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Sammanfattning 

Sverige har traditionellt sett haft en negativ inställning till erkännande och verkställighet 

av utländska domar. Enligt 3 kap 2 § utsökningsbalken krävs stöd i lag för erkännande 

och verkställighet av en utländsk dom i Sverige.  

Sedan Sveriges inträde i EU, och Bryssel I-förordningens införande, har synen på do-

mar som härrör från medlemstater inom EU förändrats. Det kan numera sägas att fri rör-

lighet av domar förekommer inom EU. Det leder till att Sverige erkänner och verkställer 

utländska domar som har avgjorts inom EU.  

Mellan Sverige och tredje land är läget ett annat. Problem uppstod då Nacka tingsrätt 

valde att lägga amerikanska domar till grund för en svensk dom, utan stöd i lag. Tings-

rätten argumenterade för att svenska medborgare som väcker talan utomlands måste stå 

för konsekvenserna. I uppsatsen analyseras Nacka tingsrätts dom och om 3 kap 2 § ut-

sökningsbalken behöver revideras.  

Efter en jämförelse av rättsfall i uppsatsen är bedömningen att Sveriges syn på utländs-

ka domar har förändrats något. Sverige bör i viss mån kunna öka samarbetet med vissa 

stater. Jag anser att 3 kap 2 § utsökningsbalken bör behållas med med vissa förändringar 

i form av undantag till huvudregeln.  
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Abstract 

Sweden has traditionally had a negative attitude on recognition and enforcement on for-

eign judgments. To recognize or enforce a foreign judgment in Sweden legislative sup-

port is required according to chapter 3 article 2 in the Enforcement Code. Since Sweden 

joined the EU and the Brussels I-regulation was implemented the attitude on judgments 

derived from the member states within the EU have changed. There is now free move-

ment of judgments within the EU. This leads to that foreign judgements are recognized 

and enforced in Sweden. 

Recognition and enforcement of foreign judgments between Sweden and third countries 

still needs legislative support. Problems arose when Nacka District Court chose to rec-

ognize a judgment from a U.S. Court, without legislative support. The Swedish district 

court made the argument that Swedish citizens, when suing abroad, must bear the con-

sequences. The paper analyzes the Nacka district court's ruling and if the chapter 3 ar-

ticle 2 in the Enforcement Code needs to be revised in order to fulfill its function. 

The conclusion that can be drawn after a comparison of case law in the paper is that 

Sweden's view of foreign judgments has changed. Sweden could to some extend in-

crease the cooperation with some specific states. The conclusion in this paper is that the 

chapter 3 article 2 in the Enforcement Code should be maintained. However, with some 

modifications. I believe that the agreement conferring jurisdiction and exclusive forum 

should be inserted in the article as an exception to the rule. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion till problemet 

För att verkställa en utländsk dom i Sverige krävs stöd i lag vilket stadgas i 3 kap 2 § ut-

sökningsbalken (1981:774). Krav på stöd i lag har traditionellt ansetts gälla även erkän-

nande av utländska domar, trots att det inte framgår av paragrafen.
 1

 Utgångspunkten fö-

refaller ha varit att utländska domar varken ska tillerkännas rättsverkan eller verkställas 

i Sverige.
2
  

Anledningen till att erkänna eller verkställa en utländsk dom kan vara många. I vissa 

fall kan inte talan väckas vid en svensk domstol, exempelvis vid tvister avseende fast 

egendom belägen utomlands. Talan måste då väckas vid den domstol där den fasta 

egendomen är belägen.
3
  

Antag att K med hemvist i Sverige väcker talan mot S med hemvist i USA vid ameri-

kansk domstol avseende fast egendom belägen i USA. K förlorar målet och ådöms att 

betala rättegångskostnader. S har ingen möjlighet att kräva K på betalningen om inte 

domen verkställs i Sverige. Utan verkställighet i Sverige av det utländska avgörandet får 

S ingen fördel av domen om K inte har utmätningsbar egendom i USA. 

Medborgare inom EU flyttar allt oftare över gränserna av olika skäl, bland annat för att 

arbeta eller studera. Därför uppstår tvister numera ofta mellan personer eller företag 

med hemvist i olika medlemstater. För att skydda medborgarna och deras rättigheter är 

huvudregeln inom EU att domar som härrör från en medlemsstat ska erkännas automa-

tiskt.
4
 Erkännande sker således utan att något särskilt förfarande behöver äga rum. 

5
  

Inom EU har problemet delvis lösts genom Bryssel I-förordningens införande. Förord-

ningen stadgar att fri rörlighet av domar mellan medlemsstaterna ska föreligga.
6
 Bryssel 

                                                 
1
 NJA 1973 s. 629. 

2
 Prop. 1982/83:117 s. 6. 

3
 I t.e.x. 10 kap 10§ RB rörande exklusivt fastighetsforum.  

4
 Berglund, Cross-border enfordement of claims in the EU, s. 178. 

5
 Artikel 33 Bryssel I-förordningen. 

6
 EG nr. 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträt-

tens område (fortsättningsvis kallad Bryssel I-förordningen). 
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I-förordningen fastställer att domar från medlemsstater inom EU ska erkännas direkt i 

övriga medlemsstater.
7
 Vad gäller verkställighet ska utländska domar från andra med-

lemstater inom EU verkställas efter att de förklarats verkställbara i ett s.k. exekvaturför-

farande.
8
 

Vad gäller erkännande och verkställighet av domar som härrör från tredje land är läget 

ett helt annat. Huvudprincipen i svensk rätt återfinns i 3 kap 2 § UB och stadgar att utan 

stöd i lag kan dom varken erkännas eller verkställas. Det finns dock undantag till hu-

vudprincipen som har utvecklats i praxis och doktrin. 

1.2 Syfte och avgränsning 

I den här kandidatuppsatsen utreds 3 kap, 2 § utsökningsbalken i syfte att undersöka be-

stämmelsens funktion. Bestämmelsen kräver stöd i lag för att erkänna eller verkställa ut-

ländska domar.  

Problem uppkom då Nacka tingsrätt beslutade att lägga en amerikansk dom till grund 

för ett svenskt avgörande utan stöd i lag och utan prövning av det bakomliggande rätts-

förhållandet. Frågan är vad Nacka tingsrätts dom kommer att få för konsekvenser i 

framtiden.   

Uppsatsens viktigaste frågeställning är: 

 Bör 3 kap 2 § utsökningsbalken förändras i sin utformning? 

Utredningen görs ur ett svenskt perspektiv. En jämförelse mellan svensk rätt och EU-

rätt görs i syfte att visa hur erkännande och verkställighet av utländska domar skiljer sig 

åt när domarna härrör från en medlemsstat respektive tredje land. I uppsatsen åsyftas 

medlemstater inom EU. Vad gäller förhållandet till EFTA-stater lämnas det utanför 

uppsatsen. 

Frågor om domstols behörighet ligger utanför uppsatsens område och berörs därför inte.  

Utanför uppsatsen lämnas också frågor om erkännande och verkställighet vid skiljeför-

farande och medling. Luganokonventionen behandlas inte särskilt i uppsatsen då dess 

                                                 
7
 Artikel 33 Bryssel I-förordningen. 

8
 Artikel 38 Bryssel I-förordningen. 
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innehåll överrensstämmer med Brysselkonventionen. Brysselkonventionen är numera 

reviderad och Bryssel I-förordningen används mellan medlemsstaterna i stället.  

Vidare lämnas också Lugano II, Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspek-

ter på medling i civilrättsliga tvister, Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insol-

vensförfaranden utanför uppsatsen.   

Dessutom finns det ytterligare förordningar inom EU som behandlar erkännande och 

verkställighet i särskilda fall. År 2007 antogs förordningen (EG) nr 861/2007 om inrät-

tandet av ett europeiskt småmålsförfarande (fortsättningsvis kallad småmålsförordning-

en). Småmålsförordningen fastställer ett förfarande som syftar till att förenkla och på-

skynda handläggningen i tvister om mindre värden. Småmålsförordningen föreskriver 

att småmål ska erkännas och verkställas i alla medlemsstater utan mellanliggande förfa-

randen.
9
  

Därutöver finns Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 om infö-

rande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Varken småmålsförord-

ningen eller förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda 

fordringar kommer att beröras i uppsatsen. 

Utöver EU-rättsliga förordningar finns det även andra samarbeten och avtal mellan Sve-

rige och andra stater. Det nordiska samarbetet är ett exempel. Samarbetet grundar sig 

inte i en konvention utan staterna har införlivat en likformig lagstiftning som leder till 

att länderna erkänner och verkställer varandras domar.
10

 Därutövet finns även samarbe-

ten med enskilda stater såsom lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom 

som meddelats i Schweiz. Vidare beskrivning av samarbeten med enskilda stater ryms 

inte i den här uppsatsen och kommer därför inte att diskuteras.  

1.3 Metod och material 

 

Uppsatsen är baserad på en problemorienterad metod med vissa deskriptiva inslag för 

att förklara gällande rätt. Vissa deskriptiva delar återfinns i kapitel 2 och delvis i kapitel 

3.  

                                                 
9
 Artikel 1 samt skäl 8 i ingressen till småmålsförordningen. 

10
 Riksskatteverket, Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt, s. 51. 
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För att visa hur den fria rörligheten av domar inom EU fungerar görs en jämförelse mel-

lan erkännande och verkställighet av domar som härrör från tredje land och Bryssel I-

förordningen. 

För att ge tyngd åt utredningen har främst primärkällor använts. Vid utredning av 3 kap. 

2§ UB har främst lagstiftning nyttjats. För att analysera problematiken ytterligare har 

även förarbeten, rättsfall och doktrin använts. Inom EU-rätten har i första hand förord-

ningar och direktiv använts. Därutöver har doktrin och vissa tolkningsavgöranden från 

EUD använts.  

1.4 Terminologi 

 

Några uttryck som används i uppsatsen är vanligt förekommande i den internationella 

privat- och processrätten och förklaras därför redan nu.  

Begreppet exekutionstitel avser en skriftlig handling som får läggas till grund för verk-

ställighet enligt lag.
11

 En exekutionstitel är det underlag som krävs för att den exekutiva 

myndigheten (Kronofogdemyndigheten) ska kunna verkställa en dom. Underlaget kan 

vara en fullgörelsedom eller ett avgörande som fastställer ett rättsförhållande.12  

Med dom avses i uppsatsen utländskt civilrättsligt avgörande oavsett beteckning.
13

 I av-

snitt 3.1 om Bryssel I-förordningen åsyftas begreppet dom i enlighet med Bryssel I-

förordningens definition i artikel 32. Artikeln stadgar att med dom avses varje avgöran-

de som har meddelats av domstol i en medlemsstat oavsett dess rubricering.
14

 

Med ursprungsstat i den här uppsaten avses den stat som domen härrör ifrån d.v.s i det 

land där domstolen som utfärdat den ursprungliga domen ligger i. Med verkställighets-

stat avses i uppsatsen den stat där den utländska domen önskas erkänd eller verkställd i. 

                                                 
11

 Heuman, Specialprocess- utsökning och konkurs, s. 116. 

12
 Gregow, Torkel, Utsökningsrätt, s. 21. 

13
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 310. 

14
 Artikel 32 Bryssel I-förordningen. 
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2 Allmänt om erkännande och verkställighet 

2.1 Om 3 kap. 2 § utsökningsbalken 

Sverige har historiskt sett haft en negativ syn på erkännande och verkställighet av ut-

ländska domar. Frågan var länge oreglerad i svensk rätt, men reglerades i viss mån av 

bilaterala och multilaterala internationella överrenskommelser som Sverige tillträtt.
15

  

Frågan om verkställighet regleras numera i 3 kap. 2§ UB och vad som gäller för verk-

ställighet brukar även anses gälla för erkännande.
16

 Huvudprincipen vid verkställighet 

av utländska domar är att det krävs stöd i lag.
 
Av 3 kap. 2 § UB följer att det för verk-

ställighet av utländsk exekutionstitel krävs stöd i lag eller särskilda föreskrifter. 

I propositionen till utsökningsbalken stadgas att om verkställighet ska ske, krävs det 

särskilt medgivande i lag eller särskilda föreskrifter.
17

 De särskilda föreskrifterna är ofta 

utformade som överrenskommelser mellan Sverige och andra stater. Det kan även röra 

sig om samarbeten mellan flera stater som i det nordiska samarbetet samt Bryssel I-

förordningen (se avsnitt 3).
18

 

Vid verkställighet av en utländsk exekutionstitel i Sverige med stöd i lag, görs ansökan 

hos Svea hovrätt som utfärdar ett beslut om exekvatur som sedan kan verkställas.
19

 Om 

stöd i lag finns uppstår ingen direkt problematik utan problem uppstår först då stöd i lag 

saknas.  

2.2 Begreppet erkännande 

Vad som gäller för erkännande av utländska domar är inte stadgat i 3 kap. 2 § UB utan 

gällande rätt har vuxit fram i praxis.
20

 Det anses numera att vad som gäller för verkstäl-

lighet även gäller för erkännande till stor del. 
21

  

                                                 
15

 SOU 1968:40 s. 18.  

16
 NJA 1973 s. 629 och Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt, s. 148. 

17
 Prop. 1980/81.8 s. 290. 

18
 Lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff 

mm.  

19
 Riksskatteverket, Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt, s. 52. 

20
 NJA 1973 s. 611. 

21
 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt, s. 148. 
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När en utländsk dom har erkänts i Sverige kan den i princip jämställas med en svensk 

dom, den får samma rättsverkningar som ett likartat avgörande i Sverige. Påpekas ska 

dock att när en dom erkänns i enlighet med Bryssel I-förordningen får den i stället 

samma rättsverkan som den hade i ursprungslandet.
 22

 

Vad som menas med att en dom erkänns innebär att domen får positiv eller negativ 

rättskraft. Om en dom får positiv rättskraft kan den läggas till grund för ett svenskt av-

görande som senare kan leda till verkställighet. Om domen i stället får negativ rättskraft 

kan den hindra en ny prövning av frågan inför svensk domstol, den får således en res 

judicata-effekt.
23

  

Om en utländsk dom inte erkänns på grund av lagstöd saknas, innebär det inte att do-

men helt saknar verkan. Utländska domar kan tillerkännas bevisverkan i svensk dom-

stol. Det innebär att domen kan användas som bevisning vid ett nytt avgörande i svensk 

domstol. Det är en bedömning som görs utifrån de enskilda fallet.
24

  

2.3 Begreppet verkställighet 

Vad gäller verkställighet av en utländsk dom krävs det att domen har sådan karaktär att 

den faktiskt kan verkställas. Det kan vara en dom om betalningsskyldighet eller utmät-

ning av egendom.
25

 Vid ansökan om verkställighetsförklaring omprövas inte domen i 

sak utan prövningen görs i stället för att avgöra om de formella förutsättningarna är 

uppfyllda.
26

  

Om verkställighet medges av domstolen i Sverige ska utsökningsbalkens regler tilläm-

pas i det fortsatta förfarandet som om förfarandet vore svenskt i sin helhet.
27

 Verkstäl-

lighet i svensk rätt innebär att exekutiv myndighet tvångsvis genomför vad som fastsla-

gits av domstol.
28

 När den exekutiva myndigheten (vanligtvis Kronofogdemyndigheten) 

                                                 
22

 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 311. 

23
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 312. 

24
 Prop. 1982/83:117 s. 7. 

25
 Gregow, Torkel, Utsökningsrätt, s. 21. 

26
 Domstolsverkets hemsida: http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____2619.aspx, tillgänglig 

den 22 april 2010. 

27
 Prop. 1980/81:8 s. 290. 

28
 Gregow, Torkel, Utsökningsrätt, s. 21. 
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tvångsvis genomför den förpliktelse som fastslagits av domstolen, verkställs domen. En 

utmätning hos gäldenären görs och egendom som tillhör denne tas i anspråk.29 Enbart 

egendom som finns i Sverige kan bli föremål för Kronofogdemyndighetens utmätning-

ar.  

Skillnaden mellan erkännande och verkställighet är i stora drag att vid verkställighet 

krävs en dom avseende betalningsskyldighet eller annan förpliktelse som en av parterna 

vill få verkställd.
30

 Vid erkännande fastställs i stället ett visst rättsförhållande, men ing-

en exekutionstitel utfärdas av domstolen. 

                                                 
29

Europa kommissionens hemsida, 

http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_swe_sv.htm#1, tillgänglig den 

23 april 2010. 

30
 Gregow, Torkel, Utsökningsrätt, s. 21. 
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3 Bryssel I- förordningen 

3.1 Erkännande 

Innan Bryssel I-förordningen infördes reglerades domstols behörighet samt erkännande 

och verkställighet av Brysselkonventionen. Bryssel I-förordningen är en revidering av 

Brysselkonventionen med en del modifikationer. EUD:s tolkningsavgöranden som gjor-

des under Brysselkonventionen går att tillämpa även på Bryssel I-förordningen i de fall 

då Bryssel I- förordningens regler i sak stämmer överrens med Brysselkonventionen.
31

 

Det här skiljer sig från gällande rätt i Sverige gentemot tredje land. I Europeiska kom-

missionens kommentarer till Bryssel I-förordningen yttras att: ”[b]ryssel I-

förordningen[..] är grunden för EU:s rättsliga samarbete på privaträttens område. Den 

innehåller enhetliga regler som löser behörighetskonflikter och underlättar fri rörlighet 

för domar[..].”
32

 

I Bryssel I-förordningen anges inte vad som innebär med erkännande av utländsk dom. 

Begreppet anses dock ha samma innebörd som i andra sammanhang, dvs. att domen kan 

få positiv eller negativ rättskraft.
33

  Domen blir gällande i övriga medlemsstater när den 

har meddelats i ursprungslandet. Det krävs inte ens att domen har vunnit laga kraft i ur-

sprungslandet.
34

  

Domar som erkänns i enlighet med Bryssel I-förordningen får samma rättsverkan som 

de har i ursprungslandet.
35

 Den här principen har växt fram ur EUDs tolkningsavgöran-

den. EUD uttalade i fallet Hoffman att en dom som erkänns enligt Brysselkonventionen 

ska i princip ha samma verkan i det land där den erkänns, som den har i ursprungslan-

det.
36

  

                                                 
31

 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 45. 

32
 KOM (2009) 174 slutlig. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 

33
 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 270.  

34
 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 286. 

35
 Berglund, Cross-border enforcement of claims in the EU, s. 175. 

36
 Se mål 145/86 Hoffman [1988] ECR 645 p.9-11. 
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För att erkännande av domen ska äga rum krävs dock att domen ligger inom ramen för 

Bryssel I-förordningen. Domstolen i det land som ska erkänna domen gör en självstän-

dig bedömning för att avgöra om domen ligger inom ramen för Bryssel I-förordningens 

tillämpningsområde. Domstolen är inte bunden till den åsikt som domstolen i ur-

sprungslandet har. Om domstolen anser att domen ligger inom Bryssel I-förordningens 

tillämpningsområde ska den erkännas.
37

  

3.2 Verkställighet 

 

Om en dom har meddelats i en medlemsstat kan den verkställas i övriga medlemstater. 

Vid verkställighet ställs väsentligen samma krav som förfarandet när det gäller erkän-

nande dock tillkommer villkoret att domen måste vara verkställbar i ursprungslandet för 

att den ska kunna bli verkställd i den andra staten.
38

 Här spelar det ingen roll om domen 

har vunnit laga kraft så länge domen är verkställbar i ursprungsstaten.
39

 

När det gäller verkställighet måste ansökan om exekvaturförfarande göras hos behörig 

domstol. I Sverige är Svea hovrätt ensam behörig domstol som prövar om utländska 

domar är verkställbara i Sverige.
40

  

Vid ansökan om verkställighet av utländsk dom innehåller Bryssel I-förordningen vissa 

bestämmelser om de handlingar som ska ges in innan förfarandet påbörjas. Bestämmel-

serna återfinns i artikel 53-54 och de stadgar att ett exemplar av den utländska domen 

ska ges in för att fastställa domens äkthet. Dessutom ska ett intyg ges in som har utfär-

dats av domstolen i ursprungslandet, intyget ska fastställa att domen är verkställbar i ur-

sprungslandet.
41

  

Domstolen ska ex officio beakta omständigheter som kan utgöra grund för att neka en 

dom från att bli verkställd. Bryssel I-förordningen ålägger dock inte domstolen att själv 

undersöka omständigheter som kan medföra hinder i enlighet med artikel 34 och 35.  

                                                 
37

 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 271. 

38
 Artikel 38 Bryssel I-förordningen. 

39
 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 290. 

40
 Artikel 39 Bryssel I-förordningen samt bilaga II till Bryssel I-förordningen. 

41
 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 294 och artikel 53-54 Bryssel I-förordningen. 
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Verkställighet sker i övrigt enligt utsökningsbalkens bestämmelser, på samma sätt som 

en svensk dom verkställs.
42

 Påpekas ska dock att de svenska rättsreglerna gäller subsidi-

ärt, dvs. de gäller enbart då Bryssel I-förordningen inte ger någon ledning.
43

 

Avsikten med Bryssel I-förordningens bestämmelser avseende verkställighet är att 

snabba på förfarandet. Syftet är att öka borgenärens möjlighet till verkställighet. En be-

gränsad prövning av domen ger gäldenären minskade möjligheter att förhala eller un-

danskaffa egendom. Därför är första skedet av verkställighet ex parte, dvs. ett ensidigt 

förfarande för att gäldenären inte ska veta om att ett verkställande är på gång.
44

 Efter att 

alla handlingar har getts in till domstolen ska domen förklaras vara verkställbar.  

När parterna är delgivna domen, vilket är bifall eller avslag på ansökan om verkställig-

het, påbörjas det andra skedet. Det är nu parterna kan överklaga domstolens beslut, gäl-

denären ges möjlighet att överklaga verkställighet och åberopa omständigheter som ut-

gör hinder.
45

 Artiklarna 34 och 35 är obligatoriska och erkännande och verkställighet i 

de angivna fallen ska vägras.
46

 

I artikel 34 stadgas fyra hinder för erkännande och verkställighet av utländsk dom. 

Hindren är bland annat ordre public, mål avgjorda i tredskodom
47

 samt fall av domkon-

flikter. Vad gäller artikel 35 som berör det processuella förfarandet, fastställes här att en 

dom inte får erkännas om den strider mot bestämmelserna i avsnitten 3, 4 och 6 i kap II 

samt artikel 72. 
48

  

Det som åsyftas är behörighetsprövningen vid försäkringstvister, konsumentförhållan-

den och situationer då det föreligger exklusiv behörighet för ett visst lands domstolar. 

Artikel 34 och 35 utgör i princip de hinder som får förekomma. Artiklarna är uttöm-

mande vilket leder till att domstolarna inte kan vägra att erkänna eller verkställa en dom 

på andra grunder.  

                                                 
42

 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 290 och artikel 41 i Bryssel I-förordningen. 

43
 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 293. 

44
 A. a s. 296. 

45
 A.a. s. 307. 

46
 A.a. s. 272. 

47
 Tredskodom innebär dom som är avgjord trots att ena parten uteblir från rättegången. 

48
 Berglund, Cross-border enforcement of claims in the EU, s. 179. 
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4 Lagstöd saknas 

4.1 Allmänt 

Huvudprincipen i svensk rätt är att när lagstöd saknas ska utländsk dom varken erkän-

nas eller verkställas.
49

 För att lägga en utländsk dom som grund för en ny dom i Sverige 

måste en ny process påbörjas i Sverige. För att på så vis erhålla en giltig exekutionstitel 

i Sverige. Det krävs då att målet avgörs till partens fördel, då erhålls en svensk exeku-

tionstitel.
50

  

Nedan följer en kort redogörelse av tre rättsfall som rör verkställighet av utländska do-

mar avseende rättegångskostnader.
51

 I alla tre fallen hade en svensk K väckt talan mot 

en engelsk medborgare S i England. K förlorade målet och ålades att ersätta S för rätte-

gångskostnaderna. S väcker därefter talan vid svensk domstol med den engelska domen 

som grund. De tre fallen har betydelse för utvecklingen av rättspraxis. 

Ett tydligt exempel på Högsta domstolens negativa ståndpunkt till verkställighet av ut-

ländska domar framkom i rättsfallet NJA 1894 s. 96.
52

 I målet uttalades att 

”[…]ifrågavarande dom icke här i riket ägde gällande kraft eller kunde tillmätas någon 

betydelse såsom bevisning”.
53

  I fallet tog Högsta domstolen inte hänsyn till den engels-

ka domen överhuvudtaget. Domstolen ansåg att domen inte ens kunde tillmätas någon 

betydelse som bevis.
54

 Domen lämnades således helt utan betydelse i målet. 

I fallet NJA 1913 s. 326 yttrade Högsta domstolen att domen ”icke här i riket kunde 

tillerkännas den verkan”. Domstolen ansåg också att kärande inte hade lagt fram någon 

omständighet som styrkte anspråket. Till skillnad från i det tidigare fallet var Högsta 

                                                 
 
50

 Riksskatteverket, Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt, s. 52. 

51
 Numera regleras fall avseende rättegångskostnader i lag (1986:1042) om verkställighet av vissa ut-

ländska beslut om rättegångskostnader. 

52
 Det har ej gått att få tag på rättsfallet, därför har inte primärkällan används. I stället har två sekundära 

källor på området används, SOU 1968:40 s. 18 samt Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell process-

rätt, vilket ändå torde anses som trovärdiga källor.  
53

 SOU 1968:40 s. 18. 

54
 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt, s. 148. 
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domstolen inte helt främmande för tanken att ge den utländska domen viss bevisverkan 

även om domen ensam inte ansågs tillräcklig för ett avgörande till förmån för kärande.
55

 

I NJA 1935 s. 611 gjorde Högsta domstolen en helomvändning och dömde i stället till S 

fördel. Domstolen biföll talan med motiveringen att K inte hade gjort något nytt yrkan-

de när talan väcktes vid svensk domstol. Därmed fanns det inte heller någon anledning 

till en ny prövning av det bakomliggande rättsförhållandet.  

I tidigare avgöranden hade presumtionen varit att ny prövning av det bakomliggande 

rättsförhållandet krävdes för att på så vis bedöma domens riktighet. Högsta domstolen 

kastade i fallet om bevisbördan och presumtionen ansågs nu i stället vara att det engels-

ka avgörandet var korrekt. Därför behövdes ingen ny prövning och domstolen fann att 

det inte fanns någon anledning till att inte döma som den engelska domstolen.  

Efter en jämförelse av ovan nämnda fall ses en förändring i domarna från Högsta dom-

stolens. Tidigare var synen på utländska domar att de inte kan läggas till grund för be-

visning. I det senare fallet bedömde Högsta domstolen att den utländska domen kunde 

läggas till grund för ett nytt svenskt avgörande utan att det bakomliggande rättsförhål-

landet prövades. Det tyder på en förändring av Högsta domstolens inställningen till ut-

ländska domar.  

Påpekas ska dock att i fallen ovan verkställdes inte domarna utan en ny process inleddes 

i Sverige där de utländska domarna utgjorde grund för talan. Domstolen verkställde inte 

den utländska domen utan stöd i lag eftersom ny talan hade väckts och den utländska 

domen enbart utgjorde grunden för talan.  

När en dom verkställs med stöd i lag görs en ansökan om ett exekvaturförfarande hos 

Svea hovrätt. När en dom ska verkställas utan stöd i lag måste en ny talan väckas i 

tingsrätten. Den utländska domen kan läggas till grund för talan som bevisning. 

4.2 Undantag? 

4.2.1 Forum prorogatum 

Prorogation innebär att parterna avtalar om att viss domstol ska vara den enda behöriga 

vid en eventuell tvist. Det ger parterna en förutsägbarhet då de redan vid ingående av 

                                                 
55

 SOU 1968:40 s. 23 och Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt, s. 149. 
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avtalet vet vilken eller vilka domstol som är behöriga. Den utvalda domstolen får såle-

des exklusiv behörighet att döma vid en eventuell tvist.
56

 Prorogationsavtalet utesluter 

andra domstolars behörighet. 

Ett fall som tydligt visar hur prorogation utvecklades till att bli ett undantag från huvud-

principen är NJA 1973 s 628. I fallet hade ett grekiskt rederi (K) och en svensk befrak-

tare (S) ingått avtal om en jurisdiktionsklausul som gav en grekisk domstol exklusiv be-

hörighet att pröva frågan vid en eventuell tvist.
57

 K väckte talan mot S då tvist uppstod 

efter K:s krav avseende frakten av utförda transporter. S uteblev från domstolsförhand-

lingarna vilket medförde att förfarandet avgjordes i en tredskodom. Domstolen dömde S 

att utge yrkat belopp till K. Då S saknade tillgångar i Grekland krävdes verkställighet av 

domen i Sverige. Den grekiska domen saknade lagstöd för att bli verkställd i Sverige så 

en ny prövning i Sverige krävdes således. A väckte därför talan vid svensk domstol med 

den grekiska domen som grund för käromålet.  

Målet gick till Högsta domstolen och de anförde i domskälen att den grekiska domen 

hade meddelats i enlighet med ett prorogationsavtal och att domen hade vunnit laga 

kraft. I domskälen anför domstolen att det inte spelade någon roll att domen hade av-

gjorts i tredskodom, då svarande S hade erhållit kallelse i tid och även fått tid på sig att 

överklaga tredskodomen.  

Slutligen ansåg domstolen att det inte förelåg något som uppenbart kunde anses ofören-

ligt med grunderna i den svenska rättsordningen. K:s yrkande bifölls och S förpliktades 

att utge det av K yrkade beloppet i en motsvarande svensk dom. I fallet klargörs att do-

mar som grundar sig på prorogationsavtal kan läggas till grund för svensk dom, utan 

stöd i lag.
58

   

Om undantag inte görs vid forum prorogatum föreligger risk för s.k. déni de justice för 

käranden. Det innebär att om prorogationsavtalet pekar ut ett land som svaranden inte 

har tillgångar i kan domen inte förplikta svaranden att betala. Domen blir således utan 

                                                 
56

 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 206. 

57
  NJA 1973 s. 628. 

58
 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt, s. 154. 
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verkan för käranden. Om sedan verkställighet av domen i det land där svaranden har 

tillgångar inte sker blir det ett s.k. juridiskt vakuum.
59

  

Föreligger ett prorogationsavtal mellan parterna kan inte käranden välja att väcka talan 

vid annat forum än det avtalade.
60

 Det innebär att svarandens egendom blir oåtkomlig 

för käranden. Karlgren har diskuterat problemet och han påpekar att om ”den vinnande 

parten icke direkt på grundval av det utländska avgörandet, utan föregående realitets-

prövning härstädes, utverka sig en dom som sedermera vore verkställbar i vanlig ord-

ning, innebär detta, att samma part vore i rättsskyddsavseende så illa ställd att med hän-

syn därtill prorogation till utländsk domstol icke borde godtagas.”
61

 

Det leder till att om verkställighet av domen inte kan ske torde prorogationsavtal ses 

som meningslösa, då den utslagsgivande domen inte blir till nytta för käranden. Därför 

fastslog Högsta domstolen att det finns fog för principen att utländsk dom som medde-

lats vid prorogationsavtal kan läggas till grund för talan utan stöd i lag.
62

  

4.2.2 Exklusivt forum 

Det har i doktrinen diskuterats om frånsteg från huvudprincipen är godtagbara när det 

gäller utländskt exklusivt forum i exempelvis mål rörande fast egendom eller immateri-

alrättsfrågor.
 63

 Det finns inga avgöranden från Högsta domstolen som styrker att exklu-

sivt forum anses utgöra ett giltigt undantag. Diskussionen som förs liknar till stor del 

den angående forum prorogatum.
64

  

Skillnaden mellan exklusivt forum och forum prorogatum är att när exklusivt forum fö-

religger har inte parterna själva avtalat om behörig domstol. Behörig domstol i frågan är 

sedan tidigare fastställt i lag eller förordning.
65

  

Som exempel kan det röra sig om en tvist avseende ett patent som är registerat i tredje 

land. Talan kan då inte väckas vid annan domstol än den exklusivt behöriga domstolen 

                                                 
59

 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt s. 321. 

60
 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt, S 154. 

61
 NJA 1949 s 724. 

62
 NJA 1973 s. 628. 

63
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 321. 

64
 SOU 1968:40 s. 24. 

65
 Se 10:10 rättegångsbalken (1942:740)  avseende behörig domstol i tvist rörande fast egendom. 
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där patentet är registrerat.
66

 På samma vis som vid forum prorogatum har inte käranden 

möjlighet att välja att väcka talan där svaranden har egendom. 

Därför ter det sig enligt mig något underligt om forum prorogatum ses som giltigt un-

dantag men inte utländskt exklusivt forum. Exklusivt forum kan, precis som forum pro-

rogatum, leda till ett oacceptabelt juridiskt vakuum om inte den utländska domen er-

känns eller verkställs.
67

 Svarandens egendom blir här precis som vid forum prorogatum 

oåtkomlig för käranden då talan enbart kan väckas vid en behörig domstol.   

4.2.3 Tyst prorogation 

Till skillnad från forum prorogatum anses inte s.k. tyst prorogation utgöra ett giltigt un-

dantag. I fallet NJA1986 s. 119 behandlades frågan om ett svenskt bolag S som råkat 

köra på en monter tillhörande det tyska bolaget K. Bolaget K väckte talan vid tysk dom-

stol och yrkade att S skulle förpliktas ersätta skadan. Det svenska bolaget deltog i för-

handlingarna och bestred inte den tyska domstolens behörighet. S förpliktades att ersätta 

K för skadan och domen vann laga kraft. 

K yrkade, med den tyska domen som grund, att en motsvarande dom skulle meddelas i 

Sverige. Högsta domstolen ansåg att tyst prorogation förelåg då S ej motsatte sig rätte-

gången i Tyskland. Frågan som diskuterades var därför om tyst prorogation ska likstäl-

las med forum prorogatum.  

På Högsta domstolens förordnande inhämtades yttrande i frågan av Svenska Handels-

kammaren samt Advokatsamfundets styrelse. Advokatsamfundets styrelse anförde att 

huvudprincipen i svensk rätt är att det krävs stöd i lag för erkännande av utländsk dom. 

De ansåg att nämnda princip ska följas, vilket innebär att den tyska domen inte ska an-

ses vara verkställbar i Sverige. De anförde även att en motsatt åsikt skulle kunna leda 

till stor rättsosäkerhet.
68

 

Högsta domstolen ansåg, liksom Advokatsamfundets styrelse, att domen inte kunde 

verkställas. Domstolen framhöll i sina domskäl att tyst prorogation till skillnad från pro-

rogation inte utgör ett ett undantag till huvudprincipen. Det ansågs att det saknades an-

                                                 
66

 9 kap. 65 § patentlag (1967:837). 

67
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 321. 

68
 NJA 1986 s 119. 
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ledning att göra avsteg från huvudprincipen, då det tyska bolaget hade möjlighet att 

väcka talan i Sverige från början.  

Att tyst prorogation som i fallet ovan inte utgör undantag till att stöd i lag krävs, ter sig 

någorlunda givet. K kunde redan från början väckt talan i Sverige, där svaranden hade 

utmätningsbar egendom. Bolaget var inte ”låst” till en exklusivt behörig domstol utan 

kunde fritt välja att väcka talan i Sverige i stället för Tyskland.  

En fråga som bör uppmärksammas är om inte situationer då tyst prorogation uppstår i 

många fall grundas i parternas okunnighet avseende behörigt forum. Om B varit medve-

ten om att talan kunde väckas i Sverige där S hade utmätningsbar egendom skulle han 

troligtvis ha väckt talan där direkt. För att undvika att tyst prorogation uppstår bör hjälp 

avseende var talan ska väckas finnas till hands eller ett krav på ombud vid gränsöver-

skridande tvister. 

Det ska dock påpekas att målet avsåg utomobligatoriskt skadestånd och talan väcktes 

där skadan uppkom, forum delicti. Att väcka talan där skadan uppkom ses numera som 

en huvudprincip vid utomobligatoriska skadeståndsmål inom EU.
69

  

En fråga som bör uppmärksammas är om Högsta domstolen skulle ha fört en liknande 

argumentation i fallet i dag. Frågan avsåg tyst prorogation som grundade sig en utomob-

ligatorisk skadeståndstalan som väcktes i det land där skadan uppkom.
70

  

4.3 Nacka tingsrätts dom T 3839-07 

4.3.1 Bakgrund till tvisten 

Nacka tingsrätt meddelade en mellandom mellan kärande bolaget A och svarande per-

son X och bolaget B. Person X stämde det amerikanska bolaget A vid “the United Sta-

tes District Court for the District of Columbia” (Washingtondomstolen) och gjorde gäl-

lande att bolaget A hade gjort intrång i hans amerikanska patent. Målet avvisades då bo-

laget B inte hade tillåtits partssuccession. 

                                                 
69

 Se Artikel 5.3 Bryssel I-förordningen. 

70
 Om samma fråga hade ställts idag som i NJA1986 s. 119, skulle utslaget blivit annorlunda då det råder 

”fri rörlighet av domar” inom EU, se artikel 33 och 38 Bryssel I-förordningen. 
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Bolaget B stämde, vid samma domstol, bolaget A på samma grund som ovan. Enda 

skillnaden var att bolaget B nu påstod sig vara innehavare av rättigheten, inte person X 

som i ovan. Återigen avvisades talan. 

Person X och bolaget B överklagade domarna till ”the United States Court of Appeals 

for the Federal Circuit” (Appellationsdomstolen). Domstolen fastställde underrättens 

domar. Domstolen dömde därefter person X och bolaget B att solidariskt ersätta bolag 

A för dess rättegångskostnader i målen.  

Bolaget A ansökte vid Nacka tingsrätt om stämning mot person X och bolag B för att på 

så vis erhålla de utdömda rättegångskostnaderna samt ränta. Bolag A yrkade att person 

X och bolag B solidariskt ska förpliktas att utge beloppet som fastställdes i Appella-

tionsdomstolen, totalt USD 1 653 722,27. Käromålet bestreds och inget belopp vitsor-

dades som skäligt i och för sig av person X och bolag B. 

Bolaget A åberopade som grund för sin talan att person X och bolag B genom proces-

sande i USA ådragit sig skyldighet att solidariskt utge ersättning till bolag A. Domstols-

utslagen som meddelades av domstolarna i USA är inte direkt verkställbara i Sverige, 

men ska erkännas bevisverkan i svensk domstol samt läggas till grund för en ny pröv-

ning.  

Person X och bolag A har som grund för sin talan åberopat att domstolsutslagen i USA 

inte ska tillerkännas någon rättskraft och att de inte heller ska verkställas i Sverige. De 

ansåg vidare att de amerikanska domarna som bolag A har åberopat är materiellt felak-

tiga och beslutet att avvisa talan har därmed varit felaktigt.  

4.3.2 Tingsrättens domskäl 

 

Nacka tingsrätt börjar i domskälen med att poängtera att frågorna som ska prövas är 

rena rättsfrågor. Tingsrätten fortsätter: ”[h]uvudprincipen i svensk rätt för erkännande 

av utländsk dom är att det ska finnas stöd i lag. Denna princip gäller dock inte undan-

tagslöst. I praxis har det nämligen utvecklats undantag bl.a. i de fall den utländska dom-

stolens behörighet grundas på forumavtal, s.k. prorogationsavtal.” Tingsrätten uttalade 

att undantaget när det gäller prorogationsavtal är motiverat då det inte bör göras ingrepp 

i parternas fulla avtalsfrihet.  
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Tingsrätten understryker att tyst prorogation inte har ansetts tillräckligt för att utländsk 

dom ska kunna erkännas i Sverige. Tingsrätten uttalar att utländskt exklusivt forum har 

enligt doktrinen ansetts utgöra undantag. I tingsrättens domskäl framförs också att ge-

nom att underkänna utländska avgöranden i fall avseende utländskt exklusivt forum 

skulle oacceptabla juridiska vakuum kunna uppstå. 

Vidare finner tingsrätten att det saknas stöd i lag för att de amerikanska avgörandena 

ska läggas till grund för en svensk dom. Tingsrätten diskuterar om det finns skäl att 

frångå huvudregeln i det aktuella fallet trots att det saknas prorogationsavtal mellan par-

terna. Domstolen anser vidare att det är av betydelse att person X och bolag B har upp-

trätt som kärandepart i det amerikanska målet och således själva valt att inleda proces-

sen. 

Domstolen anser att person X fritt har valt att väcka talan. Person X och bolaget B anses 

därmed ha varit medvetna om de risker som följer med att inleda en rättegång. Det inte 

är rimligt att person X och bolaget B inleder en rättegång och förlorar målet, för att se-

dan undandra sig konsekvenserna. Domstolen anser vidare att X och B genom sitt age-

rande ”får skylla sig själva”. Nacka tingsrätt biföll därför A:s yrkande och de ameri-

kanska avgörandena ska läggas till grund för en svensk dom utan prövning av det bak-

omliggande rättsförhållandet. Om det inte är uppenbart oförenligt med rättsordningen i 

Sverige, vilket blir del i en senare prövning. 

4.3.3 Kommentarer 

Tingsrätten valde att lägga de amerikanska domarna som grund för en svensk dom i 

samma sak utan stöd i lag. Det här är en kontroversiell dom då den går emot 3 kap. 2§ 

UB som kräver stöd i lag vid erkännande av utländsk dom. 

För att öka rättsäkerheten i Sverige ska domstolar enligt 1 kap. 9§ regeringsformen 

(1974:152) tillgodose medborgarnas likhet inför lagen. Utöver likhet inför lagen anses 1 

kap. 9§ RF även innebära att domstolar ska döma enligt vissa principer. Två av de vik-

tigaste principerna är objektivitetsprincipen och legalitetsprincipen. Även Europeiska 

konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgar 

legalitetsprincipen samt objektivitetsprincipen.
71

 

                                                 
71

 Art. 6 och art. 7 i Europeiskakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 
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Objektivitetsprincipen innebär att domstolar ska iaktta opartiskhet och saklighet vid 

domstolsförfarandet. Det innebär att domstolen ska behandla lika fall lika och olika fall 

olika.
72

 Vad gäller legalitetsprincipen innebär den att domstolar ska döma enligt lagen. 

Det medför att domstolar måste ha stöd i lag vid avgöranden som medför påföljd. Dom-

stolen får inte döma straff eller påföljd utan stöd i lag.
73

  

Då tingsrätten varken följde objektivitetsprincipen eller legalitetsprincipen är domen 

diskutabel. Domstolen dömde i det aktuella fallet inte heller tidigare rättspraxis på om-

rådet.  

Dessutom ålades person X och bolag B påföljd utan stöd i lag genom tingsrättens avgö-

rande. Här tillgodoses inte legalitetsprincipen, då domstolen dömde påföljd utan lag-

stöd. Vad som dessutom bör påpekas är att praxis på området tydligt visar att lagstöd 

krävs för erkännande av utländsk dom.  

Nacka tingsrätt hade möjlighet att ha diskuterat giltiga undantag enligt praxis och dokt-

rin. De amerikanska domarna dömdes vid utländskt exklusivt forum som enligt doktrin 

anses vara ett giltigt undantag. Tingsrätten kunde då ha påpekat att det är enbart i dokt-

rin som utländskt exklusivt forum anses ha samma giltighet som prorogationsavtal, inte 

i praxis.
74

 Därmed borde tingsrätten inte ha erkänt den amerikanska domen utan att prö-

va det bakomliggande rättsförhållandet.   

Vad som bör påpekas är att Nacka tingsrätt nämner att den amerikanska domstolen hade 

exklusiv behörighet då målet rörde en patenträttighet. Den amerikanska domstolen var 

således den enda domstol som kunde döma i målet. Att tingsrätten inte argumenterar i 

den riktningen är anmärkningsvärd.   

Påpekas ska dock att domen i fråga är överklagad och prövningstillstånd till Svea hov-

rätt har meddelats. 

                                                 
72

 Diesen, Lernestedt, Lindholm, Pettersson, Likhet inför lagen, s. 78. 

73
 Wahlgren, Lagstiftning, s. 40. 
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 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 321. 
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4.4 Beträffande domar som meddelats i tredje land 

En jämförelse mellan svensk rätt i förhållande till tredje land och EU-rätt visar på skill-

nader i rättsreglerna. Medlemsstaterna inom EU erkänner och verkställer domar från öv-

riga medlemsstater. Den fria rörligheten av domar inom EU är unik och en utvidgning 

av den fria rörligheten skulle bli problematiskt både vid upprättandet men även vid till-

lämpningen. 

Om samarbete avseende erkännande och verkställighet av utländska domar med tredje 

land ska öka, krävs rättsordningar som inte skiljer sig för mycket ifrån varandra. Pro-

blem skulle uppstå vid erkännande av utländsk dom som skiljer sig väsentligt från 

svenska domar och lagstiftning.
75

 Det kan vara rättsordningar som inte liknar svensk 

rätt, exempelvis rättsordningar som bygger på sharialagar.
76

 Enligt den egyptiska arvs-

rätten ärver kvinnor mindre än män.
77

 

Frågan är om en sådan dom skulle kunna erkännas i Sverige? Eller om det skulle strida 

mot grundlagen om allas likhet inför lagen och således utgöra ordre public?
78

 Den frå-

gan ryms dock inte i uppsatsen och lämnas därför utanför. 

Sverige torde i viss mån kunna öka samarbetet med särkilt utvalda stater vars rättsord-

ningar bygger på liknande värdegrund som Sveriges och som erbjuder säkerheter för en 

tillfredsställande rättsskipning. Även Lars Welamson var av den här åsikten.
79

 Det bör 

ske genom internationella överrenskommelser. 
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 SOU 1968:40 s. 18. 

76
 Sharialagar är en islamsk rättsteori, se Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sok/sharia?type=NE, 

tillgänglig den 4 april 2010. 

77
 Kindbom, http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article144407.ece. 

78
 Se 1:9 Regeringsformen (1974:152). Se även Svea hovrätts dom Ö 5425-08, avseende verkställighet av 

dom som meddelades innan Bryssel I-förordningen var tillämplig i Rumänien. Hovrätten diskuterar be-

greppet ordre public. 

79
 SOU 1968:40 s. 18. 
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De utvalda staterna bör vara stater som Sverige har aktivt utbyte med, inom såväl när-

ingsliv som politiskt. Det skulle leda till ökad rättssäkerhet i avseende att juridiska va-

kuum i större mån skulle undvikas då domar skulle erkännas och verkställas i allt större 

mån. Dessutom leder dubbla rättegångar till högre kostnader för de inblandade parterna.  

Nackdelen med att ett utökat samarbete med flera stater är att det krävs en ökad kontroll 

av de utländska domstolarnas rättskipning. Om det skiljer sig mellan domstolarnas ut-

slag och påföljder kan det leda att s.k. forum-shopping skulle öka. Det innebär att i stäl-

let för att väcka talan där svaranden har utmätningsbar egendom kan talan väckas vid 

det forum som passar käranden. Det kan också leda till att käranden väljer att väcka ta-

lan där lagstiftningen är hårdare och på så vis få fördel av sitt val av forum. 

4.5 Krävs en liberalare inställning till domar från tredje land? 

Historiskt sett har Sverige haft en negativ inställning till utländska domar. Erkännande 

och verkställighet har skett restriktivt i svensk rätt. Det här skiljer sig markant från den 

fria rörligheten som numera gäller inom EU.  

Allt mer handel sker med länder även utanför EU och medborgare från Sverige både ar-

betar och är bosatta i andra stater. I tidigare avgöranden från Högsta domatolen hade ut-

ländska avgörande inte ens bevisverkan. Domar kunde således inte läggas till grund för 

bevisningen i en ny prövning av målet i svensk domstol. I Nacka tingsrätts avgörande 

lades en amerikansk dom till grund för ett svenskt avgörande, utan att det bakomliggan-

de rättsförhållandet prövades. 

Om en jämförelse görs mellan NJA 1894 s. 96 och Nacka tingsrätts dom T 3839-07 ses 

en utveckling i rättsläget. I fallet från 1894 tog domstolen inte ens den utländska domen 

i beaktande, Högsta domstolen uttalade att bevisningen i målet inte kunde ligga till 

grund för prövningen. Vid den tidpunkten hade utländska domar således ingen rättsver-

kan i Sverige överhuvudtaget. Nacka tingsrätt ansåg i mål T 3839-07 att erkännande av 

en amerikansk dom kunde göras utan lagstöd då svensken X och bolaget B fick ta kon-

sekvenserna av sitt agerande i USA. Det här är en förändring av rättsläget.  

Domstolens syn på utländska domar har förändrats. Tidigare var inställningen negativ 

till att erkänna och verkställa utlänska domar. Tingsrätten erkände en utländsk dom från 

tredje land utan stöd i lag vilket tyder på att Nacka tingsrätt har en liberalare syn på ut-
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ländska domar. Då domen är överklagad är det för tidigt att uttala om även hovrätten 

och Högsta domstolen anser att domen ska läggas till grund för ett motsvarande avgö-

rande i Sverige.    

Fördelen med att ha en liberal syn på utländska domar är att färre juridiska vakuum 

skulle uppstå då erkännande och verkställighet av utländska domar skulle öka. Dessut-

om skulle förmodligen andra stater få en positivare syn på svenska avgöranden och på 

så vis erkänna och verkställa domar från Sverige i allt högre grad. 

Det kan bli problematiskt att erkänna och verkställa domar från andra stater om förfa-

randet inte kontrolleras i lag. Lagtexten i 3 kap. 2 § UB skulle således behöva förändras 

för att anpassa en liberalare syn. Problem kan även uppstå vid erkännande och verkstäl-

lighet av utländsk dom om det skiljer sig mellan ländernas lagstiftning och avgöranden.  

Fördelen med den något negativa syn på utländska domar som Sverige har är att förfa-

randet sker kontrollerat i enlighet med lagstiftningen. Dessutom gör 3 kap. 2 § UB det 

någorlunda enkelt för rättstillämparen. I de fall det finns lagstöd ska domar erkännas el-

ler verkställas. I de fall det saknas lagstöd ska domar varken erkännas eller verkställas. 

Det saknas i princip gråzoner, antingen är domen verkställbar eller så är den det inte.  

Fördelen med att 3 kap. 2 § UB kräver stöd i lag avseende erkännande och verkställig-

het av utländska domar överväger och en liberalare syn på domar medför problem. Jag 

anser att utländskt exklusivt forum bör vara ett giltigt undantag till huvudprincipen för 

att undvika juridiska vakuum samt öka rättsäkerheten.  

4.6 En alternativ lösning 

 

En alternativ lösning på problemet kan vara att tillämpa principen om reciprocitet. Vissa 

länder kräver reciprocitet vilket innebär att om stat A erkänner stat B:s domar så erkän-

ner också stat B stat A:s domar.
80

 Principen om reciprocitet medför både skyldigheter 

och rättigheter. Det medför en ”plikt” att återgälda den förmån som mottagits.
81

  

                                                 
80

 Reciprocitet innebär att en positiv handling besvaras med en positiv, en negativ handling besvaras med 

en negativ. Se SOU 1968:40. 

81
 Tullberg, Jan, Reciprocitet, s. 36. 
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Fördelen med reciprocitet är att juridiska vakuum skulle uppstå i allt mindre grad då er-

kännande och verkställighet från fler stater skulle tillåtas.  

Nackdelen med reciprocitet är att det finns många faktorer som spelar in när du väljer 

att erkänna eller verkställa en dom från en annan stat. Faktorer så som politik och han-

del spelar in. Därför är det svårt att i förväg bedöma hur rättsläget kommer att se ut mel-

lan två stater. Förutsägbarheten skulle således minska. Det finns dessutom en risk för en 

snedfördelning avseende vilka stater samarbete skulle gälla mellan. Stater i västvärlden 

skulle troligtvis ingå avtal om reciprocitet och lämna andra stater utanför.  

För att börja tillämpa principen om reciprocitet krävs en lagförändring i svensk rätt då 

kravet på stöd i lag måste tas bort. Jag tror dock inte att den här principen skulle gagna 

Sverige i dagsläget då det krävs att även andra stater börjar tillämpa principen innan den 

är tillämpar fullt ut. Jag anser därför att nackdelarna med reciprocitet är fler än fördelar-

na. 

I stället bör 3 kap. 2 § UB behållas med viss modifikation. Undantag till 3 kap. 2 § UB 

bör lagregleras. Det i praxis utvecklade undantaget prorogationsavtal bör införas i lag-

texten som ett undantag till huvudregeln. Detsamma bör även göras för utländskt exklu-

sivt behörigt forum då samma problem uppstår vid exklusivt forum som vid proroga-

tionsavtal. Det här bör göras för att öka rättssäkerheten samt för att undvika juridiska 

vakuum i framtiden. 

Fördelen med att behålla huvudregeln att lagstöd krävs är att förutsägbarheten ökar. Par-

terna vet redan innan tvisten uppstår om domen är verkställbar eller inte. Därför bör 

kravet på lagstöd i 3 kap. 2 § UB behållas men med förändringen att undantag till hu-

vudregeln bör lagstadgas. 
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5 Sammanfattning 

Sverige har traditionellt haft en negativ syn på erkännande och verkställighet av ut-

ländska domar. För att erkänna eller verkställa utländsk dom i Sverige krävs stöd i lag 

enligt 3 kap. 2 § UB.  

Sverige har idag ett utvecklat samarbete med medlemstaterna inom EU och erkänner 

och verkställer domar därifrån. Bryssel I-förordningen har medfört att fri rörlighet av 

domar numera föreligger mellan medlemsstaterna. Utöver EU har Sverige även samar-

beten med andra stater avseende erkännande och verkställighet av utländska domar.  

Efter en jämförelse av rättsfall i uppsatsen dras slutsatsen att Sveriges syn på utländska 

domar har förändrats. Synen på utländska avgöranden är inte längre lika negativ som 

den tidigare har varit.  

Sverige kan i viss mån öka samarbetet med vissa särskilda stater, vars rättsordningar 

bygger på liknande värdegrund som Sveriges samt erbjuder säkerheter för en tillfreds-

ställande rättsskipning. Det kan leda till ökad rättssäkerhet då juridiska vakuum skulle 

uppstå i mindre omfattning. 

Jag anser att kravet på lagstöd vid erkännande och verkställighet av utländska domar i 

enlighet med 3 kap. 2 § UB, bör behållas. För att undvika att juridiska vakuum bör pa-

ragrafen förändras något. Jag anser att prorogationsavtal bör införas i lagtexten som ett 

undantag till huvudregeln. Detsamma bör även göras för utländskt exklusivt forum. Det 

här bör göras för att öka rättssäkerheten samt för att undvika juridiska vakuum. 

Fördelen med att behålla kravet på lagstöd är att förutsägbarheten ökar. Därför bör kra-

vet på lagstöd i 3 kap. 2 § UB behållas men med förändringen att undantag som gäller 

situationer där prorogationsavtal och exklusivt forum bör lagstadgas. 
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