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Sammanfattning 

Bryssel I-förordningens behörighetsregler är inte tillämpliga på svarande från tredje land. 

I sådana fall hänvisar förordningen till nationell rätt (s.k. restkompetens). Inom EU varierar 

de nationella behörighetsreglerna med avseende på svarande som har hemvist utanför 

EU avsevärt mellan medlemsstaterna, vilket ibland kan leda till orimliga konsekvenser. 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka internationellt privat- och processrättsliga 

(IPP) problem som kan uppkomma till följd av nuvarande regelverk samt analysera 

kommissionens förslag till införandet av en regel om reservforum (s.k. forum necessitatis). 

För att ge läsaren tillräcklig bakgrund för analysen beskrivs rättsläget vad gäller forum ne-

cessitatis ur både ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv. 

Resultatet av denna framställning är att förslaget till införandet av en regel om forum ne-

cessitatis bidrar till en ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet. Den föreslagna regeln har 

dock en del brister som gör att bestämmelsen bör revideras. 
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Abstract 

The jurisdiction rules of the Brussels I-Regulation do not apply for third country defen-

dants. In these cases refers the Regulation to national law (so-called residual jurisdiction). 

The national rules on the jurisdiction for defendants domiciled outside the EU vary 

widely between Member States, which can lead to undue hardship in some cases. 

The purpose of this thesis is to describe the private international law issues that may 

arise as a result of the current set of regulations and then analyze the Commission’s 

proposal to the creation of a forum of necessity (so-called forum necessitatis). In order to 

provide the reader with enough background information for the analysis the legal posi-

tion regarding forum necessitatis is described from both a Swedish and European legal 

perspective. 

The result of this thesis is that the proposed solution would increase legal certainty and 

predictability. The proposed rule has some shortcomings that imply that the provision 

should be revised. 
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1Inledning 

1.1 Introduktion till problemet 

Den fria rörligheten av varor, tjänster och personer mellan EU-medlemsstaterna har med-

fört en ökning i antalet gränsöverskridande rättsliga konflikter. Vid gränsöverskridande 

tvister aktualiseras ett antal internationellt privat- och processrättsliga (IPP) frågor. Hit hör 

frågor om vilken EU-medlemsstats domstol som är behörig att pröva en tvist med anknyt-

ning till flera länder, vilken lag som ska tillämpas på tvisten samt om en dom från en med-

lemsstat kan erkännas och verkställas i en annan EU-medlemsstat än där den meddelats. 

Framställningen syftar till att behandla den första IPP-rättsliga frågan som gäller domstols 

internationella behörighet (domsrättsfrågan). Arbetet kommer närmare bestämt att analyse-

ra de situationer där det föreligger en negativ kompetenskonflikt (en s.k. déni de justice-

situation), dvs. när inget lands domstolar anser sig behöriga att pröva en gränsöverskridan-

de tvist.1 

Déni de justice kan anses utgöra en processuell orättvisa: ”när ingen domstol är behörig, är 

alla domstolar behöriga”.2 För att undvika risken för déni de justice, d.v.s. där ingen domstol 

anser sig vara behörig att pröva en viss tvist, har införandet av en regel om forum necessitatis 

diskuterats flitigt under de senaste åren. HD har beskrivit institutet som ett avsteg från hu-

vudregeln när det föreligger risk att saken över huvud taget inte kan komma under dom-

stols prövning.3  

I litteraturen har institutet betraktats som ”en oskriven grundsats om [nödkompetens] i vissa 

speciella situationer där kärande annars skulle drabbas av déni de justice.”4 

Anta att K och S tvistar om äganderätt till byggnader på ofri grund belägna i Finland. En-

ligt finsk rätt anses tvisten gälla lös egendom, och eftersom båda parterna har hemvist i 

Sverige, avvisar den finska domstolen talan då denne anser sig obehörig. Käranden väcker 

därför ny talan vid svensk domstol. Enligt svensk rätt gäller tvisten fast egendom, vilket in-

nebär att behörig domstol är den finska domstolen där den fasta egendomen finns (forum rei 

                                                 
1 Schlosser-Rapporten, s. 212-213. Se även HovR:s resonemang i NJA 2007 s. 482. 

2 Schlosser-Rapporten, s. 213 med hänvisningar. 

3 NJA 1985 s. 832, s. 3 i referatet. 

4 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 95 med hänvisningar. Se även 
Schlosser-Rapporten, s. 213.  
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sitae). Exemplet illustrerar en situation där ingen domstol anser sig behörig på grund av na-

tionella skillnader i hur tvisten ska kvalificeras. Utan ett reservforum, en regel om forum ne-

cessitatis, finns det risk att parterna aldrig får sin sak prövad i domstol.5 

Inom EU regleras behörighetsfrågan av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 de-

cember 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 

privaträttens område (Bryssel I-förordningen)6. Nyligen har kommissionen presenterat ett 

förslag till revidering av Bryssel I-förordningen. 7  

1.2 Syfte och avgränsning 

Framställningen avser att utifrån gällande rätt på privaträttens område analysera institutet 

forum necessitatis. Det är i första hand fråga om en beskrivning av IPP-rättsliga problem som 

kan uppkomma i avsaknad av en regel om forum necessitatis. Vidare syftar framställningen till 

att även analysera de lösningar som kommissionen har lagt fram i förslaget till en reviderad 

Bryssel I-förordning.  

Detta övergripande syfte kan preciseras i följande konkreta delfrågor: 

 Hur regleras institutet i svensk nationell rätt? 

 Vilken utformning ges institutet på en unionsrättslig nivå? 

 Vilka lösningar erbjuder förslaget till en reviderad Bryssel I-förordning? 

Problemen i denna uppsats tar sin utgångspunkt i parters behov och intressen och analysen 

sker ur både att svenskt som EU-rättsligt perspektiv.  

Trots att frågan gällande erkännande och verkställighet av utländska domar faller utanför 

ramen för denna uppsats berörs detta område översiktligt. Orsaken till detta är att, vid be-

traktelse av problematiken endast i relation till behörighetsfrågan framgår inte problemati-

ken som uppstår vid tillämpning av nu gällande rätt. För att förstå problematikens omfatt-

ning måste problemet sättas i relation inte bara till behörighetsfrågan, utan även i relation 

till erkännande och verkställighet.  

                                                 
5 Se NJA 1985 s. 832. 

6 För svensk text se EGT L 12, 16.1.2001, s.1. 

7 KOM (2010) 748 slutlig. 
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Utanför ramen för framställningen faller även de övriga delarna i förslaget till en reviderad 

Bryssel I-förordning, d.v.s. frågor om litis pendens och prorogationsavtal. 

1.3 Metod och material 

I framställningen används en problemorienterad metod som bygger på att presentera de 

problem som den enskilde möter i det existerande regelverk på privaträttens område.8  

För att påvisa den svenska problematiken har jag studerat rättsutvecklingen och sedan pla-

cerat denna i den traditionella figuren av ett ords betydelseområde. 9 Detta leder till tre steg 

i rättsutvecklingen (här efter kallad trestegsmodellen). Modellen används sedan till att illu-

strera utvecklingen mot ett forum necessitatis. 

Denna uppsats omfattar även en analys av kommissionens förslag till en revidering av 

Bryssel I-förordningen vad gäller införandet av en regel om forum necessitatis.10Även motsva-

rande delar i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols be-

hörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om 

underhållsskyldighet11 (EU:s underhållsförordning) tas i beaktande. Min avsikt är att under-

hållsförordningen ska ha ett tjänande syfte, d.v.s. att illustrera hur saken har lösts inom ett 

annat område. 12 

Det EU-rättsliga materialet jag använder är: sekundär EU-rätt (Bryssel I-förordningen och 

underhållsförordningen), rättspraxis från EU-domstolen, officiella dokument (KOM- och 

SEK-dokument, yttranden), kommenterade doktrin samt empiriskt material från kommis-

sionen. 13 

  

 

                                                 
8 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 29 och s. 66-67. 

9 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s.82. 

10 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 66-67. 

11 För svensk text se EUT L 7, 10.1.2009, s. 1. 

12 Peczenik, Vad är rätt?, s. 264-265. 

13 Om användningen av empiriskt material, se Sandgren, Rättsvetenskap, s. 40. 
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2 Svensk domsrätt 

2.1 Inledning 

För att en svensk domstol ska ha behörighet att pröva en tvist med internationell anknyt-

ning krävs det att domstolen har domsrätt, det vill säga internationell kompetens. Den in-

terna kompetensen regleras däremot av forumregler.14 

Då svensk domstols domsrätt i fall med internationell anknytning inte är lagreglerad, är min 

avsikt att i detta kapitel utreda hur i gällande svensk rätt avgörs svensk domstols internatio-

nella kompetens. 

Om varken svensk eller utländsk domstol anser sig vara behöriga att pröva tvisten riskerar 

de inblandade parterna att inte få sin sak prövad. En sådan situation har HD löst med hjälp 

av analogi.  

För att illustrera HD:s rättsutveckling mot ett forum necessitatis inledds detta kapitel med att 

behandla grunden för analogier, d.v.s. en modell för att beskriva ett ords betydelseområde. 

För att avgöra huruvida en lagregel är tillämplig på ett visst fall, måste respektive regel un-

derkastas en noggrann semantisk analys. När en regels ordalydelse tydligt anger att en viss 

situation omfattas av regelns tillämpningsområde, innebär detta att situationen faller inom 

bestämmelsen betydelseområde (kärnområdet). Ofta kan det hända att ett visst fall ligger 

inom det osäkra eller utanför betydelseområdet. Vid sådana fall måste rättstillämparen ta 

ställning till om en viss bestämmelse ska tillämpas eller inte.15 

 

Figur 1 En bestämmelses betydelseområde.16 

                                                 
14 Dennemark, s. 60, samt NJA 2007 s. 482. 

15 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 82-83. 

16 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 82. 
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2.2 Trestegsmodellen 

I svensk rätt saknas uttryckliga bestämmelser som reglerar frågan om svensk domsrätt vid 

gränsöverskridande tvister. Därför har det ansetts nödvändigt att genom analogislut tilläm-

pa forumreglerna i 10 kap. rättegångsbalken (RB) även på gränsöverskridande tvister för att 

utröna om svensk domsrätt föreligger.17 För att svensk domsrätt ska anses föreligga krävs 

att ett forum finns anvisat i nationell rätt.18  

I avsnitt 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.3 har jag använt en trestegsmodell. Syftet med denna modell är 

att beskriva den svenska rättsutvecklingen mot ett forum necessitatis.  

2.2.1 Steg I: Behörighetsreglernas kärnområde 

I äldre svensk rätt har det ansetts att svensk domsrätt inte kunde föreligga i ”avsaknad av 

laga forum”19. I doktrinen har detta uttryckts ”[s]å långt ett forum är statuerat, så långt går 

här kompetensen”.20   

På det första steget i rättsutvecklingen har HD tillämpat forumreglerna enbart på situatio-

ner som faller inom forumreglernas kärnområde, en s.k. restriktiv tolkning.21 

I NJA 1940 s. 354 hade att svenskt aktiebolag (AB) träffat ett avtal om leverans av varor 

med ett polskt handelsbolag (HB). Frågan i målet var om avtalet som träffats via telefon 

kunde anses ha slutits i Sverige. Rådhusrätten (RR)22 fann att det ingångna avtalet kunde 

anses ha träffats i Sverige och att svensk domsrätt förelåg. Högsta domstolen (HD) kom 

fram till motsatt slut, nämligen att den interna forumbestämmelsen i 10 kap. 1 § i den äldre 

RB23 om forum deprehensionis (s.k. vagabondforum, för situationer där svarande saknar känt 

hemvist i riket, får svarande sökas vid domstol på den ort i Sverige där denne uppehåller 

                                                 
17 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 457. Se även Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 82-

83.  

18 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 82-83. Jfr. Lindell, Civilprocessen, s. 184 

19 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt, s. 49-51, jfr. Lindell, Civilprocessen, s. 184. 

20 Alexanderson N. cit. av Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt, s. 51. 

21 Med restriktiv tolkning avses att domstolen väljer att tillämpa en bestämmelse enbart på fall som faller 

inom bestämmelsens betydelseområde, även kallad ordagrann tolkning. 

22 Rådhusrätt kallades i Sverige tidigare underrätten i allmänna mål i städer (till skillnad från underrätten på 
landet, häradsrätten). 

23 Bestämmelsen återfinns numera i 10 kap. 1 § 5 stycket Rättegångsbalk (1942:740). 
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sig) inte var tillämplig i fråga om utländskt HB, med konsekvensen därav att svensk doms-

rätt inte förelåg.24  

HD har i flera avgöranden gjort en restriktiv tolkning av forumreglerna i 10 kap. RB.25 I 

tvister som förvisso skulle kunna anses falla inom ramen för ordalydelsen av ett stadgande i 

10 kap. RB har HD nekat svensk domsrätt. 

Det sagda inbjuder också till slutsatsen att i äldre svensk rätt ansågs det att en tillämpning 

av en intern forumregel på ett fall inom det osäkra betydelseområdet hade inneburit en 

”alltför fri rättstillämpning”.26  

2.2.2 Steg II: Behörighetsreglerna tillämpas analogisk 

I senare praxis har det ansetts att på situationer inom det osäkra betydelseområdet förelig-

ger en presumtion för svensk domsrätt.27  

Gällande mål med internationell anknytning i avsaknad av svenska skrivna domsrättsregler 

på förmögenhetsrättens område, kan vägledning sökas i de svenska forumreglerna. För att 

en analog tillämpning av forumreglerna ska vara möjligt krävs det att det finns någon form 

av anknytning till Sverige. 

I NJA 1971 s. 417, var frågan huruvida verksamhet driven av ett bolag med hemvist i 

Danmark genom filial med kontor i Malmö omfattades av tillämpningsområdet för lagen 

(1966:454) om företagsinteckning (företagsinteckningslagen) tillämpningsområde. Bestäm-

melserna i lagen var enbart tillämpliga på aktiebolag med hemvist i Sverige. Genom en ex-

tensiv tolkning av 16 § företagsinteckningslagen fann HD att det danska bolaget var att lik-

ställa med ett svenskt aktiebolag. Konsekvensen därav blev att svensk domsrätt ansågs fö-

religga på grund av regeln om svarandens hemvist i 10 kap. 1 § RB. 

Här kan framhållas att en restriktiv tolkning av 16 § företagsinteckningslagen hade lett till 

slutsatsen att laga forum saknades i riket och implicit att svensk domstol saknade behörig-

het att pröva tvisten. 

                                                 
24 Pålsson, Rättsfallssamling, s. 134. 

25 Se NJA 1966 s. 450, NJA 1968 s. 78, NJA 1969 s. 179, NJA 1969 s. 529. 

26 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt s. 49. Se även Lindell, Civilprocessen, s. 184. 

27 Lindell, Civilprocessen, s. 184 med hänvisningar. 
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På det andra steget i rättsutvecklingen sker alltså en analogisk tillämpning av forumreglerna. 

Det rör fall som klart faller utanför bestämmelsernas betydelseområde. En analogisk till-

lämpning av forumreglerna innebär att tillämpning sker utan stöd i lag utan på grund av att 

bestämmelsen reglerar något annat fall som väsentligen liknar den aktuella situationen. 

 

2.2.3 Steg III: HD tillskapar ett forum necessitatis 

Eftersom denna framställning behandlar institutet forum necessitatis, är det nödvändigt att i 

denna kontext anmärkas att det inte finns någon uttrycklig svensk regel om forum necessitatis. 

Därmed undersöks i detta avsnitt, med utgångspunkt i rättspraxis, huruvida institutet över 

huvud taget existerar inom ramen för den svenska rättsordningen. 

Enligt svensk rätt ankommer handläggningen av tvister om sak- eller nyttjanderätt till fast 

egendom, med exklusiv behörighet, på domstolarna i den stat där egendomen är belägen 

(forum rei sitae). Detta synsätt överensstämmer med Bryssel I-förordningens bestämmelser i 

art. 22.1 första stycket.28  

I detta avsnitt behandlas NJA 1985 s. 832. Av det nämnda rättsfallet går det troligen att ut-

läsa att HD funnit det nödvändigt att tillskapa en regel om forum necessitatis för att på sådant 

sätt undvika situationer där det fanns risk för déni de justice.  

Tvisten i målet gällde faställandet av äganderätt till byggnader i Finland. Käranden Stein A 

väckte talan vid finsk domstol. Enligt finsk rätt var byggnader på ofri grund att betrakta 

som lös egendom. Därmed ansåg sig den finska domstolen inte vara behörig att pröva må-

let mellan parter som var svenska medborgare med hemvist i Sverige. 

Frågan huruvida svensk domsrätt förelåg gick ända upp till HD. Enligt 10 kap. 10 § i före-

ning med 10 kap. 12 § RB är byggnader på ofri grund att anse som fast egendom. Konse-

kvensen därav är att i enlighet med 10 kap. 10 § RB är behörig domstol domstolen på den 

ort där fastigheten är belägen, d.v.s. finsk domstol. 

Domstolen kommer fram till att denna regel om exklusivt forum inte kan tillämpas utan 

undantag. HD konstaterar att: 

                                                 
28Se Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 186 med hänvisningar. Se 

även Schlosser-Rapporten punkt 162-172 jfr. Jenard-rapporten s. 34-35. Den sist nämnda rapporten avser 
Brysselkonventionens bestämmelser som dock överensstämmer med förordningens bestämmelser, därför 
anses det vara lämpligt att nämna rapporten. 
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I vissa fall bör nämligen avsteg kunna göras om det är betingat av internationella hänsyn och 

praktiska lämplighetsskäl. Att tillgodose en parts behov av att få en i Sverige exigibel dom kan 

vara en anledning till undantag från huvudregeln (jfr SvJT 1958 rf s 13). Ett annat skäl kan 

vara intresset av att undvika déni de justice i situationer då domstolarna i det land där egendo-

men är belägen anser sig sakna behörighet att pröva målet.29 

För det första bör enligt HD undantag göras om det är betingat av internationella hänsyn 

och praktiska lämplighetsskäl.  

För det andra anser HD att det är nödvändigt att undvika fall av déni de justice. Eftersom 

talan inte kan prövas av finsk domstol finns det risk att saken aldrig kommer under dom-

stols prövning om inte svensk domstol tar upp målet. De tvistande parterna blir då utan 

rättsskydd. 

För det tredje bör avsteg från huvudregeln kunna göras för att tillgodose en parts behov av 

att få en i Sverige exigibel dom. Domar och beslut i utländsk domstol kan inte erkännas 

och verkställas i Sverige utan lagstöd.30 Denna omständighet kan medföra att svenska med-

borgare som tvingats processa i utländsk domstol saknar möjlighet att få en utländsk dom 

verkställd här och därmed berövas av grundläggande rättighet.31 

På detta steg i utvecklingen tar rättstillämparen sig större valfrihet genom att tillskapa ett 

forum. HD tillämpar rättsanalogin på de fall det inte finns tillräckligt stöd för att på lag-

analogins väg tillämpa forumreglerna. I stället tillämpas på det oreglerade fallet allmänna 

principer som anses gälla i rättssystemet i allmänhet.32 

 

 

 

                                                 
29 NJA 1985 s. 832, s. 3 i referatet. 

30 Bryssel I-förordningen reglerar även erkännande och verkställighet av domar av civil och kommersiell natur 
inom EU, med motsvarighet i Luganokonvetionen som gäller mellan medlemsstaterna och EFTA-staterna. 
För länder utanför Europa finns det ingen motsvarighet till dem ovannämnda rättsakter. 

31 SEK (2010) 1547 s. 21. 

32 I doktrinen skiljs mellan laganalogi och rättsanalogi. Se t.ex. Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 82. 



 

 
11 

2.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan konstateras att beträffande svensk rätt saknas det någon uttrycklig 

regel om forum necessitatis. Även om ett lagfäst forum inte går att finna i svensk rätt anser 

HD det vara nödvändigt att tillskapa ett forum necessitatis i de fall där det finns risk för déni de 

justice och tvisten har stark anknytning till Sverige. 

Nedanstående figur illustrerar rättsutvecklingen. Saken antas vara densamma vid varje steg, 

men leder varje gång till olika resultat vid domstolens bedömning av sin behörighet. Här 

sker således en kontinuerlig rättsutveckling för att passa de värderingar och önskemål som 

råder vid var tid. 

 

Figur 2 Rättsutvecklingen i tre steg. 
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Nedan illustreras även hur trestegsmodellen används för att påvisa hur rättstillämparen går 

tillväga för att avgöra huruvida en forumbestämmelse ska tillämpas på en gränsöverskri-

dande tvist som faller utanför bestämmelsens betydelseområde. 33 

 

Figur 3 Rättstillämpningen i tre steg. 

   

 

 

 

                                                 
33 Se även Figur 1 ovan. 
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3 Finns det ett forum necessitatis i EU-rätten?  

3.1 Huvudregeln om svarandens hemvist 

Huvudregeln enligt art. 2 Bryssel I-förordningen är att talan svarandens hemvist (forum do-

micilii). Bestämmelsen är förordningens mest centrala domsrättsregel och innebär att, om 

inte annat följer av förordningens övriga behörighetsregler, talan skall väckas vid domstol i 

den EU-medlemsstat där svarande har hemvist.34 Begreppet hemvist är alltså av stor bety-

delse i förordningen eftersom det inte bara utgör en behörighetsgrund, utan samtidigt i de 

flesta fall är avgörande för om förordningen kan tillämpas. Parternas nationalitet är där-

emot utan betydelse vid tillämpningen av art. 2.35  

Regeln om forum domicilii har en tvingande karaktär, vilket framgår av artikelns lydelse och 

även av praxis, bland annat EU-domstolens avgörande i målet C- 281/02 Andrew Owusu 

mot N.B. Jackson.36  

Omständigheterna i målet var i korthet följande. A. Owusu, brittisk medborgare med 

hemvist i Förenade kungariket råkade ut för en mycket allvarlig olycka när han semestra-

de på Jamaica. Denne väckte talan om inomobligatoriskt skadestånd mot N. B. Jackson, 

som också hade hemvist i denna stat. Av förutsättningarna i målet framgår det att även 

om båda parterna hade hemvist i Förenade kungariket, hade tvisten närmare anknytning 

till Jamaica. Enligt engelsk nationell rätt kan en domstol avvisa talan med hänvisning till 

att domstol i en annan stat är objektivt sett bättre lämpad att pröva tvisten (forum non con-

veniens). 

Den slutsats EU-domstolen kommer fram till är att undantag från tillämpningen av art. 2 

Brysselkonventionen endast är möjligt när detta uttryckligen medges i konventionen.37 Ge-

nom tillämpning av teorin om forum non conveniens påverkas förutsägbarheten negativt av be-

                                                 
34 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 136. 

35 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 99. Se även Bogdan, Concise 
Introduction, s. 43 samt Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 136. 

36 Se mål C- 281/02 Andrew Owusu mot N.B. Jackson. Rättsfallet gällde regeln om svarandens hemvist enligt 
Brysselkonventionen. Eftersom huvudregeln i art. 2 Brysselkonventionen är lik dess motsvarighet i Bryssel 
I-förordningen är avgörandet aktuellt även vid frågor gällande förordningen. 

37 Se mål C- 281/02 Andrew Owusu mot N.B. Jackson, punkt 37. 
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hörighetsreglerna och till följd av detta påverkas även rättssäkerhetsprincipen som ligger till 

grund för Brysselkonventionen.38 

Sammanfattningsvis avser regelns tvingande karaktär till att skydda svarande mot alltför 

vidsträckta nationella behörighetsregler. Det ovan sagda framgår även av lydelsen i art. 3 

där det stadgas att undantag från huvudregeln i art. 2 kan godtagas endast i den mån det ut-

tryckligen framgår av förordningen. Den först nämnda artikeln innehåller dessutom en 

hänvisning till förordningens bilaga I, som räknar upp vilka kärandevänliga (s.k. exorbitanta) 

forumregler som medlemsstaterna inte får tillämpa mot svarande med hemvist i en annan 

medlemsstat.39 

Av art. 4 Bryssel I-förordningen går det att utläsa att förordningen inte är tillämplig på tvis-

ter med svarande hemmahörande i land utanför EU. När det gäller sådana tvister hänvisas 

medlemstaternas domstolar till att tillämpa nationella bestämmelser. Det anges inte i för-

ordningens behörighetsregler hur fastställandet av hemvist för svarande hemmahörandet i 

tredje land skall gå till. Av doktrinen framgår det dock att några sådana regler inte behövs 

för tillämpningen av Bryssel I-förordningens behörighetsregler.40 Det avgörande för en så-

dan tillämpning är i stället huruvida svaranden har eller inte har hemvist i forumlandet eller 

i en annan medlemsstat.41  

3.2 En ny systematik i EU:s underhållsförordning 

3.2.1 Om subsidiaritet 

Reglerna om internationell behörighet i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 de-

cember 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av do-

mar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet42 (underhållsförordningen), skiljer sig 

från de nu gällande reglerna i Bryssel I–förordningen genom att de även omfattar svarande 

med hemvist i tredje land. Eftersom EU:s underhållsförordning träder i kraft den 18 juni 

2011 är den av stort intresse i detta sammanhang.  

                                                 
38 Se mål C- 281/02 Andrew Owusu mot N.B. Jackson, punkt 41. 

39 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 136. 

40 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 101. Se även Bogdan, Svensk 
internationell privat- och processrätt, s. 136. 

41 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 101. 

42 För svensk text se EUT L 7, 10.1.2009, s. 1. 
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Syftet med behörighetsreglerna i underhållsförordningen på bästa sätt skydda den under-

hållsberättigades intressen och främja en god rättsskipning.43 För att uppnå detta syfte krävs 

att dessa regler omfattar alla situationer där det finns tillräcklig anknytning mellan parternas 

situation och en medlemsstat. Tillämpningen av underhållsförordningens regler kan inte 

uteslutas med hänvisning till att svarande är hemmahörande i tredje land. 44 Därmed inne-

håller underhållsförordningen bestämmelser som reglerar i vilka fall domstol i en medlems-

stat kan vara behörig att pröva tvister där svarande har hemvist utanför EU. 

Art. 6 underhållsförordningen behandlar regeln om subsidiär behörighet och har följande ly-

delse: 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 3, 4 och 5, och ingen domstol i en 

stat som har tillträtt Luganokonventionen men som inte är en medlemsstat är behörig enligt be-

stämmelserna i den konventionen, ska domstolarna i den medlemsstat där båda parterna är 

medborgare vara behöriga. 

Vid en närmare granskning av regelns lydelse framgår att regeln är utformad så att den en-

bart är tillämplig på tvister där svarande har hemvist i tredje land. Av regelns lydelse fram-

går även att bestämmelsen har en tvingande karaktär, d.v.s. att när det uppställda rekvisitet 

är uppfyllt, ska domstolen i den EU-medlemsstat där båda parterna är medborgare ta upp 

målet till prövning. 

För regelns tillämplighet, krävs det att båda parterna är medborgare i samma medlemsstat. 

Om inte båda parterna är medborgare i den stat där talan väcks kan behörighet grundas i 

enlighet med regeln om forum necessitatis i art. 7 underhållsförordningen som behandlas ned-

an. 

3.2.2 Om forum necessitatis 

Underhållsförordningen saknar uttryckliga hänvisningar till nationell rätt vid gränsöverskri-

dande tvister där svarande har hemvist utanför EU.45 Därför har forum necessitatis införts i 

art. 7. Syftet med regeln om forum necessitatis är således att undvika risken för déni de justice i 

situationer som har tilläcklig anknytning till EU.  

                                                 
43 Se ingresspunkt 15 i underhållsförordningen. 

44 Se ingresspunkt 15 till underhållsförordningen. Se även KOM (2005) 649 slutlig, s. 11. 

45 KOM (2005) 649 slutlig, s. 11. 
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Bestämmelsen återfinns i förordningens art. 7 och har följande lydelse: 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 3, 4, 5 och 6, kan domstolarna i 

en medlemsstat, i undantagsfall, uppta tvisten om ett förfarande inte rimligen kan inledas eller 

genomföras eller visar sig vara omöjligt i en tredjestat till vilken tvisten har nära anknytning. 

 

Tvisten ska ha tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan väckts. 

 

För att bestämmelsen skall anses vara tillämplig krävs det för det första att rekvisiten i re-

geln om subsidiär behörighet ska vara uppfylld, d.v.s. att igen annan domstol inom EU kan 

anses vara behörig i enlighet med de övriga behörighetsreglerna i underhållsförordningen.  

För det andra krävs det att parterna inte har hemvist i samma medlemsstat. 

Regelns dispositiva karaktär framgår av dess lydelse. I enlighet härmed kan domstol i en 

medlemsstat pröva tvisten om ett förfarande inte rimligen kan inledas eller genomföras el-

ler visar sig vara omöjligt i tredje land. 

Vad gäller kravet på tillräcklig anknytning i art. 7 kan det antas att detta inte syftar på de si-

tuationer där båda parterna är medborgare i samma medlemsstat, eftersom i sådana fall 

skulle regeln om subsidiär behörighet vara tillämplig.46 

Om medborgarskap kan anses utgöra tillräcklig anknytning, då är min uppfattning att det 

räcker att kärande eller svarande är medborgare i den medlemsstat där talan väcks. Förfat-

taren anser att om kärande har hemvist i en medlemsstat bör det anses utgöra en tillräcklig 

anknytning. 

Av ingresspunkt 16 till underhållsförordningen framgår det att regeln är tillämplig enbart i 

undantagsfall. Min uppfattning är denna anmärkning inte fyller någon funktion eftersom de 

uppställda rekvisiten och regelns dispositiva karaktär gör att regeln enbart är tillämplig i un-

dantagsfall.  

Sammanfattningsvis bör det nämnas att det inte råder något tvivel om att regeln är utfor-

mad så att den uteslutande är tillämplig på de fall där svarande hör hemma i tredje land. 

                                                 
46 Se avsnitt 3.2.1 ovan. 



 

 
17 

3.2.3 Slutsats 

Den bakomliggande tanken med bestämmelserna är alltså, att genom avskaffandet av ut-

tryckliga hänvisningar till nationell rätt, utvidga underhållsförordningens behörighetsregler 

till att även omfatta gränsöverskridande tvister där svarande har hemvist utanför EU. Reg-

lerna om subsidiär behörighet och forum necessitatis utgör ett komplement till de övriga juris-

diktionsregler enligt förordningen. 

Nedan följer en illustration om bestämmelsernas relation till varandra. 

 

Figur 4 Subsidiär behörighet och forum necessitatis i underhållsförordningen. 

I följande kapitel ges en beskrivning av IPP-rättsliga problem som kan uppkomma i avsak-

nad av en regel om forum necessitatis. 
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4 Problem med nuvarande regelverk 

4.1 Inledning 

Tvister mot svarande hemmahörande i tredje land omfattas inte av förordningens behörig-

hetsregler. När det gäller sådana tvister hänvisar förordningen till de nationella behörighets-

reglerna inom den s.k. restkompetensen.47 

De nationella behörighetsreglerna varierar avsevärt mellan medlemsländerna. Denna varia-

tion medför att parter med hemvist inom EU har olika tillgång till rättslig prövning bero-

ende på hur de nationella behörighetsreglerna ser ut i det land talan väckts. Att domstols 

internationella behörighet fastställs enligt två skilda regelverk, beroende på var svarande har 

sitt hemvist, komplicerar gränsöverskridande förfaranden. 48  

Såsom anförts ovan finns det ett antal brister med förordningens nuvarande funktion. Gäl-

lande området som faller inom ramen för denna uppsats, har kommissionen identifierat de 

tre första huvudproblemen. Författaren har identifierat även ett fjärde huvudproblem. 

I det följande ska problematiken illustreras genom fyra fiktiva fall som dels är inspirerade 

av de exempel kommissionen använt dels av praxis på IPP-rättens område. Gemensamt för 

alla exempel är att i avsaknad av en regel om forum necessitatis saknar de involverade parterna 

tillgång till rättslig prövning. 

4.2 Problem I: Orättvisa konkurrensvillkor för företag som 

gör affärer med parter utanför EU 

Ett första problem kommer nedan att belysas genom ett exempel inspirerat av ett verkligt 

fall.49 Rättsfallet har legat till grund för kommissionens identifiering av de problem som 

uppstår vid tillämpning av nuvarande regelverk. 

Antag att vi har ett italienskt företag som har träffat avtal om s.k. joint venture med ett före-

tag i Saudiarabien. En tvist uppstår och det italienska bolaget vill väcka talan mot sin sam-

arbetspartner som dessutom har tillgångar inom EU. Eftersom svarande har hemvist utan-

för EU är förordningens behörighetsregler inte tillämpliga, vilket följer av art. 4 i förord-

                                                 
47 SEK (2010) 1548 slutlig, s. 4. 

48 SEK (2010) 1547 slutlig, s. 20. 

49 Se SEK (2010) 1547 slutlig, s. 20, fotnot 46. 
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ningen. I enlighet med de italienska nationella behörighetsreglerna finns det inte heller nå-

gon italiensk domstol som är behörig att pröva saken. Det italienska företaget är då tvunget 

att processa vid domstol i Saudiarabien, men anser att det finns brister i rättssystemet som 

medför att det italienska bolaget inte får en rättvis rättegång. 50 

Anta vidare att ett franskt bolag träffar avtal med samma bolag i Saudiarabien. En tvist lik-

nande den ovanstående uppstår och det franska bolaget vill väcka talan vid domstol inom 

EU där svarande har tillgångar. Bryssel I-förordningen är inte tillämplig, men franska auto-

noma behörighetsregler ger bolaget möjlighet att väcka talan i Frankrike. Under förutsätt-

ning att talan bifölls hade den franska domen kunnat verkställas i den medlemsstat där det 

saudiarabiska bolaget har tillgångar. 

Såsom framgår av exemplet ovan är ett första problem med det nuvarande regelverket att 

företag tävlar på olika villkor på den inre marknaden. Att vissa medlemsstater har restrikti-

va autonoma behörighetsregler gällande tvister som involverar svarande i tredje land medan 

andra har extensiva kan skapa orättvisa villkor för företag och snedvrider konkurrensen.51 

Det kan också medföra ökade processkostnader och kan vara tidskrävande. 

4.3 Problem II: Gemenskapsexterna tvister som involverar 

svagare part  

Nedan följer en illustration av det andra identifierade problemet med nuvarande regelverk. 

Exemplet är inspirerat av ett rättsfall från EU-domstolen. 52 

Anta att en tjeckisk fysisk person (K) träffar avtal med ett sydafrikanskt bolag (S) om nytt-

janderätt på tidsdelningsbasis till en lägenhet i Sydafrika. En vecka senare vill K ha avtalet 

upphävt, men S vägrar låta avtalet återgå. K överväger att väcka talan mot S vid tjeckisk 

domstol. Bryssel I-förordningen är inte tillämplig i fallet, eftersom svarande har hemvist i 

tredje land. I enlighet med tjeckisk rätt finns det inte heller någon behörig tjeckisk domstol 

som kan pröva förevarande tvist. Antag vidare att även sydafrikansk domstol anser sig sak-

                                                 
50 I SEK (2010) 1547 slutlig, s. 21 har kommissionen utryckt det på följande sätt: ” The company is therefore 
forced to litigate in Saudi Arabia where – due to the lack of independence of the Saudi Arabian courts – it 
does not get a fair trial.” 

51 SEK (2010) 1547 slutlig, s. 20, se även SEK (2010) 1548 slutlig s. 4. 

52 Omständigheterna i detta exempel är inspirerade av EU-domstolens avgörande C-73/04 Brigitte och Markus 
Klein mot Rhodos Management Ltd. Se även  SEK (2010) 1547 slutlig, s. 21. 
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na behörighet att pröva tvisten. I avsaknad av behörig tjeckisk domstol berövas konsumen-

ten det skydd som EU-rätten ger honom, nämligen rätten till ångerätt. 

Antag däremot att konsumenten i ovanstående fall har hemvist i Frankrike och att fransk 

domstol finner sig behörig att pröva saken. Under förutsättning att domstolen bifaller talan, 

kan K både få avtalet upphävt eller, i det fall bolaget har tillgångar inom EU, få domen 

verkställd i den medlemsstat där den förlorade parten har tillgångar (under förutsättning att 

domen är av sådan karaktär att den kan verkställas). 

Ett problem med nuvarande situation är alltså det att en del medlemsstater (bl.a. Österrike, 

Tjeckien, Storbritannien) inte ger möjlighet för svagare part (t.ex. konsumenter, anställda 

och försäkringstagare) att processa i respektive medlemsstat om svarande har hemvist utan-

för EU. 53 

På arbetsrättens område ger enbart 18 av 27 medlemsstater arbetstagare möjlighet att, vid 

nationell domstol, föra talan mot part med hemvist i tredje land. Situationen är ännu sämre 

gällande konsumenttvister med enbart 12 medlemsstater och försäkringstvister med enbart 

4 medlemsstater som ger svagare part möjlighet att processa på ”hemmaplan”. 

Om den nationella domstolen inte ger svagare part tillgång till domstol inom EU, saknar 

denne möjlighet att nyttja det som ges honom eller henne av unionsrätten (t.ex. ångerrätten 

för konsumenter). Denna situation innebär alltså en risk för déni de justice. 

4.4 Problem III: Erkännande och verkställighet av domar från 

tredje land 

Frågor om erkännande och verkställighet av domar faller utanför uppsatsens syfte, men jag 

anser ändå att det är nödvändigt att belysa ett viktigt problem som uppstår i situationer då 

kärande är tvungen att processa i tredje land. 

Bryssel I-förordningen reglerar enbart erkännande och verkställighet av domar som medde-

lats av domstolar inom EU, domar som meddelas av domstolar utanför EU regleras av na-

tionell lagstiftning. Vissa medlemsstater, bl.a. Sverige, vägrar erkänna och verkställa tredje 

lands domar utan stöd i lag. 54 Sådant lagstöd finns endast i mycket begränsad utsträckning 

på förmögenhetsrättens område. Denna situation medför att EU-medborgare och företag 

                                                 
53 SEK (2010) 1547 slutlig, s. 21. 

54 Se även HovR:s avgörande T 6639-09, meddelat 2010-11-05. 
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som tvingats processa i domstolar utanför EU55 saknar möjlighet att göra tredje lands do-

mar gällande inom EU och därmed kan part berövas en grundläggande rättighet.56 

4.5 Problem IV: Båda parterna har hemvist inom EU 

Hittills har de problem som uppstår i avsaknad av en regel om forum necessitatis i gränsöver-

skridande situationer, där svarande har hemvist i tredje land behandlats. Antag däremot att 

båda parterna har hemvist inom EU, men domstol i tredje land har exklusiv behörighet att 

pröva tvisten, t.ex. på grund av att fast egendom är belägen i det tredje landet. 

För att närmare påvisa problematiken, väljer jag att ge ett fiktivt exempel inspirerat av det i 

avsnitt 2.2.3 berörda rättsfallet.  

Antag att käranden K har hemvist i Bulgarien och svaranden S har hemvist i Italien. Dess-

utom är båda parterna EU-medborgare. Antag vidare att tvisteföremålet är beläget i USA. 

Italiensk och bulgarisk domstol anser sig obehöriga att pröva tvisten, med hänvisning till att 

amerikansk domstol har exklusiv behörighet att avgöra tvisten. Amerikansk domstol, där-

emot anser sig obehörig eftersom parterna varken är amerikanska medborgare eller har 

hemvist i USA. 

Ingen domstol anser sig behörig att pröva talan och parterna hamnar i en déni de justice-

situation. Parterna saknar alltså tillgång till rättslig prövning. I en sådan situation finns alltså 

behov av ett reservforum inom EU eftersom det finns en viss anknytning i form av parter-

nas hemvist eller medborgarskap. 

4.6 Slutsats 

Såsom tidigare anförts är Bryssel I-förordningen inte tillämplig på tvister med svarande 

hemmahörande utanför EU. I fall där svarande saknar hemvist inom EU hänvisar förord-

ningen till nationella behörighetsregler.  

Av analysen ovan framgår att tillämpningen av nationella jurisdiktionsregler får följande 

konsekvenser.  

 EU-medborgare och företag omfattas av olika villkor gällande tillgången till rättslig 

prövning. 

                                                 
55 Se avsnitt 4.2 ovan. 

56 SEK (2010) 1547 s.21-22. 
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 Företag på den inre marknaden konkurrerar på orättvisa villkor. 

 EU-lagstftning skyddar inte svagare part.57 

I följande avsnitt avser författaren att analysera de lösningar som kommissionen har lagt 

fram i förslaget till en reviderad Bryssel I-förordning.  

 

 

 

 

                                                 
57 Se även SEK (2010)1548 slutlig, s. 4. 
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5 Föreslagna lösningar 

5.1 Inledning  

Bryssel I-förordningen är själva grunden för det rättsliga samarbetet på privaträttens områ-

de.58 Även om förordningen generellt sett anses fungera tillfredställande, har dess nuvaran-

de funktion dock ett antal brister (bl.a. tillgången till rättslig prövning vid domstol inom EU 

i tvister som involverar svarande med hemvist i tredje land).59 För att åtgärda dessa brister 

har kommissionen den 14 december 2010 lagt fram ett förslag till en reviderad Bryssel I-

förordning. 

Gällande förordningens funktion i den internationella rättsordningen har flera ändringar 

som syftar till att möta behovet av ett s.k. heltäckande system föreslagits . För det första in-

nebär förslaget en utvidgning av gemenskapens kompetensområde till att även omfatta sva-

rande från tredje länder. Vidare innebär förslaget en harmonisering av de subsidiära behö-

righetsreglerna samt införandet av två kompletterande forum (subsidiär behörighet och fo-

rum necessitatis) för tvister som berör svarande med hemvist utanför EU.60 

Det särskilda syftet med denna del av förslaget är att förbättra tillgången till rättslig pröv-

ning och rättssäkerheten inom EU samt garantera rättsligt skydd för EU-medborgare och 

företag som är involverade i tvister med svarande i tredje land.61 

I de följande avsnitten ges en konsekvensanalys av de föreslagna åtgärderna. 

                                                 
58 Förordningens tillämpningsområde omfattar bl.a. avtalstvister, skadestånds- och äganderättstvister. 

59 KOM (2010) 748 slutlig, s. 3. 

60 KOM (2010) 748 slutlig, s. 8-10. 

61 SEK (2010) 1548 slutlig, s. 4. 
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5.2 Konsekvensanalys 

5.2.1 Harmoniserade behörighetsregler 

Bristerna i de nuvarande behörighetsreglerna medför bl.a. orättvisa konkurrensvillkor för 

företag som gör affärer med parter utanför EU.62 En utvidgning av förordningens behörig-

hetsregler till att även omfatta svarande utanför EU, innebär ökade möjligheter för både 

EU-företag och svagare parter att processa inom EU i stället för tredje land. Det kan m.a.o. 

bli billigare och enklare för kärandeparter med hemvist inom EU att väcka talan vid dom-

stol i en medlemsstat. 

De harmoniserade behörighetsreglerna kompenserar för avskaffandet av hänvisningarna till 

nationella bestämmelser. Åtgärden innebär förbättrad tillgång till rättslig prövning för före-

tag från medlemsstater som för närvarande är restriktiva gällande tvister som involverar 

svarande i tredje land.63 Den ökade rättssäkerhet och förutsägbarhet, samt full tillgång till 

rättslig prövning kan också uppmuntra fler företag till att investera i länder utanför EU. 

I Schlosser-rapporten poängterades behovet av att se behörighetsreglerna ur kärandens 

perspektiv, att även denne har rätt till lika tillgång till rättslig prövning på grundval av klara 

och precisa bestämmelser rörande internationell behörighet.64 Huruvida bestämmelsen om 

forum necessitatis täcker de tidigare identifierade problem utreds nedan under avsnitt 5.2.3. 

För att få en bättre uppfattning om bestämmelsens tillämpningsområde, anser jag det vara 

nödvändigt att i följande avsnitt i korthet beskriva regeln om subsidiär behörighet. 

5.2.2 Subsidiär behörighet 

Bestämmelsen om subsidiär behörighet förekommer i ett stort antal stater, bl.a. Sverige.65 

För dessa stater avser förslaget enbart en förändring avseende regelns tillämpningsområde, 

nämligen den att regeln även kommer att omfatta tvister mot svarande hemmahörande i 

tredje land. 66 

                                                 
62 Se kapitel 4 ovan. 

63 Se t.ex. avsnitt 4.2 ovan. 

64 Schlosser-rapporten, s. 76. 

65 Se regeln om förmögenhetsforum i 10 kap. 3 § RB. En sådan regel finns även i andra medlemsstater exem-
pelvis Danmark, § 246 Lov om rettens pleje, Finland, kapitel 10 § 18 Rättegångsbalk och Tyskland § 29 Zi-
vilprozessordnung. Se även Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 4.  

66 Se Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 4. 
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Avgörande för framställningen är vilken utformning regeln om subsidiär behörighet ges 

och hur denna skiljer sig från regeln i EU:s underhållsförordning.  

Bestämmelsen återfinns i art. 25 enligt förslaget och har följande lydelse: 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 2–24, ska domstolarna i den 

medlemsstat där svarandens egendom befinner sig vara behöriga, förutsatt att 

a) värdet på egendomen inte är oproportionerligt i förhållande till värdet på fordran, 

och 

b) tvisten har tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan väcktes. 

Av bestämmelsens ordalydelse framgår att domstolen i den medlemsstat där svarandens 

egendom finns är behörig att pröva tvisten. Detta förutsätter alltså att svarande inte har 

hemvist inom EU.67 Vidare krävs det att tillångarna är proportionerliga med fordran samt 

att tvisten har tillräcklig anknytning till medlemsstaten där talan väcks. 

Antag att vi har en situation där omständigheterna i stort sätt är desamma som i exemplet 

under avsnitt 4.2. Omständigheterna i det fiktiva fallet var i korthet följande. Ett italienskt 

bolag vill efter att ha träffat ett avtal om joint venture med ett saudiarabiskt bolag väcka talan 

mot denne på grund av en uppkommen tvist. 

Antag vidare att det saudiarabiska företaget har tillgångar i Budapest, vilket innebär att i en-

lighet med regeln om subsidiär behörighet är ungersk domstol behörig att pröva respektive 

tvist. 

Vad gäller bestämmelsen, framstår det som otydligt vad kravet på tillräcklig anknytning in-

nebär. Om syftet med bestämmelsen är att tillskapa ett forum som gör det möjligt att få 

verkställighet i svarandens tillhöriga egendom, vad kan det då anses utgöra tillräcklig an-

knytning?68 Antag att tvistens enda anknytning till Ungern är just den egendom som saudia-

rabiska företaget har i Budapest. Kan detta anses utgöra tillräcklig anknytning? Av bestäm-

melsens lydelse går det dock att utläsa att det krävs ytterligare anknytningsfaktorer än en-

bart den egendom som företaget har i Ungern.  

I likhet med regeln om subsidiär behörighet i underhållsförordningen, har även denna be-

stämmelse en tvingande karaktär. Vid gränsöverskridande tvister som involverar svarande i 

                                                 
67 Se även KOM (2010) 748 slutlig, s. 8. 

68 Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 5. 



 

 
26 

tredje land ska domstolen i den medlemsstat där svarande har tillångar pröva tvisten, förut-

satt att tvisten har tillräcklig anknytning till den medlemsstaten. 

 Sammanfattningsvis krävs det för bestämmelsens tillämplighet att svarande har hemvist 

utanför EU och att denne har tillgångar i en EU-medlemsstat till vilken tvisten har tillräck-

lig anknytning. 

5.2.3 Forum necessitatis 

Förslaget innehåller även en regel om forum necessitatis. Denna regel innebär att domstolar i 

EU-medlemsstater kan vara behöriga att pröva gränsöverskridande tvister under förutsätt-

ning att det uppställda rekvisitet är uppfyllt.  

Bestämmelsen återfinns i art. 26 i förslaget och har följande lydelse: 

Om ingen medlemsstats domstolar är behöriga enligt denna förordning, får domstolarna i en 

medlemsstat i undantagsfall pröva målet om rätten till en opartisk domstol eller rätten att få till-

gång till rättslig prövning så kräver, särskilt 

a) om ett förfarande inte rimligen kan inledas eller genomföras eller visar sig vara omöjligt 

i ett tredjeland till vilket tvisten har nära anknytning, eller 

b) om en dom rörande kravet som meddelats i ett tredjeland inte skulle kunna erkännas 

och verkställas i den medlemsstat i vilken talan väckts enligt lagstiftningen i den staten, 

och erkännande och verkställighet är nödvändigt för att garantera svarandens rättigheter, 

och tvisten har tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan väcktes. 

 

Den föreslagna regeln om forum necessitatis motsvarar till viss del det resultat HD kom fram 

till i NJA 1985 s. 832.69 Med detta menar författaren att regeln syftar till att skydda kärandes 

och svarandes intressen och främja en god rättskipning i unionen särskilt i de fall där det 

finns risk för déni de justice. Ett annat syfte med regeln om forum necessitatis är att tillgodose 

en parts behov av att få en inom EU exigibel dom. 

Av regelns ordalydelse går det att utläsa att, till skillnad från regeln om forum necessitatis i 

underhållsförordningen, är denna tillämplig på såväl situationer där båda parterna har hem-

vist inom EU som på situationer där enbart kärande är hemmahörande i EU-medlemsstat. 

                                                 
69 Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 5. Se även avsnitt 4.5 ovan. 
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Det bör dock anmärkas att, i likhet med art. 7 underhållsförordningen, är även denna regel 

om forum necessitatis utformad så att den uteslutande tar sikte på situationer där den enskilde 

saknar tillgång till rättslig prövning vid domstol i tredje land. Effekten härav blir att det på 

gemenskapsinterna tvister saknas ett harmoniserat forum necessitatis. Situationer av déni de 

justice vid gemenskapsinterna tvister kan uppstå när t.ex. svarandens hemvist inte går att 

fastställa eller att förordningens övriga behörighetsregler olyckligtvis inte är tillämpliga. 

Regelns dispositiva karaktär innebär att, i likhet med art. 7 underhållsförordningen, dom-

stolarna får pröva en gränsöverskridande tvist som har anknytning till medlemsstaten i frå-

ga.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att regeln om forum necessitatis syftar till att lösa 

de identifierade problem med nu gällande rätt. Bestämmelsen har dock ett antal brister som 

gör att den enskilde inte garanteras att regeln kommer att tillämpas även om risk för déni de 

justice föreligger. Med sådana brister avser jag bl.a. kravet på att regeln ska tillämpas enbart i 

undantagsfall, fast den redan utgör ett undantag från huvudregeln om svarandens hemvist. 

Andra luckor i bestämmelsen avser bl.a. otydligheten i vad som anses utgöra tillräcklig an-

knytning. Dessutom är domstol i en medlemsstat inte tvungen att tillämpa regeln även om 

det uppställda rekvisitet skulle anses vara uppfyllt. Art. 26 är nämligen fakultativ. 

Eftersom EU-domstolen är den enda institutionen som kan motverka orimliga konsekven-

ser och fylla ut luckor med bestämmelsen är min förhoppning att (under förutsättning att 

bestämmelsen står kvar) få ytterligare vägledningar i hur bestämmelsen bör tillämpas.70 

 

                                                 
70 Se Hettne och Eriksson, EU-rättslig metod s. 90. 
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6 Avslutande kommentarer 

I svensk nationell rätt saknas uttryckliga bestämmelser om forum necessitatis, men en sådan 

synes ha tillskapats av HD i rättspraxis i de fall där det finns risk för déni de justice och tvis-

ten har nära anknytning till Sverige. Genom en trestegsmodell har författaren illustrerat den 

kontinuerliga rättsutvecklingen för att passa de värderingar och behov som råder vid var 

tid. 

Gällande unionsrätten, har införandet av ett forum necessitatis i EU:s underhållsförordning ta-

git det första steget mot enhetliga EU-rättsliga behörighetsregler. Kommissionens förslag 

till en reviderad Bryssel I-förordning är nästa steg i utvecklingen mot ett harmoniserat forum 

necessitatis. 

Förslaget till revidering avser bl.a. införandet av en dispositiv regel om forum necessitatis. 

Denna regel omfattar, till skillnad från regeln i underhållsförordningen, även svarande med 

hemvist inom EU. Den bakomliggande tanken med regeln om forum necessitatis är att undvi-

ka déni de justice på gränsöverskridande tvister som har nära anknytning till en EU-

medlemsstat. Mot denna bakgrund anser författaren regeln stämma mycket väl med det re-

sonemang som HD har utvecklat i tidigare praxis. 

Jag anser att förslaget till införandet av en regel om forum necessitatis i Bryssel I-förordningen 

bidrar till en ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet som leder till lösningar på de identifie-

rade huvudproblemen med nuvarande regelverk. Regeln har dock en del brister, som t.ex. 

kravet på tillräcklig anknytning. Dessa brister måste åtgärdas antingen genom EU-

domstolens tolkning eller genom en revidering av regelns utformning. 
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Bilaga 1- gemenskapsrätt 

Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörig-

het och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Brys-

sel I-förordningen) 

Artikel 2  

1. Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall talan mot den som har hemvist i 

en medlemsstat väckas vid domstol i den medlemsstaten, oberoende av i vilken stat 

han har medborgarskap.  

2. För den som inte är medborgare i den medlemsstat där han har hemvist gäller 

samma bestämmelser om domstols behörighet som för statens egna medborgare.  

 

Artikel 3  

1. Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat får väckas vid domstol i en annan 

medlemsstat endast med stöd av bestämmelserna i avsnitten 2-7 i detta kapitel. 

2. Särskilt de nationella bestämmelser om domstols behörighet som återfinns i bilaga I 

får inte tillämpas mot en sådan person.  

 

Artikel 4  

1. Om svaranden inte har hemvist i en medlemsstat bestäms domstolarnas behörighet 

i varje medlemsstat i enlighet med den medlemsstatens lag, om inte annat följer av 

bestämmelserna i artiklarna 22 och 23.  

2. Mot en sådan svarande kan den som har hemvist i en medlemsstat, oberoende av 

medborgarskap, på samma sätt som statens egna medborgare, åberopa de bestäm-

melser om domstols behörighet som gäller där och särskilt de bestämmelser som 

anges i bilaga 1. 
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Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörig-
het, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga 
om underhållsskyldighet (underhållsförordningen) 

Ingresspunkt 15 

För att skydda de underhållsberättigades intressen och främja god rättsskipning inom Eu-

ropeiska unionen bör behörighetsreglerna enligt förordning (EG) nr 44/2001 anpassas. Att 

en svarande har hemvist i en tredjestat bör inte längre innebära att tillämpning av gemen-

skapens behörighetsregler utesluts och en hänvisning till behörighetsreglerna i nationell rätt 

bör inte längre finnas. I denna förordning bör det därför regleras i vilka fall en domstol i en 

medlemsstat kan ha subsidiär behörighet. 

Ingresspunkt 16  

För att i synnerhet råda bot på situationer där rättsvägran föreligger, bör man i denna för-

ordning föreskriva ett forum necessitatis, som gör det möjligt för en domstol i en medlemsstat 

att i undantagsfall pröva en talan som har nära anknytning till en tredjestat. Ett sådant un-

dantagsfall kan anses föreligga när ett förfarande visar sig vara omöjligt i den berörda tred-

jestaten, exempelvis på grund av inbördeskrig, eller när sökanden inte rimligen kan förvän-

tas inleda eller genomföra ett förfarande i den staten. Denna behörighet grundad på forum 

necessitatis ska dock endast kunna utövas om tvisten har tillräcklig anknytning till den med-

lemsstat där talan väcks, till exempel när en av parterna är medborgare där.  

 

Artikel 6 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 3, 4 och 5, och ingen domstol 

i en stat som har tillträtt Luganokonventionen men som inte är en medlemsstat är behörig 

enligt bestämmelserna i den konventionen, ska domstolarna i den medlemsstat där båda 

parterna är medborgare vara behöriga. 

Artikel 7  

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 3, 4, 5 och 6, kan domstolarna 

i en medlemsstat, i undantagsfall, uppta tvisten om ett förfarande inte rimligen kan inledas 

eller genomföras eller visar sig vara omöjligt i en tredjestat till vilken tvisten har nära an-

knytning. 

 

Tvisten ska ha tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan väckts. 
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Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och 

om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, Bryssel 14 de-

cember 2010, KOM (2010)748 slutlig 

Ingresspunkt 16  

För att skydda kärandes och svarandes intressen och främja en korrekt rättskipning i unio-

nen, bör den omständigheten att en svarande har hemvist i ett tredjeland inte längre inne-

bära att vissa unionsbestämmelser om domstols behörighet inte ska tillämpas. Hänvisningar 

till nationell lagstiftning bör inte längre förekomma. 

 

Ingresspunkt 17 

Denna förordning bör därför innebära att det införs fullständiga bestämmelser om 

medlemsstaternas domstolars internationella behörighet. De befintliga bestämmelserna om 

domstols behörighet säkerställer en nära anknytning mellan förfarandena enligt denna för-

ordning och medlemsstaternas territorium, vilket motiverar att bestämmelserna utvidgas till 

att omfatta alla berörda svarande oavsett hemvist. Dessutom bör denna förordning reglera i 

vilka fall en domstol i en medlemsstat kan ha subsidiär behörighet. 

 

Artikel 25 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 2–24, ska domstolarna i den 

medlemsstat där svarandens egendom befinner sig vara behöriga, förutsatt att 

a) värdet på egendomen inte är oproportionerligt i förhållande till värdet på ford-

ran, och 

b) tvisten har tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan väcktes. 

 

Artikel 26 

Om ingen medlemsstats domstolar är behöriga enligt denna förordning, får domstolarna i 

en medlemsstat i undantagsfall pröva målet om rätten till en opartisk domstol eller rätten 

att få tillgång till rättslig prövning så kräver, särskilt 

a) om ett förfarande inte rimligen kan inledas eller genomföras eller visar sig 

vara omöjligt i ett tredjeland till vilket tvisten har nära anknytning, eller 
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b) om en dom rörande kravet som meddelats i ett tredjeland inte skulle kunna 

erkännas och verkställas i den medlemsstat i vilken talan väckts enligt lag-

stiftningen i den staten, och erkännande och verkställighet är nödvändigt för 

att garantera svarandens rättigheter, 

och tvisten har tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan väcktes. 

 

 


