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nackdel kan vara den ökade målströmningen till de allmänna domstolarna, vilket kan
vara resurskrävande. Även antalet exekvaturmål i Svea hovrätt kommer förmodligen att
öka. Den största fördelen med förordningen är att den har avskaffat exekvaturförfaranden i form av nationella verkställighetsförklaringar. Sådana verkställighetsförklaringar
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On the first of August 2007, the regulation of a European small claim procedure
(EU) No. 861/2007 entered into force. The regulation is however fully administered
from the first of January 2009, and shall be used in all member states, besides Denmark. The small claim procedure composes only an alternative procedure to the
member states existing small claim provisions. In Sweden the regulation composes
an alternative to the provisions in the Act (1942:740) of procedure.
The aims of the regulation are to simplify, precipitate and to make the handling of
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1. Inledning
1.1

Bakgrund

Förordningen om inrättande av ett europeisk småmålsförfarande (EG) nr. 861/2007 (hädanefter förordningen eller småmålsförordningen) trädde ikraft den 1 augusti år 2007
och tillämpas från och med 1 januari år 2009.1 Småmålsförordningen ska tillämpas i
samtliga medlemsstater, med undantag av Danmark.2 Syftet med denna förordning är att
förenkla, påskynda samt minska kostnaderna för gränsöverskridande mål om mindre
värden. Förordningen varken harmoniserar eller ersätter redan befintliga småmålsförfaranden utan utgör ett alternativ till nationella rättegångsförfaranden.3
Enligt utsökningsbalkens bestämmelser krävs stöd i lag för att en utländsk dom ska
verkställas.4 Sådant stöd i lag finns bland annat i småmålsförordningen.5 Förordningen
gör det även enklare för parterna att få erkännande och verkställighet av ett avgörande i
det europeiska småmålsförfarandet i en annan medlemsstat.6 Enligt artikel 20 i förordningen ska en dom som meddelats i en medlemsstat erkännas och verkställas i en annan
medlemsstat utan mellanliggande åtgärder. Vidare ska det inte finnas någon möjlighet
att invända mot erkännandet.7
I rättegångsbalken finns det bestämmelser om småmål och i och med att småmålsförordningen trädde ikraft 1 januari år 2009 medför detta viktiga förändringar i gällande
rätt.8 Cirka 30 procent av alla tvistemål mellan åren 2005 till 2009 i Sverige är småmål.

1

Se prop. 2007/08:165 s.1.

2

Se artikel 2.3 i förordning (EG) nr. 861/2007 (hädanefter småmålsförordningen eller förordningen). Se
även skäl 38 i ingressen till förordningen.

3

Se artiklarna 1 och 29 i förordningen.

4

Se 3 kap. 2 § UB.

5

Se även förordning (EG) nr. 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område (hädanefter Bryssel I-förordningen).

6

Se skäl 8 i ingressen till förordningen.

7

Se artikel 20.1 i förordningen.

8

Se 1 kap. 3 d § RB.
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Det motsvarar cirka 21 200 småmål.9 I Europa uppskattas att antalet småmål som skulle
avgöras med stöd av förordningen uppgå till fem miljoner per år.10
För att småmålsförordningen ska aktualiseras ska fyra förutsättningar vara uppfyllda:
domstolen ska vara behörig att ta upp målet, målet ska vara av gränsöverskridande karaktär, målet ska röra vissa rättsliga frågor och fordran får inte överskrida ett visst belopp.11 Småmålsförordningen saknar dock bestämmelser om vilka behörighetsregler
som ska gälla. Vägledning kan hämtas från Bryssel I-förordningen.12
En förordning är direkt tillämplig13 och EU-rätten har vid konflikt med intern lagstiftning företräde.14 I artikel 19.1 i småmålsförordningen står det uttryckligen att svensk
processrätt gäller om inget annat följer av denna förordning.

1.2

Syfte och avgränsning

I studien kommer småmålsförordningen att behandlas utifrån ett svenskt perspektiv.
Studien avser att belysa förordningens syfte, tillämpningsområde, förfarandet och även
hur domar kan erkännas och verkställas. Vidare kommer för- och nackdelar med förordningen att behandlas. Det europeiska förfarandet kommer att sättas i förhållande till
rättegångsbalkens förfarande.
Studien kommer att besvara följande frågeställningar:
Huvudfrågeställning: påverkar ikraftträdandet av förordningen om ett europeiskt
småmålsförfarande handläggningen enligt svenska civilprocessuella regler? Om
så är fallet på vilket sätt?
Delfråga: vilka krav uppställs för att förordningen ska kunna tillämpas?
9

Se Domstolsverkets statistik år 2009, http://www.domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik2009.pdf,
tillgänglig den 3 april 2010.

10

Se Lindholm, SvJT 2008, s. 849.

11

Se grönbok om ett europeiskt betalningsföreläggande och om åtgärder för att förenkla och påskynda
handläggningen av tvister om mindre värden, KOM (2002) 746 slutlig (hädanefter grönbok), s. 58–60.

12

Se artikel 1 i förordningen (EG) nr. 44/2002 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (hädanefter Bryssel I-förordningen).

13

Se artikel 288 EUF (f.d. 249 EG).

14

C-6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L.
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Studien kommer endast att behandla ett småmålsförfarande utifrån förordningen och rättegångsbalken. Därmed kommer inte andra alternativa rättegångsförfaranden att behandlas närmare.

1.3

Metod och material

I denna studie kommer som nämnts småmålsförordningen att behandlas. Studien är i
huvudsak komparativ och deskriptiv med viss problembaserad inslag.
Eftersom förordningen trädde ikraft relativt nyligen så är rättspraxis på området fortfarande begränsat. Jag har utgått från småmålsförordningen och vägledning till förordningen har hämtats från de europeiska organens förberedande rättsakter. För att utreda
domsrätt, erkännande och verkställighet har vidare Bryssel I-förordningen studerats. Då
studien utgår från ett svenskt perspektiv har rättegångsbalken med tillhörande förarbeten
och utsökningsbalken inom området också behandlats.

1.4

Terminologi

Vissa begrepp och uttryck kommer att behandlas särskilt nedan även om de kommer att
förklaras i sitt sammanhang. Dessa begrepp är av betydelse då de är centrala i förordningen och rättegångsbalken.
Enligt artikel 2.1 i förordningen är ett småmål, mål där tvisten har en gränsöverskridande karaktär, inom privaträttens område, fordrans värde överstiger inte 2 000 euro samt
att det är en behörig domstol tar upp målet.
Dispositiva tvistemål av mindre värde, återfinns i rättegångsbalken och avser mål där
förlikning om saken är tillåten. Vidare får fordrans värde inte överstiga ett halvt prisbasbelopp.15 Vad gäller rättens sammansättning består rätten endast av en lagfaren domare.16 En begränsning finns i ersättningsskyldigheten vad gäller rättegångskostnader,
vidare krävs prövningstillstånd för att hovrättens ska pröva tingsrättens dom.17 Det finns
också särskilda bestämmer vad gäller allmän rättshjälp.18
15

Ett halvt basbelopp är 21 200 kr.

16

Se 1 kap. 3 d § 1st. RB.

17

Se 18 kap. 8 a § och 49 kap. 12 § RB.

18

Se rättshjälpslagen (1996:1619).

3

Erkännande och verkställighet innebär i detta sammanhang att erkännande av en dom är
att domen ska få positiv och negativ rättskraft i den andra medlemsstaten samt kunna
verkställas där.19 En dom som har meddelats i en medlemsstat ska kunna verkställas i
övriga medlemsstater.20 I Sverige är det Kronofogdemyndigheten som är den myndighet
som behandlar sådana ärenden.21

1.5

Disposition

Kapitel 1 ger en generell bakgrund till förordningen och hur den är tillämplig på svensk
processrätt. I kapitel 2 kommer förordningen att presenteras mer grundligt och dess syfte kommer att belysas och presenteras. Vidare kommer förordningens bestämmelser om
erkännande och verkställighet att jämföras med Bryssel I-förordningen. Kapitel 3 kommer att behandla svensk lagstiftning inom området samt hur ett rättegångsförfarande går
till. I kapitel 4 kommer förordningens bestämmelser att jämföras med rättegångsbalkens
bestämmelser och är ett uppsamlingskapitel där det som har behandlas i kapitel 2 och 3
kommer att belysas. En sammanfattning kommer att ske i kapitel 5 där studiens syfte
och frågeställningar kommer att besvaras.

19

Se Pålsson, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen, s. 270.

20

Se Pålsson s. 290.

21

Se 1 kap. 3 § UB.
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2 Handläggning enligt småmålsförordningen
2.1

Kort historik

Vid Europarådets möte i Tammerfors den 15-16 oktober år 1999 diskuterades ett skapande av ett gemensamt område för frihet, säkerhet och rättvisa inom den inre marknaden. Man diskuterade rättvisa och att medborgarna inom Europa avskräcks eller hindras
från att utöva sina rättigheter på grund av komplicerade rättsregler i medlemstaterna.22
Vid mötet i Tammerfors diskuterades även gemensamma mininormer för flerspråkiga
formulär och andra handlingar som kan användas i gränsöverskridande domstolsärenden
inom EU. Vidare uppmanades kommissionen och rådet att införa särskilda regler för
snabbare och enklare rättegångsförfarande vad gäller tvister med mindre värde. Förfarandet skulle även innebära att domar och andra avgöranden skulle kunna erkännas och
verkställas i samtliga medlemstater utan mellanliggande åtgärder.23
Kommissionen och rådet upprättade år 2000 ett åtgärdsprogram där genomförande av
principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område skulle medföra
att ett småmålsförarande skulle blir mindre kostsamt och enklare. Andra prioriteringar
som fanns på agendan var ett avskaffande av exekvaturförfarandet för obestridda fordringar.24
Följden av mötet i Tammerfors ledde till att kommissionen utgav en grönbok där kommissionen utredde behovet av ett gemensamt rättegångsförfarande för småmål. Det primära syftet med grönboken var att insamla information om medlemsstaternas befintliga
rättegångsförfarande i småmål för att utreda om behovet för en gemensam reglering
fanns.25 Kommissionens grönbok bekräftades av medlemstaterna och genom Haagprogrammet ansåg man att behovet fanns för ett gemensamt förfarande.26

22

Se Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 och se även skäl 4 i ingressen till
småmålsförordningen.

23

Se Tammerfors punkt 31 och 34.

24

Se KOM (2009) 263 slutlig–en utvärdering av Haagprogrammet och handlingsplan, s. 11.

25

Se Grönbok s. 49–73.

26

Se förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, KOM (2005) 87 slutlig, 15.3.2005, s. 5 (hädanefter KOM).
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Två frågor diskuterades i grönbok och dessa två frågor var av betydelse för en enhetlig
rättsakt inom EU. Den första frågan som utreddes var om en gemensam rättsakt skulle
gälla enbart tvister med gränsöverskridande karaktär eller även gälla interna tvister.
Kommissionens argument, som även den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén delade, var att väsentliga skillnader i medlemstaternas processrätt kan snedvrida
konkurrensen mellan företag som verkar i ett annat land. Vidare kan sådana hinder vara
ett hot mot den fria etableringsrätten inom EU då företag avskräcks från att etablera sig i
andra medlemstater.27
Den andra frågan som diskuterades var vilken typ av rättsakt som skulle vara mest
lämplig för ett sådant rättegångsförfarande. Både för- och nackdelar med förordningen
diskuterades. Fördelarna med en förordning var att den är direkt tillämplig och lämnar
inte medlemsstaterna något manöverutrymme. Man såg inte att detta skulle bli ett problem då ett nytt europeiskt småmålsförfarande endast skulle betraktas som ett alternativ
till medlemsstaternas nationella rättegångsförfaranden.28

2.2
2.2.1

Förordningens syfte och tillämpningsområde
Sänka kostnaderna

Ett av förordningens syfte är att begränsa kostnaderna i tvister av mindre värde. Den
huvudsakliga orsaken till detta är att det blir för kostsamt med en process och när det
kommer till gränsöverskridande tvister blir omständigheterna för komplicerade. Många
gånger avskräcks parterna att processa då de anser att det blir för kostsamt och detta i
sig strider mot bestämmelserna i artikel 67 EUF.29 Ett typexempel kan vara att den fordran som parterna tvistar om är av ringa värde och kostnaden för en processföring är
oproportionerlig till fordrans värde.
Kostnader som uppstår vid gränsöverskridande tvistemål är exempelvis kostnader för att
anlita två ombud, kostnader med översättning, kostnader för vittnen samt andra diverse
27

Se grönbok s. 6–7 och yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, EUT 2006 C
88/14, p. 4 (hädanefter ECOSOC).

28

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 7.

29

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 46.
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kostnader. Enligt småmålsförordningen är det inte obligatoriskt att bli företrädd av ombud. Hjälpen är begränsad och avser endast praktisk hjälp med att fylla i rättegångsformulären. Vidare finns det bestämmelser i förordningen om att domstolen vid behov ska
upplysa de berörda parterna om procedurfrågor.30
Enligt grönboken var en huvudsaklig tanke med att låta domstolstjänstemän hjälpa till
att effektivisera processansökan. Genom att domstolen skulle tillhandahålla sådan hjälp,
skulle antalet bristfälliga och ofullständiga handlingar inte behöva rättas till senare.31
ECOSOC yttrade sig över förordningens bestämmelser om att inget ombud behövs.
Kommittén tyckte att konsumentorganisationer borde ges tillfälle och möjlighet att få
företräda konsumenter i konsumenttvister. Detsamma gäller näringsidkare då olika
branschorganisationer kan få företräda sina medlemmar. Vidare är denna möjlighet vanlig i alternativ tvistelösning dock är den inte lika vanlig i medlemsstaternas processlagstiftning.32
I artikel 16 i förordningen ges bestämmelser om rättegångskostnader och dessa bestämmelser kan likna rättegångsbalkens bestämmelser.33 Då syftet med småmålsförordningen är att effektivisera processer av mindre värde ska inte den tappande parten betala
för alla kostnader som kan uppstå i samband med förfarandet. Kostnaderna bör begränsas till vad som står i proportion till fordrans värde eller nödvändiga kostnader som
uppstår vid förfarandet.34

Vidare ansåg kommissionen att om den förlorade parten var en fysisk person som inte
hade ett ombud ska denna inte var skyldig att betala för motpartens ombud.35 ECOSOC
yttrade sig över kostnadsaspekten och ansåg att vaga begrepp såsom ”orättvis eller oskäligt” inte var förenligt med harmoniseringsarbete inom EU.36 ECOSOC ansåg att om
30

Se artiklarna 10–12.2 och se även skälen 21–22 i ingressen till småmålsförordningen.

31

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 63.

32

Se ECOSOC, s. 65.

33

Se 18 kap. 8 a § RB.

34

Se skäl 29 i ingressen till småmålsförordningen.

35

Se KOM (2005) 87slutlig, s. 16.

36

Se yttrande från ECOSOC, s. 66.
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dessa två begrepp tolkas olika av medlemsstaterna kan ett mer komplicerat och kostsamt förfarande uppstå.
2.2.2

Förenkla handläggningen

En förenklad handläggning av tvister och ett förenklat domstolsförfarande är ett annat
syfte med förordningen.37 Grönboken har behandlat tänkbara möjligheter till ett enklare
rättegångsförfarande. Av mindre intresse är att det som behandlats i grönbok redan finns
på ett eller annat sätt i medlemsstaternas småmålsförfarande.38
Genom att standardisera ansökningsblanketter och andra formulär blir det lättare att fylla i dem och lättare att inleda ett förfarande. Ett ansökningsformulär ska innehålla enkla
uppgifter om parternas och domstolens namn och adress, vad tvisten handlar om, vad
som yrkas, datum och namnteckning.
Det huvudsakliga syftet med den förenklade terminologin är att undvika svåra juridiska
termer som nästan bara jurister känner till. Vidare föreslog kommissionen, genom att
lägga till anvisningar för hur formuläret ska fyllas i kan misstolkningar och förseningar
undvikas.39
Ett europeiskt småmålsförfarande ska vara skriftligt men kan enligt förordningen även
vara muntligt.40 I förordningens artikel 4.1 finns det bestämmelser om hur ett förfarande
börjar, det vill säga hur en kärande ska gå tillväga. En kärande ska fylla i det standardiserade ansökningsformuläret som återfinns i bilaga I (A) i förordningen.
Formuläret ska i sin tur lämnas till den behöriga domstolen.41 Formuläret kan lämnas på
olika sätt, direkt per post eller genom något annat kommunikationsmedel såsom via fax
eller e-post. Dock om det godkänts av den medlemsstat där förfarandet inleds. I artikel
4.2 stadgas det att medlemsstaterna ska informera kommissionen om vilka kommunikationssätt de godkänner som kommissionen vidare ska offentliggöra.

37

Se artikel 1 och skälen 7–8 i ingressen till förordningen.

38

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 62.

39

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 62.

40

Se artiklarna 5.1 och 8 i förordningen.

41

Se skäl 11 i ingress till förordningen.
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En förutsättning för att parterna använder sig av formuläret är att det är tillgängligt eller
att det är lätt att få tag på. I grönboken förelog kommissionen att ansökningsformuläret
och övriga handlingar borde läggas ut på Internet. Det bli enklare för parter som är bosatta i en annan medlemsstat än domstolsstaten att ta del av det gemensamma formuläret.42 I artikel 4.5 i förordningen stadgas att det är upp till medlemstaterna att se till att
ansökningsformuläret finns tillgängligt vid samtliga domstolar där ett europeiskt småmålsförfarande kan inledas.
En viktig förutsättning för en effektiv ansökan och delgivning är att man rent språkligt
förstår innehållet. I Tammerfors behandlade det Europeiska rådet gemensamma mininormer för flerspråkliga formulär som kan användas i gränsöverskridande domstolsärenden.43 Artikel 6 i förordningen uppställer bestämmelser för det eller de språk som
ska användas vid inlämnade av ansökan, svaret eller genkäromål. Handlingar ska lämnas in på det eller de språk som används i domstolen.44
Genom att det inte är obligatoriskt med ett ombud förenklas handläggningen av småmål.45 Det låter rimligt att ombud inte krävs då utformningen i formuläret och andra
handlingar är så förenklade att inget ombud behövs.
Kommissionen föreslog vissa lättnader vad gäller bevisupptagning i ett småmålsförfarande. Syftet var att effektivisera förfarandet samt att förkorta domstolsprocessen. Förslagsvis kan man begränsa de tillåtna bevismedlen genom att utesluta kostsam bevisning
såsom expertvittnen. Det kan vara en nackdel då viss fakta inte kan utredas.
Genom att tillåta skriftiga vittnesattester och skriftliga utsagor från parterna skulle resekostnaderna bli mindre. Telefon- och videokonferenser är ett annat effektivt kommunikationssätt som förenklar rättegångsförfarandet och minskar resekostnaderna.46
I artikel 9 i förordningen finns bestämmelser om bevisupptagning. Artikel 9.1 stadgar
att det är upp till domstolen att bestämma omfattningen av bevismaterialet och sättet för
42

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 63.

43

Se Tammerfors punkt 31.

44

Se skäl 19 i ingress till förordningen.

45

Se avsnitt 2.2.1

46

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 64–65.
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bevisupptagning som krävs för dom. Vidare får domstolen tillåta bevisupptagning genom skriftliga vittnesattester, parternas utsagor och utlåtanden från sakkunniga. Domstolen får tillåta annan kommunikationsteknik såsom videokonferenser om det finns resurser till det. Domstolen ska använda den enklaste och den lättaste metoden för bevisupptagning.47
En annan förenkling i handläggningen småmål enligt förordningen är att domen ska erkännas och verkställas utan mellanliggande åtgärder, så kallade exekvaturförfaranden.
Verkställighetsbestämmelserna i småmålsförordningen är utformade på samma sätt som
förordningen om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar och förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande.48
En dom i ett europeiskt småmålsförfarande som har meddelats i en medlemsstat ska
verkställas och erkännas i en annan medlemsstat utan vidare åtgärder. För att förenkla
domens verkställighet ska domstolen i ursprungslandet på begäran av en part utfärda ett
intyg avseende en dom i ett europeiskt småmålsförfarande. Utformningen av intyget
återfinns som formulär D i bilaga IV till förordningen.49
2.2.3

Påskynda handläggningen

Ett europeiskt småmålsförfarande ska i huvudsak behandlas genom ett skriftligt förfarande.50 En förhandling kan hållas muntligen genom modern kommunikationsteknik
men bara om det finns resurser till det.51 Genom att ett europeiskt förfarande blir skriftligt påskyndar det handläggningen.
Parterna lämnar in standardiserade formulär som finns i bilagan till förordningen och
därigenom sker en skriftväxling mellan dem. Genom att ha en sådan skriftväxling kan
man påskynda förfarandet genom att undvika förseningar och andra problem som kan
uppstå i en muntlig förhandling.52
47

Se artikel 9.3 förordningen se även grönbok (2002) 746 slutlig, s. 65.

48

Se Ds 2008:12 s. 29.

49

Se artikel 20 i förordningen.

50

Se artikel 5.1 i förordningen.

51

Se artikel 8 i förordningen.

52

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 63.
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Andra lösningar för att påskynda handläggningen av ett småmål är att införa olika former av alternativa tvistelösningar, t. ex medling eller förlikning. Kommissionen ansåg
att man sannolikt kunde nå en bättre lösning än med en dom som ska anslås och verkställas.53 I artikel 12.3 i förordningen finns det bestämmelser om förlikning. Om domstolen anser att det är lämpligt ska förlikning mellan parterna försöka nås.54
För att påskynda indrivningen av mindre fordringar ansåg kommissionen att en dom ska
vara omedelbart verkställbar utan villkor om att säkerhet ska ställas.55 Enligt artikel
15.1 ska en dom som har meddelats i ett europeiskt småmålsförfarande vara verkställbar
utan hinder av eventuella överklaganden. Vidare ska det inte vara nödvändigt att ställa
säkerhet. Vilket underlättar för sökanden.
Genom korta handläggningstider och skyndsamma avgöranden kan ett europeiskt småmålsförfarande påskyndas. Kommissionen föreslog att en dom bör meddelas inom sex
månader från det att ansökan registrerades.56 Vidare anser kommissionen att inom en
månad från det att domstolen har mottagit svaromålet, ska domstolen meddela dom eller
begära kompletterande uppgifter eller kalla parterna till en förhandling.
Enligt artikel 7 i förordningen ska domstolen inom trettio dagar från att ha mottagit svarandens eller kärandens svar meddela dom. Domstolen kan även inom denna tidsfrist
begära kompletterade handlingar, uppta bevisning eller kalla parterna till muntlig förhandling.
Avslutningsvis ska även ett överklagande vara skyndsamt och detta regleras i artikel 17
i förordningen. Kommissionen ska bli underrättad av medlemsstaterna om det finns
möjlighet enligt deras processlagstiftning att överklaga en dom i ett europeiskt småmålsförfarande samt vad tidsfristen är. Vidare ska uppgifterna offentliggöras av kommissionen.57

53

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 54.

54

Se KOM (2005) 87 slutlig, s. 14.

55

Se KOM (2005) 87 slutlig, s. 15–16.

56

Se KOM (2005) 87 slutlig, s. 9.

57

Se KOM (2005) 87 slutlig, s. 16.
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2.3
2.3.1

Förutsättningar för ett europeiskt småmålsförfarande
Domstolens behörighet

Ett europeiskt småmålsförfarande inleds genom att käranden skickar in det ifyllda formuläret till den behöriga domstolen.58 Den behöriga domstolen är enligt förordningens
lydelse, den domstol som tar upp målet för första gången. Småmålsförordningen saknar
regler om domsrätt vilket regleras i Bryssel I-förordningen. I Bryssel I-förordningen
finns det bland annat bestämmelser om hur man fastställer vilket lands domstol som är
behörig att ta upp tvisten.59
Huvudregeln i Bryssel I-förordningen finns i artikel 2 som stadgar att talan ska väckas
vid domstol i den medlemsstat där svarande har sin hemvist. Hur man sedan bestämmer
hemvisten för fysiska personer regleras inte i Bryssel I-förordningen utan domstolen i
det land där talan har väckt ska tillämpa sin egen lag.60
Hemvistbegreppet för juridiska personer finns reglerat i artikel 60 i Bryssel Iförordningen.61 Ett bolag eller någon annan juridisk person ska ha hemvist i den ort där
dess stadgeenliga säte finns eller där huvudkontoret är beläget eller där den huvudsakliga verksamheten bedrivs.62
Förutom huvudregeln finns det i Bryssel I-förordningen alternativa behörighetsregler.
Om talan avser försäljning av varor så kan talan väckas i den medlemsstatens ort som
varorna har eller skulle ha leverats till. Detsamma gäller tjänster. Då är den behöriga
domstolen, domstolen på den ort där tjänsten har eller skulle ha utförts.63 För att bestämma den behöriga domstolen i ett skadeståndsmål utanför ett avtalsförhållande, kan

58

Se artikel 4.1 i småmålsförordningen och bilaga 1 formulär (A) p. 4. Se även KOM (2005) 87 slutlig, s.
9.

59

Se artikel 1 i Bryssel I-förordningen.

60

Se artikel 59.1 i Bryssel I-förordningen.

61

Se även skäl 11 i ingressen till Bryssel I-förordningen.

62

Se artikel 60.1 a–c i Bryssel I-förordningen.

63

Se artikel 5.1 (b) i Bryssel I-förordningen.

12

domstolen på den ort där skadan har skett eller kan inträffa vara behörig.64 Vidare reglerar artiklarna 15–17 i Bryssel I-förordningen konsumenttvister.
Bryssel I-förordningen anger endast vilket lands domstol som är behörig att ta upp ett
mål. Sedan är det upp till medlemsstaterna att bestämma vilken av deras nationella
domstolar som är behöriga att ta upp målet.65 Kommissionen ska senast den 1 januari år
2008 bli underrättade om vilka domstolar som är behöriga att uppta mål i ett europeiskt
småmålsförfarande. Vidare ska denna information offentliggöras i Europeiska unionens
officiella tidning och på andra sätt.66
2.3.2

Målets gränsöverskridande karaktär

En förutsättning för att ett mål ska behandlas enligt det europeiska småmålsförfarandet
är att tvisten har en gränsverksridande karaktär.67 Vad som innebär med gränsöverskridande karaktär regleras i artikel 3.1 i förordningen, nämligen att åtminstone en av parterna har hemvist eller vanlig vistelseort i en annan medlemsstat än domstolstaten.
För att kunna bestämma parternas hemvist eller den vanliga vistelseorten får vägledning
hämtas i Bryssel I-förordningen.68 Som nämns tidigare i avsnitt 2.3.1 gäller även artiklarna 59 och 60 här. För att avgöra tidpunkten om det föreligger ett gränsöverskridande
fall är den dag den behöriga domstolen mottager ansökningsformuläret.69
I grönboken föreslog kommissionen att småmålsförordningen skulle gälla inte bara mellan stater inom EU utan även gälla i rent interna tvister. Kommissionens argument var
att det ansågs otillfredsställande att skapa ett effektiv småmålsförfarandet för gränsöverskridande mål, men lämna inhemska mål utanför. Det skulle kunna innebära att företag
som är etablerade i en medlemsstat med ett effektivt rättsväsende såvitt avser att effektivt och snabbt driva in fordringar har en konkurrensfördel.

64

Se artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen.

65

Se Ds 2008:12 s. 32.

66

Se artikel 25.1–2 i småmålsförordningen.

67

Se artikel 2.1 i förordningen.

68

Se artikel 3.2 i förordningen.

69

Se artikel 3.3 i förordningen.
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Sådana skillnader skulle kunna strida mot den fria etableringsrätten enligt EUFfördraget.70 Kommissionen anser vidare att en enhetlig reglering inom småmålsförfarande är en förutsättning för en väl fungerade inre marknad. Dock kan två parallella system vara oförenligt med målet att skapa ett gemensamt rättsligt område för alla medlemsstater.71 Denna åsikt delade även ECOSOC.72
Rådet och parlamentet ansåg inte att rent inhemska tvister skulle omfattas av småmålsförordningen.73 I ett yttrande från rådets juridiska avdelning konstaterades att EU saknade makt att anta förordningen som kommissionen lade fram.74
2.3.3

Tvistens karaktär - privaträttens område

I artikel 2.1 i förordningen finns bestämmelser om tvistens art i ett europeiskt småmålsförfarande. Förordningen är som redan nämnts tillämplig på mål inom privaträttens område.
I grönboken föreslog kommissionen att inte begränsa fordran till endast penningfordringar, då ett europeiskt småmålsförfarande tillämpas på fordringar som bestrids av svaranden. Vanligtvis är det käranden som bestämmer tvistemålets värde vid annat än penningfordringar. Käranden kommer att vara den som avgör om ett småmålsförfarande
kan användas eller inte om ett obligatoriskt småmålsförfarande införs.75
I artikel 2.1 i förordningen stadgas att en fordran inte får överstiga ett visst belopp men
nämner inte vad som utgör en fordran, det vill säga om det är en penningfordran eller
någon annan fordran. Kommissionen ville att det skulle stå penningfordran eller annat
anspråk men detta togs bort och ersattes av uttrycket fordran.76
Vidare diskuterades om ett småmålsförfarande ska gälla endast vissa typer av krav eller
om vissa krav ska undantas från förordningen. Sådana begräsningar finns redan i några
70

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 6–7.

71

Se KOM (2005) 87, s. 5-6.

72

Se ECOSOC, s. 63.

73

Se Lindholm, SvJT 2008, s. 854.

74

Se Lindholm, SvJT 2008, s. 854.

75

Se grönbok (2002) 746 slutlig, s. 60.

76

Se KOM (2005) 87 slutlig, s. 1.
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medlemsstater. Förordningen bör vara tillämplig på alla typer av krav inom privaträttens
område. I mer omfattande och komplicerade ärenden kan detta bli ett problem, ty då kan
mer omfattande bevisupptagning krävas.77
Områden som förordningen inte är tillämplig på är fysiska personers rättskapacitet, makars förmögenhetsförhållande och andra familjerättsliga förhållanden, konkurs, social
trygghet, skiljeförfaranden, arbetsrätt, nyttjanderätt till fast egendom samt kränkning av
privatliv.78
2.3.4

Fordrans värde

I artikel 2.1 i förordningen finns det bestämmelser om fordrans värde. Den kritiska tidpunkten för fordrans värde är den tiden när ansökningsformuläret angående fordran
mottogs av den behöriga domstolen.
Fordrans värde var en mycket omdiskuterad fråga under förordningens tillkomst. I
grönboken redovisade kommissionen de olika medlemsstaternas beloppsgränser när det
gäller småmål. Alla medlemsstater har ett tröskelvärde i de nationella småmålsförfarande som varierar. Samliga belopp är omräknade i euro och i Sverige ligger beloppet på 2
038 euro, Tyskland på 600 euro och Frankrike på 3 811 euro.
Kommissionen ansåg att det skulle vara viktigt att fastställa en enhetlig beloppsgräns.
Beloppsgränsen får inte vara allt för låg då ett småmålsförfarande bör ha en praktisk betydelse. Samtidigt får inte tröskelvärdet vara för högt då medborgarna kanske inte kan
garanteras ett rättsligt skydd och därigenom försvinner förordningens syfte med en förenklad process. En beloppsgräns mellan 1 000-2 000 euro ansåg kommissionen var en
bra kompromiss.79
I artikel 5.7 i förordningen stadgas att om en motfordran överstiger det belopp som finns
i artikel 2.1 ska käromålet och genkäromålet inte handläggas enligt ett europeiskt småmålsförfarande. Målet får istället handläggas i enlighet med gällande processrätt i den
medlemsstat där rättegången äger rum. Kommissionen ansåg att det var upp till natio77

Se grönbok (2002) 746, s. 60.

78

Se artikel 2.2 (a)–(h) i förordningen.

79

Se grönbok s. 50–59 och se även ECOSOC, s. 63, ansåg ECOSOC att gränsbeloppet var alldeles för
låg. En beloppsgräns på minst 5000 EUR är bättre.
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nella domstolarna att bedöma huruvida målet skulle fortsätta att handläggas enligt förordningen. Europaparlamentet och rådet ansåg inte att det skulle skapa rättssäkerhet för
medborgarna om domstolarna skulle bestämma det.80 Ett problem som kan uppstå är att
en svarande kan fördyra och komplicera det för kärande genom att ställa en motfordran
som överstiger tröskelvärdet och därigenom förhindra att målet behandlas enligt förordningen.81
Om de fyra ovannämnda förutsättningarna föreligger, det vill säga det är den behöriga
domstolen som tar upp målet, tvisten har en gränsöverskridande karaktär, tvisten är
inom privaträttens område samt att fordran inte överstiger gränsvärdet, kan förordningen tillämpas.

2.4
2.4.1

Erkännande och verkställighet
Erkännande och verkställighet enligt förordningen

Enligt 3 kap. 2 § utsökningsbalken krävs stöd i lag för att en utländsk dom ska verkställas. Kronofogdemyndigheten är den behöriga domstolen i Sverige som handlägger
ärenden om verkställighet.82
Sådant stöd i lag finns bland annat i småmålsförordningen.83 Förordningen gör det även
enklare för parterna att få erkännande och verkställighet av ett avgörande i ett europeiskt småmålsförfarande i en annan medlemsstat.84 En dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas och verkställas i samtliga medlemstater utan vidare åtgärder. Vidare ska det inte finnas någon möjlighet att invända mot ett sådant erkännande.85
Domstolen ska på begäran av en part utfärda ett intyg som påvisar att en dom i enlighet
med ett europeiskt småmålsförfarande är verkställbar. Det är domstolen i ursprungssta-

80

Se KOM (2005) 87 slutlig, s. 13.

81

Se Lindholm, SvJT 2008, s. 849–866.

82

Se 3 kap. 1 § UB.

83

Se även Bryssel I-förordningen.

84

Se skäl 8 i ingressen till förordningen.

85

Se artikel 20.1 i förordningen.
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ten som ska intyga att domen ska erkännas och kunna verkställas. Intyget kostar ingenting och domstolen ska fylla i standardformulär (D) i bilaga IV i förordningen. 86
I artikel 21 i förordningen finns det bestämmelser om hur ett verkställighetsförfarande
ska gå tillväga. Verkställighetsförfarandet ska regleras av verkställighetsmedlemsstatens
lagstiftning utan att det påverkar bestämmelserna i kapitel III i förordningen. Vidare ska
en dom som har meddelats i ett småmålsförfarande verkställas enligt samma villkor som
en dom som meddelats i verkställighetsstaten. Om en part vill ha en dom verkställd ska
en kopia av domen och en kopia av intyget (formulär D) skickas till den medlemsstat
där verkställighet begärs.
Formuläret ska vidare översättas till det språk i verkställighetsstaten eller om det finns
flera, till de språk som använts i medlemsstaten. En behörig person ska översätta formuläret. En part som ansöker om verkställighet av en dom som har meddelats i en annan
medlemsstat ska inte behöva ha ett ombud eller att ha en postadress i verkställighetsstaten, utöver särskilda företrädare som har behörighet för verkställighetsförfarandet.87
Den medlemsstat som begär verkställighet av en dom som har meddelats i en annan
medlemsstat, får inte kräva att en part ställer säkerhet, deposition eller borgen för en
dom.
Artikel 22 i förordningen behandlar hinder för verkställighet. Det enda hinder med anledning av vilket verkställighet i en medlemsstat kan vägras är, om en dom som har
meddelats i ett europeiskt småmålsförfarande är oförenlig med en dom som tidigare har
meddelats i en medlemsstat eller i ett tredje land. För att domen ska vara oförenlig med
tidigare domar ska vissa kriterier var uppfyllda. Den tidigare domen avsåg samma sak,
mellan samma parter och att omständigheterna som gör att domen är oförenlig inte åberopades eller inte kunde ha åberopats under det ursprungliga domstolsförfarandet.
En dom som har meddelats i ett europeiskt småmålsförfarande får under inga omständigheter omprövas i sak i verkställighetsstaten.88

86

Se artikel 20.2 i förordningen. Se även KOM (2005) 87 slutlig, s. 17.

87

Se skäl 32 i ingressen till förordningen.

88

Se artikel 22.2 i förordningen.
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I artikel 23 i förordningen finns det bestämmelser om vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet. Verkställighet kan begränsas eller till och med förklaras vilande
om en part har överklagat en dom eller har ansökt om en förnyad prövning. På ansökan
av en part får den behöriga domstolen eller myndigheten i verkställighetsstaten begränsa
verkställighetsförfarandet till säkerhetsåtgärder, göra verkställigheten beroende av säkerhet eller förklara verkställighetsförfarandet vilande. Reglerna i artikel 23 i förordningen säger endast att domstolen får och inte att domstolen ska vidta de ovannämnda
åtgärderna.
2.4.2

Jämförelser med Bryssel I-förordningen

Bryssel I-förordningen är en annan förordning som ska förenkla formaliteterna om hur
domar mellan medlemsstaterna på ett förenklat och snabbt sätt ska kunna erkännas och
verkställas.

89

Genom småmålsförordningen avskaffas exekvaturförfaranden i form av

nationella verkställighetsförklaringar.90 Sådana verkställighetsförklaringar finns reglerat
i Bryssel I-förordningen.
Båda dessa två förordningar har ett gemensamt syfte och det är att underlätta den fria
rörligheten av domar inom den inre marknaden. I denna studie kommer endast en jämförelse med Bryssel I-förordningen att göras.
Enligt Bryssel I-förordningen är det domstolen i verkställighetsstaten som ska pröva huruvida domen uppfyller de krav som uppställs för att erhålla verkställighetsförklaring.91
Enligt småmålsförordningen ska domstolen i ursprungsstaten utfärda ett intyg om erkännande och verkställighet. Denna bestämmelse anser jag vara mer effektiv då domstolen som har meddelat domen måste anses ha mer kännedom om målet och omständigheterna kring det.
Enligt artikel 33 i Bryssel I-förordningen ska en dom som meddelats i en medlemsstat
erkännas i övriga medlemsstater utan att vidta några åtgärder. Artikel 34–35 i Bryssel Iförordningen behandlar situationer när en dom inte ska erkännas. I artikel 34 uppställs
fyra fall. En dom ska inte erkännas om det strider mot statens rättsordning (ordre pub89

Se skäl 2 i ingressen till Bryssel I-förordningen.

90

Se förordning (EG) nr. 805/2004 om europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar och se även
förordning (EG) nr. 1896/2006 om ett europeiskt betalningsföreläggande.

91

Se artikel 40 i Bryssel I-förordningen.
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lic), om det är en tredskodom eller annan dom mot utebliven svarande samt fall av
domskonflikt.
I småmålsförordningen finns det endast ett hinder för att vägra verkställighet. Verkställighet får vägras om en dom som tidigare meddelats i en medlemsstat eller i ett tredje
land är oförenlig med en dom som avsåg samma sak och samma parter. Genom att endast ha ett hinder underlättar förordningen verkställigheten av domar.
Enligt Bryssel I-förordningen finns det skillnader mellan domar som har meddelats i verkställighetsstaten, en annan medlemsstat eller ett tredje land. Denna skillnad finns inte i
småmålsförordningen. I Bryssel I-förordningen ges domar i verkställighetsstaten företräde
framför domar i övriga medlemsstater och i tredje land.
Både småmålsförordningen och Bryssel I-förordningen kan tillämpas på domar som inte har
vunnit laga kraft. Andra likheter mellan dessa två förordningar är att en utländsk dom aldrig
får prövas i sak.92 Vidare finns de bestämmelser i Bryssel I-förordningen som möjliggör för
parter att söka ändring i andra skedet (eller i tredje skedet) av verkställighetsförfarandet.93
Genom att domen i ett europeiskt småmålsförfarande verkställs omedelbart kan intyget om
verkställighet inte överklagas. Det som går att överklaga är den ursprungliga domen.
Genom att sätta småmålsförordningens bestämmelser i förhållande till Bryssel Iförordningen kan det tydligt ses hur förordningens syfte med att förenkla, påskynda samt
minska kostnaderna har uppnåtts i vad gäller erkännande och verkställighet. Enligt mig är
den stora skillnaden mellan dessa två förordningar att genom småmålsförordningen avskaffas exekvaturförfarandet, medan i Bryssel I-förordningen förenklar endast exekvaturförfarandet.

2.5

Förfarandet i ett europeiskt småmålsförfarande

Som tidigare har nämnts i avsnitt 2.4.1, är förordningen endast ett alternativt förfarande
till medlemsstaternas redan befintliga småmålsförfaranden. Vid konflikt mellan EU-rätt
och nationella bestämmelser får förordningen företräde.94

92

Se artiklarna 36 och 45.2 i Bryssel I-förordningen.

93

Se artiklarna 43–44 i Bryssel I-förordningen.

94

Se artikel 19 i förordningen.
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Ett småmålsförfarande inleds genom att kärande lämnar in det standardiserade formuläret (A) som finns i förordningens bilaga I. Som tidigare har nämnts ska ansökningsformuläret skickas till den behöriga domstolen och det går att skicka in formuläret per post
eller via något annat kommunikationsmedel såsom via e-post. Den medlemsstat som
upptar tvisten ska godkänna detta kommunikationsmedel samt underrätta kommissionen
om detta. Vidare ska kommissionen offentliggöra sådana uppgifter. Ett ansökningsformulär ska innehålla en beskrivning av bevis och andra handlingar som styrker fordran.95
Enligt artikel 11 i förordningen ska medlemsstaterna förse parterna med hjälp för att fylla i det standardiserade formuläret. Domstolen ska, om det är nödvändigt, upplysa parterna om procedurfrågor.96 Vidare ska domstolen försöka att uppnå förlikning mellan
parterna om det är möjligt.97
Ansökningsformuläret, svaromålet samt eventuella genkäromål, ska upprättas på det
språk eller ett av de språk som används vid den behöriga domstolen. Domstolen ska ex
officio kräva att samtliga inkomna handlingar ska översättas om det kan anses nödvändigt för att meddela dom.98
Domstol ska underrätta käranden om fordran inte omfattas av förordningen, det vill säga
om fordrans värde uppgår till mer än 2 000 euro eller tvisten i frågan faller utanför privaträttens område. Ärendet ska i sådana fall behandlas enligt inhemska processregler i
den medlemsstat där förfarandet äger rum, om käranden inte återkallar sin ansökan.99
Käranden ska få tillfälle att komplettera eller rätta sin ansökan om domstolen anser att
uppgifterna är otillräckliga eller om formuläret inte har fyllts i på ett korrekt sätt. Förutsättningarna för att käranden ska få komplettera eller rätta sin ansökan är att fordran inte
ska vara uppenbart ogrundad eller att ansökan inte ska vara obefogad. Formulär (B) som
finns i förordningens bilaga II ska användas för detta förfarande. Domstolen ska ex officio avvisa ansökan om den förefaller vara uppenbart ogrundad, obefogad eller om kä95

Se artikel 4.1–2 i förordningen. Se även artikel 4.5 där stadgar det att medlemsstaterna ska se till att ansökningsformuläret finns tillgänglig vid samtliga domstolar där ett europeiskt småmålsförfarande kan
inledas.

96

Se artikel 12.2 i förordningen.

97

Se artikel 12.3 i förordningen.

98

Se artikel 6.1–2 i förordningen.

99

Se artikel 4.3 i förordningen.
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rande inte kompletterar sin ansökan inom den uppställda tidsfristen.100 Vad som menas
med uppenbart ogrundad eller obefogad i samband med att en ansökan eller en fordran
avvisas bör regleras enligt medlemsstaternas inhemska rättsregler.101
Ett europeiskt småmålsförfarande ska huvudsakligen vara skriftligt. En muntlig förhandling kan hållas om parterna begär det eller om domstolen anser att det är nödvändigt för att meddela dom. När domstolen har mottagit ett korrekt ifylld ansökningsformulär ska den fylla i del I av det standardiserade svarsformuläret (C) som finns i förordningens bilaga III. Enligt artikel 13 i förordningen ska svaranden delges. Svaranden
får en kopia av ansökningsformuläret med det ifyllda svarsformuläret.
Fjorton dagar är tidsfristen för hela det ovannämnda förfarandet. Vidare ska svaranden
skicka in sitt svaromål inom trettio dagar efter delgivning genom att fylla i del II av
formuläret (C) samt bifoga eventuella bestyrkta handlingar. Inom fjorton dagar efter att
ha mottagit svaromålet ska domstolen delge käranden tillsammans med de bestyrkta
handlingarna. Om svaranden invänder mot käromålet och hävdar att fordran överstiger
tröskelvärdet, ska domstolen inom trettio dagar från det att svaret skickades till käranden, besluta huruvida förordningen är tillämplig eller inte.102
Enligt artikel 8 i förordningen får domstolen om det finns resurser hålla en muntlig förhandling genom någon form av kommunikationsteknik, såsom videokonferens.
Domstolen ska fastställa omfattningen av det bevismaterial samt fastställa sättet för bevisupptagning som krävs för domen. Tillåten bevisning är utlåtande från sakkunniga
och experter och skriftliga vittnesattester. Vidare får en bevisupptagning ske med hjälp
av modern kommunikationsteknik om det finns resurser till det. Den enklaste och minst
betungande metoden ska användas för bevisupptagning.103
Enligt artikel 7 i förordningen ska domstolen inom trettio dagar från det att den har mottagit kärandens eller svarandens svar meddela dom, begära in kompletterade uppgifter
från parterna, uppta bevisning i enlighet med artikel 9 eller kalla parterna till muntlig
100

Se artikel 4.3–4 i förordningen.

101

Se skäl 13 i ingressen till förordningen.

102

Se artikel 5.1–5 i förordningen.

103

Se artikel 9.1–3 i förordningen.
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förhandling. Vidare ska domstolen meddela en dom antingen inom trettio dagar efter
förhandling eller efter att ha mottagit information för att kunna meddela dom. I enlighet
med artikel 13 ska domen delges parterna. Om domstolen inte har erhållit svar från parterna inom de uppsatta tidsfristerna ska domstolen meddela en dom avseende käromålet
eller genkäromålet.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om det enligt deras inhemska processregler finns möjlighet att överklaga en dom i ett europeiskt småmålsförfarande. Medlemsstaterna ska även delge kommissionen om den aktuella tidsfristen för ett sådant
överklagande som vidare ska offentliggöras.104
Artikel 18 i förordningen behandlar minimistandarder för förnyad prövning av en dom.
Svaranden ska ha rätt att få ansöka om en förnyad prövning av en dom som meddelats
vid den domstolen i den medlemsstat där domen avkunnades. Vissa kriterier måste vara
uppfyllda för att kunna få en dom prövad på nytt.
Kallelse till muntlig förhandling eller att ansökningsformuläret har delgivits med en metod som har inneburit att ett mottagarbevis inte har undertecknats av svaranden själv,
delgivningen tillkom svaranden för sent så ett svaromål inte kunde förberedas eller att
svaranden på grund av omständigheter som fanns utanför hans kontroll inte kunde bestrida fordran. Om ingen av de ovannämnda omständigheterna föreligger, avslår domstolen ansökan om en förnyad prövning och domen kommer att ha en fortsatt rättskraft.
Om domstolen beslutar om en förnyad prövning av domen, ska domen upphävas.
Rättegångskostnader ska ersättas av den tappande parten men dessa kostnader är begränsade och ska stå i proportion till yrkandet.105

104

Se artikel 17.1 i förordningen.

105

Se artikel 16 i förordningen. Se även skäl 29 i ingressen till förordningen.
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3 Handläggning enligt rättegångsbalken
3.1

Kort historik

År 1974 kom lagen om rättegång i tvistemål om mindre värde, den så kallade småmålslagen.106 Syftet med denna lag var att förbättra den enskildes rättsskydd främst genom att
förenkla och kostnadseffektivisera rättegångsförfarandet. Lagen gäller tvister där fordran
inte överstiger hälften av basbeloppet för oktober förgående år. Vidare stadgas oavsett
fordrans värde ska tvisten tas upp i enlighet med småmålslagen om den huvudsakligen rör
frågan där utlåtande har avgetts av allmänna reklamationsnämnden.107
Ett förfarande enligt denna lag är utformat så att den enskilda ska kunna föra sin talan utan
något ombud. Vidare ska domstolen tillhandahålla allmänheten med allmänna råd gällande
olika sätt att få en tvist prövad vid domstol eller vid reklamationsorgan.
Huvudregeln vad gäller rättegångskostnaderna är att den tappande parten ska ersätta motpartens samtliga kostnader. I mindre tvistemål begränsas denna ersättningsskyldighet till
att endast gälla de nödvändiga kostnaderna. Vidare ersätts ombudskostnaderna i begränsad
utsträckning. Tingsrättens avgörande får endast överklagas i vissa särskilda fall såsom om
det föreligger något prejudikatvärde i målet. Prövningstillstånd krävs för att kunna överklaga till högre instans.108
År 1987 konstaterade man att särreglera småmål från övriga tvistemål inte var så lämpligt,
då det blir svårare att välja rätt processform och att samordningen mellan de olika processformerna var bristfälliga. För att kunna ha ett effektivt och rättssäker förfarande, ville man
integrera alla processformer och all lagstiftning av förfarandet i tingsrätten samlad i rättegångsbalken. Innan kunde hanteringen av olika typer av mål handläggas i enlighet med
småmålslagen, rättegångsbalken, handräckningslagen, lagsökningslagen samt ärendelagen.

106

Se lag (1974:8) om rättegång i tvistemål om mindre värde.

107

Se prop. 1973:87 s. 1.

108

Se prop. 1973:87 s. 1–7.
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Småmålslagen avskaffades år 1987.109 Vissa av dessa regler har istället införlivats i rättegångsbalken.110
I rättegångsbalken återfinns vissa bestämmelser om småmål eller även kallade förenklade
tvistemål (FT). Definitionen av dessa mål är att de ska vara dispositiva, det vill säga mål
där förlikning om saken är tillåten och fordrans värde inte överstiger ett halvt prisbasbelopp.111 Av rättegångsbalkens bestämmelser följer att i mål av mindre värde ska tingsrätten
endast bestå av en lagfaren domare.112
När en part för första gången ska föra sin talan i målet och yrkar om att allmänna bestämmelser ska tillämpas och dessutom gör det sannolikt att tvisten rör sig om ett högre belopp
eller att utgången är av synnerlig betydelse för bakomliggande rättsförhållanden, ska inte
första stycket gälla.113
Vid konsumenttvister får käranden väcka talan vid den domstolen där hon eller han har sin
hemvist.114 En begränsning finns i ersättningsskyldigheten vad gäller rättegångskostnader
och att prövningstillstånd krävs för att hovrättens ska pröva tingsrättens dom.115 Vidare
finns det särskilda bestämmer vad gäller allmän rättshjälp.116

3.2

Småmålsförfarandet enligt rättegångsbalken

För att ett tvistemål av mindre värde ska aktualiseras måste bestämmelserna i 1 kap. 3 d
§ 1 st. RB vara uppfyllda. Tvisten måste vara av dispositiv karaktär. Tingsrätten ska bestå av en lagfaren domare och tvistens värde får inte överstiga ett halvt basbelopp vilket

109

Se prop. 1986/87:89 s. 64–65.

110

Se 1 kap. 3 d § RB, 10 kap. 8 a § RB, 18 kap. 8 a § RB och 49 kap. 12 § RB.

111

Se 1 kap. 3 d § 1st. RB . Se även lag (1962:381) om allmän försäkring.

112

Se 1 kap. 3 d § 1st. RB. En domarkompetens i tvistemål av mindre värden infördes i RB år 1989, se
prop.1988/89:95.

113

Se 1 kap. 3 d § 2st. RB.

114

Se 10 kap. 8 a § RB kap.

115

Se 18 kap. 8 a § RB och 49 kap. 12 § RB.

116

Se rättshjälpslagen (1996:1619).
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regleras i lagen om allmän försäkring.117 För år 2010 var basbeloppet 42 400 kr.118 Vidare ska inte omständigheterna i 1 kap. 3 d § 2 st. RB föreligga.
Rättegångsförfarandet för mål av mindre värde börjar med att käranden skickar in en
skriftlig stämningsansökan till tingsrätten.119 En stämningsansökan ska vara egenhändigt undertecknad vilket hindrar en elektronisk ansökan. I en stämningsansökan ska ett
yrkande, grunden för yrkandet och bevisning framgå.120 Om en ansökan inte uppfyller
lagens krav får käranden komplettera sin ansökan på anmodan av rätten.
Ansökan ska avvisas av rätten om käranden efter ett förläggande inte kompletterar eller
rättar till felet.121 Vidare ska käranden betala en ansökningsavgift (450 kr) 122 och detta
ska göras innan tingsrätten tar upp målet. Om betalning uteblir avvisas talan av tingsrätten. 123
Domstol som erhåller en stämningsansökan ska vara behörig att uppta tvisten.124 Huvudregeln är att stämningsansökan ska inges till den domstol där svaranden har hemvist.
Är svaranden folkbokförd i Sverige är hans hemvist den ort där han var folkbokförd den
första november föregående år. 125 Vidare finns det konkurrerande bestämmelser i vad
gäller att peka ut den behöriga domstolen för konsumenttvister, då dessa tvister brukar
vara av mindre karaktär. Konsumenten som är käranden får väcka talan i den ort där den
har sin hemvist och detta gäller endast om målet har prövats i enlighet 1 kap. 3 d §
RB.126

117

Se lag (1962:381) om allmän försäkring.

118

Ett halvt basbelopp blir 21 200kr.

119

Se 42 kap. 1 § RB kap.

120

Se 42 kap. 2 § RB kap. Se även prop. 1993/94:190 s.108 om kravet på egenhändig underskrift.

121

Se 42 kap. 3 § RB.

122

Se 2§ förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

123

Se 42 kap. 4 § RB.

124

Se 42 kap. 2 § 1st. p. 4 RB och se även 10 kap. RB om laga domstol.

125

Se 10 kap. 1 § 1 st. och 2 st. RB.

126

Se 10 kap. 8 a § RB .

25

Tingsrätten skickar en kopia av stämningsansökan till svaranden för att svara på käromålet. Svaranden ska vidare skicka in ett skriftligt svaromål och inlämna de skriftliga
bevis som styrker svaromålet. Svaranden ska till tingsrätten skicka in sitt svaromål inom
tre veckor.127 Om svaranden inte skickar in sitt svaromål inom den angivna tidsfristen
eller underlåter att svara alls, meddelar tingsrätten tredskodom. Vid tredskodom görs
ingen prövning i sak utan domen avkunnas till kärandens fördel.128
Förberedelsen av målet påbörjas när svaromålet har kommit tingsrätten tillhanda och
förberedelsen kan både vara skriftliga och muntliga. Rätten får om det är lämpligt i målet, försöka att verka för att parterna förliks eller på annat sätt uppnår en samförståndslösning.129
Huvudregeln är att ett mål avgörs efter huvudförhandling men det finns vissa undantag
som bereder rätten att meddela dom utan huvudförhandling. En utav dessa undantag är
om parterna inte begär att en huvudförhandling behövs för att meddela dom och att en
huvudförhandling inte behövs med hänsyn till målets karaktär.130
Muntlighetsprincipen och omedelbarhetsprincipen är två principer som gäller vid en
huvudförhandling. Muntlighetsprincipen innebär att huvudförhandlingen ska hållas
muntligen och inte skriftligt. Muntlighetsprincipen gäller även vittnesberättelse (dock
är det tillåtet med minnesanteckningar).131
Omedelbarhetsprincipen innebär att huvudförhandling ska upptas utan några onödiga
uppehåll och om det finns möjlighet ska förhandlingen hållas i ett sammanhang. Detsamma gäller även bevisföringen vid en huvudförhandling som innebär att bevisning
som ska föras vid huvudförhandling ska föras vid detta tillfälle.132

127

Se 42 kap. 5–9 §§ RB.

128

Se 42 kap. 11 § RB.

129

Se 42 kap. 17 § 1 st. RB.

130

Se 42 kap. 18 § 1 st. p. 5 RB.

131

Se 43 kap. 5 § RB, 35 kap. 14 § RB, 36 kap. 16 § RB.

132

Se 43 kap. 11 § och 35 kap. 8 § RB.
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Huvudregeln är att den part som tappar målet får ersätta motpartens rättegångskostnader.133 Arvode till ombud, partens tidsspillan för att parten var i rättegången och andra
kostnader för förberedda huvudförhandlingen, är exempel på rättegångskostnader.134
Rättegångskostnader ska även innefatta ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den
dag målet avgjordes till full betalning har skett.135 I mål av mindre värde är ersättningsskyldigheten begränsad och omfattar, en timmes rättslig rådgivning vid varje instans,
ansökningsavgift, resa och uppehälle för parten etc.
Enligt rättshjälpslagen finns det bestämmelser om arvode för rättsligt ombud, vilket innebär cirka 1 400 kr inklusive mervärdesskatt i timmen.136 Grundtanken med en begränsad rättslig rådgivning är att i mindre mål ska parterna själva kunna föra sin talan, dock
är det domaren som ska styra processen.
Tingsrättens dom får överklagas om inget annat är stadgat.137 Inom tre veckor från den
dag då domen meddelades, ska den part som vill överklaga tingsrättens dom inge till
tingsrätten en skriftlig överklagan.138 Tiden för anslutningsöverklagande finns reglerad i
50 kap. 2 § RB och stadgar att om ena parten har överklagat tingsrättens dom så har
motparten rätt att inom en vecka överklaga domen. Vidare finns det bestämmelser i 50
kap. 4 § RB om vad en överklagan ska innehålla.
Ett prövningstillstånd krävs för att hovrätten ska pröva tingsrättens dom. 139 Vidare finns
det fall där prövningstillstånd ska beviljas och det är i ändringsfall, granskningsfall, prejudikatsfall och extraordinära fall.140

133

Se 18 kap. 1 § RB.

134

Se 18 kap. 8 § RB.

135

Se 18 kap. 8 a § RB.

136

Se rättshjälplagen (1996:1619).

137

Se 49 kap. 1 § 1 st. RB.

138

Se 50 kap. 1 § RB.

139

Se 49 kap. 12 § RB.

140

Se 49 kap. 14 § RB.
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4 Förordningens förhållande till svenska interna regler
4.1

Ett europeiskt förfarande ur ett svenskt perspektiv

I Sverige har förordningen kompletteras med inhemska bestämmelser om inrättande av
ett europeiskt småmålsförfarande.141 Förordningen får liksom övriga förordningar inte
införlivas i svensk rätt. Förordningen ska tillämpas direkt och inga bestämmelser som
regleras i förordningen får införas i svensk lag. Det hindrar inte Sverige att införa kompletterande bestämmelser av verkställande karaktär, utan lagstiftaren anses ha en skyldighet att se till att förordningen kan tillämpas i praktiken.
Medlemsstaterna ges en viss beslutanderätt i vissa frågor genom småmålsförordningen.142 Nedan kommer en jämförelse mellan förordningens, rättegångsbalkens och delvis
utsökningsbalkens bestämmelser att göras. Vidare kommer de kompletterade bestämmelserna att kommenteras.
Enligt artikel 19 i förordningen ska medlemsstaternas inhemska processregler gälla om
inte förordningen stadgar annat. Sådana bestämmelser kan avse utformningen av domen, förfarandet i överrätt eller rättens sammansättning.143
Förordningen reglerar all slags fullgörelsetalan. Det kan vara svårt att bedöma om talan
inte överstiger tröskelvärdet. Förordningen är tillämplig även när svaranden gör kvittningsinvändning upp till gränsvärdet. Medan för tvistemål enligt rättegångsbalken ska
sådana yrkanden framförda av svaranden beaktas vid beräkningen av gränsvärdet.144
I skäl 27 i ingressen till förordningen finns bestämmelser om att domstolen måste ha en
person som är behörig att tjänstgöra som domare enligt nationell lag. I övrigt får medlemsstaterna själva bestämma rättens sammansättning. I Sverige handläggs småmål av
en lagfaren domare.145 Förordningens strävan efter en enkel, snabb och kostnadseffektiv
processföring är densamma som rättegångsbalkens. Rättegångsbalkens bestämmelser
141

Se lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande (hädanefter småmålslagen)

142

Se prop. 2007/2008:165 s. 10.

143

Se prop. 2007/2008:165 s. 13.

144

Se prop. 2007/2008:165 s. 14.

145

Se 1 kap. 3 d § 1st. RB.
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bör gälla småmål enligt förordningen.146 Därmed ska rättegångsbalken bestämmelser
vad gäller rättens sammansättning gälla och detta återfinns i 3 § lagen (2008:1038) om
europeiskt småmålsförfarande (se bilaga 2).
Ett europeiskt småmålsförfarande inleds med att käranden skickar in en ansökan enligt
det standardiserade ansökningsformuläret. Ansökan får skickas in per post eller andra
kommunikationsmedel som medlemsstaten godtar, såsom via fax eller e-post.147 I Sverige ska en stämningsansökan upprättas skriftligen och skickas till domstol. Stämningsansökan får dock inte skickas digitalt, då det finns ett krav att ansökan ska undertecknas
egenhändigt.148 Orsaken till att ha ett sådant undertecknande är att, risken finns att någon försöker frambringa en för henne eller honom fördelaktig situation genom att
skicka in en stämningsansökan i annans namn och få ett avgörande rörande saken till sin
fördel.149
I artikel 28 i förordningen stadgas det att det är upp till varje medlemsstats att bestämma
huruvida en ansökningsavgift ska tas ut i ett europeiskt småmål samt hur stor denna avgift ska vara.150 I Sverige betalas en ansökningsavgift ut i enlighet med förordningen
(1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna och enligt 2 § i förordningen är
ansökningsavgiften 450 kr. Regeringen anser att det är rimligt att en kärande som väcker talan i ett europeiskt småmål ska betala samma avgift som gäller för småmål enligt
rättegångsbalken.151 Vad konsekvenserna blir av utebliven ansökningsavgift regleras i
rättegångsbalken.152
I Sverige ska en stämningsansökan skickas in till tingsrätten.153 Vidare får vägledning
hämtas från 10 kap. RB vad gäller vilken tingsrätt som är behörig att ta upp målet. I lag
(2008:1038) om ett europeiskt småmålsförfarande finns det bestämmelser om vilken
146

Se prop. 2007/2008:165 s. 15.

147

Se artikel 4.1 i förordningen.

148

Se 42 kap. 1–2 §§ RB. Se även prop. 1993/94:190 s. 108 om kravet på egenhändig underskrift.

149

Se prop. 2007/2008:165 s. 16.

150

Se även bilaga I punkt 6 i förordningen.

151

Se prop. 2007/2008:165 s. 17.

152

Se 42 kap. 4 § RB.

153

Se 42 kap. 1 § RB.
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domstol i Sverige som ska uppta ett europeiskt småmål. 2 § stadgar att tingsrätten är den
behöriga domstolen i Sverige. Regeringen ansåg att det skulle anses fullt naturligt att
handläggningen av småmål skulle ske hos de allmänna domstolarna, det vill säga tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.154
I det fall talan inte omfattas av småmålsförordningen och käranden inte återkallar sin
ansökan ska den nationella domstolen ex officio behandla ansökan enligt nationell processlag.155 Om domstolen bedömer att ansökan är otydlig eller om den behöver
kompletteras, ska käranden ges tillfälle att återkalla eller komplettera sin ansökan.156
Motsvarande bestämmelse återfinns i rättegångsbalken som stadgar att på anmodan av
rätten får käranden tillfälle att komplettera sin ansökan.157
Enligt artikel 11 i förordningen ska medlemsstaterna se till att parterna får hjälp med att
fylla i de standardformulär som används vid förfarandet. Vad som omfattas med denna
hjälp återfinns i skäl 21 i ingressen till förordningen och innebär att parterna ska tillhandahållas information om var formulären finns och hur de ska fyllas i. I svensk rätt finns
motsvarande bestämmelse om materiell processföring under förberedelsen. Domstolen
ska allt efter målets beskaffenhet avhjälpa otydligheter och andra oklarheter i parternas
framställningar genom frågor.158
Enligt artikel 6.1 i förordningen ska stämningsansökan, svaromålet och eventuella genkäromål lämnas in på det språk eller de språk som används vid den domstolen. I Sverige
ska dessa ovannämda handlingar lämnas in på svenska.159 Vad gäller intyg om verkställighet i Sverige kan intyget översättas till eller utfärdas på antingen svenska eller engelska.160 Av förordningen framgår det i artikel 21.2 (b) att intyget ska översättas av en
behörig person som kan göra översättningar i någon av medlemsstaterna. Enligt förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare får Sverige översätta ett an154
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nat språk som auktoriseras av Kammarkollegiet.161 Enligt 2 § i den förordningen framgår det att en sådan översättare kallas för auktoriserad translator.
Huvudregeln i svensk rätt är att ett tvistemål ska avgöras efter huvudförhandling och att
det som har presenterats där ska läggas till grund för domen. Det som presenteras under
huvudförhandlingen ska ske muntligen, så kallad muntlighetsprincipen. 162 Medan i ett
europeiskt småmålsförfarande sker det omvända, det vill säga att processen ska ske
skriftligen. Vidare får en muntlig förhandling hållas om domstolen anser att det är nödvändigt för att meddela dom eller om en part begär det.163
Det är inte nödvändigt att all bevisning tas upp vid huvudförhandlingen, utan domstolen
kan även grunda domen på det skriftliga materialet. Under förutsättning att domstolen
följer en rättegång enligt principen om ett kontradiktoriskt förfarande.164
Enligt förordningen ska domstolen meddela dom inom trettio dagar efter att den har erhållit all nödvändig information och handlingar för att meddela dom. Vidare ska domen
delges parterna, vilket skiljer sig från svensk rätt.165
Den tappade parten ska bära rättegångskostnaderna enligt artikel 16 i förordningen. Vidare ska dessa kostnader vara i proportion till tvistens värde, dock ska rättegångskostnaderna fastställas enligt nationell inhemsk lag.166 I rättegångsbalken finns det bestämmelser om rättegångskostnader när det gäller småmål och är begränsad till rättsligt ombud.167
Under vilka omständigheter en dom ska kunna överklagas regleras inte i förordningen
utan det ska ske i enlighet med nationell lag.168 I svensk rätt finns bestämmelser om
överklagande av tingsrättens dom i 49 och 50 kap. RB. Tingsrättens dom får överklagas
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om inget annat är stadgat.169 Inom tre veckor från den dag då domen meddelades ska
den part som vill överklaga tingsrättens dom inge en skriftlig överklagan. 170 Undantaget
är tredskodomar som inte får överklagas utan istället finns det en rätt att ansöka om
återvinning.171 En ansökan om återvinning av en tredskodom ska ha kommit till tingsrätten inom en månad från den dag då parten delgavs domen.172
I 6 § 1st. i den europeiska småmålslagen har bestämmelsen angående den kritiska tidpunkten för en överklagan ändrats och avser inte den dag då domen meddelades utan
dagen då parterna delgavs. Av naturliga skäl är den kritiska tidpunkten för en överklagan när parterna var och en delgavs. Parten som har sin hemvist utomlands får antagligen del av domen senare än den som är bosatt i Sverige.173
I rättegångsbalken finns det bestämmelser om anslutningsöverklagande, vilket innebär
att om ena parten har överklagat tingsrättens dom så har motparten rätt att inom en
vecka överklaga domen.174 I 6 § andra stycket i småmåslagen finns denna bestämmelse
om anslutningsöverklagandet.
I artikel 15 i förordningen finns det bestämmelser om att domen utan hinder av eventuella överklaganden ska vara verkställbar. Enligt artikel 20 i förordningen ska en dom
som meddelats i en medlemsstat, erkännas och verkställas i en annan medlemsstat utan
några förfaranden. Dessutom finns det bestämmelser om hinder mot verkställighet och
om vilandeförklaring eller begräsning av verkställighet.175
Av artikel 22.1 i förordningen följer det att den behöriga domstolen får vägra verkställighet. En sådan vägran får endast göras om en dom som har meddelats i ett europeiskt
småmålsförfarande är oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i en medlemsstat eller i ett tredje land.
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I Sverige är kronofogdemyndigheten den behöriga myndigheten som handlägger ärenden om verkställighet samt fattar beslut om huruvida verkställighet inte ska ske. I Sverige krävs det stöd i lag för att en utländsk dom ska verkställas. 176 I 7 § i den europeiska
småmålslagen stadgas det att utsökningsbalken bestämmelser om verkställighet ska gälla om inget annat följer av artiklarna 15, 21, 22 eller 23 i förordningen.
Vidare finns det begränsat med rättspraxis på området, så antaganden får göras med viss
försiktighet.
Genom att ha studerat förordningen om ett europeiskt småmålsförfarande och även ha
presenterat hur den förhåller sig till rättegångsbalkens bestämmelser kan läsaren se hur
lika dessa bestämmelser är. Förordningen är anpassad till gränsöverskridande tvister och
därmed ska domen delges parterna. Enligt rättegångsbalken räknas den dag när domen
meddelades, vilket är helt naturligt då parterna är bosatta i Sverige. Att muntlighets- och
omedelbarhetsprincipen frångås kan i och för sig anses skäligt då syftet med förordningen är att förenkla, påskynda och minska kostnaderna.
I förordningen stadgas att nationella lagar gäller om inte förordningen stadgar annat.
Genom denna bestämmelse ges medlemsstaterna ett visst handlingsutrymme till att införa eller bibehålla lagar som har reglerat interna förhållanden. Ett exempel på detta är
att enligt svensk rätt ska en stämningsansökan innehålla en egenhändig underskrift.
Enligt min mening verkar det som om att småmålsförordningen reflekterar 1974 års lagstiftning i flera avseenden. År 1987 avskaffades småmålslagen och det fanns flera grunder till det. Man ansåg att det skulle bli svårare att välja processform och att samordningen mellan de olika processformerna var stundvis bristfälliga. Ett antagande från min
sida kan vara att Sverige år 2009 är mer ”redo” för en sådan lagstiftning som reglerar
småmål. En annan orsak till förordningens välkomnande kan vara att den är direkt tilllämplig. Genom EU:s utvidgning har lagstiftningsinförandet flyttats mer och mer från
medlemsstaterna till EU.
Genom att tillämpa förordningen kan parterna på ett snabbt och enkelt sätt få en meddelad dom, som vidare kan erkännas och verkställas i övriga medlemsstater. Genom att
använda rättegångsbalkens bestämmelser på mindre mål kan käranden väcka talan om
176
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ett högre belopp än det som stadgas i förordningen. Beräknat med dagens växelkurs har
Sverige ett högre gränsvärde än förordningen.177
Ett skäl till att tillämpa förordningen är att svaranden kan göra en kvittningsinvändning
upp till gränsvärdet. Medan för tvistemål enligt rättegångsbalken ska sådana yrkanden
framförda av svaranden beaktas vid beräkningen av gränsvärdet. Vidare kan en svarande genom ett motkrav som överstiger tröskelvärdet förhindra handläggning enligt förordningen och detta kan vara ett skäl i sig att käranden avstår från att tillämpa förordningen.
Jag anser att förordningens syften uppfylls. Genom att minska handläggningstiderna,
begränsa rättegångskostnaderna, inte ha några krav på rättligt ombud och att förfarandet
i huvudsak sker via skriftväxling samt att det finns standarformulär, uppfyller förordningen sitt syfte.
Genom att ha en förordning som reglerar hanteringen av småmål inom EU och som
även innehåller bestämmelser för erkännande och verkställighet av domar, anser jag att
strävan efter en inre marknad där domar fritt cirkulerar har närmats.

4.2

För- och nackdelar med förordningen

Det finns både för- och nackdelar med förordningen om ett europeiskt småmålsförfarande. En möjlig nackdel med att utöka möjligheten att väcka talan enligt småmålsförordningen, är den ökade måltillströmning till de allmänna domstolarna. Vidare gäller
även denna ökning antalet exekvaturmål i Svea hovrätt.178
Det finns uppställda tidsfrister i förordningen inom vilka domstolarna ska meddela dom
och vidta handläggningsåtgärder. Att uppställa tidsfrister kan medföra konsekvenser för
tingsrättens arbetsordning och kan i viss utsträckning påverka övrigt arbete som utförs i
dessa domstolar.
Remissinstanser som Advokatsamfundet och Svensk Näringsliv yttrade sig över saken.
Advokatsamfundet konstaterade att genom förordningens uppställda tidsfrister medför
detta förlängda handläggningstider för övriga dispositiva tvistemål. Vidare ansåg
177
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Svenskt Näringsliv att detta är en resursfråga då det behövs personal som kan hjälpa
parterna med det ”praktiska” såsom att fylla i de formulär som används i ett europeiskt
småmålsförfarande.179
Regeringen delade inte advokatsamfundets och Svenskt Näringslivs uppfattning. Utan
regeringen förtydligade att ett småmål enligt förordningen ska handläggas skriftligen
och på ett förenklat sätt. Merarbetet ligger inte på domstolarna utan det är parterna själva som med hjälp av de standardiserade formulären ska strukturera sin talan, yrkanden
och bevisning. Formulären kommer att vara tillgängliga genom Internet som parterna
själva kan hitta utan hjälp från domstolarna.180
Vidare bedömer regeringen inte att förordningen kommer att medföra en ökad arbetsbelastning, då endast en lagfaren domare kommer att handlägga dessa småmål. Genom
förordningens förenklade förfarande kommer tingsrätten kunna omfördela resurser så
handläggningstiden för övriga mål inte påverkas. Sammanfattningsvis kommer förordningen inte att medföra några nämnvärda konsekvenser för de allmänna domstolarna,
utöver en ökad måltillströmning.181
Kronofogdemyndigheten som är en annan remissinstans yttrande sig i frågan och ansåg
att arbetet kan bli resurskrävande. Genom att sådana mål enligt förordningen kan avse
fullgörelse av något annat än rena penningfordringar, kan det förväntas att bli mer resurskrävande.
Regeringen ansåg inte att arbetsbördan skulle öka avsevärt, då Bryssel I-förordningen
redan har bestämmelser som innebär att en dom kan verkställas i Sverige.182 Då förordningen avskaffar exekvaturförfarandet, något som Bryssel I-förordningen inte gör, antar
jag att det blir enklare och snabbare att verkställa ett småmål enligt förordningen.
Enligt artikel 5.7 i förordningen ska nationell processrätt gälla i den medlemsstat där
rättegången äger rum om fordran överstiger gränsvärdet. Innebörden av detta är att en
svarande kan genom ett motkrav som överstiger gränsvärdet fördyra och komplicera det
179
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för käranden, för att förhindra handläggning enligt förordningen.183 Förordningen kan
på ett enkelt sätt ”sättas ur spel” av motparten.
Enligt min mening är den huvudsakliga fördelen med förordningen att den uppfyller den
inre marknadens funktion. Genom att införliva enhetliga bestämmelser för vad ett småmål innebär och hur ett småmål ska hanteras, undanröjer man misstolkningar och andra
oklarheter. Som har behandlats under kapitel 2 var det huvudsakliga syftet med förordningen att införa bestämmelser som skulle underlätta parter med att få väcka talan i
mindre mål. Genom att förordningens syfte är att förenkla, påskynda samt minska kostnaderna i ett småmål, kan parter lättare få utöva sin rättighet med att få sin sak prövad.
Då praxis inom området är begränsad, kan det vara svårt att uttala sig om huruvida förordningen haft någon påverkan i praktiken, utan antaganden får göras. Enligt min mening kan beloppsgränsen vara för låg och därigenom kan andra situationer missas. Jag
kan hålla med ECOSOC:s resonemang, där de anser att 5 000 euro är mer rimligt än 2
000 euro.
Den politiska processen och andra kompromisser mellan medlemsstaterna, kan vara skäl
nog för den låga beloppsgränsen. Som kommissionen påpekade ligger beloppsgränsen
mellan 600 euro (Tyskland) till 8 234 euro (England och Wales), därvid kan förordningens tröskelvärde anses som en bra kompromiss.
Ett utav förordningens syfte var att sänka kostnaderna i handläggningen av småmål.
Genom att begränsa rättegångskostnaderna och inte ha krav på rättsligt ombud, kan man
effektivisera hanteringen av småmål. Jag ifrågasätter möjligheten att kunna driva en
process utan något ombud och särskilt när tvisten har en gränsöverskridande karaktär.
Processföring i ett annat land än hemvisstaten kan på många sätt vara kostsamt. Genom
att en utav parterna har mer kunskap om landets rättsregler än den andra kommer förmodligen ombud behövas som hjälper till med översättningen och andra praktiska formaliteter.
Parterna kommer att behöva hjälp med att fylla i de standardiserade formulären som
tillhör ett europeiskt småmål och i förordningen finns det bestämmelser om att domstolarna ska hjälpa till med det. Enligt min mening kan det uppstå svåra och komplexa
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rättsutredningar som parterna inte själva kan hantera och därmed behövs professionell
juridisk hjälp.
Vidare kan man ifrågasätta kvalitén i domarna i och med att de i huvudsak ska hanteras
skriftligen och att hanteringen av domarna ska påskyndas genom att meddela dom tidigare. Jag tror inte att kvalitén kommer att försämras då tvistens omfång och fordrans
värde inte är så stor, vilket inte behöver hanteras under längre tid. Genom att ha en sådan skriftväxling kan domstolarna lättare kontrollera hanteringen av domen, vilket leder
till ett snabbare meddelande av domar.
Jag håller med regeringens resonemang där de inte anser att hanteringen av sådana
småmål kommer att vara resurskrävande, då endast en lagfaren domare kommer att hantera det.
Enligt mig är den största fördelen med förordningen att den har avskaffat exekvaturförfaranden i form av nationella verkställighetsförklaringar. Sådana verkställighetsförklaringar finns dock i Bryssel I-förordningen men på ett mer förenklat sätt. Vidare är det
domstolen i ursprungsstaten som utfärdar ett intyg om erkännande och verkställighet.
Medan i Bryssel I-förordningen är det verkställighetsstaten som ska pröva huruvida
domen uppfyller de krav som uppställs för att erhålla verkställighetsförklaring. Jag anser att det är mer rimligt och effektivt om det är den domstol som har meddelat domen
som utfärdar ett sådant intyg. Domstolen måste anses ha bättre kännedom om målet och
omständigheterna kring det.
Andra fördelar med förordningen är att det endast finns ett hinder för verkställighet, vilket är om en tidigare dom är oförenlig med en annan dom som avsåg samma sak och
samma parter. I Bryssel I-förordningen finns det flera hinder mot verkställighet.
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5 Sammanfattning
Förordningen om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (EG) nr. 861/2007
trädde ikraft den 1 augusti år 2007 och ska tillämpas från och med 1 januari år 2009.
Förordningen ska tillämpas i samtliga medlemsstater utom i Danmark. Förfarandet ska
enligt förordningen endast utgöra ett alternativ till redan befintliga rättegångsförfaranden. För Sveriges del innebär detta att förordningen ska vara ett alternativ till bestämmelserna i 1 kap. 3 d § RB och till Bryssel I-förordningen.
Förordningens syfte är att förenkla, påskynda samt kostnadseffektivisera handläggningen av småmål. Vidare ska en dom som meddelats i ett europeiskt småmålsförfarande erkännas och verkställas utan mellanliggande åtgärder. Att påbörja en process kostar
pengar, kunskap och kan ta långt tid, vilket kan bidra till att parterna i många fall avskräcks från att få sin sak prövad. Det kan bli ytterligare svårare för parterna att väcka
talan i en annan medlemsstat.
En kostnadseffektivisering har skett genom att begränsa ersättningsskyldigheten vad
gäller rättegångskostnader och avskaffa kravet på att ha rättsligt ombud. För att förenkla handläggningen av småmål har förordningen stadgat att förfarandet ska ske genom
skriftväxling. Muntlig förhandling får ske om parter eller domstolen anser att det är
nödvändigt för att meddela dom.
Genom standardiserade ansökningsblanketter och andra formulär, blir det enklare att
fylla i dem. Ett småmålsförfarande kan påskyndas genom korta handläggningstider och
skyndsamma avgöranden.
Förordningen är tillämplig inom privaträttens område, tvisten ska ha en gränsöverskridande karaktär, fordran får inte överstiga 2 000 euro samt domstolen måste ha behörighet för att ta upp tvisten i första skedet. Vägledning angående domstolens behörighet får
hämtas från Bryssel I-förordningen. De ovannämnda förutsättningarna är krav som uppställs för att förordningen ska bli tillämplig.
Genom att jämföra förordningens bestämmelser med rättegångsbalkens bestämmelser,
finner man att det finns vissa likheter som det finns olikheter. Förordningen är anpassad
till gränsöverskridande tvister och därför ska domen delges parterna. Enligt rättegångs-
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balken meddelas domen till parterna och räknas från den dag när domen meddelades,
vilket anses fullt naturligt då bägge parter är bosatta i Sverige.
Grundläggande principer såsom muntlighetsprincipen och omedelbarhetsprincipen
frångås i förordningen. Vilket kan anses rimligt, då syftet med förordningen är att förenkla, påskynda samt effektivisera handläggningen av småmål.
Det finns både för- och nackdelar med förordningen utifrån ett svenskt perspektiv. Den
största fördelen med förordningen är att den har avskaffat exekvaturförfaranden i form
av nationella verkställighetsförklaringar.
En nackdel kan vara den ökade målströmningen till de allmänna domstolarna, vilket kan
vara resurskrävande. Även antalet av exekvaturmål i Svea hovrätt kommer förmodligen
att öka. Andra nackdelar med förordningen är att genom de uppställda tidsfrister som
förordningen uppställer kan detta medföra tingsrättens arbetsordning.
En annan fördel med förordningen är att den reglerar småmål genom enhetliga bestämmelser. Den huvudsakliga fördelen med förordningen är att den uppfyller den inre
marknadens funktion. Genom att förordningen ska bidra med att förenkla, påskynda
samt minska kostnaderna i ett småmål för parterna, så kanske den kommer användas i
större utsträckning än inhemska regler. Då ingen praxis finns inom området är detta bara
ett antagande från min sida.
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