledningen, 
                                                
61 Art. 69 Förordningen. 
62 Janis, m.fl. European Human rights law, s. 16. 
63 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 17. 
64 A.a. s. 17. 
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kommer med största sannolikhet denna koppling stärkas alltmer genom att EU 

har åtagit sig att ansluta sig till Konventionen.65 Dessutom utgör rättigheterna i 

Konventionen allmänna principer inom unionen.66 Oavsett det faktum att EU 

ännu inte har anslutit sig till Konventionen och att EU-domstolen således inte 

är bunden av dess regler, utgör rättigheterna i Konventionen allmänna principer 

som skall respekteras. Ett tydligt exempel på detta är hur EU-domstolen 

regelbundet hänvisar till rättigheterna i Konventionen i sina avgöranden.67 Mot 

denna bakgrund får således Konventionen och Europadomstolens praxis 

betydelse för tillämpningen av Förordningen och dess regler kring erkännande 

och verkställighet.  

 

I Sverige blev Konventionen inkorporerad i svensk rätt först 1995, men hade 

redan innan dess fått betydelse för rättstillämpningen. Konventionen och dess 

tilläggsprotokoll skall genom lagen (1994:1219) om den Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna betraktas som lag 

i Sverige, och har genom 2 kap 19 § regeringsformen (1974:152) (RF) fått en 

upphöjd roll. 68  Numera får ingen lag eller förordning stiftas i strid mot 

Konventionen. Konventionen har således fått stor betydelse i svensk rätt och de 

svenska domstolarna är bundna att i sin rättstillämpning beakta de rättigheter 

som tillkommer individer enligt Konventionen.69 I de fall en rättighet har 

kränkts och de inhemska rättsmedlen är uttömda kvarstår möjligheten att väcka 

talan inför Europadomstolen. Huvudregeln är att denna möjlighet omfattar alla 

som befinner sig under en konventionsstats jurisdiktion.70 Europadomstolen 

har i detta hänseende tolkningsrätt och bedömer om en kränkning av 

Konventionens rättigheter har ägt rum, men kan inte upphäva en redan 

meddelad dom. 

 

Att EU numera har kompetens att harmonisera och lagstifta om IP-rättsliga 

regleringar inom ramen för det unionsrättsliga samarbetet medför inte att en 

medlemsstat i EU kan anföra detta som ett skäl att inte uppfylla Konventionens 

                                                
65 Art. 6 (2) FEU. 
66 Art. 6 (3) FEU. 
67 Se bl.a. mål C-394/07, mål C- 619/10 och mål C-7/98.  
68 Tidigare RF 2 kap. 23 §. 
69 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 39. 
70 A.a. s. 41. 
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åtaganden.71 Mot denna bakgrund och med hänsyn till den nära relation som 

föreligger mellan unionen och Konventionen borde det vara sannolikt och 

ändamålsenligt att unionen även skall möjliggöra för medlemsstaterna att 

uppfylla sina åtaganden gentemot Konventionen. Ett sådant behov torde vara 

extra stort inom de områden där unionen har exklusiv kompetens. Det är högst 

tvivelaktigt att en sådan skyldighet finns men det vore onekligen gynnsamt för 

såväl unionen som för medlemsstaterna.  

3.1.1 Art. 6 – Rätten till en rättvis rättegång 
 
”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse 

mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och 

inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas 

offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav av 

hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett 

demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver 

eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när 

offentlighet skulle skada rättvisans intresse.”72  
  

Art. 6 säkerställer vissa rättssäkerhetsgarantier vid en domstolsprövning. 

Genom att den enskilda individen tillförsäkras dessa rättigheter får han eller 

hon även en grundläggande möjlighet till en rättssäker domstolsprövning. Av 

intresse för denna uppsats är vilka krav som uppställs för domstolsförfarandet. 

Av konventionstexten framgår att kraven som skall uppfyllas är att domstolen 

skall vara opartisk och självständig, ha inrättats enligt lag, att förfarandet skall 

vara rättvist och korrekt mot den enskilde, att huvudregeln är att processen 

skall vara muntlig och offentlig, att domstolsprövningen skall ske inom skälig 

tid och att domen skall avkunnas offentligt.73 Följaktligen är Europadomstolens 

praxis intressant att analysera i de fall frågor om erkännande och verkställighet 

har aktualiserats.  

 

 

                                                
71 Matthews v. United Kingdom, application no 24833/94 
72 Art. 6 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
73 Se även Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 147. 
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3.2 Europadomstolens praxis 
 
Vad gäller erkännande och verkställighet av en dom har Europadomstolen 

kommit till slutsatsen, att verkställandet av en dom utgör en del av 

fastställandet av den enskildes rättigheter och skyldigheter.74 Det innebär i sin 

tur att verkställigheten utgör det sista ledet i en sådan prövning. Hela 

processen, till och med verkställandet av domen, omfattas således av 

Konventionens rättighetsregler.75 Att tillämpa art. 6 på hela processen kan få 

betydelse i flera hänseenden, inte minst när verkställighetsfrågan drar ut på 

tiden och även i de fall en meddelad dom inte kan verkställas. Om hela 

förfarandet omfattas innebär det att den enskilde inte bara har rätt till en rättvis 

rättegång utan även rätt att få domen verkställd.76  

 

I K v. Italien77 ansåg Europadomstolen att Italien hade agerat i strid med art. 6 

eftersom verkställandet av en dom om underhåll, som ursprungligen hade 

meddelats i Polen, hade tagit för lång tid. Fallet är intressant därför att det visar 

att Europadomstolen anser att verkställigheten faller inom ramen för art. 6 och 

att processen vid erkännande och verkställighet skall uppfylla kraven i 

Konventionen.  

 

Av centralt intresse för flera av de frågor jag ämnar klargöra inom ramen för 

denna uppsats, är huruvida en konventionsstat kan anses göra sig skyldig till en 

kränkning av rättigheterna i art. 6 när den verkställer en dom som är meddelad 

i en annan stat. Ovanstående mål ger för handen att verkställighetsskedet av 

processen omfattas vid prövningen av huruvida en kränkning förekommit. I det 

följande avser jag att mer specifikt undersöka vilket ansvar en konventionsstat 

har när det ursprungliga domstolsförfarandet inte är konventionsenligt och 

domen sedan skall verkställs i ett konventionsland. Frågan försvåras ytterligare 

i de fall en konventionsstat verkställer en dom som är meddelad i en stat som 

inte är en konventionsstat. I anknytning till denna problematik uppkommer 

även frågan om hur långt undersökningsskyldigheten sträcker sig för att 

                                                
74 Scollo v. Italy, application no 19133/91; Di Pede v. Italy application no 15797/89 och Zappia 
v. Italy application no 24295/94. 
75 Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 89. 
76 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 467. 
77 K  v. Italy, application no 38805/97. 



 26 

säkerställa att den ursprungliga domstolsprövningen har varit konventionsenlig. 

I det följande avsnittet avser jag att redogöra för två fall som jag har ansett vara 

vägledande för besvarandet av dessa frågor. 

 

3.2.1 Drozd och Janousek v. Frankrike och Spanien 
 

Fallet Drozd och Janousek v. Frankrike och Spanien78 rörde verkställandet av 

en brottmålsdom som meddelats i Andorra, genom vilken Drozd och Janousek 

bedömts vara skyldiga till ett rån. Verkställandet av domen skulle ske i 

Frankrike. Drozd och Janousek anförde att domstolsförfarandet i Andorra hade 

varit bristfälligt och att deras rättigheter i enlighet med Konventionen hade 

blivit kränkta avseende, bland annat, opartiskhet och tillgång till översättning. 

Europadomstolen uttalade, avseende frågan huruvida Frankrike skulle ha 

säkerställt att alla krav i art. 6 hade tillgodosetts under rättegången i Andorra, 

att så inte var fallet.79 Istället betonade Europadomstolen att en konventionsstat 

inte är tvungen att kräva att en tredje stat skall tillämpa samma rättsprinciper. 

Frankrike var således inte tvunget att säkerställa att processen hade levt upp till 

alla rättigheter som slås fast genom art. 6. Europadomstolen betonade dock att 

en konventionsstat har skyldighet att beakta och vägra att samarbeta om en 

uppenbar orättvisa har resulterat i en kränkning av art. 6.80 Domstolen lade 

även tyngdpunkt vid att ett alltför långtgående krav på en konventionsstat 

skulle kunna innebära hinder för det civilrättsliga och straffrättsliga 

internationella samarbetet.81  

 

Vad som utgör en uppenbar kränkning uttrycks inte explicit i målet. Emellertid 

kan vägledning härledas från domare Matchers särskilda mening. Enligt honom 

har Konventionen i dessa fall en form av begränsad indirekt effekt, eftersom 

den egentliga kränkningen har ägt rum i den främmande staten. Ett sådant 

resonemang kan förklara varför Europadomstolen krävde att det måstes vara 

fråga om en uppenbar kränkning av art. 6 för att Frankrike skulle anses ha 

                                                
78 Drozd and Janousek v. France and Italy, application no 12747/87. 
79 Drozd and Janousek v. France and Italy, application no 12747/87 punkt 110. 
80 Drozd and Janousek v. France and Italy, application no 12747/87 punkt 110. I domen 
uttryckts det som “flagrant denial of justice”. 
81 Drozd and Janousek v. France and Italy, application no 12747/87 punkt 110. 
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agerat konventionsstridigt. Vid bedömningen en sådan kränkning kan en 

domstol enligt Matcher beakta domens och straffets stränghet. 

 

Det framstår som om Europadomstolen lade stor vikt vid det faktum att ett krav 

på en konventionsstat att göra mer än en summarisk prövning av en dom 

meddelad i tredje stat skulle innebära förlängda processer och en risk för 

extraterritoriell tillämpning av Konventionen. Ett krav på att säkerställa att 

domstolsförfarandet har levt upp till art. 6 skulle vara tidskrävande såväl som 

praktiskt svårhanterligt och även kunna försvåra för ett internationellt 

samarbete inom rättskipning. Att notera är att fallet rörde verkställighet av en 

brottmålsdom och inte verkställighet av en civilrättslig dom. Detta faktum 

borde dock inte vara avgörande för utgången, eftersom prövningen huruvida 

konventionsstaten har levt upp till sina åtaganden, blir snarlik. Denna 

uppfattning stärks av att Europadomstolens resonemang har återkommit i ett  

mål av civilrättslig karaktär.82 Drozd och Janousek-fallet ger utrymme för 

tolkningen att en konventionsstats skyldighet att kontrollera en doms 

konventionsenlighet är begränsad till uppenbara kränkningar. I dylika fall är en 

konventionsstat skyldig att vägra erkännande och verkställighet av domen. 

  

I ljuset av detta avgörande skulle det vara möjligt att göra antagandet att 

Europadomstolen klargjort vad som åligger en medlemsstats domstol att 

undersöka vid erkännande och verkställighet av en dom från en främmande 

stat. Det är emellertid inte fallet, eftersom Europadomstolen kom till en annan 

slutsats i det senare fallet Pellegrini v Italien83, vilket kommer att beskrivas i 

det följande.  

 

3.2.2 Pellegrini v. Italien 
 
I Pellegrini v. Italien-fallet rörde det sig om en dom om annullering av ett 

äktenskap. Hustrun hade blivit kallad till en kyrklig domstol i Vatikanstaten 

men inte fått vetskap om vad målet rörde sig om. Hon hade inte heller fått 

information om eller möjlighet att skaffa juridisk hjälp. Domstolen biföll 

                                                
82 Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 3 (2007) s. 175. Se även Prince Hans-Adam II of Liechstein 
v. Germany application no 42527/98.  
83 Pellegrini v. Italy application no 30882/97. 
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mannens annulleringsansökan och hustruns överklagande avslogs. Maken 

ansökte sedan om verkställighet av domen i Italien i enlighet med de lagar som 

gäller mellan Italien och Vatikanstaten och fick sin ansökan godkänd. Efter att 

hustrun fått avslag på sitt överklagande väckte hon talan i Europadomstolen 

och anförde att förfarandet i den kyrkliga domstolen i Vatikanen hade kränkt 

hennes rätt till en rättvis rättegång.  

 

Europadomstolen kom fram till att de italienska domstolarna inte hade 

säkerställt att hustrun hade fått sina rättigheter tillgodosedda.84 Av speciellt 

intresse var att processen inte varit kontradiktorisk och att hon inte hade fått 

information om sin rätt att anlita ett juridiskt ombud. Europadomstolen 

betonande vikten av att säkerställa att förfarandet uppfyllt kraven i art. 6 fullt 

ut, då utgången var av stor vikt för parterna och särskilt då Vatikanstaten inte 

var en konventionsstat. 85  Till följd av det sistnämnda skälet var 

Europadomstolen inte behörig att ta ställning till om Vatikanstaten uppfyllt art. 

6. I stället uppställde Europadomstolen ett krav på de italienska domstolarna att 

undersöka att de för målet relevanta förfarandena uppfyllde garantierna i art. 

6.86  

 

Av Pellegrini-fallet framgår att en konventionsstat har ett faktiskt och relativt 

långtgående ansvar att säkerställa att erkännande och verkställighet av en dom 

inte utgör ett brott mot art. 6. I litteraturen har det argumenterats för att 

Europadomstolens slutsats innebär att en domstol i en konventionsstat måste 

göra en utförlig undersökning av det ursprungliga domstolsförfarandet för att 

avgöra om förfarandet har uppfyllt kraven i art. 6 till fullo.87 Av domen 

framgår inget krav på att det skall vara fråga om en uppenbar orättvisa, vilket 

skulle innebära att undersökningsplikt utökas i jämförelse med Drozd och 

Janousek-fallet.  

 

Det bör särskilt noteras att det i Pelligrini-domen framgår att 

undersökningsplikten gäller en dom från en icke-konventionsstat. I de fall det i 

                                                
84 Pellegrini v. Italy application no 30882/97 punkt 47. 
85 Pellegrini v. Italy application no 30882/97 punkt 40. 
86 Pellegrini v. Italy application no 30882/97 punkt 40. 
87 Bogdan, SvJT 2003, s. 22. 
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stället rör sig om två konventionsstater skulle det å ena sidan gå att 

argumentera för att det vid verkställigheten föreligger en presumtion för att 

staterna redan lever upp till Konventionens krav. Å andra sidan, innebär inte 

Pellegrini-fallet att en prövning av Konventionens efterlevnad per automatik 

inte skall ske när en dom är meddelad i en konventionsstat. I litteraturen har 

bl.a. Bogdan tvärtom uttalat att en sådan e contrario-tolkning av Pellegrini-

fallet inte kan göras.88 Europadomstolens praxis åskådliggör i själva verket att 

även konventionsstaterna kränker Konventionens rättigheter och att 

konventionsstaterna därmed måste vara vaksamma på eventuella brott mot art. 

6 även i situationer som rör två konventionsstater.89  

Tolkningen av Pellegrini-fallet är inte självklar. 90  Mot bakgrund av de 

speciella förhållandena i fallet avseende relationen mellan Italien och 

Vatikanstaten, har det argumenterats för att prejudikatet inte är generellt 

tillämpbart.91 Istället har det uttalats att det speciella förhållandet mellan Italien 

och Vatikanstaten medförde en skyldighet för Italien att säkerställa att 

processen levde upp till Konventionens principer.92 Dessutom har tyngdpunkt 

lagts vid det tidigare nämnda faktum att målet rörde en dom meddelad i en stat 

som inte var ansluten till Konventionen. I det perspektivet får Pellegrini-fallet 

begränsade rättsverkningar för de fall som rör erkännande och verkställighet av 

domar meddelade i en konventionsstat.  

Att förminska betydelsen av Pellegrini-fallet vore dock att förhasta sig. När en 

konventionsstat erkänner och verkställer en främmande dom som inte uppfyller 

kraven i art. 6, möjliggör domstolen därigenom att en kränkning får effekt även 

inom den egna jurisdiktionen. 93  Detta resonemang styrks även av att 

Europadomstolen i K mot Italien uttryckte att en domstol som verkställer en 

dom från ett annat land agerar autonomt och självständigt.94 I detta perspektiv 

får frågan om domen ursprungligen kommer från en konventionsstat eller inte 

                                                
88 Bogdan, SvJT 2003, s. 22. 
89 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 470. 
90 Se Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 3 (2007); Kuipers, Croatian Yearbook of European Law 
and Policy, vol 6 (2010) och Fawcett,  Int’l & Comp. L.Q. vol 56 (2007).   
91 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 28.   
92 Fawcett, Int’l & Comp. L.Q. vol 56 (2007). s. 23.  Referenser görs till hur engelska 
domstolar har betraktat prejudikatvärdet av Pellegrini-fallet.  
93 Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 3 (2007) s. 177. 
94 K  v. Italy, application no 38805/97 punkt 21. 
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begränsad betydelse. Domen får således effekt i den stat som verkställer domen 

och om det är en konventionsstat förefaller det vara så att denna stat sedermera 

gör sig skyldig till ett brott mot Konventionen. Det avgörande i detta fall är 

alltså inte huruvida domen ursprungligen är från en konventionsstat eller inte, 

utan huruvida det verkställande landet är en konventionsstat eller ej. 95 

Pellegrini-fallet ger även fog för antagandet att det inte behöver vara fråga om 

en uppenbar orättvisa (jämför Drozd och Janousek-fallet ovan), eftersom 

Europadomstolen betonade att de italienska domstolarna var skyldiga att 

”[…]duly satisfied themselves that the relevant proceedings fulfilled the 

guarantees of article 6”.96 En sådan tolkning utsträcker domstolarnas skyldighet 

till att även omfatta en undersökning av det ursprungliga domstolsförfarandet 

och innebär att konventionsstaterna är skyldiga att vägra verkställa sådana 

domar där domstolsförfarandet inte uppfyllt kraven i art. 6.  

Att Europadomstolen uppställer ett undersökningskrav på konventionsstaterna 

står sålunda klart. Hur långtgående konventionsstaternas undersökningsplikt är 

och om den är till fullo tillämpbar när det rör sig om verkställighet mellan två 

konventionsstater går däremot inte att med säkerhet utläsa av 

Europadomstolens praxis.97  För att få ytterligare klarhet i frågan är det därför 

enligt min mening intressant att studera Europadomstolens praxis i de fall en 

konventionsstat utlämnar eller utvisar en person för lagföring i ett annat land, 

vilket följande avsnitt kommer att illustrera.  

 

3.2.3 Lagföring av personer i ett annat land genom utlämning och utvisning 

När en konventionsstat utlämnar eller utvisar en person för lagföring i ett annat 

land har Europadomstolen endast krävt att konventionsstaten säkerställer att 

det inte rör sig om uppenbara kränkningar av Konventionen.98 Även om 

domstolens praxis i dessa situationer inte är direkt överförbar på fall avseende 

erkännande och verkställighet av domar i konventionsstaterna, ger den en bild 

av vilka krav som Europadomstolen uppställt och är i linje med vad domare 

                                                
95 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 471. 
96 Pellegrini v. Italy application no 30882/97 punkt 40. 
97 Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 3 (2007) s. 177. 
98 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 148. 
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Matcher anförde i Drozd och Janousek-fallet. I flera fall har det framkommit 

att en konventionsstat måste säkerställa att en sådan överlämning inte kommer 

att innebära ett flagrant brott mot art. 6.99 Hänsyn har tagits till om det finns 

omständigheter som talar för att den enskilde kommer att utsättas för 

uppenbara fall av orättvisa. En undersökningsplikt i linje med den som 

diskuterades i samband med det ovan nämnda Pelligrini-fallet verkar inte 

förekomma i dessa avgöranden. I detta perspektiv förefaller det därför vara 

osäkert om undersökningsplikten är generellt tillämpbar på 

Konventionsstaterna.  

Vad som särskiljer fall rörande utlämning eller utvisning från fall som rör 

erkännande och verkställighet, är att de sistnämnda fallen rör kränkningar som 

redan har skett vid den ursprungliga domstolsprövningen. Kränkningarna får 

således effekt genom att domen blir erkänd och verkställd i ett annat land. I fall 

som rör utvisning eller utlämning för lagföring i ett främmande land rör det sig 

i stället om eventuella kränkningar som kommer att ske i ett senare skede.100 

Domstolen kan i de senare fallen således endast ta ställning till om det finns 

bevis eller andra omständigheter som talar för att en kränkning av 

Konventionens principer kommer att äga rum. Det ter sig därför rimligt att det 

ställs krav på att det skall vara fråga om risker för flagranta fall av orättvisa, då 

en domstol inte kan göra en fullständig utredning om vad som kommer att ske i 

framtiden. 

 

 3.2.4 Vilka krav ställs på konventionsstaterna? 

Det förefaller klart att en konventionsstat skall vägra att erkänna och verkställa 

en dom i situationer där uppenbara kränkningar av Konventionen har 

förekommit. 101  Om det krävs att en domstol, vid erkännande och verk-

ställighet av domar, endast skall säkerställa att det ursprungliga förfarandet inte 

har inneburit uppenbara kränkningar av Konventionen, riskerar detta att leda 

till en problematisk tillämpning eftersom det saknas en tydlig definition av vad 

                                                
99 Se bl.a. Soering v. The United Kingdom application no 14038/88, Olaechea Cahuas v. Spain, 
application no 24668/03 och Stapleton v. Ireland, application no 56588/07.  
100 Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 3 (2007) s. 178. 
101 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 147. 
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som utgör en uppenbar kränkning. Om Konventionsstaterna skall avgöra vad 

som konstituerar en uppenbar kränkning av Konventionen finns risk för olika 

definitioner och olikartade åsikter om vad som omfattas. Drozd och Janousek-

fallet utgör ett exempel på hur bedömningen kan variera. I fallet ansåg fyra av 

de skiljaktiga domarna att det rörde sig om uppenbara brister och en domare 

som inte tyckte att så var fallet.102 I ett konventionsperspektiv skulle ett krav på 

att det måste föreligga uppenbara brister i mål som rör erkännande och 

verkställighet innebära att en konventionsstat kan erkänna och verkställa domar 

som kränker art. 6, men där kränkningen inte anses vara av uppenbart slag.103 

En sådan hållning framstår enligt min mening inte som ändamålsenlig och 

riskerar även att underminera Konventionens syfte att värna individers 

grundläggande mänskliga rättigheter. 

Mot denna bakgrund och med beaktande av Pellegrini-fallet finns det numera 

fog för förhållningssättet att en konventionsstat som skall erkänna och 

verkställa en dom, oavsett om det är från en annan konventionsstat, måste 

försäkra sig om att det ursprungliga domstolsförfarandet är konventionsenligt. 

Därvidlag uppställs inget krav på att kränkningen måste vara uppenbar. En 

konventionsstat riskerar således att göra sig skyldig till en kränkning av 

Konventionen om inte tillräcklig hänsyn tas kränkningen. I detta avseende kan 

även betonas att eftersom en domstol agerar självständigt vid erkännande och 

verkställande av en dom tillämpas inte Konventionen på ett annat land utan 

säkerställer endast att erkännandet och verkställandet inte leder till en 

kränkning inom den egna jurisdiktionen.104 Att vägra att erkänna och verkställa 

en dom får dessutom ingen inverkan på domens giltighet i ursprungliga landet. 

 

3.2.5 Praktiska svårigheter att beakta denna undersökningsplikt  

Genom Europadomstolens avgörande i Pellegrini-fallet har kravet på 

undersökning skärpts i jämförelse med det tidigare Drozd och Janousek-fallet. 

Samtidigt bör beaktas att en konventionsstat till viss del kanske måste iaktta ett 

mer pragmatiskt förhållningssätt. Undersökningsplikten kommer att vara 

                                                
102 Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 3 (2007) s. 180. 
103 A.a. s. 181. 
104 A.a. s. 198. 
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begränsad av praktiska skäl. En alltför långtgående kontroll kan vara praktiskt 

svårhanterlig.105 Ett sådant förhållningssätt kan i viss mån även överensstämma 

med att domstolarna i konventionsstaterna, i förhållande till Konventionen, har 

möjlighet att i viss utsträckning på egen hand avgöra huruvida det rör sig om 

en kränkning av Konventionen.106 Jag menar att det är rimligt att anta att denna 

prövning blir mer summarisk när det gäller domar som är meddelade i 

konventionsstater och att stor vikt läggs vid vad en part gör gällande avseende 

en eventuell kränkning av art. 6. Domstolen i verkställighetslandet kommer i 

realiteten sannolikt att till viss del presumera att domstolsförfarandet i 

ursprungslandet har levt upp till åtagandena enligt Konventionen. En sådan 

presumtion bör dock iakttas med försiktighet mot bakgrund Europadomstolens 

slutsats i Pellegrini-fallet. 

Avslutningsvis är det svårt att uttala sig entydigt om hur långt en 

undersökningsskyldighet sträcker sig och vad som i realiteten kan förväntas av 

en konventionsstat. Det förefaller dock vara så att Europadomstolen i och med 

Pellegrini-fallet har höjt kraven på konventionsstaterna.107 Det finns, som jag 

ser det, starka argument som talar för att undersökningsplikten numera är 

långtgående och att en konventionsstat inte kan förlita sig på att Konventionen 

endast har en begränsad, indirekt effekt i dessa fall. En konventionsstat kan 

med andra ord inte ta för givet att den agerar konventionsenligt om dess 

undersökning endast begränsar sig till uppenbara kränkningar av art. 6, såsom 

var fallet i det tidigare avgörandet i Drozd och Janousek. 

 

3.3 EU-domstolens praxis 

EU-domstolens praxis är ofta avgörande för hur Förordningen skall tolkas och 

tillämpas. EU-domstolens egenskap av högsta instans syftar till att tillse att 

unionsrätten tolkas och tillämpas på ett konsekvent sätt i alla medlemsstaterna. 

Mot bakgrund av ovan återgiven praxis från Europadomstolen är det av 

intresse att belysa hur EU-domstolen har valt att tillämpa Förordningen i ljuset 

                                                
105 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 147. 
106 Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 68. 
107 Bogdan, SvJT 2003, s. 24. 
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av de krav som uppställs i Konventionen samt Europadomstolens praxis. I 

följande avsnitt kommer först att redovisas för hur EU-domstolen har beaktat 

rättigheterna i art. 6 både implicit och explicit. Därefter kommer jag att 

uppmärksamma två fall som berör både art. 6 och vägransgrunderna i 

Förordningen. 

 

3.3.1 Rätten till en rättvis rättegång införlivad i Förordningen 

Det krav som återfinns i art. 6 har till viss del införlivats i Förordningen och 

skyddas också genom EU-domstolens tolkning av Förordningen. I 

Förordningen framgår inte tydligt vad som utgör en domstol, men av EU-

domstolens avgörande i fallet Solo Kleinmotoren v. Boch108 framkommer det 

att en dom som faller under tillämpningen av Förordningen måste härröra från 

ett självständigt dömande organ med egen beslutskapacitet. 109  Genom ett 

sådant kriterium uppställs ett krav som säkerställer att domstolen är 

självständig och således till viss del värnar skyddet för en rättvis rättegång. Av 

målet framkommer även att vissa typer av tredskodomar, speciellt sådana som 

innebär en ansökan där domstolen inte tar ställning till sakomständigheterna, 

inte skall anses utgöra en dom i Förordningens mening.110  

Vidare innebär utformningen och tillämpningen av art. 26 och art. 34 (2) i 

Förordningen att svaranden alltid skall bli delgiven och få en möjlighet att 

förbereda sitt svaromål. Således skapas förutsättningar för att rättigheterna 

enligt art. 6 tillses och att en dom inte verkställs utan att den klagande har fått 

en chans att försvara sig. I de fall en klagande har fått vetskap om 

sakomständigheterna i ett mål och fått möjlighet att utforma ett svaromål och 

inställa sig vid domstol, är dock kraven i Förordningen uppfyllda. Fokus på 

rätten till ett försvar har även framkommit i praxis. EU-domstolen har betonat 

vikten av att det skall finnas möjlighet till ett kontradiktoriskt förfarande och 

                                                
108 Mål C-414/92. 
109 Mål C-414/92 punkt 17. ”[…] in order to be a ’judgement’ for the purpose of the 
Convention the decision must emanate from a judicial body of a Contracting State deciding on 
its own authority on the issues between parties” 
110 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 624. 
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för den enskilde att försvara sig inför domstolen i ursprungslandet.111 I de fall 

denna möjlighet inte finns och den svarande inte heller har en chans att i ett 

senare skede effektivt försvara sig i ursprungslandet skall inte heller en sådan 

dom erkännas och verkställas i ett annat land.112 Svarande har i nämnda fall 

gått miste om sin rätt till ett effektivt försvar. I detta hänseende skyddas den 

enskildes rättigheter enligt art. 6 i Konventionen genom att domstolen skall 

vara självständig och att parterna skall ha en möjlighet till ett kontradiktoriskt 

förfarande i ursprungslandet. Det finns dock möjligheter att inskränka dessa 

rättigheter. I Gambazzi v. Daimler Chrysler113 kom EU-domstolen fram till att 

rätten till ett effektivt försvar kan begränsas med hänsyn till det underliggande 

syftet om ett effektivt samarbete inom unionen. Inskränkningen får dock inte 

vara uppenbart oproportionerlig.114 

EU-domstolen har även uttalat att en svarande måste få möjlighet att få reda på 

innehållet i en dom och kunna förbereda ett försvar alternativt ett eventuellt 

överklagande. Om kraven inte uppfylls, kan det innebära att domen inte skall 

erkännas och verkställas.115 Har svaranden dock fått reda på de för målet 

relevanta omständigheterna kan denne inte åberopa att han fått sin rätt till en 

rättvis rättegång kränkt när domen skall verkställas i ett annat land.116 På detta 

sätt skapas incitament för att effektivisera processen, värna om rätten till en 

rättvis rättegång och låta den svarande utnyttja rättsmedlen i ursprungslandet.  

 

3.3.2 Krombach v. Bamberski 

Ett vägledande fall som berör rättigheterna i Konventionen och möjligheterna 

att vägra erkännande och verkställighet inom unionen är Krombach v. 

Bamberski.117 Målet rörde tolkningen av och möjligheten att tillämpa ordre 

public-förbehållet i Brysselkonventionen med anledning av att den sökande 

begärde erkännande och verkställighet av en skadeståndsdom meddelad i 

                                                
111 Se mål C-125/79 och mål C-166/80. 
112 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 34. 
113 Mål C-394/07.   
114 Mål C-394/07 punkt 29-33. 
115 Se mål C-283/05. 
116 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy vol 6 (2010) s. 37. 
117 Mål C-7/98. 
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Frankrike. Den bakomliggande orsaken till skadeståndsdomen var 

ursprungligen ett franskt brottmål, men inkluderade också ett enskilt anspråk 

om 350 000 franc. Svaranden, Krombach, blev kallad att inställa sig 

personligen i domstolen i Frankrike men uteblev. Han gick följaktligen miste 

om rätten att bli representerad av de ombud han hade utsett att föra hans talan. 

Krombach blev sedermera dömd att utbetala ett skadestånd om 350 000 franc.  

När domen skulle erkännas och verkställas i Tyskland, uppkom frågan om 

huruvida en tillämpning av ordre public kunde baseras på att Krombach blivit 

nekad att bli företrädd av en advokat och att han därigenom hade blivit nekad 

en möjlighet att försvara sig. EU-domstolen betonade att ordre public-

förbehållet skall tolkas restriktivt och endast tillämpas vid extraordinära fall.118 

EU-domstolen klargjorde också att det inte är domstolens uppgift att definiera 

vad som utgör ordre public i de olika medlemsstaterna. EU-domstolen var dock 

inte förhindrad att sätta yttre ramar för vad som ryms inom ordre public-

förbehållet. 119  Domstolen betonade att det grundläggande syftet bakom 

Brysselkonventionen är att möjliggöra för ett fritt flöde av rättsliga avgöranden 

inom unionen. 120  Samtidigt påpekade EU-domstolen att Konventionens 

principer utgör en integrerad del vid tolkningen av Brysselkonventionen.121 En 

person skall därför ha rätt till ett effektivt försvar och om denna rättighet 

uppenbart åsidosätts kan en medlemsstat tillämpa ordre public-förbehållet för 

att vägra verkställighet.122  

Av särskilt intresse i detta fall är att EU-domstolen ansåg att en kränkning av 

art. 6 kan utgöra ordre public. EU-domstolen åskådliggjorde således hur ordre 

public-förbehållet även kan omfatta processuella brister i ursprungslandet, s.k. 

processuell ordre public.123  Det uppställdes ett krav på att det skulle vara fråga 

om ett klart åsidosättande av en konventionsrättighet för att medlemsstaten 

skulle kunna vägra erkännande och verkställighet på denna grund. Det var inte 

en skyldighet för medlemsstaten att tillämpa ordre public, utan medlemsstaten 

kunde beakta dessa omständigheter inom ramen för ordre public. Samtidigt 

                                                
118 Mål C-7/98 punkt 21. 
119 Mål C-7/98 punkt 23. 
120 Mål C-7/98 punkt 19. 
121 Mål C-7/98 punkt 25. 
122 Mål C-7/98 punkt 44. 
123 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 461. 
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betonade domstolen vikten av balans mellan skyddet av rätten till en rättvis 

rättegång och syftet bakom Brysselkonventionen.124 I detta hänseende låter 

EU-domstolen art. 6 kasta ljus över ordre public-förbehållet.125 Med hänsyn 

tagen till ramen för prövningen och att EU-domstolen endast prövade det 

franska domstolsförfarandets förenlighet med Konventionen inom ramen för 

ordre public-förbehållet, förefaller det vara så att en sådan kränkning ryms 

inom ordre public-förbehållet.   

 

3.3.3 Trade Agency Ltd v. Seramico Investments Ltd. 

EU-domstolens slutsats i ovanstående fall återspeglas även i ett senare fall, 

Trade Agency Ltd v. Seramico Investments Ltd 126  från 2012. Målet 

aktualiserade Förordningens regler rörande erkännande och verkställighet när 

en tredskodom meddelad i England skulle verkställas i Lettland. Återigen 

aktualiserades tillämpningen av ordre public-förbehållet, eftersom frågan till 

EU-domstolen rörde en tolkning av art. 34 (1) och 34 (2) i Förordningen. Av 

centralt intresse var nämligen vilka krav som ställs på en kontroll av de 

faktiska omständigheterna när en tredskodom har avkunnats och ett intyg 

utfärdats i enlighet med art. 54. Vidare ställdes frågan om vilka krav som ställs 

på en motivering i en dom. 

Seramico Investments Ltd (Seramico) gjorde gällande att delgivning inte hade 

skett och att de således inte blivit underrättade om att talan väckts emot dem. 

Det anfördes även att domen inte heller innehöll någon motivering. Seramico 

anförde därför att dess rätt till en rättvis rättegång hade blivit kränkt. EU-

domstolen kom fram till att domstolen i verkställighetslandet i första skedet 

endast skall göra en formell prövning och att denna prövning inte är 

kontradiktorisk. När sedan verkställigheten överklagas finns utrymme för en 

dubbelkontroll. Domstolen i verkställighetslandet har att pröva ansökan och 

därmed göra en självständig prövning av bevisningen och således även pröva 

om uppgifter i intyget stämmer.127 Detta skall göras för att kontrollera om 

                                                
124 Beaumont och Johnston, J.Priv. Int´l L. vol 6 (2010) s. 254. 
125 A.a. s. 254f. 
126 Mål C-619/10. 
127 Mål C-619/10 punkt 38. 
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delgivning har skett och säkerställa att svarande fått skälig tid för att förbereda 

sitt svaromål.  

Återigen betonades att reglerna om erkännande och verkställighet mellan 

medlemsstaterna skall bygga på ömsesidig respekt och på ett snabbt och 

effektivt förfarande.128 Det får emellertid inte ske på bekostnad av att rätten till 

ett försvar på något sätt försvagas.129 Även om den enskilde har uteblivit från 

domstolsförfarandet skall dennes rättigheter inte bara respekteras i 

ursprungslandet utan också i verkställighetslandet.  

Avseende tillämpningen av ordre public och avsaknaden av en motivering 

betonade EU-domstolen återigen att ordre public-förbehållet skall tillämpas 

endast i undantagsfall och att det är medlemsstaternas domstolar som avgör 

vad som utgör ordre public, men att ramarna i vidare bemärkelse påverkas av 

EU-domstolens praxis. EU-domstolen hänvisade sedan till EU:s 

rättighetsstadga och rätten till en rättvis rättegång, som motsvaras av art. 6 i 

Konventionen. EU-domstolen påpekade vidare att ett domstolsavgörande skall 

innehålla en motivering och vad gäller en tredskodom kan den anses strida mot 

ordre public om domstolen inte har gjort någon bedömning av grunden eller 

om käranden har fog för sin talan. Denna rättighet är emellertid inte 

obegränsad och därför uttalade domstolen därefter följande:  

 

”[…]domstolen i den medlemsstat där en dom görs gällande inte, med stöd av 

bestämmelsen om ordre public, får avslå en ansökan om verkställighets-

förklaring av en tredskodom, varigenom domstolen i ursprungsstaten har 

avgjort ett mål i sak utan att pröva vare sig föremålet eller grunden för talan 

och vilken inte innehåller någon bedömning av huruvida käranden har fog för 

sin talan, såvida den förstnämnda domstolen inte efter en helhetsbedömning av 

det aktuella förfarandet och mot bakgrund av samtliga relevanta 

omständigheter finner att tredskodomen på ett uppenbart och oproportionerligt 

sätt kränker svarandens rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 47 andra 

                                                
128 Mål C-619/10 punkt 40 och 44. 
129 Mål C-619/10 punkt 43. 
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stycket i stadgan, på grund av att det är omöjligt att på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt föra talan mot domen.”.130 

I både Krombach-fallet och Trade Agency-fallet betonades således vikten av att 

värna om rätten till en rättvis rättegång. EU-domstolen ålägger också 

medlemsstaterna en undersökningsskyldighet när en verkställbarhetsförklaring 

överklagas. Utifrån Trade Agency-fallet förefaller denna utredningsskyldighet 

vara relativt långtgående, då domstolen måste göra en helhetsbedömning och 

beakta samtliga relevanta omständigheter. I detta avseende framstår det som 

om Europadomstolens och EU-domstolens praxis till viss del överensstämmer. 

Även om en utredning skall göras utan en omprövning i sak, innebär det att 

domstolen i vissa fall måste bekanta sig med processen i en annan medlemsstat 

och bedöma om det som anförts utgör en kränkning av rätten till en rättvis 

rättegång. Samtidigt framkommer i Krombach-fallet och Trade Agency-fallet 

att ordre public-förbehållet endast skall användas vid exceptionella tillfällen 

och att kränkningen på ett uppenbart och oproportionerligt sätt skall kränka den 

svarandens rätt till en rättvis rättegång för att aktualisera ordre public.  

Mot bakgrund av ovanstående framstår det inte som om EU-domstolen har 

beaktat Pellegrini-fallet på ett sådant sätt som har förväntats i litteraturen. 

Bogdan har exempelvis, med anledning av Pellegrini-fallet, ansett det troligt 

att EU-domstolen skulle anpassa sin tolkning av ordre public och inte uppställa 

ett krav på att en kränkning av en konventionsrättighet måste vara uppenbar.131 

Även om EU-domstolen poängterar att det är upp till medlemsstaterna att 

definierar vad som utgör ordre public, sätter domstolen således relativt 

konkreta ramar för hur ordre public förhåller sig till art. 6 i Konventionen. Jag 

menar att det finns en viss paradox i Trade Agency-fallet, där rätten till ett 

försvar inte på något sätt skall riskeras, men det ändå måste vara frågan om en 

uppenbar och oproportionerlig kränkning för att en medlemsstat skall kunna 

tillämpa ordre public.132  

                                                
130 Mål C-619/10 punkt 62. 
131 Bogdan, SvJT 2003 s. 26. 
132 För vidare resonemang om ordre public och art. 6, se kapitel 4.  
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Genom ovanstående urval av praxis från EU-domstolen framgår att EU-

domstolen kontinuerligt refererar till rätten till en rättvis rättegång. Dess praxis 

visar att domar meddelade av dömande organ som inte är självständiga och har 

tillräcklig beslutskapacitet, faller utanför tillämpningen av Förordningen. 

Dessutom innebär utformningen av Förordningens regler, att stor vikt läggs vid 

att en svarande skall ha en chans att försvara sig i ursprungslandet och få 

kännedom om både en stämningsansökan och en dom, för att hans rättigheter 

skall vara skyddade. I kontrast till detta ges möjlighet att göra inskränkningar i 

rätten till en rättvis rättegång så länge dessa förefaller vara rimliga och inte 

innebär en uppenbar och oproportionerlig kränkning av rätten till en rättvis 

rättegång.133 Anledningen är att EU-domstolen värnar om det grundläggande 

syftet att skapa förutsättningar för ett fritt flöde av domar inom unionen och att 

det skall föreligga en ömsesidig respekt mellan medlemsstaterna. 

Av Krombach-fallet och Trade Agency-fallet framgår att art. 6 har betydelse 

för tillämpningen av Förordningen. Det innebär bland annat att en medlemsstat 

har en utredningsskyldighet för att klargöra om kränkningen varit uppenbar. 

Rätten till en rättvis rättegång skall skyddas och en medlemsstat måste vid ett 

överklagande göra en bedömning av huruvida en kränkning som har skett är 

uppenbar och oproportionerlig. I dessa fall kan ordre public aktualiseras. I detta 

hänseende kan det föreligga en konflikt mellan Europadomstolen och EU-

domstolen, vilket är något jag kommer att utreda vidare i kommande kapitel. 

 

4 Möjligheten att tillämpa processuell ordre public i 
Förordningen 

 
I följande kapitel avser jag att ta vid där föregående kapitel slutade och 

analysera artikel 34 (1) i Förordningen och mer specifikt möjligheten att 

utnyttja processuell ordre public som grund för att vägra att erkänna och 

verkställa en dom från en annan medlemsstat. I detta hänseende ämnar jag 

utreda om och i vilken grad art. 6 kan utgöra ordre public. 

 

                                                
133 Ett exempel på det är Mål C-394/07. 
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4. 1 Ordre public 
 
Grunderna för att vägra att erkänna och verkställa en dom återfinns i art. 34 

och 35 i Förordningen. Enligt art. 34 (1) skall en dom inte erkännas om ett 

erkännande strider mot grunderna för rättsordningen i den medlemsstat där 

domen görs gällande. Genom denna vägransgrund införs rättsbegreppet ordre 

public, ett rättsbegrepp som inom den internationella privaträtten är vanligt 

förekommande.134 IP-rätten berör som sådan internationella frågor och kan 

innebära att stater måste ge upp vissa delar av sin rättstillämpningsmakt och ge 

företräde för internationella regler och överenskommelser. Ordre public ger en 

stat möjlighet att värna om vissa, för det egna rättssystemet, fundamentala 

principer och begränsa tillämpningen av det internationella regelverket. Genom 

ordre public kan en stat t.ex. vägra att tillämpa en främmande lag eller neka att 

erkänna och verkställa en dom när en sådan tillämpning skulle vara oförenlig 

för grunderna i den inhemska rättsordningen.135 Ordre public syftar således till 

att skydda de mest grundläggande principerna i den inhemska rättsordningen. 

Begreppet ordre public kommer ursprungligen från det franska språket och 

betyder i princip ”allmän ordning”. I den engelskspråkiga doktrinen används 

istället ofta benämningen ’public policy’.136  

 

Ordre public utgör, i förhållande till Förordningen, en säkerhetsventil för 

medlemsstaterna att kunna vägra att erkänna och verkställa domar som skulle 

strida mot grunderna för de nationella rättssystemen. Att en stat åberopar ordre 

public är dock sällsynt generellt sett, dels därför att det kan uppfattas som en 

aktion gentemot en annan stats rättsordning, dels för att syftet med ordre public 

som vägransgrund är att skydda de mest grundläggande principerna. 137 

Konsekvensen blir att ordre public inte kan användas kategoriskt, något som i 

så fall skulle hämma Förordningens genomförande signifikant. Att en dom 

eller ett domstolsförfarande förefaller vara främmande medför inte automatiskt 

att ordre public kan tillämpas.138 Det uppstår därmed en balansgång mellan 

syftet med de internationella reglerna och värnandet av de mest grundläggande 

                                                
134 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 461. 
135 Muir Watt, Texas International Law Journal, vol 36 (2001) s. 542f. 
136 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 77. 
137 A.a. s. 79. 
138 A.a. s. 78. 
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principerna i den inhemska rätten. Ordre public-förbehållet synliggör 

emellertid att det fortfarande kan föreligga stora skillnader mellan olika 

rättssystem och att dessa skillnader i vissa fall inte kan överkommas. 

 

Att tillämpa ordre public innebär att en medlemsstat måste bedöma huruvida 

tillämpningen av en specifik regel kommer att få konsekvenser som står i strid 

med de grundläggande principerna i den inhemska rättsordningen.139 I det 

perspektivet utgör tillämpningen av ordre public inte nödvändigtvis ett 

avståndstagande från en annan stats rätt, utan endast att en sådan tillämpning 

får oönskade konsekvenser i den berörda staten. Traditionellt sett har det varit 

upp till varje enskild stat att bestämma vad som utgör ordre public. 140 

Tolkningen av vad som utgör ordre public kommer således att variera mellan 

olika rättsordningar. Innebörden av ordre public kan påverkas av en domares, 

lagstiftares eller allmänhetens uppfattning. Begreppet är i detta perspektiv 

svårdefinierbart och föränderligt över tid. Å ena sidan går det att betrakta ordre 

public som en säkerhetsventil som säkerställer att vissa grundläggande 

principer skyddas. Å andra sidan kan en tillämpning av ordre public 

underminera tillämpningen av gemensamma överenskommelser och regler. 

Ordre public-förbehållet har således både för- och nackdelar; det främjar 

visserligen rättssäkerheten i verkställighetsstaten, men kan också innebära viss 

rättsosäkerhet eftersom dess oprecisa utformning kan leda till svårigheter att i 

förväg veta vad som utgör ordre public. 

 

4.1.1 Ordre public-förbehållets utformning i Förordningen  
 
Som tidigare anförts, är det bakomliggande syftet med Förordningen att stärka 

unionens inre marknad genom att skapa förutsättningar för ett fritt flöde av 

rättsliga avgöranden och ett snabbt och effektivt system för erkännande och 

verkställighet. Därför uppställs höga krav på ett ömsesidigt förtroende mellan 

medlemsstaterna vid tillämpningen av unionsrätten.141 Mot denna bakgrund 

utgör ordre public-förbehållet ett undantag från huvudregeln och dess 
                                                
139 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 660. 
140 Muir Watt, Texas International Law Journal, vol 36 (2001) s. 539. 
141 Se bl.a. 67 (4) FEUF som stadgar att unionen skall underlätta tillgången till rättsväsendet, 
särskilt genom principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga och utomrättsliga avgöranden 
på civila områden. 



 43 

tillämpning är därför starkt begränsad.142 I revideringsarbetet av Förordningen 

framgår tydligt att ordre public kan ses som ett hinder för Förordningens 

effektiva genomförande.143 Förbehållets existens har därför ifrågasatts. EU-

domstolen har i sin tur betonat dess exceptionella natur och i Förordningen 

finns numera ett uppenbarhetskriterium. En dom måste uppenbart strida mot 

ordre public i den medlemsstat där domen görs gällande för att förbehållet skall 

kunna göras gällande. Brysselkonventionen innehöll inget sådant krav. Av 

ordalydelsen förefaller det vara så att uppenbarhetskravet har begränsat ordre 

public-förbehållets tillämpning ytterligare, men med hänsyn till praxis är det 

osäkert. I synnerhet ger praxis från EU-domstolen intrycket att ordre public-

förbehållet redan under Brysselkonventionens tid skulle ske i undantagsfall.144 

Den inledande prövningen i exekvaturförandet utgör dock numera, till skillnad 

från tiden för Brysselkonventionens tillämpning, ett summariskt förfarande där 

hänsyn inte skall tas till vägransgrunderna. En konsekvens av detta skulle 

kunna vara att tillämpningen av ordre public minskar eftersom det krävs ett 

överklagande för att domstolen skall pröva vägransgrunderna. 145  Om en 

domstol i det andra skedet av verkställbarhetsförklaringen kommer fram till att 

erkännande och verkställighet uppenbart skulle strida mot ordre public är 

denna domstol skyldig att vägra erkännande och verkställighet.146 Ordre public 

aktualiseras endast som en sista utväg och om det finns en annan vägransgrund 

skall denna tillämpas i första hand.147  

 

Vägransgrunden ger upphov till två olika former av ordre public, processuell 

och materiell ordre public. Med processuell ordre public menas att det funnits 

sådan brist i det ursprungliga domstolsförfarandet att det skulle strida mot 

grunderna för rättsordningen att erkänna och verkställa en sådan dom.148 

Materiell ordre public tar i stället sikte på domens innehåll och att innehållet 

                                                
142 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 647. 
143 Impact assessment SEC(2010) 1547 final, s. 13f. Vari det framgår att när 
verkställbarhetsförklaring överklagas kan processen ta upp till två år. Samtidigt är dessa 
invändningar mycket sällan framgångsrika. 
144 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 660. 
145 Det har dock i doktrinen anförts att kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter redan 
i detta skede skulle innebära att domen inte skall erkännas och verkställas. Se Hellner, JT nr 4 
(2010/11) s. 1005 not 7 med vidare hänvisning.   
146 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 648. 
147 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy vol 6 (2010) s. 39. 
148 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 667ff. 
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skulle vara så främmande att det skulle kunna aktualisera en tillämpning av 

ordre public.149 Ursprungligen var det oklart huruvida Förordningens ordre 

public-förbehåll även omfattade processuella aspekter, eftersom art. 34 (2) tar 

sikte på brister i det processuella förfarandet. Som jag har åskådliggjort ovan, 

besvarade Krombach-fallet denna fråga när det framkom att EU-domstolen, i 

exceptionella fall, ansåg att även processuella brister kan omfattas av ordre 

public.150 Det bör understrykas att det är mycket ovanligt att erkännande och 

verkställighet vägras på grund av ordre public.151 En domstols bedömning 

begränsas även av art. 36, som förhindrar domstolen i verkställighetsstaten att 

ompröva en dom i sak. Eftersom mitt syfte är att analysera ordre public-

förbehållet i relationen till art. 6 kommer min analys uteslutande att beröra 

processuell ordre public i de fall art. 34 (2) inte aktualiseras. 152 

 

En fråga som kan ställas är huruvida det är domstolen i verkställighetslandet 

som ex officio skall bedöma huruvida en tillämpning av Förordningen kommer 

att strida mot ordre public, eller om det är den klagande som bestrider en 

verkställbarhetsförklaring som skall åberopa ordre public. Huvudregeln verkar 

tillsynes vara att domstolen på egen hand kan bedöma om en tillämpning av 

Förordningen strider mot ordre public.153 Hur det ser ut i praktiken är en annan 

fråga. Det inledande skedet av ett verkställighetsförfarande består av en 

summarisk prövning och ett ex parte-förfarande. Prövning av ordre public 

kommer således ske om verkställighetsförfarandet överklagas.154 Därför är det 

sannolikt att den klagande anför att verkställigheten strider mot ordre public. 

Domstolen är alltså inte förhindrad att göra en bedömning ex officio, men det 

åligger samtidigt den klagande att bevisa att en verkställbarhetsförklaring 

skulle strida mot ordre public.155  

 

                                                
149 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 662ff. 
150 A.a. s. 667. 
151 Hellner, JT nr 4 (2010/11) s. 1010. 
152  Omfattning av art. 34(2) är begränsad och berör tredskodsdomar eller ett 
domstolsförfarande där den enskilde inte har varit närvarande och inte fått en möjlighet att 
försvara sig på grund av t.ex. brister i delgivning. Art. 34(1) och ordre public-förbehållet kan 
tillämpas för att värna art. 6 när 34 (2) inte är direkt tillämpbar vilket Krombach-fallet även 
åskådliggör. Se Fawcett, Int’l & Comp. L.Q. vol 56 (2007) s. 29. 
153 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 349ff. 
154 A.a. s. 649.   
155 Storskrubb, Civil Procedure and EU Law, s. 140 och Ulrich Mankowski, Brussels I 
Regulation, s. 650f. 
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4.2 Konventionens inflytande på ordre public inom EU 
 
Vad som utgör ordre public är, som redan nämnts, traditionellt sett upp till 

varje medlemsstat att bestämma. Medlemsstaterna i unionen är dock inte 

isolerade rättsystem och innebörden av ordre public påverkas av värderingar 

och principer som är gemensamma över statsgränserna. 156  Den ökade 

harmoniseringen inom unionen och ett ökat skydd för grundläggande principer 

så som mänskliga rättigheter kommer således att få genomslag även inom den 

inhemska rätten och kan anses som grundläggande för rättsordningen. 

Medlemsstaterna i EU är tvungna att respektera unionsrätten såväl som 

Konventionens rättigheter. Dessutom kan det finnas en mängd andra bilaterala 

och multilaterala överenskommelser som en stat har åtagit sig att följa. Mot 

denna bakgrund är det tydligt att både Konventionen och unionsrätten får 

betydelse för vad som skall anses utgöra ordre public och frågan kan ställas om 

det numera finns gemensamma europeiska principer som utgör en slags 

europeisk ordre public.157  

 

4.2.1 Ordre public enligt EU-domstolen och unionsrätten 
 
EU-domstolen har genom sin tolkningsrätt möjlighet att bestämma gränserna 

för inom vilka ramar ordre public kan tillämpas i Förordningen. Genom detta 

motverkas stora skillnader mellan medlemsstaterna inom unionen och även 

deras förmåga att självständigt bestämma vad som utgör ordre public. 158 EU-

domstolen har begränsat ordre public-förbehållet till att endast skydda 

grundläggande fundamentala rättsprinciper. 159  Domstolen i verkställighets-

landet måste således kunna identifiera en sådan princip för att kunna tillämpa 

ordre public.160 

 

Förordningens koppling till skyddet för mänskliga rättigheter i Konventionen 

stärktes genom det ovan nämnda Krombach-fallet, där EU-domstolen betonade 

att ett kontradiktoriskt domstolsförfarande utgjorde en grundläggande rättighet 

                                                
156 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 39. 
157 För med djuplodande analys se Muir Watt, Texas International Law Journal, vol 36 (2001). 
158 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 674f. 
159 A.a. s. 658.  
160 A.a. s. 659. Se även mål C-420/07 punkt 62. 
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inom unionen.161 Domstolen gav därmed utrymme för att en medlemsstat kan 

vägra att erkänna och verkställa en dom när en kränkning av Konventionen har 

ägt rum och ordre public kan således omfatta processuella brister. 162 En 

konsekvens blir att ordre public-förbehållet skall tolkas i ljuset av art. 6.163 

Möjligheten är dock begränsad då det skall vara fråga om en uppenbar och 

oproptionerlig kränkning.164 

 

I Gambazzi-fallet kom EU-domstolen fram till att fundamentala rättigheter, så 

som rätten till ett effektivt försvar, inte är obegränsade. Inskränkningar får ske 

om syftet är att värna ett allmänt intresse och inskränkningarna inte utgör ett 

oproportionerligt ingrepp på dessa rättigheter. 165  Härvidlag måste alltså 

verkställighetslandet ta hänsyn till syftet bakom en inskränkning och göra en 

bedömning om huruvida syftet är relevant och inskränkningen inte 

oproportionerlig. Det finns såldes utrymme för domstolen att beakta vilka typer 

av rättsmedel som finns för den enskilde och som ger domstolen utrymme för 

en subjektiv bedömning.166  

 

Samtidigt har EU-domstolen betonat det bakomliggande syftet med 

Förordningen. Det måste därmed uppnås en balans mellan skyddet för dessa 

rättigheter och respekten för syftet bakom Förordningen. 167  Förordningen 

syftar till att möjliggöra för ett effektivt förfarande som skapar ett fritt flöde av 

domar underbyggt av att ett ömsesidigt förtroende skall föreligga mellan 

medlemsstaterna. Praxis ger därför inte utrymme för tolkningen att en 

kränkning av art. 6 per se utgör en autonom vägransgrund, eller att en 

kränkning utan en självständig bedömning skall anses vara ordre public. Mot 

bakgrund av EU-domstolens praxis uppställs krav på att det skall vara fråga om 

oproportionerliga och uppenbara kränkningar av rättigheterna i art. 6.168 

 

                                                
161 Får en analys av Krombach-fallet se avsnitt 3.3.2. 
162 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 650. 
163 Beaumont och Johnston, J.Priv. Int´l L. vol 6 (2010) s. 255 och Fawcett, Int’l & Comp. L.Q. 
vol 56 (2007) s. 23. 
164 Mål C-7/98 punkt 27. 
165 Mål C-394/07 och Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 669f. 
166 Ulrich Mankowski, Brussels I Regulation, s. 670 och Beaumont och Johnston, J.Priv. Int´l 
L. vol 6 (2010) s. 256. 
167 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 49. 
168 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 474. 
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EU-domstolen är inte endast begränsad till att sätta gränser för vad som utgör 

ordre public i den verkställande statens nationella rättsordning. EU-domstolen 

kan även till viss del påverka och bestämma att vissa grundläggande 

unionsrättsliga principer skall utgör ordre public.169 Det framstår som naturligt 

med tanke på det inflytande och företräde unionsrätten numera har. I Eco Swiss 

China Time Ltd v. Benetton International NV170 uttryckte domstolen stöd för att 

t.ex. art 101 i FEUF kan ses som en grundläggande princip inom unionen för 

att skydda den inre marknaden, vilket inneburit att även nationella domstolar 

numera tar hänsyn till detta.171 Den fria rörligheten för varor, personer, tjänster 

och kapital utgör fundamenten för den inre marknaden.172 Därför bör dessa och 

anknytande rättsregler skyddas vid rättstillämpningen. För att skapa en väl 

fungerande inre marknad har Förordningens regler utpekats vara av vikt.173 Att 

en medlemsstat felaktigt tillämpar unionens primärrätt är dock inte 

nödvändigtvis ett skäl för att neka en verkställbarhetsförklaring. I Renault SpA 

v. Maxicar SpA och Orazio Formento174 framkom att det faktum att det 

ursprungliga landet hade gjort en felaktig tillämpning av unionsrätten inte var 

tillräckligt för att det skulle anses vara fråga om ordre public.175  Här framkom 

återigen ordre public-förbehållets exceptionella natur.  

 

4.2.2 Konventionen och Europadomstolen 
 
Jag har i kapitel tre redogjort för art. 6 i Konventionen och har avsett att visa 

att rättigheterna som kommer till uttryck har ett stort inflytande på 

medlemsstaterna, som är skyldiga att respektera dessa rättigheter. När en 

konventionsstat erkänner och verkställer en dom skall detta förfarande omfattas 

av reglerna i Konventionen. Europadomstolen har tolkningsrätt avseende 

Konventionens rättigheter och har också uttalat sig om Konventionens 

förhållande till ordre public. I Loizidou v. Turkey uttryckte Europadomstolen 

att Konventionen skall ses som ett konstitutionellt instrument för vad som kan 

                                                
169 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 464 och Kuipers, Croatian Yearbook of 
European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 39. 
170 Mål C-126/97. 
171 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 477. 
172 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 23. 
173 Förordningens preambel (1). 
174 Mål C-38/98. 
175 Mål C-38/98 punkt 34. 
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anses utgöra europeisk ordre public.176 Det är därmed tydligt att Konventionens 

rättigheter skall ses som grundläggande principer för alla Konventionsstater.177 

Ett sådant förhållningssätt får inflytande för vad som kan anses vara 

grundläggande för den inhemska rättsordningen och även för ordre public.  

 

Vidare förtydligas en konventionsstats skyldigheter genom Pellegrini-fallet.  

I Pellegrini-fallet framkom att det ursprungliga domstolsförfarandet måste 

uppfylla kraven i art. 6, om en konventionsstat skall erkänna och verkställa 

domen inom sin jurisdiktion. Vid kränkningar av rättigheterna i art. 6 i det 

ursprungliga domstolsförfarandet är en konventionsstat skyldig att vägra att 

erkänna och verkställa domen. 178  Ett sådant förhållningssätt får som 

konsekvens att en stat, för att inte handla i strid med Konventionen, dels måste 

undersöka det ursprungliga domstolsförfarandet, dels neka erkännande och 

verkställighet i de fall det föreligger brister. I detta hänseende går det att tolka 

Europadomstolens avgörande som en självständig vägransgrund för att neka 

erkännande och verkställighet. Det råder, som tidigare nämnts, olikartade 

uppfattningar om hur långt det går att tolka Pellegrini-fallet och om detta även 

omfattar domar som är meddelade i andra konventionsstater.179 Enligt min 

mening innebär Pellegrini-fallet att en konventionsstat numera måste beakta 

kraven i art. 6 när en dom erkänns och verkställs.180 Om en domstol inte 

beaktar denna skyldighet riskerar staten att kränka Konventionen, även i 

situationer där domen ursprungligen härrör från en annan konventionsstat. 

Dessutom kan en konventionsstat inte ursäkta sitt agerande genom att hänvisa 

till att unionen har kompetens att lagstifta inom det området.181  

 

Det kan förefalla naturligt att ge mänskliga rättigheter ett sådant genomslag, 

men det behöver inte alltid innebära att värnandet om mänskliga rättigheter 

utökas. Det tidigare nämnda Gambazzi-fallet fördes även vidare till 

                                                
176 Loizidou v. Turkey application no 15318/89 punkt 75. 
177 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011), s. 463. 
178 För en analys av Pellegrini-fallet se avsnitt 3.2.2. 
179 Se t.ex. Beaumont och Johnston, J.Priv. Int´l L. vol 6 (2010), s. 255; Kramberger Skerl, 
J.Priv. Int´l L. vol. 7 (2011), s. 471. Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy 
vol 6 (2010) s. 28. Spielmann, Cyprus Human Rights Law  Review vol 1 (2012), s. 9. 
180 Se även Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol. 3 (2007), s. 198. 
181 Matthews v. United Kingdom, application no 24833/94. Se även Bernitz och Kjellgren, 
Europarättens grunder, s. 134.  
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Europadomstolen. 182  EU-domstolen lät verkställighetslandets domstol själv 

göra en bedömning och med beaktande av alla omständigheter avgöra om en 

kränkning av de processuella rättigheterna utgjorde ordre public. 

Europadomstolen valde dock att avvisa klagomålet, då detta ansågs vara 

uppenbart ogrundat.183 I detta hänseende kan det argumenteras för att EU-

domstolen, som betonade att det fanns fakta i målet som aktualiserade frågan 

om kränkningar av rätten till en rättvis rättegång, intog en mer proaktiv 

hållning än Europadomstolen. Europadomstolens förhållningsätt är inte 

förvånande då den vid andra tillfällen undvikit att ta ställning i kommersiella 

tvister. 184  Europadomstolen och Konventionens skydd av de mänskliga 

rättigheterna sträcker sig därför inte nödvändigtvis längre än unionens 

skydd.185 

 

4.3 Finns det en konflikt mellan Förordningen och 
Konventionen?   
 
Utifrån vad jag har anfört ovan går det enligt min mening att dra slutsatsen att 

ordre public inte längre är endast en nationell angelägenhet.186 Det finns 

unionsrättsliga aspekter att ta hänsyn till som kan utgör ordre public. Samtidigt 

är medlemsstaterna bundna av Konventionen och måste beakta de mänskliga 

rättigheter som följer av denna. Även om Förordningen och Konventionen inte 

står i ett motsatsförhållande till varandra, bygger unionen på en inre marknad 

och ett ekonomiskt samarbete. 187  Genom ett kontinuerligt reformarbete 

möjliggörs en ökad integration och harmonisering. För den inre marknaden 

utgör ett fritt flöde av rättsliga avgöranden en viktig del och EU-domstolen har 

vid flera tillfällen betonat vikten av att syftet bakom Förordningen respekteras.  

Konventionen å sin sida syftar till att värna grundläggande mänskliga 

rättigheter. För att uppfylla dessa syften finns en nära koppling mellan unionen 

                                                
182 För en djuplodande analys av Gambazzi-fallet se: Cuniberti, Defending, Default 
Judgements and Public policy in Europe. Law Working Paper Series. Paper number 2009-09 
Tillgänglig på < http://ssrn.com/abstract=1515363> - senast konsulterad den 28 augusti 2013.  
183 A.a. s. 8. 
184 A.a. s. 9. 
185 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 50. Genom 
rättighetsstadgan har även EU-domstolen möjlighet att vidareutveckla rättighetsskyddet inom 
unionen se Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 135. 
186 Muir Watt, Texas International Law Journal, vol 36 (2001) s. 544. 
187 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 23. 
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och Konventionen. I många aspekter agerar båda dessa rättsordningar mot 

samma mål, nämligen att värna om grundläggande mänskliga rättigheter. Det 

åskådliggörs inte minst av unionens stundande accession till Konventionen och 

EU:s rättighetsstadga som numera utgör primärrätt inom unionen. 188  I 

rättighetsstadgans art. 47 återfinns i princip samma rättigheter som återfinns i 

art. 6. EU-domstolen har även i andra fall låtit den fria rörligheten ge vika för 

t.ex. rätten till yttrande- och mötesfrihet.189  

 

Hur skall då en domstol agera när en domstol inom ramen för tillämpningen av 

Förordningen skall erkänna och verkställa en dom, där det ursprungliga 

domstolsförfarandet inte levt upp till kraven på rätten till en rättvis rättegång? 

Det är tydligt att orde public kan skapa problem för en effektiv tillämpning av 

Förordningen.190 Det skall även understrykas att vissa av dessa brister direkt 

kommer att aktualisera art. 34 (2) i Förordningen. Det rör sig således om 

undantagsfall. Trots detta förefaller EU-domstolen och Europadomstolen, i fall 

av uppenbara kränkningar av art. 6, dela uppfattningen att en medlemsstat skall 

vägra att erkänna och verkställa domen.191 I Krombach-fallet betonade EU-

domstolen exempelvis rätten till en rättvis rättegång och angav att denna 

rättighet var av fundamental betydelse. I detta avseende skall ordre public- 

förbehållet tolkas i ljuset av Konventionen. Vid uppenbara fall är 

förutsättningar för att tillämpa ordre public uppfyllda. 192  Att vid sådana 

uppenbara kränkningar av art. 6 tillämpa ordre public undanröjer även en 

eventuell konflikt mellan Konventionen och Förordningens regler, eftersom art. 

6 respekteras inom ramen för Förordningen.  

 

Frågan är mer komplex om det ”endast” rör sig om en kränkning av art. 6 som 

inte är uppenbar.193 I ett Förordningsperspektiv skulle en sådan kränkning inte 

nödvändigtvis aktualisera ordre public. Med beaktande av Europadomstolens 

praxis skulle en dylik kränkning dock kunna innebära en skyldighet för 

domstolen att vägra att erkänna och verkställa domen. En självständig 

                                                
188 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 131. 
189 Mål C-112/00. Se även Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 135.  
190 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy vol 6 (2010) s. 40. 
191 Storskrubb, Civil Procedure and EU Law, s. 148. 
192 Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 481. 
193 Se även Fawcett, Int’l & Comp. L.Q. vol 56 (2007) s. 24. 
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vägransgrund står dock i kontrast till de uttömmande vägransgrunderna i 

Förordningen.194 Jag anser att EU-domstolen, genom att låta art. 6 omfattas av 

ordre public-förbehållet, drastiskt har minskat möjligheterna för 

medlemsstaterna att anföra att en sådan kränkning utgör en självständig 

vägransgrund. Det skulle således vara svårt att använda art. 6 som en 

självständig vägransgrund, utan att det skulle uppstå en oönskad konflikt 

mellan dessa två normkällor. 195 

 

Frågan är dock om denna situation nödvändigtvis måste uppstå. EU-domstolen 

har betonat att rätten till en rättvis rättegång inte skall inskränkas och 

rättigheterna i Konventionen utgör allmänna principer inom unionen. Genom 

rättighetsstadgan får mänskliga rättigheter och rätten till en rättvis rättegång en 

upphöjd roll, och utgör primärrätt som skall respekteras av EU:s institutioner 

och även av medlemsstaternas domstolar när de tillämpar unionsrätten.196 I 

kontrast till ovanstående har EU-domstolen betonat betydelsen av 

Förordningen för att skapa ett effektivt system för erkännande och 

verkställighet och ett fritt flöde av rättsliga avgöranden. Ett alltför lättvindigt 

utnyttjande av ordre public-förbehållet skulle medföra hinder för 

Förordningens genomförande och syfte. Därför krävs en uppenbar kränkning 

av grunderna för rättsordningen för att tillämpa ordre public. Med hänsyn till 

att art. 6 är en allmän princip inom unionen och att alla medlemsstater är 

anslutna till Konventionen skulle man kunna argumentera för att det, vid en 

kränkning av art. 6, automatiskt är fråga om en uppenbar kränkning av 

grunderna för en rättsordning. Uppenbarhetskravet i Förordningen behöver inte 

nödvändigtvis innebära att en distinktion görs mellan allvarliga och mindre 

allvarliga kränkningar av art. 6.197 

  

EU-domstolen har i ett flertal mål betonat att en medlemsstat måste göra en 

självständig bedömning av de relevanta förhållandena i varje enskilt fall för att 

avgöra om en kränkning av art. 6 är av sådan grad att den aktualiserar ordre 

public. Medlemsstaterna har med andra ord fått ett visst eget skön att avgöra 
                                                
194 Se Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 49. 
195 Se även Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 3 (2007) s. 196 som diskuterar en sådan eventuell 
konflikt utifrån ett engelskt perspektiv. 
196 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 129 och 131. 
197 Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 3 (2007) s. 189. 
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huruvida det är fråga om en kränkning av art. 6 som aktualiserar ordre 

public. 198  I denna bedömning måste det finnas en balans mellan dessa 

rättigheter och syftet med Förordningen.199 Detta förhållningssätt behöver inte 

stå i strid med Konventionen. Det förefaller rimligt att domstolen måste göra 

en helhetsbedömning och beakta alla relevanta omständigheter. 

Europadomstolen har även gett domstolarna i Konventionsstaterna ett visst 

mått av frihet att bedöma om det ursprungliga domstolsförfarandet lever upp 

till Konventionens krav. 200 I detta avseende har t.ex. Europadomstolen ansett 

att om kravet på opartiskhet inte är tillgodosett i en instans kan det uppfyllas 

vid en prövning i överinstans.201 Europadomstolen har även betonat vikten av 

ett internationellt samarbete. 202  Att en medlemsstat således måste ta i 

beaktande all relevanta omständigheter synes vara konventionsenligt. 

 

Det återstår dock att utröna hur en medlemsstat skall tolka EU-domstolens 

uppfattning att det skall röra sig om en uppenbar och oproportionerlig 

inskränkning av art. 6 för att ordre public skall kunna tillämpas. Praxis från 

EU-domstolen ger inget entydigt stöd för hur en domstol skall tolka detta 

förbehåll.203  Ett alternativ är att tolka kravet på så sätt att kränkningen måste 

vara uppenbar (synlig) för verkställighetslandets domstol. Ett sådant krav 

skulle till viss del minska utredningsplikten. Ett annat synsätt är att 

kränkningens art måste uppfylla ett visst krav av seriositet. Ett sådant krav 

skulle minska möjligheten att använda processuell ordre public. Det skulle 

kunna innebära att vissa typer av kränkningar av rättigheterna i art. 6, inte 

skulle medföra något hinder för erkännande och verkställighet. I dessa fall 

skulle det kunna uppstå en konflikt mellan kraven i Konventionen och 

Förordningens regler.204 Om en kränkning inte kan anses vara tillräckligt 

uppenbar för att utgöra ordre public får Konventionen och art. 6 mycket 

begränsad betydelse.  

 
                                                
198 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 44. 
199 Beaumont och Johnston, J.Priv. Int´l L. vol 6 (2010) s. 254. 
200 Se även Lindberg v. Sweden application no 48198/99.  
201 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. s. 199. 
202 Se Drozd och Janousek-fallet och Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 482. 
203 Beaumont och Johnston, J.Priv. Int´l L. vol 6 (2010) s. 256. Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 
3 (2007), s. 189. 
204 Se bl.a. Bogdan, SvJT 2003 s. 26; Kramberger Skerl, J.Priv. Int´l L. vol 7 (2011) s. 482 och 
Juratowitch, J.Priv. Int´l L. vol 3 (2007) s. 196. 
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Jag anser dock att det finns fog för att anta att dessa situationer inte behöver 

uppstå. Art. 6 utgör idag ett grundfundament för de nationella rättsordningarna 

såväl som för unionen, och innebär att kränkningar inte bör tillåtas få effekt 

genom en verkställbarhetsförklaring. Ett krav på att en kränkning skall nå upp 

till en viss seriositet bör således inte ställas. Jag är dock medveten om att EU-

domstolens praxis inte till fullo ger belägg för denna syn. Om en kränkning av 

art. 6 är klarlagd, utgör Konventionen en minimistandard och det skulle strida 

mot grunderna för rättsordningen att effektuera en sådan kränkning. Ordre 

public omfattar således sådana fall.205 Stöd för denna uppfattning återfinns 

delvis i praxis från EU-domstolen, men även i EU:s rättighetsstadga som 

numera utgör primärrätt. Relationen mellan unionen och Konventionen är stark 

och unionen bör med andra ord ge möjlighet för medlemsstaterna att värna om 

skyddet för art. 6 fullt ut. Denna ståndpunkt får även stöd i förslaget till 

utformningen av den nya Förordningen. I förslaget föreslog kommissionen att 

nuvarande art. 34 (1) skulle ersättas med att verkställighet skall kunna vägras 

när verkställigheten strider mot ”[…]de allmänna principerna som ligger till 

grund för en rättvis rättegång”.206 I motiveringen framgår att ”[…]avskaffandet 

av exekvatur kommer att åtföljas av rättssäkerhetsgarantier som säkerställer 

svarandens rätt till försvar och till en opartisk domstol i enlighet med art. 47 i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna”207.  Mot denna 

bakgrund förefaller unionens ståndpunkt vara att art. 6 skall beaktas och 

skyddas. Om en kränkning av art. 6 har skett anser jag att ordre public-

förbehållet omfattar en sådan kränkning. E contrario skall en sådan kränkning 

inte ses som en självständig vägransgrund.  

 

Mänskliga rättigheter enligt art. 6 får i det perspektivet ett omfattande skydd 

när det gäller erkännande och verkställighet. 208  En konflikt mellan 

Konventionen och unionsrätten skulle undvikas och Europadomstolens praxis 

skulle tillmätas ännu mer vikt för att ge klarhet i vad som omfattas av 

                                                
205 Se vidare Storskrubb, Civil Procedure and EU Law, s. 284. ”[…]procedural rights are 
moving towards becoming a new kind of mutual ordre public standard in Europe”. 
206 Se art. 46 i Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, KOM (2010) 478. 
207 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, KOM (2010) 478, s. 6 stycke 
3.1.1. 
208 Storskrubb, Civil Procedure and EU Law, s. 284. 
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processuell ordre public och potentiellt skapa ett tydligare och mer effektivt 

förfarande.209 En domstol skulle först vara tvungen att identifiera och bedöma 

om huruvida rättigheterna enligt art. 6 blivit kränkta. Därvidlag utgör 

Europadomstolens praxis och Konventionen vägledning. Är en kränkning för 

handen bör EU-domstolens bedömning i Krombach-fallet korrigeras från att en 

domstol kan beakta en sådan kränkning till att en domstol skall beakta 

kränkningen, som då får till följd att kränkningen utgör ordre public. 

 

5 Processuell ordre public ut ett svenskt perspektiv 
 
I detta kapitel avser jag, utifrån mina slutsatser i föregående kapitel, att 

analysera vilka konsekvenser Europadomstolens och EU-domstolens praxis får 

för tillämpningen av Förordning och ordre public ur ett svenskt perspektiv. Jag 

kommer kortfattat att belysa svensk ordre public, för att därefter göra ett 

nedslag i svensk praxis. Med hänsyn till denna praxis ämnar jag att redogöra 

för hur en svensk domstol bör förhålla sig till processuell ordre public med 

beaktande av art. 6 och Förordningen som en del av unionsrätten. 

  

5.1 Svensk ordre public 
 
Traditionellt sett är ordre public vanligt förekommande även inom svenska IP-

rättsliga författningar.210 Inom den svenska IP-rätten är en grundläggande 

princip att en bestämmelse eller en dom inte skall få konsekvenser som är 

uppenbart oförenliga med grunderna för den svenska rättsordningen.211 Att 

möjligheten att tillämpa ordre public existerar har emellertid inte inneburit att 

svenska domstolar i någon större omfattning utnyttjar denna möjlighet. 

Tillämpningen av ordre public i svenskt hänseende har begränsats eftersom en 

alltför vidsträckt tillämpning skulle kunna ses som ett avståndstagande från en 

annan stats rättsordning.  Det är inte uteslutet att ett användande av ordre 

public i vissa fall skulle kunna leda till vedergällning från andra stater.212 

Svenska domstolar har istället valt att undvika att explicit använda sig av ordre 
                                                
209 Se även Fawcett, Int’l & Comp. L.Q. vol 56 (2007) s. 44. 
210 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 77. 
211 A.a. s. 77f. 
212 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 79. 
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public, och i de fall det finns andra möjligheter i en lag eller överenskommelse 

använda sig av dessa i första hand.213 Det åskådliggör hur ordre public syftar 

till att endast skydda de mest grundläggande principerna vilket, som jag 

tidigare har belyst, inskränker dess tillämpningsområde.  

 

I likhet med ordre public-förbehållet i Förordningen är det även ur ett svenskt 

perspektiv svårt att exakt definiera eller uttömmande ange vad som utgör ordre 

public inom ramen för den svenska rättsordningen. Det har dock anförts att 

Konventionen och tillhörande rättigheter numera utgör grundfundamentet för 

den svenska rättsordningen.214 Konventionen utgör, som tidigare påpekats, 

numera nationell lag och har fått en speciell position genom regeringsformen 2 

kap. 19 §.215 I detta perspektiv skulle det kunna göras gällande att erkännande 

och verkställighet av en dom från ett annat land skall vägras om det 

ursprungliga domstolsförfarandet kränkt Konventionen då det strider mot 

svensk ordre public.  

 

5.1.1 Ordre public i svensk praxis 
 
Svensk praxis som berör processuell ordre public, en svensk domstols 

utredningsplikt samt Konventionens och Förordningens relation är begränsad 

till sin omfattning. Det finns dock några intressanta rättsfall som berör dessa 

frågor och i det följande avsnittet avser jag att ta upp två av dessa fall, som 

enligt min mening åskådliggör HD:s förhållningssätt till processuell ordre 

public. Jag avser även att kortfattat beröra ett mål som åskådliggör svensk 

domstols undersökningsskyldighet gällande eventuella kränkningar av 

Konventionen. Avslutningsvis kommer jag att analysera ett mål som 

aktualiserar både ordre public och dess relation till rättigheterna i 

Konventionen.  

 

 

                                                
213 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 79. 
214 A.a. s. 80 och 82. 
215 Tidigare RF 2 kap. 23 §. 
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5.1.2 Processuell ordre public i svensk praxis 
 
I det första fallet, NJA 1980 s. 29, ansökte Advokatbyrå Heikki Haapaniemi 

Kommanditbolag (kommanditbolaget) om verkställighet av en tredskodom 

meddelad i Finland. Verkställighetsansökan aktualiserade tillämpningen av 

lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på 

privaträttens område (NEVL). Den finska domen rörde en betalningstvist 

mellan Aktiebolaget Carla (aktiebolaget) och kommanditbolaget och hade 

meddelats utan att ställföreträdaren för aktiebolaget hade varit närvarande. 

Aktiebolaget anförde att domen meddelats utan att domstolen i Finland tagit i 

beaktande att svaranden hade laga förfall på grund av sjukdom. 

Verkställighetsansökan gjordes hos Kronofogden som biföll verkställighet. 

Aktiebolaget överklagade beslutet och åberopade bland annat ordre public-

förbehållet i NEVL och anförde att det skulle strida mot svensk ordre public att 

verkställa domen. Länsstyrelsen ansåg att aktiebolaget hade styrkt laga förfall 

och att det därför skulle strida mot ordre public att verkställa domen. Hovrätten 

å ena sidan ansåg att Länsstyrelsen inte borde ha tagit upp besvären till 

prövning. HD å andra sidan fann inga hinder för att pröva målet. HD anförde 

att det kunde vara så att den finska domstolen inte ansåg att det förelåg laga 

förfall och med beaktande av omständigheterna var det åtminstone inte fråga 

om ordre public. Inga hinder förelåg således för verkställighet. 

 

I det andra fallet, NJA 1999 s. 181, tillämpade HD reglerna som återfinns i 

lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL). Målet rörde 

erkännande av ett faderskapsavgörande som ursprungligen var meddelat i 

Madagaskar. Ett faderskapsavgörande ansågs vara avgörande för arvsrätten 

enligt svensk rätt. HD tog därmed ställning till huruvida det var förenligt med 

svensk rätt att förklara en avliden man vara fader till ett barn utan att tillfälle 

gavs för arvingarna att yttra sig. HD ansåg att detta inte var förenligt med 

svensk rättsuppfattning men betonade i domskälen att ordre public endast skall 

tillämpas restriktivt. Med hänsyn till detta ansågs domen inte vara uppenbarligt 

oförenlig med grunderna för rättsordningen och domen förklarades vara 

gällande i Sverige. 
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Dessa två mål åskådliggör hur svenska domstolar har uppmärksammat att 

processuella brister kan utgöra ordre public. HD har dock tagit fasta på att 

ordre public endast skall tillämpas i snävt begränsade undantagsfall. I NJA 

1999 s. 181 tog HD speciell hänsyn till det uppenbarhetskrav som uppställs i 

12 § IFL. Trots att domstolsförfarandet inte var förenligt med svensk rätt ansåg 

HD att det inte kunde bedömas vara så pass allvarligt att det var uppenbart 

oförenligt med svensk rätt. Det framstår som om HD uppställer ett högt krav 

för att tillämpa ordre public och att konsekvenserna måste bli uppenbart 

orimliga i ett svenskt perspektiv. I målet betonade HD att ordre public-

förbehållet främst avsåg de fall där domen inte överensstämde med den 

biologiska verkligheten eller att det fanns tvivel därom. Därför var det inte 

heller uppenbart oförenligt med grunderna för svensk rätt att erkänna 

avgörandet. HD gör således en helhetsbedömning och väger in syftet bakom 

reglerna. Det krävs följaktligen ytterligare skäl och omständigheter för att 

något skall betraktas vara uppenbart oförenligt med grunderna för 

rättsordningen. Ett liknande resonemang går att finna i det första fallet då HD 

pekade på att den finska domstolen möjligen inte ansåg att sjukdomen utgjorde 

laga förfall. Om den finska domstolen överhuvudtaget inte hade tagit notis om 

detta är det möjligt att HD kommit till en annan slutsats.  

 

5.1.3 Utredningsbördan för en svensk domstol 
 

I NJA 2009 s. 280 fick HD tillfälle att pröva frågan om hur långt en domstols 

undersökningsplikt sträcker sig för att beakta eventuella kränkningar av 

Konventionen.  

 

Målet rörde inte erkännande och verkställighet av en dom utan ett utlämnande, 

men är ändå intressant att belysa. I korta ordalag rörde fallet en rwandisk man 

som skulle utlämnas till Rwanda för att där ställas till svar för bland annat 

folkmord. Mannen i fråga anförde att ett utlämnande skulle strida mot både 

svensk lag och Konventionen eftersom han, bland annat, inte var tillförsäkrad 

en rättvis rättegång i Rwanda i enlighet med art. 6 i Konventionen. HD 

uttryckte att en utlämning skulle kunna stå i strid med art. 6 i Konventionen 

och eftersom Konventionen gällde som lag i Sverige kunde det finnas hinder 
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för en utlämning. I målet gjorde HD en grundlig genomgång av tidigare praxis 

och beaktade även Europadomstolens praxis. HD kom fram till att det krävdes 

att det skulle vara fråga om en flagrant risk för orättvisa. En domstol hade, 

enligt HD, inte heller någon skyldighet att förvissa sig om att den enskilde i 

alla avseenden skulle vara försäkrad en rättvis rättegång. Det ålåg den som 

hävdade att sådan risk förelåg att visa detta. HD belyste också hur kravet på en 

flagrant brist kunde skapa möjligheter för olika tolkningar. HD:s slutsats var att 

det inte förelåg några hinder för utlämning på grund av Konventionen.  

 

Av målet går det inte att göra några långtgående tolkningar av hur en svensk 

domstol skall förhålla sig till frågor som berör erkännande och verkställighet 

av en främmande dom. Det är dock värt att notera att domstolen i stor 

utsträckning beaktade Europadomstolens praxis, och att HD argumenterar på 

ett liknande sätt som Europadomstolen när det rör fall om utlämning och 

utvisning för lagföring i ett annat land. Den stora skiljelinjen i dessa typer av 

fall är att domstolen endast kan bedöma vad som eventuellt kan komma att ske 

i framtiden och inte ta ställning till vad som faktiskt har hänt. Det är därför 

naturligt att kräva att det skall vara risk för en flagrant orättvisa. I kontrast till 

ovanstående har kränkningar redan ägt rum när det anförs att en 

verkställbarhetsförklaring skulle skrida mot art. 6 och den ursprungliga 

domstolsprocessen varit bristfällig. Det innebär att prejudikatvärdet för de 

frågor som jag ämnar besvara i uppsatsen är begränsat. Det är dock värt att 

notera att HD belyste en viss problematik med att definiera vad som utgör en 

flagrant brist eller orättvisa, ett problem jag tagit upp ovan i avsnitt 3.2.4.  

  

5.1.4 Ordre public och dess förhållande till Konventionen  
 
Av centralt intresse för frågan hur svensk rätt förhåller sig till relationen mellan 

Konventionen och ordre public är NJA 1998 s. 817. Målet rörde verkställande 

av en norsk skadeståndsdom där verkställighet gjordes gällande i enlighet med 

NEVL. Bakgrunden till skadeståndet var att en sälfångstinspektör i en rapport 

och i olika typer av medier uttalat sig kränkande om några sälfiskare. Han blev 

sedermera dömd att betala ideellt skadestånd till dessa. Efter att 

Kronofogdemyndigheten inte funnit några skäl mot verkställighet anförde 
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sälfångstinspektören att en verkställbarhetsförklaring skulle strida mot svensk 

ordre public, eftersom Sverige har ett omfattande skydd för tryck- och 

yttrandefrihet. Ett verkställande skulle även kränka Konventionens skydd för 

yttrandefriheten.  

 

Tingsrätten ansåg att det förelåg betydande skillnader mellan norsk och svensk 

rätt, men att det inte utgjorde hinder för erkännande och verkställighet, då 

skillnaderna inte var uppenbart oförenliga med grunderna för den svenska 

rättsordningen. Tingsrätten gjorde också bedömningen att erkännande och 

verkställighet inte skulle strida mot Konventionen.  

 

Hovrätten tog inte ställning till huruvida det rörde sig om en kränkning av 

Konventionen, eftersom domstolen ansåg sig var begränsad till att pröva 

omständigheter i målet som skulle kunna vara uppenbart oförenliga med 

grunderna för den svenska rättsordningen. Hovrätten betonade att ordre public 

endast tillämpas i exceptionella fall, även om ett ordre public-förbehåll finns i 

en internationell konvention. Avslutningsvis ansåg domstolen att det inte fanns 

några skäl att göra en annan bedömning än den som gjordes i tingsrätten. 

 

HD bedömde konventionsenlighet och ordre public som två separata frågor. Ur 

ett konventionsperspektiv tog HD fasta på att Europadomstolen hade betraktat 

verkställandet av en dom som en del av förfarandet, varigenom civila 

rättigheter och skyldighet fastställdes. HD anförde även att Europadomstolens 

praxis uppställde krav på att det skulle vara fråga om eventuella flagranta 

brister. HD ansåg dock att det inte var fråga om en kränkning av Konventionen 

och tog således inte ställning till om det var fråga om ett flagrant 

konventionsbrott. HD anförde även att en domstol är förhindrad att göra en 

fullständig omprövning, då det skulle förhindra ett effektivt internationellt 

samarbete och betonade att domstolen i ursprungslandet i normalfallet borde ha 

bättre förutsättningar att göra en helhetsbedömning. Vikt skulle läggas vid de 

omständigheter en klagande anfört som kunde föranleda en mer ingående 

prövning. I förhållande till andra konventionsstater ansåg HD att behovet av en 

sådan bedömning minskade. HD kom avslutningsvis fram till att det inte skulle 

strida mot svensk ordre public att verkställa domen. 
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Mot bakgrund av ovanstående mål förefaller det vara så att både HD och 

tingsrätten ansåg att en kränkning av Konventionen utgjorde en självständig 

vägransgrund. HD refererade här till Europadomstolens praxis och att en 

överprövning av en verkställbarhetsförklaring bör ske när det har funnits 

flagranta brister i den utländska rättegången. Hänsyn skall tas till att Pellegrini-

fallet inte hade avgjorts av Europadomstolen vid tidpunkten för HD:s 

avgörande. I svensk doktrin har det gjorts gällande att man torde kunna 

förvänta sig att HD kommer att ändra sin tolkning av Konventionen med 

anledning av Pellegrini-fallet.216  

 

Att en kränkning av Konventionen skall ses som en självständig vägransgrund 

har baserats på att en kränkning av Konventionen utgör ett folkrättsbrott, vilket 

skulle legitimera att verkställighetslandet vägrar att erkänna och verkställa 

domen oberoende av vägransgrunder i den internationella konventionen.217 

Samtidigt har det förts fram att i de fall en förpliktelse att erkänna och 

verkställa en dom har sitt ursprung i en konvention, skall de eventuella 

vägransgrunder som finns i konventionen i första hand utnyttjas. Är inte det 

möjligt bör likväl erkännande och verkställighet vägras eftersom det är mer 

allvarligt att kränka Konventionen.218  

 

5.2 Konventionen som en självständig vägransgrund 
 
Ovanstående praxis åskådliggör ett förhållningssätt till ordre public som är i 

linje med hur ordre public-förbehållet i ofta tillämpas. Tyngdpunkt läggs vid 

dess exceptionella natur och att endast det faktum att en regel eller dom 

förfaller vara främmande och oförenlig med den egna rättsordningen, inte 

automatiskt medför att den inte skall tillämpas eller verkställas. HD belyser i 

sina avgöranden även de praktiska problem som föreligger och talar emot en 

extensiv kontroll av det ursprungliga domstolsförfarandets överensstämmelse 

med Konventionen. I enlighet med vad jag tidigare har redogjort för, är det 

naturligt att stor vikt läggs vid vad den enskilde anför och att detta kan leda till 

                                                
216 Bogdan, SvJT 2003 s. 28. 
217 Bogdan, JT (1998-99) s. 647. 
218 Bogdan, SvJT 2003 s. 29. Bogdan berör i detta avseende andra konventioner och inte direkt 
de förordningar som numera finns inom detta område i unionen. 
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att en svensk domstol måste göra en mer grundlig bedömning. Problemet med 

en sådan utgångspunkt är att det finns risk för att en svensk domstol 

presumerar att en annan konventionsstat agerar konventionsenligt. Det finns 

som jag visat i tidigare kapitel, flera exempel på när en konventionsstat inte har 

respekterat rättigheterna i Konventionen, vilket kan få stora konsekvenser för 

den enskilde. 219   Svenska domstolar bör iaktta stor försiktighet vid 

tillämpningen av presumtionen att andra konventionsstater agerar 

konventionsenligt, eftersom Pellegrini-fallet visar att en konventionsstat kan 

kränka Konventionen vid erkännande och verkställande av en dom, trots att 

bristen inte är uppenbar eller flagrant och domen härrör från en annan 

konventionsstat. 

 

Av intresse är huruvida en svensk domstol skall betrakta en kränkning av 

Konventionen som en självständig vägransgrund. Det förefaller vara en 

rådande uppfattningen i ovanstående praxis och det har i doktrin framkommit 

att en sådan ståndpunkt är rimlig.220 I förhållande till Förordningen, som utgör 

unionsrätt och är skapad inom ett område där unionen har kompetens att 

lagstifta, är denna fråga mer komplicerad. Unionsrätten har som regel företräde 

framför nationell rätt oavsett dess form. 221  I detta perspektiv utgör 

Konventionen svensk nationell rätt.222 Konventionens ställning i den svenska 

rätten är dessutom omdiskuterad. Bernitz har anfört att inkorporeringen av 

Konventionen inte gav densamma ett oantastligt företräde framför annan 

svensk lag.223 Unionsrätten har mot denna bakgrund en starkare ställning i 

svensk rätt än Konventionen och Sverige kan inte vägra att tillämpa 

unionsrätten.  

 

Konventionen skall förvisso respekteras som en allmän princip inom unionen, 

men eftersom det finns olika bakomliggande syften vid en tolkning av 

Konventionen och Förordningen föreligger en risk, om än liten, för en disparat 

tolkning och konflikt. Dessutom är vägransgrunderna i Förordningen 

                                                
219 I detta avseende bör även betonas att kränkningar av art. 6 frekvent anförs i mål inför 
Europadomstolen. Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 146. 
220 Bogdan, SvJT 2003 s. 28f. 
221 Bernitz och Kjellgren, Europarätten grunder. s. 78. Se även mål C-11/70. 
222 Bernitz, JT (2010-11) s. 827. 
223 A.a. s. 832. 
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uttömmande. Jag anser därför att det är olämpligt för en svensk domstol att 

betrakta en kränkning av art. 6 som en självständig vägransgrund i förhållande 

till Förordningen. Istället skall en svensk domstol, i de fall det rör sig om en 

kränkning av art. 6 i Konventionen, vägra att erkänna och verkställa domen 

inom ramen för ordre public-förbehållet i Förordningen. Ett sådant 

förhållningssätt skulle ge ett skydd av rätten till en rättvis rättegång och 

samtidigt respektera unionsrättens företräde. 

 

5.3 Hur en svensk domstol skall förhålla sig till processuell 
ordre public och Konventionen 
  

Mot bakgrund av ovanstående resonemang bör en svensk domstol i framtiden 

tillämpa ordre public-förbehållet i Förordningen om det ursprungliga 

domstolsförfarandet har kränkt rättigheterna art. 6 i Konventionen. Jag är av 

den uppfattningen att en domstol först är tvungen att identifiera och bedöma 

om de rättigheter som tillkommer en individ enligt art. 6 har blivit kränkta. Här 

utgör Europadomstolens praxis rörande tolkningen av Konventionen 

vägledning. Vid denna bedömning bör en svensk domstol inte uppställa ett 

krav på att det skall vara fråga om flagranta kränkningar eller att en kränkning 

skall vara av speciell karaktär. En kränkning av rätten till en rättvis rättegång 

skall följaktligen betraktas uppenbart strida mot grunderna för rättsordningen. 

 

I praktiken kommer bedömningen självfallet inte vara enkel. Vid bedömning 

kommer, mot bakgrund av ovan beskrivna avgöranden från HD, ett stort ansvar 

åligga den klagande att visa att en kränkning av art. 6 har ägt rum. En domstols 

prövning kommer av praktiska skäl inte att kunna vara alltför extensiv eftersom 

domstolen inte har tillgång till alla fakta i målet. En sådan bedömning skulle 

även kunna ta lång tid och eventuellt också riskera att kränka en persons rätt att 

få en dom erkänd och verkställd. Förordningens syfte och unionsrättens 

position innebär att i de fall det inte är klarlagt att en kränkning av art. 6 har ägt 

rum, skall en dom erkännas och verkställas. Har en inskränkning gjorts av 

rätten till en rättvis rättegång måste den ses i ljuset av Konventionen och dom 

skall därför inte erkännas och verkställas. Mänskliga rättigheter och art. 6 får 

således en framskjuten position och faller inom ramen för ordre public.    
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6 Revideringen av Förordningen 
 
Vad som, så här långt, har anförts i uppsatsen har berört tolkningen och 

tillämpningen av den nuvarande Förordningen. Följande kapitel kommer ta 

avstamp i revideringen av den nuvarande Förordningen och åskådliggöra 

skälen till varför exekvaturförfarandet har avskaffats och hur den nya 

Förordningen är utformad avseende erkännande och verkställighet. 

 

6.1 Bakgrund till revideringen 
 
Som jag tidigare har redogjort för, betraktas Förordningen vara ett lyckat 

regelverk och har inneburit en ytterligare möjlighet för ett fritt flöde av rättsliga 

avgöranden inom unionen. Förordningen har utpekats utgöra en stöttepelare 

inom det europeiska civilrättsliga samarbetet och central för att stärka den inre 

marknaden. Det är samtidigt tydligt att unionen har en ambition att fortsätta 

utveckla det unionsrättsliga regelsystemet. Det framkommer i både Tampere- 

och Stockholmsprogrammen att unionen skall verka för att vidareutveckla 

samarbetet.224 Fokus för reformarbetet har varit att ta bort eventuella onödiga 

hinder för att domar skall kunna erkännas och verkställas effektivt inom 

unionen. Exekvaturförfarandet har i detta hänseende utpekats vara ett hinder 

för den fria rörligheten av domar, i all den stund förfarandet kan leda till 

onödiga kostnader och tidsspillan, till nackdel för enskilda och unionen som 

helhet. Detta har även varit en starkt bidragande orsak till att 

exekvaturförfarandet har tagits bort i en rad olika förordningar inom ramen för 

det unionsrättsliga samarbetet. Ingen av dessa förordningar omfattar ett lika 

stort rättsområde som Förordningen men det är en naturlig utveckling att 

exekvaturförfarandet hamnade i blickfånget med anledning av 

revideringsarbetet. 225 

                                                
224 Europeiska rådet i Tammerfors den 15-16 oktober 1999. Ordförandeskapets slutsatser  
Tillgänglig på < http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_sv.htm> senast konsulterad 1 
september 2013. ; Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst 
och för deras skydd, C/115 4.5.2010. 
225 Se bl.a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 
om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar, EUT L 143, 30.4.2004; 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om 
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6.1.1 Revideringsprocessen 
 
Ett av startskotten för revideringen av Förordningen är kommissionens rapport 

om tillämpningen av Förordningen som kom 2009.226 Rapporten är ett resultat 

av att art. 73 i Förordningen som uppställer ett krav på kommissionen att 

framlägga en rapport om Förordningens tillämpning och dess effektivitet. Inom 

ramen för denna utvärdering finns en möjlighet att utforma förslag på 

eventuella förändringar. Kommissionens rapport grundar sig bland annat på 

den s.k. Heidelbergrapporten,227 en studie av Förordningens tillämpning i de 

olika medlemsstaterna. Tillsammans med rapporten publicerades även en s.k. 

grönbok228  som inbjöd medlemsstaterna att yttra sig över kommissionens 

förslag. 

 

I rapporten redovisas att tillämpningen av Förordningen överlag är mycket 

tillfredställande. 229  Förordningen skapar förutsättningar för att 

gränsöverskridande tvister kan lösas genom enhetliga regler om domsrätt, 

juridiskt samarbete och ett flöde av rättsliga domar över landsgränserna, vilket 

i sin tur stärker den inre marknaden. 230  För att utveckla Förordningens 

effektivitet utpekas exekvaturförfarandet vara ett viktigt område för 

revidering.231  Rapporten åskådliggör hur exekvaturförfarandet kan vara både 

ekonomiskt betungande och tidsödande. Det förekommer också stora skillnader 

i handläggningstid mellan de olika medlemsstaterna, vilket blir tydligt då 

exekvaturförfarandet i genomsnitt kan ta alltifrån sju dagar till fyra månader.232 

För de fall en ansökan är bristfällig blir konsekvensen att handläggningstiden 

                                                                                                                            
införande av ett europeiskt betalningsföreläggande, EUT L 399, 30.12.2006; 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande 
av ett europeiskt småmålsförfarande, EUT L 199, 31.7.2007; Rådets förordning (EG) nr 4/2009 
av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och 
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, EUT L 7, 10.1.2009. 
226 Report from the commission to the European parliament, the council and the European 
economic and social committee on the application of the Council Regulation (EC) No 44/2001 
on the jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial 
matters, Brussels, 21.4.2009, COM(2009) 174 final (hädanefter kallad COM(2009) 174 final). 
227 Hess, Pfeiffer, och Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the 
member states, JLS/C4/2005/03 (hädanefter kallad Heidelbergrapporten). 
228 Green Paper on the review of Council Regulation EC) no 44/2001 on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters, Brussels, 
21.4.2009, COM(2009) 175 final (hädanefter kallad grönboken). 
229 COM(2009) 174 final, s. 3. 
230 COM(2009) 174 final, s. 3. 
231 COM(2009) 174 final, s. 4. 
232 COM(2009) 174 final, s. 4. 
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förlängs ytterligare. Över nittio procent av verkställighetsansökningarna är 

framgångsrika och endast en till fem procent av verkställbarhetsförklaringarna 

överklagas.233 I de undantagsfall när en verkställbarhetsförklaring överklagas, 

främst grundat på brister i delgivningen, riskerar dock handläggningstiden att 

utsträckas till flera år. 234 När ordre public-förbehållet anförs som en 

vägransgrund är det i stället främst kränkningar av rätten till en rättvis 

rättegång som aktualiseras. 235  Rapporten åskådliggör således hur 

exekvaturförfarandet i stort spelar en marginell roll, eftersom de allra flesta 

ansökningarna verkställs utan att de överklagas. 

 

Grönboken som gavs ut samtidigt med rapporten, återger i princip samma 

resonemang och ställer sig positiv till ett avskaffande av 

exekvaturförfarandet. 236  I grönboken betonas vikten av att skapa en inre 

marknad med fritt flöde av rättsliga avgöranden.237 Vidare hänvisar grönboken 

till den ovan nämnda utvecklingen inom den unionsrättsliga IP-rätten, där 

exekvaturförfarande i många fall har avskaffats. 238  Samtidigt som ett 

avskaffande av exekvaturfarandet förespråkas i grönboken, framhålls behovet 

av att bibehålla, alternativt skapa nya, vägransgrunder.239  

 

Både rapporten och grönboken visar på behovet av en reformering av 

exekvaturförfarandet för att skapa ett mer effektivt system för erkännande och 

verkställighet av domar inom unionen. I Sverige inkom ett antal yttranden med 

anledning av grönboken, varvid flertalet yttranden välkomnade avskaffandet av 

exekvaturförfarandet med reservationen att det bör skapas vägransgrunder som 

tar hänsyn till parternas skyddsintressen.240 Civilutskottet ställde sig positivt till 

en förändring och förenkling av exekvaturförfarandet, men betonade samtidigt 

                                                
233 COM(2009) 174 final, s. 4. 
234 COM(2009) 174 final, s. 4. 
235 COM(2009) 174 final, s. 4. 
236 Grönbok, s. 2. 
237 Grönbok, s. 2.  
238 Grönbok, s. 2. 
239 Grönbok, s. 2. 
240 Se bl.a. Domstolverket, Synpunkter på grönbok om översyn av Bryssel I- förordningen; Dnr 
807-2009 och Kronofogdemyndigheten, Remissen inbjudan att lämna synpunkter på grönbok 
om översyn av Bryssel I-förordningen,  
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vikten av att bibehålla nödvändiga rättsskyddsgarantier och värna om 

svarandens skyddsintressen.241  

 

6.1.2 Kommissionens ursprungliga förslag 
 
Mot bakgrund av de synpunkter som inkommit, framlades 2010 ett förslag från 

kommission för hur den nya Förordningen skulle se ut.242 I förslaget betonas 

återigen vikten av en inre marknad med ett fritt flöde av domar inom unionen. 

Ett avskaffande skulle därför förbättra förtroendet för den inre marknaden och 

leda till ökad ekonomisk aktivitet inom unionen. 243  Avskaffandet av 

exekvaturförfarandet motiveras med att förtroendet mellan de nationella 

rättsystemen inom unionen har ökat och nått en mognad, där 

exekvaturförfarandet kan anses skapa onödiga kostnader och hinder för ett fritt 

flöde av domar.244  

 

I förslaget föreslås ett avskaffande av exekvaturförfarandet med undantag för  

domar i förtalsmål och domar där en kollektiv grupp av kärande framför 

ersättningsanspråk i form av en kollektiv talan.245  Intressant är att det i 

förslagets art. 46 återfinns en ny vägransgrund som tar fasta på kränkningar av 

rätten till en rättvis rättegång. Vägransgrunden utgör inte uttryckligen ett ordre 

public-förbehållet, men har sannolikt samma syfte som processuell ordre 

public. Det är tydligt att kommissionen beaktat hur central denna rättighet är. 

Genom denna förändring avskaffades materiell ordre public i förslaget. 

Nuvarande art. 34 (2) kvarstod men i förändrad form varvid prövning flyttades 

till ursprungslandet.246  

 

 

                                                
241 Civilutskottet utlåtande, 2008/09:CU 38, Grönbok om översynen av Bryssel I- 
förordningen, s. 1 och 4. 
242 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning). Bryssel den 
3.1.2011, KOM(2010) 748 (Hädanefter kallad KOM(2010)748). I samband med förslaget kom 
även en konsekvensanalys se; Impact assessment SEC(2010) 1547 final. 
243 KOM(2010) 748, s. 6. 
244 KOM(2010) 748, s. 6. 
245 KOM(2010) 748, s. 6. 
246 Art. 45 KOM(2010) 748. 
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6.2 Den nya Bryssel I-förordningen 
 
Den 12 december 2012 godkändes ett omarbetat förslag av den nya 

Förordningen,247 som kommer att börja tillämpas från och med den 12 januari 

2015.248 En stor del av de förändringar som återfinns i den nya Förordningen är 

ett resultat av ovanstående revideringsarbete. En av de största förändringarna i 

den nya Förordningen är att exekvaturförfarandet har avskaffats. I 

Förordningens preambel framgår att avskaffandet av exekvaturförfarandet var 

ett nödvändigt steg för att skapa enhetliga regler och förutsättningar för ett fritt 

flöde av rättsliga avgöranden inom unionen. 249  Det fanns således starka 

politiska och ekonomiska motiv bakom avskaffandet. Det framkom att endast 

ett fåtal verkställbarhetsförklaringar överklagades och att ännu färre av dessa 

invändningar var framgångsrika. En drivkraft vara att ett avskaffande av 

exekvaturförfarandet skulle kunna öka handeln och förbindelserna inom 

unionen. Att ta bort exekvaturförfarandet synliggör unionens ambition att 

förstärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna, öka integrationen 

och stärka den inre marknaden. 

 

I den nya Förordningen skall en dom erkännas och verkställas så som om den 

har blivit meddelad i verkställighetslandet, utan krav på en 

verkställbarhetsförklaring.250 Vid de fall en dom inbegriper åtgärder och beslut 

som inte finns i medlemsstaten, skall åtgärden eller beslutet anpassas för att i 

möjligaste mån motsvara samma åtgärd eller beslut i verkställighetslandet.251 

De relativt långtgående planerna på att begränsa vägransgrunderna som 

föreslogs i förslaget från kommissionen, har inte accepterats. Det förefaller 

vara så att dessa förändringar var för långtgående för att medlemsstaterna 

skulle anta dem.252 De nya vägransgrunderna i den nya Förordningen är i 

princip överensstämmande med de grunder som återfinns i den nuvarande 

Förordningen. Möjligheten att anföra processuell ordre public såväl som 

                                                
247 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om 
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område 
(hädanefter nya Förordningen). 
248 Art. 81 nya Förordningen. 
249 Se Preambel (4) nya Förordningen. 
250 Art. 36 och 39 nya Förordningen. 
251 Art. 54 nya Förordningen. 
252 Arnt Nielsen, Common Market Law Review 50 (2013) s. 527. 
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materiell ordre public kvarstår således. De nya vägransgrunderna återfinns i art 

45 i den nya Förordningen och lyder som följer: 
 
”Vid ansökan från en berörd part ska erkännande av en dom vägras om 
 
a) ett sådant erkännande uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen (ordre public) i den 
anmodade medlemsstaten, 
 
b) domen är en tredskodom eller en annan dom som har meddelats mot en svarande i dennes utevaro 
och svaranden inte har delgetts stämningsansökan eller motsvarande handling i tillräckligt god tid 
och på ett lämpligt sätt för att kunna förbereda sitt svaromål, såvida inte svaranden haft möjlighet att 
överklaga domen men underlåtit detta, 
  
c) domen är oförenlig med en dom som har meddelats samma parter i den anmodade 
medlemsstaten, 
 
d) domen är oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i en annan medlemsstat eller i ett 
tredjeland mellan samma parter och rörande samma sak, under förutsättning att den först meddelade 
domen uppfyller de nödvändiga villkoren för erkännande i den anmodade medlemsstaten, eller  
 
e) domen är oförenlig med i) kapitel II avsnitt 3, 4 eller 5 om svaranden var en försäkringstagare, en 
försäkrad, en förmånstagare till ett försäkringsavtal, en skadelidande, en konsument eller en 
arbetstagare, eller ii) kapitel II avsnitt 6”253 
 
Vid en granskning av de nya vägransgrunderna som är av intresse för denna 

uppsats framgår att det endast rör sig om smärre språkliga ändringar och en ny 

numrering. Rent materiellt överensstämmer vägransgrunderna i den nya 

Förordningen med de vägransgrunder som återfinns i den nuvarande 

Förordningen. Jag kommer i nästkommande kapitel belysa varför 

vägransgrunderna behölls i princip i oförändrat skick, och även diskutera vad 

det kan få för konsekvenser för skyddet av art. 6. 

 

7 Den nya Förordningen och dess tillämpning 
 
Kapitel sju kommer att mot bakgrund av den redovisade revideringen av 

Förordningen i kapitel sex, innehålla en diskussion om den nya Förordningen 

och varför ordre public-förbehållet behölls vid dess revidering. Betoning 

kommer att läggas på frågan, om den antagna Förordningen kommer att få 

konsekvenser för skyddet av art. 6 i Konventionen. Avslutningsvis ämnar jag 

även att belysa några problem som kvarstår vid tillämpningen av den nya 

Förordningen och samtidigt föreslå några ändringar som kunde ha varit 

befogade i samband med revideringen.  

                                                
253 Art. 45 nya Förordningen. 
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7.1 Den nya Förordningen; två steg framåt, ett steg bakåt 
 
Det är tydligt att den nya Förordningen är ett resultat av de önskemål och 

ambitioner som kom till utryck i både Tampere 254 - och 

Stockholmsprogrammen255. Med hänsyn till denna utveckling var det naturligt 

att exekvaturförfarandet fick ge vika i den nya Förordningen. Kravet på en 

verkställbarhetsförklaring togs bort, men kvar återfinns fortfarande 

vägransgrunderna, i princip, i orört skick. 

 

Med hänsyn till utvecklingen inom den unionsrättsliga IP-rätten och att en 

eventuell invändning i verkställighetslandet kostar både tid och pengar, kan det 

framstå som märkligt att inte också vägransgrunderna inskränktes. Med tanke 

på att unionen klart och tydligt har uttalat en ambition om ett fritt flöde av 

rättsliga avgöranden utan onödiga hinder framstår den antagna versionen som 

en kompromiss. Frågan är varför medlemsstaterna valde att behålla 

vägransgrunderna och inte tog bort dem fullständigt eller åtminstone 

accepterade dem i mer begränsad omfattning i förslaget.256 Här är det också 

adekvat att fråga sig om skyddet för art. 6 i Konventionen har förändrats, samt 

om det bakomliggande syftet med revideringen kommer att uppfyllas. 

 

7.1.1 Anledningar till varför ordre public kvarstår 
 
Som redogjorts för tidigare, fanns det starka ekonomiska och politiska motiv 

bakom ett avskaffande av exekvaturförfarandet.257 Under revideringsarbetet 

höjdes dock röster mot en för långtgående förändring av Förordningen 

eftersom det, bland annat, fanns en rädsla för att ett avskaffande skulle bli på 

                                                
254 Europeiska rådet i Tammerfors den 15-16 Oktober 1999. Ordförandeskapets slutsatser se 
punkt 33 och 34. Tillgänglig på < http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_sv.htm> senast 
konsulterad 1 september. 
255 Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras 
skydd, C/115 4.5.2010, s. 13. 
256 Art. 43, 45 och 46 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, KOM 
(2010) 748. 
257 Impact assessment SEC(2010) 1547 final s 12. Se även Hess, Pfeiffer, och Schlosser, 
Heidelbergrapporten JLS/C4/2005/03 och CSES final report 17 december 2010. 
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bekostnad av skyddet av mänskliga rättigheter. 258  Kritiken som uppstod 

härstammar med stor sannolikhet från den tidigare utvecklingen och 

utformningen av i uppsatsen nämnda förordningar, som har avskaffat 

exekvaturförfarandet.259 Dessa förändringar har i vissa fall inneburit inskränkta 

möjligheter att vägra att erkänna och verkställa en dom i verkställighetslandet 

och även inkluderat ett borttagande av ordre public-förbehållet. 260 

Utvecklingen har således gått mot inskränkta vägransgrunder och processuella 

minimikrav i ursprungslandet. I stället för att anamma denna utveckling 

betonades, vid revideringen av Förordningen, vikten av att vidmakthålla 

säkerhetsventiler i Förordningen för att möjliggöra för medlemsstaterna att 

värna om skyddet av de mänskliga rättigheterna samt för att skydda grunderna 

för deras inhemska rättsordningar.261    

 

I detta hänseende bör man beakta att ordre public kan ses som ett sista uttryck 

för en nationell bestämmanderätt inom ett område som domineras av 

harmonisering och integration. Det finns därvidlag ett symbolvärde i 

medlemsstaternas möjlighet att kunna använda ordre public, om än i snävt 

begränsad omfattning. Ordre public utgör en sista möjlig utväg för en 

medlemsstat att hindra erkännande och verkställighet, och utgör därmed en 

princip som stater ogärna vill göra avkall på. En bidragande orsak skulle kunna 

vara att när ordre public aktualiseras rör det sig om en rättsregel eller ett 

domslut, som förefaller vara främmande och skulle kunna få stötande 

konsekvenser i verkställighetslandet. I de fall en dom strider mot antingen 

processuell eller materiell ordre public skulle det därför kunna rendera ett stort 

medialt intresse och även kunna bli en känslig politisk fråga.262 Att i dessa fall 

inte ha någon möjlighet att förvägra erkännande och verkställighet av en sådan 

                                                
258 Se bl.a. Arenas Garcia, Yearbook of private international law, vol 12 (2010); Beaumont och 
Johnston. J.Priv. Int´l L. vol 6 (2010); Cuniberti och Rueda. Rabels Zeitschrift füer 
ansläendiches und Internationales Privatrecht, Vol 75 (2011); och Dickinson. Yearbook of 
private international law, vol 12 (2010). 
259 Se ovan not 225. 
260 Exempel är bl.a. art. 20 (1) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av 
den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, EUT L 199, 31.7.2007. 
och art. 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 
2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande, EUT L 399, 30.12.2006. 	  
261 Se bl.a. Beaumont och Johnston. J.Priv. Int´l L. vol 6 (2010) s. 273 och Kuipers, Croatian 
Yearbook of European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 45. 
262 Se Hellner, JT nr 4 (2010/11) s. 1011. Hellner tar även upp denna aspekt i sin debattartikel. 
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dom skulle kunna vara svårt att motivera i den egna staten. Ordre public 

framstår i dessa fall som en önskad säkerhetsventil. 

 

Ännu en anledning till varför ordre public-förbehållet finns kvar är att 

mänskliga rättigheter har fått en upphöjd betydelse både inom unionen och för 

medlemsstaterna. Det är i detta sammanhang som vägransgrunderna får 

relevans. Både 34 (1) och 34 (2) i Förordningen kan användas för att 

tillförsäkra att den enskilde har fått sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

Att avskaffa dessa vägransgrunder skulle gå stick i stäv med utvecklingen inom 

unionen, där skyddet av mänskliga rättigheter har premierats. För att stärka 

denna ståndpunkt har det anförts att en stat på folkrättslig grund inte kan 

tillåtas göra avkall på sina skyldigheter gällande skyddet av grundläggande 

mänskliga rättigheter genom att, till exempel, inte kunna tillämpa materiell 

ordre public.263  

 

Det går inte heller att förneka att det fortfarande föreligger stora olikheter 

mellan medlemsstaternas rättsystem, inte minst avseende processuella frågor, 

vilket innebär att t.ex. kränkningar av mänskliga rättigheter kan ske och att 

behovet av vägransgrunder i verkställighetslandet i dessa fall är nödvändigt.264 

Det illustreras inte minst av en överbelastning av mål hos Europadomstolen 

och av de fall som jag har redovisat tidigare.  Därför förefaller det vara mindre 

önskvärt att enbart ursprungslandet skall ha en möjlighet att säkerställa att 

domstolsförfarandet har varit konventionsenligt. Det går inte heller att till fullo 

få vägledning av avskaffandet av exekvaturförfarandet och de förändrade 

vägransgrunderna i tidigare redovisade förordningar. Denna utveckling och 

förändring har skett på områden som är mindre problematiska ur ett 

rättighetsperspektiv. Förordningen omfattar ett betydligt större 

tillämpningsområde, mer komplicerade rättsförhållanden och riskerar att få 

                                                
263 Dickinson. Yearbook of private international law. vol 12 (2010) s. 260. 
264 Kuipers, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol 6 (2010) s. 45.  Ett exempel 
på de nationella skillnaderna är att i det ursprungliga förslaget föreslogs att 
exekvaturförfarandet skulle kvarstå avseende utomobligatoriska förpliktelser som grundade sig 
i kränkningar av personlighetsskyddet och privatlivet. Detta förslag gick inte igenom men 
motiverades av att det förelåg så stora skillnader i synen på dessa frågor mellan de olika 
medlemsstaterna.  
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större effekter för de enskilda.265 Med hänsyn till detta är även behovet av 

vägransgrunder i verkställighetslandet större.  

 

Vidare har unionen gett utrymme för medlemsstaterna att i strikt begränsade 

fall göra inskränkningar i den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och 

kapital på grundval av allmän ordning och tvingande lagstiftning.266 Dessutom 

finns ett ordre public-förbehåll även i Rom I267- och Rom II268-förordningarna. 

Att behålla ordre public i dessa fall, men inte när det gäller erkännande och 

verkställighet, har varit svårt att motivera. 269  Dessutom skulle eventuella 

skillnader mellan å ena sidan Rom I- och Rom II-förordningen och å andra 

sidan Förordningen potentiellt kunna leda till negativa konsekvenser som t.ex. 

forum shopping.270  

 

Det synes vara så att även de omarbetade vägransgrunderna i förslaget ansågs 

vara för radikala för medlemsstaterna att acceptera.271 De ekonomiska och 

politiska motiven kunde inte till fullo överväga dessa farhågor och därmed 

behölls möjligheten att tillämpa både processuell och materiell ordre public.  

 

7.2 Skyddet av art. 6 i den nya Förordningen 
 
Genom att avskaffa exekvaturförfarandet uppkommer frågan huruvida denna 

förändring får några konsekvenser för skyddet av art. 6 i Konventionen. I detta 

avseende kan det anföras att kritiken som framfördes under revideringsarbetet 

till viss del kan anses vara missriktat. Exekvaturförfandet i sin nuvarande 

utformning består i första ledet endast av ett ex parte-förfarande, där domstolen 

gör en begränsad formell prövning. Möjligheterna att vägra att erkänna och 

                                                
265 Dickinson. Yearbook of private international law. vol 12 (2010) s. 261. 
266 Dickinson. Yearbook of private international law. vol 12 (2010) s. 261. Se även FEUF art. 
36, 45 (3), 52 (1), 62, 65 (1) och 202. 
267 Art. 21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om 
tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 
268 Art. 21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om 
tillämplig lag om för utomobligatoriska förpliktelser. 
269 Se Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial 
matters COM 0748-C7-0433/2010-2010/0383 Committee on Legal Affairs och Dickinson. 
Yearbook of private international law. vol 12 (2010) s. 264. 
270 Dickinson. Yearbook of private international law. vol 12 (2010) s. 262. 
271 Arnt Nielsen, Common Market Law Review 50 (2013) s. 527. 
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verkställa en dom inträder först efter att en verkställbarhetsförklaring har blivit 

överklagad. Först då har en domstol möjlighet att tillämpa vägransgrunderna 

och t.ex. beakta processuell ordre public. Det är i vägransgrunderna skyddet för 

de mänskliga rättigheterna återfinns.  

 

Avskaffandet av exekvaturförfarandet betyder inte per se att skyddet för 

mänskliga rättigheter minskar eller att dessa vägransgrunder kommer att 

försvinna, vilket även den nya Förordningen är ett bevis för. Enligt min mening 

är ett avskaffande av exekvaturförfarandet i grund och botten en välkommen 

förändring. Det finns både ekonomiska och politiska motiv som väger tungt i 

detta sammanhang. Jag anser det också vara positivt att vägransgrunderna har 

fått kvarstå i ursprungligt skick. Genom att vägransgrunderna har behållits, 

medför revideringen inte någon nämnvärd skillnad i fråga om skyddet av art.6, 

som har varit central för denna framställning. Det finns argument för att t.ex. 

avskaffa möjligheten att tillämpa materiell ordre public med tanke på hur 

sällsynt det är att en sådan invändning görs och ännu mer sällsynt att den är 

framgångsrik. Argumentet är dock inte oantastligt, eftersom tillämpningen av 

materiell ordre public är så sällsynt, torde dess existens inte resultera i 

nämnvärt högre kostnader eller tidsspillan.  

 

Jag anser att det faktum att ordre public-förbehållet kvarstår i oförändrat skick 

visar på en konsekvent hållning till hur ordre public har behandlats inom andra 

mycket viktiga områden, exempelvis Rom I- och Rom II-förordningarna, och 

även för skyddet av den fria rörligheten inom unionen. Det finns också ett 

symbolvärde i att inte ytterligare inskränka möjligheten att tillämpa ordre 

public då dess innehåll mer och mer utgörs av mänskliga rättigheter. 

  

Att bibehålla en möjlighet för medlemsstaterna att försvara skyddet för de 

mänskliga rättigheterna torde kunna öka EU:s legitimitet. Att behålla nämnda 

vägransgrunder utgör ett bevis på att principen och ambitionen att det skall 

föreligga ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna ännu inte till fullo har 

uppnåtts. Det unionsrättsliga samarbetet utvecklas och i takt med att det 

fördjupas kommer behovet av att skydda grundläggande mänskliga rättigheter 

förhoppningsvis minska. En anslutning till Konventionen skulle, enligt min 
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mening, i detta avseende vara positivt. Det skulle i princip kunna utesluta 

risken för en möjlig konflikt och olikartade tolkningar mellan de två 

domstolarna.  

 

7.3 Var avskaffandet av exekvaturförfarandet nödvändigt? 
 
Genom avskaffandet av exekvaturförfarandet skall en dom numera erkännas 

och verkställas utan ett krav på en verkställbarhetsförklaring. Domen skall med 

andra ord i princip kunna verkställas direkt, som om den var meddelad i 

verkställighetslandet. Den formella kontrollen kommer således att ligga hos 

den behöriga myndigheten i den verkställande medlemsstaten. Det är en 

välkommen förändring med tanke på de få fall av verkställbarhetsförklaring 

som överklagas. Den nya Förordningen har heller inga krav på att den svarande 

skall ha en adress eller ett ombud i medlemsstaten,272 och en dom skall endast 

översättas om det är nödvändigt för handläggningen.273 Det är en förändring 

som potentiellt kommer att minska kostnaderna för den enskilde och göra det 

enklare att verkställa en dom i en annan medlemsstat. Numera kommer det 

även att finnas möjlighet att på ett tidigare stadium använda säkerhetsåtgärder 

som kan vara av stor vikt för den enskilde.274 Förändringarna är positiva och 

kommer med stor sannolikhet sänka kostnaderna och samtidigt skapa ett mer 

effektivt förfarande. Det skulle i sin tur kunna öka möjligheter till ett fritt flöde 

av rättsliga avgöranden och leda till en stärkt inre marknad med ökad handel. 

 

Överlag låter förenklingen av förfarandet positiv, men det föreligger vissa 

tvivel om huruvida förändringarna verkligen kommer att få den önskade 

effekten. Här bör frågan ställas om det verkligen var nödvändigt att avskaffa 

exekvaturen för att komma till rätta med de problem som låg till grund för 

förändringen. Exekvaturförfarandet har i svensk rätt funnits över en längre 

tid.275 Att det numera blir olika behöriga myndigheter i medlemsstaterna som 

först kommer att konfronteras med en dom och tillhörande intyg skulle kunna 

leda till en rad bekymmer.  

                                                
272 Se art. 41 (3) nya Förordningen. 
273 Se art. 42 (2) nya Förordningen. 
274 Se art. 40 nya Förordningen. 
275 Hellner, JT nr 4 (2010/11) s. 1004. 
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Eftersom det tidigare har krävts en verkställbarhetsförklaring har alla domar 

som skall verkställas blivit formellt prövade vid en domstol eller myndighet. 

Numera kommer den behöriga verkställande myndigheten konfronteras med 

utländska domar i ett initialt skede. Det finns därför en risk för att inte 

tillräcklig kompetens finns hos de aktuella myndigheterna för att kunna 

verkställa dessa domar på ett effektivt sätt.276 Förordningens tillämpnings-

område är stort och till viss del komplext. Det rör sig inte endast om rättsliga 

avgöranden där en part förpliktas utbetala en summa pengar, utan domarna kan 

beröra en rad olika rättsområden med olika typer av åtgärder och beslut. Att i 

ett inledande skede använda sig av en domstol där kompetens och rutin i fråga 

om verkställigheten redan finns skulle innebära vissa fördelar. Ett exempel på 

när problem annars kan uppstå är art. 54 i den nya Förordningen, som stadgar 

att en åtgärd eller ett beslut som saknar motsvarighet i nationell rätt, skall 

anpassas till en åtgärd som finns i medlemsstaten med syfte att motsvara 

samma mål och intressen. Denna bedömning skulle kunna rendera svårigheter 

och det är av vikt att kompetens finns för att göra en sådan bedömning, annars 

riskerar förfarandet dra ut på tiden.277 Dessutom kommer en person som vill 

verkställa en dom ställas inför frågor om hur verkställighetsförfarandet är 

utformat i de olika medlemsstaterna. Eftersom det med största sannolikhet sker 

i ett främmande rättssystem skulle det sannolikt innebära ett behov av 

rättshjälp.278 De procedurerna kan dessutom vara olika mellan medlemsstaterna 

och öka kostnaderna för den enskilde.279  

 

När verkställighet söks skall den svarande bli underrättad inom rimlig tid innan 

den första verkställighetsåtgärden har ägt rum.280 Detta är ett synnerligen 

allmänt hållet uttalande, som skulle kunna påverka hur snabbt en verkställighet 

faktiskt kan ske. Även om jag personligen anser det positivt att behålla 

vägransgrunderna, har de ansetts vara en källa till utdragna 

                                                
276 Dickinson. Yearbook of private international law. vol 12 (2010) s. 267. 
277 Je Timmer. J.Priv. Int´l L. vol 9 (2013) s. 137f. 
278 Je Timmer. J.Priv. Int´l L. vol 9 (2013). 138. Se även art. 74 i nya Förordningen. 
279 Cuniberti och Rueda. Rabels Zeitschrift füer ansläendiches und Internationales Privatrecht, 
Vol 75 (2011) s. 311. 
280 Preamabel (32) nya Förordningen. 
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verkställighetsprocesser och problemen kvarstår fortfarande. 281  Det nya, 

enklare förfarandet som till stor del bygger på användningen av 

standardformulär och ett slopat krav på översättning, kan även innebär en ökad 

risk för bedrägeri. Borttagandet av exekvaturförfarandet och domstolens 

funktion som kontrollorgan skulle potentiellt minska möjligheten att upptäcka 

dessa fall, eftersom en domstol dels kan ha en avskräckande funktion, dels ha 

större möjlighet och erfarenhet att upptäcka dessa fall. 282 

 

Avslutningsvis har tvivel uttryckts avseende den statistik som ligger till grund 

för revideringsarbetet. Statistiken har utpekats ge en missvisande bild av hur 

stora de ekonomiska effekterna skulle bli vid ett avskaffande av 

exekvaturförfarandet. 283  Eftersom de ekonomiska motiven var en viktig 

anledning till revideringen, kan det ifrågasättas om behovet verkligen var så 

stort som gjordes gällande. Det faktum att väldigt få 

verkställbarhetsförklaringar överklagas och ännu färre faktiskt leder till att en 

dom förvägras erkännande och verkställighet innebär inte nödvändigtvis att 

den logiska konsekvensen blir att ta bort hela förfarandet. I ett annat perspektiv 

skulle det vara mer naturligt att göra en analys av varför den synnerligen 

begränsade och formella prövningen ledde till tidsutdräkt och stora kostnader. 

Mot denna bakgrund skulle man ha kunnat försöka förebygga problemen utan 

att nödvändigtvis avskaffa exekvaturförfarandet.  

 

Det finns en reell risk för att förändringen inte till fullo kommer bli så effektiv 

som är tänkt. Istället finns risken för en halvmesyr, där syftet att minska 

tidsåtgången och kostnaden inte kommer att uppfyllas. I detta avseende är det 

av central betydelse att det klart och tydligt anges var och hur en person skall 

gå tillväga för att få en dom verkställd samt att rätt kompetens finns hos den 

verkställande myndigheten eller domstolen för att faktiskt kunna verkställa 

domar som härrör från en annan medlemsstat.284  

                                                
281 Impact assessment SEC(2010) 1547 final s 12. Vid ett överklagande kan processen ta flera 
år. 
282 Dickinson. Yearbook of private international law. vol 12 (2010) s. 267f. 
283 Se Je Timmer. J.Priv. Int´l L. vol 9 (2013) s.141-145 och Dickinson. Yearbook of private 
international law. vol 12 (2010) s. 255 not 53. Problemen utpekas primärt vara den statistiska 
grunden, antalet svar i undersökningarna och beräkningarna samt slutsatserna som tagits 
utifrån detta. 
284 I detta avseende kan art. 74 nya Förordningen beaktas. 
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7.4 Alternativa lösningar 
 
I det underlag som ligger till grund för avskaffandet av exekvaturförfarandet 

framkommer att ett stort problem är de stora skillnaderna länderna emellan. I 

vissa länder är exekvaturförfarandet snabbt och effektivt medan det tar längre 

tid och kostar mer i andra länder. 285  Istället för att avskaffa exekvatur-

förfarandet skulle en möjlig kompromiss ha kunnat vara att hämta inspiration 

från Underhållsförordningen.286 Däri stadgas olika typer av tidsramar för hur 

lång tid exekvaturförfarandet, respektive en överprövning, skall ta. 287  En 

liknande modell i den nya Förordningen skulle ha kunnat motverka nämnda 

skillnader mellan medlemsstaterna och resultera i ett snabbare och mer 

effektivt förfarande, samtidigt som exekvaturförfarandet hade kvarstått. Det 

skulle även sätta press på de länder där problemen förefaller vara störst och 

tvinga dem att prioritera dessa frågor.  

 

En möjlig lösning som, har föreslagits, är att skapa förutsättningar för ett 

centralt clearing-system, där medlemsstaterna och parterna skulle kunna 

använda sig av elektroniska dokument och ett nytt system för autentisering och 

kommunikation.288 Ett annat alternativ är att skapa ett självständigt europeiskt 

verifikationsförfarande. 289  Båda dessa idéer skulle eventuellt kunna bidra till 

att minska skillnaderna mellan de olika medlemsstaterna och potentiellt minska 

kostnader samt eliminera vissa problem som kan uppstå med översättningar 

och verifikationer. 

 

Utformningen av vägransgrunderna skulle även kunnat omformuleras utan att 

för den skull inskränka deras funktion. Jag anser att det skulle ha varit möjligt 

                                                
285 Impact assessment SEC(2010) 1547 final s. 12f. 
286 Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, 
tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om 
underhållsskyldighet, EUT L 7, 10.1.2009. 
287 Se art. 30, 32 (5) och 34 (2).Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om 
domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i 
fråga om underhållsskyldighet, EUT L 7, 10.1.2009. 
288 Dickinson. Yearbook of private international law. vol 12 (2010) s. 266 not 121. 
289 Cuniberti och Rueda. Rabels Zeitschrift füer ansläendiches und Internationales Privatrecht, 
Vol 75 (2011) s. 311. 
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att ta bort art. 45 (b) i den nya Förordningen.290  Denna vägransgrund stadgar 

vad som skall gälla när en dom är meddelad i en svarandes frånvaro och 

stadgar dennes rätt till svaromål. Rättigheten omfattas dock redan av ordre 

public-förbehållet med hänsyn till vad jag anfört tidigare i uppsatsen och gör 

den nuvarande vägransgrunden i art. 45 (b) överflödig.291 Det som emellertid 

talar för att behålla denna vägransgrund är oviljan att tillämpa ordre public 

samt det faktum att den, till skillnad från ordre public-förbehållet, är tydligt 

utformad.  

 

En annan fråga av intresse är huruvida uppenbarhetskravet i ordre public-

förbehållet bör tas bort. I dagsläget är syftet med kravet att begränsa 

tillämpningen av ordre public. Samtidigt står det dock klart att ordre public 

endast skall tillämpas i exceptionella fall, inte minst med beaktande av EU-

domstolens praxis. Det finns sålunda en risk för att uppenbarhetskrav kan 

misstolkas och leda till att en kränkning av art. 6 måste uppfylla en högre grad 

av seriositet för att utgöra ordre public. Min uppfattning är att kränkningar av 

art. 6, omfattas av ordre public eftersom en sådan kränkning skall betraktas 

som en uppenbar kränkning av grunderna för rättsordningen i en medlemsstat.  

Att uppenbarhetskravet finns för att markera att ordre public endast skall 

tillämpas i exceptionella fall är förståeligt, med tanke på att det är av vikt för 

unionen att Förordningen tillämpas på ett effektivt sätt. I detta avseende är det 

av vikt att separera huruvida en kränkning har ägt rum, från frågan huruvida 

denna kränkning skall anses vara mer eller mindre allvarlig. Jag är av åsikten 

att tydligare praxis på området eller alternativt ett slopande av 

uppenbarhetskravet skulle kunna vara till en hjälp, eftersom det i dagsläget 

finns en risk, om än liten, för att uppenbarhetskravet inskränker tillämpning av 

ordre public i för hög utsträckning, speciellt med hänsyn tagen till mänskliga 

rättigheter.  

 

 

 

 

                                                
290 Tidigare art. 34 (2) i Förordningen. 
291 Se kapitel 4 för ett resonemang om huruvida art. 6 omfattas av ordre public. 
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8 Sammanfattning och avslutande reflektioner 
 
Dagens globaliserade värld uppställer många olika krav på stater. Unionsrätten 

och Konvention utgör härvidlag två mycket betydelsefulla rättssystem som 

påverkar de europeiska medlemsstaterna på olika sätt. Rättssystemen 

överlappar till viss del varandra, vilket kan leda till ett ökat skydd av de 

mänskliga rättigheterna. En parallellexistens av regelsystem kan också öka 

risken för en konflikt. Därför är det positivt att unionsrätten och Konventionen 

i de flesta fall lever i ett symbiotiskt förhållande där skyddet för mänskliga 

rättigheter värderas högt.  

 

Samtidigt får inte en presumtion för att en annan konventionsstat agerar 

konventionsenligt gå ut över den egna statens skyldighet att uppmärksamma 

och förhindra att kränkningar verkställs inom den egna staten. Konventionen 

uppställer krav på att rätten till en rättvis rättegång skall respekteras. Därför 

skall en medlemsstat inte verkställa en dom när det ursprungliga 

domstolsförfarandet kränkt rättigheterna i art. 6. En domstol och 

konventionsstat måste därför säkerställa att det ursprungliga 

domstolsförfarandet har respekterat grundläggande rättigheter och i de fall en 

kränkning har ägt rum vägra att erkänna och verkställa domen. Härvidlag skall 

också påminnas om att art. 6 även kan stadga en rätt att få en dom erkänd och 

verkställd. Det är därför av vikt att tolkningen och tillämpningen av art. 6 i 

förhållande till Förordningen tolkas på ett sätt som inte riskerar att kränka 

denna rättighet. 

 

Alltjämt växer och utvecklas unionen och dess regelverk. Den fria rörligheten 

av domar utgör idag nästan en ”femte frihet” inom unionen. Därför föreligger 

en möjlig konflikt mellan å ena sidan den fria rörligheten av domar med 

ömsesidig respekt mellan medlemsstaterna och, å andra sidan kravet på att 

förvägra en dom erkännande och verkställighet när domstolsprocessen kränkt 

art. 6. I dessa fall påverkar numera både unionsrätten och Konventionen vad 

som sägs utgöra grunderna för våra rättssystem. Ordre public har ansetts ta 

vara på den nationella bestämmanderätten, men har gradvis förlorat sin 

nationella särprägel och framstår idag mer som en gemensam europeisk ordre 
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public. Begreppet är oklart, men mänskliga rättigheter bör idag utgöra en 

självklar del av detsamma. Den fria rörligheten måste därför ge vika i de fall en 

konflikt uppstår. 

 

Förändringen och effektiviseringen av Förordningen är en naturlig följd av 

unionens utveckling. Motiven bakom avskaffandet av exekvaturförfarandet är 

lätta att förstå. Huruvida resultatet blir det förväntade är en annan sak. Jag 

välkomnar dock med acklamation beslutet att behålla ordre public och valet att 

inte underminera skyddet för Konventionen i Förordningen.  

 

Det är med intresse jag åser hur Förordningen kommer att utvecklas och vilka 

konsekvenserna blir för de mänskliga rättigheterna.  
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