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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att utreda vissa konsekvenser av kommissionens förslag till en re-

viderad Bryssel I-förordning med avseende på behörighetsfrågan särskilt i förhållande till 

svarande i tredje land. För att besvara syftet utgår uppsatsen från tre frågor som berör tre 

av förslagets artiklar. De artiklar som berörts är artikel 4 som stadgar hur behörig domstol 

ska fastställas när en tvist involverar svarande i tredje land, artikel 25 som anger en subsidi-

är behörighetsregel och slutligen artikel 26 som anger ett reservforum i internationella fall.  

De diskussioner som har förts kring de olika frågorna har slutligen resulterat i att författa-

ren kommit fram till att de olika reglerna är nära sammankopplade och att de begrepp som 

används i reglerna leder till frågetecken om hur de ska tolkas och tillämpas. Hur omfattan-

de tillämpningsområde regeln om reservforum får beror till stor del på omfattningen av 

den subsidiära behörighetsregelns tillämpningsområde.   

Författaren kommer fram till att konsekvensen av förslaget sannolikt blir att reglerna är 

svårtolkade och det är därmed oklart hur stort utrymme nationella autonoma behörighets-

regler kommer att få. Det är också svårt att förutsäga vad den subsidiära behörighetsregeln 

och forum necessitatis innebär eftersom det till så stor del beror på hur reglerna ska tolkas 

och tillämpas.  

En slutlig kommentar är därför att förslaget innebär en positiv utveckling inom det interna-

tionellt processrättsliga området men det finns fortfarande behov av förtydliganden innan 

det är möjligt att förutsäga vad konsekvensen av de nya reglerna faktiskt kan bli. 
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Abstract 

The Brussels I-Regulation, often referred to as the Jurisdiction Regulation, is said to be the 

matrix of the European judicial cooperation system within the area of international private 

law. The Regulation states how jurisdiction is to be determined in an international dispute. 

The aim of the Regulation is to ensure that parties in a dispute within the EU have access 

to justice.  

The Regulation is considered to be working well in general, and have been since it came in-

to force in 2007. Although it is held to be well functioning it does not exclude that some 

improvements might be needed. The commission ordered a review of the Regulation and 

the result was that some deficiencies were identified. Some of the deficiencies that were 

found were concerned with the relation to defendants from third countries. It was held that 

the regulation was unsatisfactory in this aspect. These deficiencies resulted in the working 

group presenting a proposal of a review of the regulation.  

The aim of this thesis is to investigate some of the consequences that might come with the 

proposed solutions. The investigation is limited to only discussing some sections of the 

Regulation. The parts that will be discussed are the ones that are concerned with the rela-

tion to defendants from third countries. The investigation shows that although the propos-

al means positive developments within the area it is far from clear and precise. The result 

of these unclear rules might be that they are hard to interpret and apply. 

The author comes to the conclusion that although the proposal means positive and sought 

after development within the area of private international law it needs to be reworked due 

to the ambiguities with the proposed solutions. If the proposal is not reworked the EUD 

will probably have to interpret the meaning of the proposed rules which might lead to a 

time consuming and costly process. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett grundläggande syfte med EU är att skapa en inre marknad som genomsyras av fri rör-

lighet och etableringsfrihet.1 Denna frihet resulterar i att tvister ofta berör parter i mer än 

ett land. Med anledning av dessa gränsöverskridande tvister uppstår ofta internationellt pri-

vat- och processrättsliga frågor om vilken domstol som är behörig att pröva tvisten, vilken 

lag som ska tillämpas vid prövningen samt verkan av utländska avgöranden. Inom EU har 

frågorna om behörig domstol och tillämplig lag lösts genom gemenskapsrättslig reglering 

huvudsakligen i form av förordningar.2  

Frågan om vilken domstol som ska vara behörig att pröva en gränsöverskridande tvist re-

gleras i rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens område (hädanefter Bryssel I-förordningen).3 Brys-

sel I-förordningen utgör till viss del grunden för EU:s rättsliga samarbete på privaträttens 

område.4  

Huvudregeln enligt Bryssel I-förordningens artikel 2 är att en tvist ska prövas vid domstol i 

svarandens hemvisstat, så kallat forum domicili. Vidare följer det av förordningens artikel 4 

att de tvister som involverar svarande med hemvist utanför EU som huvudregel inte regle-

ras av förordningen utan i stället av nationella autonoma behörighetsregler.5 

Tillgången till rättslig prövning är en grundläggande rättighet inom EU.6 Det innebär att 

alla som har hemvist inom EU och är part i en tvist med anknytning till EU ska ha rätt att 

få sin tvist prövad. Det var bland annat med behörighetsfrågan i åtanke som en översyn av 

                                                 
1 Fördraget om Europeiska unionen, artikel 3. 

2 Se till exempel Bryssel I-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 

3 EGT L 12, 16.1.2001. 

4 KOM (2009)174 slutlig, s. 2.  

5 Exempel på fall då även dessa tvister kan komma att regleras av förordningen är de tvister som faller under 
artikel 22 om exklusiva forum. 

6 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 47. 
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Bryssel I-förordningen inleddes. Syftet med översynen var att ta reda på hur förordningen 

fungerar i praktiken.7  

I den rapport som presenterades som resultat av översynen framgick det att förordningen 

generellt sett fungerar väl men att bland annat vissa delar av behörighetsreglerna kan ses 

som otillfredsställande och det kan anses vara ett problem.8 Det är särskilt i relation till de 

tvister som involverar svarande i tredje land som behörighetsreglerna har ansetts vara otill-

fredsställande.9  

Problemet med reglerna anses till viss del bero på det utrymme nationella autonoma behö-

righetsregler ges.10 Tillämpningen av nationella autonoma behörighetsregler innebär att be-

roende på vilken medlemsstat kärandeparten finns i kan olika behörighetsregler bli tillämp-

liga. Resultatet av tillämpningen av olika behörighetsregler kan således bli att parter inom 

EU behandlas olika, eftersom det kan hända att de får processa under olika förutsättning-

ar.11 

Anta till exempel att ett japanskt företag har ingått avtal med ett franskt och ett svenskt fö-

retag. Både det franska och det svenska företaget vill nu väcka talan mot det japanska före-

taget. Båda vill så klart få möjlighet att väcka talan på ”hemmaplan”. Eftersom svarande har 

säte utanför EU ska nationella autonoma behörighetsregler tillämpas. I Frankrike finns en 

exorbitant, det vill säga kärandevänlig, forumregel som anger att fransk domstol är behörig 

att pröva en tvist om käranden är fransk medborgare.12 

I Sverige finns inte någon liknande regel, utan den möjlighet det svenska företaget har att 

väcka talan i Sverige är om det japanska företaget har egendom i Sverige.13 Det franska fö-

retaget ges alltså betydligt större möjlighet att kunna väcka talan i Frankrike och därmed dra 

nytta av de fördelar som finns med att väcka talan på ”hemmaplan”. I detta fall skulle man 

                                                 
7 KOM (2009)174 slutlig, s. 2.  

8 KOM (2009)174 slutlig, s. 5. 

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

10 Den vanliga benämningen är att nationella behörighetsregler ges subsidiär behörighet men av pedagogiska 
skäl väljer författaren att reservera begreppet subsidiär behörighet för den regel som i förslaget annonseras 
som en subsidiär behörighetsregel, nämligen regeln i förslagets artikel 25. 

11 KOM (2009)174 slutlig, s. 5. 

12 Se art 14 Code Civil. Se bilaga II. Mer om denna regel, se avsnitt 2.1.2.4. 

13 Kapitel 10 § 3 RB.  
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alltså kunna hävda att det svenska företaget inte kan konkurrera på lika villkor med det 

franska företaget.  

Det har även anförts att de företag som med anledning av sitt samarbete med företag utan-

för EU kan bli tvungna att processa vid domstol i tredje land tar en större risk än de företag 

som enbart samarbetar med företag inom EU.14 Den större risken kommer an på att de kan 

ådra sig högre kostnader för att kunna få sin sak prövad och på så vis snedvrids konkurren-

sen inom EU.15 Anledningen till att kostnaderna kan bli större är att part kommer att behö-

va åtminstone ett extra ombud som är insatt i språk och rättssystem i det aktuella landet.  

Vad gäller den del av översynen som rör det utrymme nationella autonoma behörighetsreg-

ler får är kärnfrågan därför hur likabehandlingen av kärandeparter inom EU kan förbättras.  

Översynen av Bryssel I-förordningen resulterade i att kommissionen presenterade ett för-

slag till en reviderad förordning som innehåller möjliga lösningar för att avhjälpa de brister 

som identifierats.16 En del av syftet med förslaget är att förbättra rättssäkerheten genom att 

stärka det rättsliga skyddet för EU-medborgare som är part i en tvist som involverar sva-

rande från tredje land.17 

Med anledning av att samhället utvecklas och handeln både inom och utanför EU ökar är 

problematiken kring internationella tvister en intressant och högaktuell fråga. Förslaget till 

en reviderad Bryssel I-förordningen är därmed en efterlängtad utveckling inom området, 

men det utesluter inte att det kan finnas nya problem med förslagets utformning.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda vissa konsekvenser av kommissionens förslag till en 

reviderad Bryssel I-förordning med avseende på behörighetsfrågan, särskilt i förhållande till 

svarande i tredje land. För att uppfylla syftet kommer följande frågor att diskuteras. 

 Vilket utrymme kommer nationella autonoma behörighetsregler att få? 

 Vad innebär den subsidiära behörighetsregeln i artikel 25? 

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

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

16 Förslaget presenterades efter att ytterligare en rapport från kommissionen lagts fram, där medlemsstaterna 
fick möjlighet att kommentera de förslag till ändringar som presenterades, se KOM (2009)175 slutlig. De 
åsikter som framfördes togs sedan i beaktande innan förslaget till revidering presenterades, se KOM 
(2010)748 slutlig, s. 4. 

17 SEK (2010)1548, s. 3 avsnitt 2.2.2. 
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 Vilken effekt får forum necessitatis-regeln, det vill säga reservforum, i artikel 26? 

Frågorna är sammankopplade på så vis att den första delfrågan är den mest väsentliga efter-

som den berör förslagets relation till nationella autonoma behörighetsregler. De två senare 

frågorna bygger sedan på det behov av ytterligare reglering som skapas inom ramen för den 

första frågan. Frågorna är även sammankopplade på så vis att svaren till stor del bygger på 

varandra och blir beroende av vad svaret på föregående fråga blir.  

Uppsatsen kommer enbart att omfatta en utredning av vissa bestämmelser i förslagets kapi-

tel 2, nämligen avsnitt 1 och 8. Uppsatsen begränsas till att behandla dessa avsnitt eftersom 

det är de som rör behörighetsfrågan särskilt i relation till svarande i tredje land.  

Den del av behörighetsfrågan som berör litis pendens och prorogationsavtal kommer inte 

att behandlas. Inte heller den del av förslaget som gäller erkännande och verkställighet av 

utländska domar kommer att behandlas. Övriga delar av förslaget kommer antingen att 

lämnas helt utan avseende eller enbart beröras i den mån det är nödvändigt för att uppfylla 

syftet med uppsatsen.  

Utredningen begränsas ytterligare genom att enbart behandla internationell handel i form 

av köp av varor mellan likvärdiga parter. Alla områden som särskilt berör svagare parter till 

exempel konsumenter och försäkringstagare lämnas alltså utanför denna uppsats.  

1.3 Metod och material 

I uppsatsen kommer en problemorienteradmetod att användas, den innebär att rättsregler 

är i fokus och problem identifieras. 18 Utredningen baseras sedan på en diskussion utifrån 

de identifierade problemen. Uppsatsen kommer även till viss del att innehålla en deskriptiv 

metod för att beskriva dagens rättsläge och återge de relevanta delarna av kommissionens 

förslag till en reviderad Bryssel I-förordning. 19 

Uppsatsen kommer huvudsakligen att utgå från ett EU-perspektiv och det material som 

kommer att användas är unionsrätt i form av förordningar, praxis, kommissionens rappor-

ter samt andra officiella EU-dokument. En begränsning av uppsatsen sker genom att en-

                                                 
18 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37-38. 

19 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 66.  
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bart frågor som berör Bryssel I-förordningen kommer att beröras. Frågor som berör Luga-

nokonventionen20 och därmed EFTA-staterna21 kommer inte att beröras.  

Uppsatsen kommer till vis del att gå utanför det traditionella förmögenhetsrättsliga området 

genom att jämföra kommissionens förslag till en reviderad Bryssel I-förordning med rådets 

förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verk-

ställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (hädanefter EU:s un-

derhållsförordning).22  

För att exemplifiera hur Bryssel I-förordningen fungerar idag, samt vilken konsekvens för-

slaget skulle kunna få, kommer även nationell rätt att användas. De exempel som kommer 

att användas ur nationell rätt har hämtats från olika medlemsländer men huvudsakligen från 

Sverige och Storbritannien. Det utländska materialet består framför allt av utdrag ur berör-

da delar av de nationella behörighetsreglerna men även till viss del av nationell rättspraxis. 

Uppsatsen kommer inte att innehålla någon systematisk genomgång av de utländska regler-

na. Syftet med det utländska materialet är i stället att det ska ha en så kallad tjänande eller 

pedagogisk roll.23 Det utländska materialet bidrar på så vis till förståelsen för de problem 

som identifieras och de olikheter som finns mellan olika nationella behörighetsregler. De 

rättsordningar som kommer att beröras har valts med anledning av att de exemplifierar de 

olikheter eller likheter som författaren önskar förtydliga.  

Slutligen kommer även doktrin i form av böcker och artiklar att användas för att ge stöd 

för de deskriptiva delarna av uppsatsen samt även ge stöd för delar av författarens diskus-

sion. 

 

                                                 
20 Konventionen av den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på pri-

vaträttens område. 88/592/EEC. Konventionen motsvarar de regelr som finns i Brysselkonventionen och 
gäller EFTA-staterna. 

21 Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein. 

22 EU:s underhållsförordning träder i kraft den 18 juni 2011 och blir då gällande rätt. EUT L 7 10.1.2009. An-
ledningen till att denna förordning är intressant är att dess tillämpningsområde fram till dess att den träder i 
kraft omfattats av Bryssel I-förordningen samt att det finns flera likheter  i utformningen av vissa regler 
mellan denna förordning och kommissionens förslag till en reviderad Bryssel I-förordning. 

23 Att använda material i så kallat tjänande eller pedagogiskt syfte innebär att materialet inte används i något 
komparativt syfte utan snarare att det huvudsakligen används i deskriptivt syfte för att skapa en tydlig bild 
av det författaren önskar visa. Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 264-265 samt Strömholm, Idéer och tillämpning-
ar, s. 315-331, särskilt s. 316-318. 
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2 Vilket utrymme får nationella autonoma behörighets-

regler? 

2.1 Den nuvarande Bryssel I-förordningen 

2.1.1 Nationella behörighetsreglers utrymme i allmänhet 

Anta att ett företag med säte i Frankrike har ingått avtal med ett företag som har säte i 

USA. Det franska företaget tillverkar och säljer specialdesignade kaffekoppar som de enligt 

avtal levererar till det amerikanska företaget. Det amerikanska företaget ska i sin tur ålägga 

betalning för varorna inom viss tid. Nu har det amerikanska företaget brustit i sin avtals-

förpliktelse och det franska företaget vill därför väcka talan mot det amerikanska företaget. 

Det franska företaget vill nu veta vid vilket lands domstol talan kan väckas, vid domstol i 

Frankrike eller domstol i USA? 

Den fråga det franska företaget egentligen vill få besvarad är vilken möjlighet som finns att 

väcka talan i Frankrike. Anledningen till att parter ofta önskar väcka talan vid domstol på 

”hemmaplan” är de fördelar det medför. En av anledningarna kan vara kostnadsfrågan, det 

kan bli mycket kostsamt att processa i ett annat land. Ett land där rättssystemet kanske ser 

helt annorlunda ut och inte minst språket är främmande. Främmande språk och olika rätts-

system kan innebära att det krävs ett ombud i varje land. Flera ombud och resor fram och 

tillbaka som eventuellt krävs under processens gång kan sammantaget innebära att mer-

kostanden blir stor. Kostnadsfrågan för sig eller tillsammans med andra faktorer resulterar 

således i att kärandepart i största möjliga utsträckning vill ha möjlighet att väcka talan vid 

domstol på ”hemmaplan”.  

Enligt den utformning Bryssel I-förordningen har i dagsläget stadgar artikel 4 att i de tvister 

där svarande har hemvist utanför EU ska behörig domstol fastställas med hjälp av nationel-

la autonoma behörighetsregler och inte med hjälp av förordningens behörighetsregler. I ex-

emplet ovan innebär det att om talan kan väckas i Frankrike avgörs med hjälp av franska 

autonoma behörighetsregler.  

Artikel 4 innehåller dock två undantag, nämligen hänvisning till de fall som omfattas av ar-

tikel 22 och 23 som rör exklusiva forum och prorogationsavtal. I dessa fall ska inte behörig 

domstol fastställas med hjälp av nationella behörighetsregler. Anledningen till att artikel 22 

och 23 utgör undantag är att de bygger på andra anknytningskriterier än svarandes hemvist. 

Därmed ser relationen till svarande i tredje land annorlunda ut utifrån dessa regler, efter-
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som det inte är relevant huruvida svarande har hemvist inom eller utanför EU. Den dom-

stol som är behörig enligt dessa artiklar äger behörighet att pröva tvisten oavsett var sva-

randes hemvist finns. Det är dock viktigt att notera att det trots att behörigheten bygger på 

andra anknytningskriterier än hemvist, det utifrån dessa regler ändå kan uppstå fall av posi-

tiva eller negativa jurisdiktionskonflikter. Det innebär att antingen mer än en domstol anser 

sig vara exklusivt behörig att pröva en tvist eller också att inte någon domstol anser sig vara 

behörig.24 

Det första undantaget från artikel 4 finns i artikel 22 som anger att vissa domstolar ska 

”oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet” i vissa tvister. Den uppräkning 

av situationer då viss domstol ska vara behörig är uttömmande. Uppräkningen innehåller 

situationer då det anses finnas en särskilt stark anknytning till ett visst lands domstol om 

därmed är exklusiv behörighet är befogad.  

Ett exempel på en tvist med sådan särskilt stark anknytning är tvist gällande sak- eller nytt-

janderätt till fast egendom. En sådan tvist anses ha så stark anknytning till den stat där 

egendomen är belägen, att domstolen i den staten ska vara exklusivt behörig att pröva tvis-

ten. Regeln i artikel 22 anses vara den ”starkaste” av behörighetsreglerna i förordningen 

och är exklusiv. Därför ska artikel 22 tillämpas framför de andra behörighetsreglerna.25 

Det andra undantaget stadgas i artikel 23 som anger att om parterna ingått avtal om att en 

viss domstol eller en viss medlemsstats domstolar ska vara behöriga att pröva en uppkom-

men eller framtida tvist ”skall endast den domstolen eller domstolarna i den medlemsstaten 

ha behörighet”. Vidare anförs även att ”[e]n sådan behörighet skall vara exklusiv om par-

terna inte har träffat avtal om annat.”. Artikel 23 anses vara en av de praktiskt sett viktigas-

te artiklarna i förordningen. Artikeln är viktig på så vis att den ger parterna möjlighet att 

välja en domstol, eller ett lands domstolar, som genom prorogationsavtalet blir internatio-

nellt behörig att pröva tvister parterna emellan.26  

Med anledning av att artikel 22 är av en ”starkare” karaktär går regeln om exklusiva forum 

före regeln omprorogationsavtal och det är alltså inte möjligt för parterna att med bindande 

verkan avtala om vilken domstol som ska vara behörig att pröva en tvist som gäller någon 

                                                 
24 För ytterligare läsning om positiva och negativa jurisdiktionskonflikter se Dennemark, Om svensk domstols 

behörighet i internationellt förmögenhetsrättsliga mål, s. 16-27. 

25 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 183. 

26 Magnus och Mankowski, European Commentaries on Private International Law, s. 372. 
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av de tvister som anges i artikel 22. Artikel 23 och prorogationsavtal är i sig en intressant 

diskussion, även utifrån förslaget till en reviderad Bryssel I-förordning sett, men denna 

uppsats ger ej utrymme för den diskussionen. 

I exemplet ovan innebär alltså huvudregeln att det franska företaget ska väcka talan vid 

domstol som fastställs med hjälp av franska autonoma behörighetsregler. I den i exemplet 

givna situationen är det av de två undantagen endast prorogationsavtal som skulle kunna 

vara aktuellt. Anledning till att enbart prorogationsavtal kan vara aktuellt är att tvisten inte 

rör någon av de situationer som omfattas av uppräkningen i artikel 22. Eftersom det inte 

finns något i exemplet som tyder på att det finns ett prorogationsavtal torde alltså franska 

autonoma behörighetsregler tillämpas för att fastställa vilken domstol som är behörig att 

pröva tvisten.  

I praktiken leder alltså artikel 4 till att nationell rätt ges tämligen stort utrymme i de tvister 

där svarande har hemvist utanför EU. Det är bara en liten del av alla tvister när svarande 

har hemvist i tredje land som kan omfattas av de givna undantagen. Det innebär att behörig 

domstol i övriga tvister ska fastställas enligt nationella autonoma behörighetsregler i respek-

tive land.  

Nationella autonoma behörighetsregler kan variera från ett land till ett annat och därmed 

kan behörighetsfrågan komma att lösas på olika sätt beroende på vilket lands regler som 

ska tillämpas.27 I vissa länder finns exempel på behörighetsregler som innehåller kärande-

vänliga, så kallade exorbitanta, forumregler medan andra länder saknar några sådana regler. 

För att exemplifiera olika typer av forumregler kommer exempel att hämtas från fyra olika 

länders nationella behörighetsregler, nämligen Sverige, Frankrike, Tyskland och Storbritan-

nien.  

2.1.2 Nationella autonoma behörighetsregler 

2.1.2.1 Sverige 

De svenska behörighetsregler som blir tillämpliga är kapitel 10 Rättegångsbalk (1942:740) 

(hädanefter RB) genom analogi. Huvudregeln finns i 1 § och innebär att domstol på den ort 

där svarande har hemvist ska vara behörig att pröva en tvist. Huvudregeln om svarandes 

                                                 
27 Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law, s. 44. 
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hemvist påminner alltså om den regel som återfinns i Bryssel I-förordningen och om regler 

som återfinns i flera andra medlemsstaters nationella autonoma behörighetsregler.28 

Det finns dock en annan regel som lämpar sig bättre för en jämförelse av forumregler i oli-

ka medlemsstater. Regeln finns i 10 kapitlet 3 § och ger uttryck för ett allmänt förmögen-

hetsforum. Det allmänna förmögenhetsforumet innebär att kärandepart kan väcka talan på 

den ort där svarande har egendom. 

Förmögenhetsforum kan tillämpas i de situationer då svarande inte har någon känd hem-

vist i landet och kan således resultera i att talan kan väckas vid domstol i Sverige. Denna 

möjlighet ges alltså under förutsättning att svarande har egendom belägen i landet. Till-

lämpningen av denna regel har dock begränsats i internationella fall av Högsta domstolen 

(hädanefter HD).  

HD angav i NJA 1981 s. 386 att den egendom som ska ligga till grund för domstols behö-

righet inte får vara för rent personligt bruk och inte heller finnas i landet med anledning av 

svarandes tillfälliga vistelse i landet. Det ska exempelvis inte vara möjligt att träffa någon på 

en flygplats och väcka talan mot den personen baserat på den egendom personen bär med 

sig i sin resväska. Domstolen reducerade tillämpningen ytterligare genom NJA 1988 s. 440 

där det anges att egendomen måste ha ett förmögenhetsvärde, det får alltså inte vara fråga 

om egendom som bara har symboliskt värde.  

En analog tillämpning av detta förmögenhetsforum skulle således kunna innebära att 

käranden kan väcka talan vid domstol i alla länder där svarande har egendom. För att regeln 

ska vara tillämplig måste dock egendomen uppfylla de krav som ställs genom ovan beskriv-

na praxis, egendomen får alltså inte vara för personligt bruk, befinna sig i landet med an-

ledning av svarandens tillfälliga vistelse där och inte heller vara av rent symboliskt värde.   

Denna forumregel torde kunna anses vara en av de mindre kärandevänliga forumregler 

som finns bland olika nationella autonoma behörighetsregler. Forumregeln medför visserli-

gen fler alternativ till var talan kan väckas, men jämfört med de kärandevänliga regler som 

finns i andra medlemsstater kan den inte anses vara lika långtgående. Likafullt finns den 

med i den bilaga till Bryssel I-förordningen som anger nationella kärandevänliga behörig-

hetsregler.  

                                                 
28 Se till exempel 10 kapitlet 1 § första stycket i den finska rättegångsbalken och 235 § i den danske rettspleje-

loven. För reglerna i sin helhet se bilaga II. 
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2.1.2.2 Tyskland 

I Tyskland finns inte något förmögenhetsforum stadgat men däremot finns ett uppfyllelse-

forum, ett så kallat forum solutionis.29 Forum solutionis innebär att talan får väckas baserat 

på var uppfyllelseorten finns. Med uppfyllelseort menas den ort där den förpliktelse som ta-

lan avser har uppfyllts eller ska uppfyllas.30 Denna regel innebär att talan kan väckas vid 

domstol på den ort där förpliktelsen ska uppfyllas. Parterna behöver inte uttryckligen skriva 

i avtalet att en viss ort ska anses vara uppfyllelseort i forumregelns mening. För att regeln 

ska bli tillämplig räcker det med att parterna har avtalat om vilken ort som ska vara leve-

ransort, och på så vis fungerar leveransorten som uppfyllelseort. 31 Leveransorten kan anses 

vara uppfyllelseorten, eftersom leveransen av en vara sannolikt är att anse som avtalets ka-

raktäristiska prestation.32  

Inte heller forum solutionis kan anses vara någon särskilt långtgående exorbitant forumre-

gel. Även om den ger kärande möjlighet att väcka talan på annan plats än svarandes hem-

vist, är den ändå beroende av parternas avtal.  

2.1.2.3 Storbritannien 

I Storbritannien finns det en allmänt vedertagen regel som innebär att en domstol kan bli 

behörig genom att svarande har delgivits stämningsansökan under sin tillfälliga vistelse i 

landet.33 Denna regel innebär i praktiken att talan kan väckas vid engelsk domstol, om sva-

rande delges stämningsansökan medan han eller hon är i landet.  

Denna regel torde till skillnad från de tidigare beskrivna nationella forumreglerna anses vara 

en mycket exorbitant regel eftersom den inte tar någon hänsyn alls till var svarande har 

hemvist, eller av vilken anledning denne är i landet. Det räcker alltså att svarande högst till-

fälligt är i landet och om denne då delges stämningsansökan. Därmed blir engelsk domstol 

behörig att pröva tvisten.  

                                                 
29 Artikel 29 Zivilprocessordnung, se bilaga II. 

30 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 116. 

31 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 108 samt artikel 29 Zivilpro-
cessordnung, se bilaga II. 

32 Den karaktäristiska prestationen innebär den för avtalet viktigaste prestationen. Som huvudregel anses det 
vara den prestation som inte innebär betalning. Se Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 
258-260. 

33
 I Storbritannien tillämpas common law systemet som till stor del bygger på rättspraxis varför exempelvis 

denna forumregel finns utvecklad genom praxis. Se H.R.H Maharanee Seethadevi Gaekwar of Baroda v Wil-
denstein [1972] 2 X.L.R 1077 samt Colt Industries Inc. v Sarlie [1996] 1 W.L.R 440. 
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2.1.2.4 Frankrike 

I Frankrike finns en exorbitant forumregel som skiljer sig från de övriga behörighetsregler-

na, nämligen en regel som gör att en fransk domstol kan grunda sin behörighet på käran-

dens franska medborgarskap.34 Denna forumregel innebär att den som är fransk medborga-

re kan väcka talan vid domstol i Frankrike, oavsett var svarande har hemvist.  

Precis som den brittiska regeln måste denna forumregel anses vara en mycket långtgående 

exorbitant regel. Anledningen till att den måste anses vara långtgående är att den inte alls 

tar hänsyn till var svarande har hemvist eller till några andra anknytningar ett rättsförhål-

lande kan ha till andra länder.  

2.2 Förslaget till en reviderad Bryssel I-förordning 

2.2.1 Nationella behörighetsreglers utrymme 

Genom de givna exemplen från olika nationella behörighetsregler blir det tydligt att olikhe-

ter mellan olika nationella behörighetsregler kan resultera i att kärandeparter i tvister som 

involverar svarande i tredje land kan behandlas mycket olika. Kärandeparter kan behandlas 

olika med avseende på att de kan få processa under olika förutsättningar beroende på vilka 

behörighetsregler som ska tillämpas.  

En konsekvens av det utrymme nationella autonoma behörighetsregler får kan också bli att 

vissa regler står till förfogande medan vissa regler enbart är tillämpliga för vissa. Med detta 

menas att exempelvis den franska regeln (givetvis) enbart är tillämplig för franska medbor-

gare, medan exempelvis den engelska regeln skulle kunna vara tillämplig för andra än brit-

tiska medborgare. På så vis behandlas kärandeparter olika genom att de inte kan väcka talan 

på samma villkor. 35 

Det är bland annat utifrån denna problematik kring likabehandling av kärandeparter inom 

EU som förslaget till en reviderad Bryssel I-förordning har utarbetats. En del av syftet med 

förslaget verkar vara att undvika att kärandeparter behandlas olika.36 

Enligt de ändringar som förslaget anger skulle artikel 4 ändras bland annat genom att hän-

visningen till nationella autonoma behörighetsregler tas bort.37 I förslaget till ny artikel 4 

                                                 
34 Artikel 14-15 i den franska Code Civil, se bilaga II. 

35 Heidelberg-rapporten, s. 76-77. 

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

37 För artikel 4 i sin helhet se bilaga I. 
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stadgas två regler. Den första regeln anger att ”[t]alan mot den som har hemvist i en med-

lemsstat får väckas vid domstol i en annan medlemsstat med stöd av bestämmelserna i av-

snitten 2-7 i detta kapitel”. Denna bestämmelse tar alltså sikte på tvister där svarande finns 

inom EU och anger i vilka fall huvudregeln om att talan ska väckas vid domstol där sva-

rande har hemvist får frångås.  

Den andra regeln i artikel 4 anger att ”[t]alan mot personer som inte har hemvist i någon av 

medlemsstaterna får väckas vid domstol i en medlemsstat med stöd av bestämmelserna i 

avsnitten 2-8 i detta kapitel.” [författarens kursivering]. I stället för en hänvisning till natio-

nella behörighetsregler anges alltså att talan, trots att svaranden ej har hemvist inom EU, i 

vissa givna fall får väckas vid domstol i en medlemsstat.  

Frågan är då vad dessa givna fall innebär. Det beror på reglerna som finns i avsnitt 2-8. 

Dessa avsnitt innehåller alla behörighetsregler som finns i förordningen. De regler som an-

ges är särskild behörighet38, behörighetsregler för svagpartssituationer39, exklusiv behörig-

het40 och slutligen de fall som gäller prorogationsavtal41, subsidiär behörighet och forum 

necessitatis.42 Det är alltså enligt de regler som anges i dessa avsnitt som talan eventuellt 

kan väckas vid domstol i en medlemsstat även i de tvister som involverar svarande i tredje 

land.  

För att förtydliga vad den nya utformningen i praktiken skulle innebära kan en koppling till 

det ovan givna exemplet göras. Den nya lydelsen skulle innebära att det franska företaget i 

vissa fall skulle kunna väcka talan enligt unionsrätten i stället för enligt franska autonoma 

behörighetsregler, trots att det amerikanska företaget inte har säte inom EU. Den direkta 

kopplingen till nationella behörighetsregler finns alltså inte kvar utan käranden ges i stället 

möjlighet att under vissa förutsättningar väcka talan vid domstol i en medlemsstat. För att 

avgöra vilken domstol som skulle kunna vara behörig att pröva tvisten måste det avgöras 

om situationen omfattas av någon av de möjligheter som ges i de givna avsnitten.  

                                                 
38 KOM (2010)748 slutlig, artikel 5-7. 

39 KOM (2010)748 slutlig, artikel 8-21. 

40 KOM (2010)748 slutlig ,artikel 22. 

41 Se ovan avsnitt 2.1.1. 

42 Subsidiär behörighet och forum necessitatis kommer att beskrivas tydligare i kapitel 3 och 4.  



 

 
13 

2.2.2 Konsekvenser av förslaget 

Regeln i artikel 4 är alltså utformad så att hänvisningen till nationell rätt har tagits bort och i 

stället finns den ovan beskrivna regeln som skulle kunna anses utvidga behörighetsreglerna 

i Bryssel I-förordningen till att bli universellt tillämpliga. Frågan är vad denna nya regel in-

nebär och hur den ska tolkas. 

Vissa kritiker verkar vara av den åsikten att syftet med regeln är att utesluta nationella auto-

noma behörighetsregler helt och därmed göra behörighetsreglerna i Bryssel I-förordningen 

universellt tillämpliga.43  

Här kan en parallell dras till syftet bakom den liknande utformningen av artikel 7 i EU:s 

underhållsförordning, där syftet med utformningen av regeln tydligt är att nationella behö-

righetsregler inte ska kunna användas framför behörighetsreglerna i förordningen. Enligt 

regeln i EU:s underhållsförordning får således inte någon hänvisning till nationella regler 

ske, inte ens i de fall då svarande finns utanför EU. Syftet bakom utformningen visar alltså 

varför EU:s underhållsförordning utformades utan hänvisning till nationella behörighets-

regler.44  

För att försöka utröna vad den föreslagna regeln i förslaget till en reviderad Bryssel I-

förordning faktiskt innebär kan möjligen stöd hämtas i de diskussioner som föregick för-

slaget. Det anförs bland annat att det är bristen på harmoniserande subsidiära behörighets-

regler som resulterar i att kärandeparter inom EU behandlas olika.45 Vidare anförs även att 

det skulle stärka tillgången till rättsligt skydd om en gemensam lösning av de subsidiära be-

hörighetsreglerna infördes.46 Utifrån det som framgår i dessa dokument skulle syftet kunna 

vara att harmonisera behörighetsreglerna och därmed tränga undan nationella autonoma 

behörighetsregler genom att undanröja det utrymme de får enligt den nuvarande Bryssel I-

förordningen.  

Det finns alltså vissa likheter mellan syftet bakom förslaget till en reviderad Bryssel I-

förordning och syftet bakom EU:s underhållsförordning. Det finns även viktiga skillnader i 

hur reglerna utformats. I EU:s underhållsförordning finns ingen hänvisning till nationell 

                                                 
43 Se exempelvis Herbert Smith, Brussels Regulation, s. 2 och Dickinson, In the EU, we trust? s. 6-8 som kri-

tiserar förslaget i att det tränger undan möjligheten för engelska domstolar att tillämpa forum non conveni-
ens, vilket kan tyda på att de är av den åsikten att regeln skulle tränga undan nationell rätt helt.  

44 EU:s underhållsförordning, ingress 15 samt artikel 3 och 6. 

45 KOM (2009)174 slutlig, s. 5.  

46 KOM (2009)175 slutlig, s. 3.  
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lagstiftning alls. Det finns i stället en subsidiär behörighetsregel som anger att domstol i den 

medlemsstat där båda parter är medborgare ska vara behörig att pröva tvisten då ingen 

domstol i en medlemsstat annars är behörig.47 Här kan alltså poängteras att utformningen 

av den subsidiära behörighetsregeln i EU:s underhållsförordning anger att domstol ska vara 

behörig och således lämnas inget direkt utrymme för tolkning.48 

En skillnad finns alltså i hur reglerna i EU:s underhållsförordning har utformats jämfört 

med hur motsvarande regler utformats i förslaget till revidering av Bryssel I-förordningen.  

I förslaget till ändring av Bryssel I-förordningen anges i artikel 4 att talan får väckas, inte att 

den ska väckas vid domstol i en medlemsstat. Det kan således diskuteras huruvida den nya 

regeln verkligen utesluter nationella autonoma behörighetsregler helt eller enbart utgör ett 

alternativ till nationella behörighetsregler.  

Den formulering av regeln som presenterats talar alltså till viss del emot att nationell rätt 

trängs undan. Genom att föreslå att talan får väckas lämnas fortfarande utrymme för tolk-

ning och därmed skulle regeln kunna tolkas så att nationella autonoma behörighetsregler 

fortfarande får tillämpas och att den nya regeln enbart utgör ett alternativ. 

En jämförelse visar alltså att det finns en viktig skillnad mellan utformningen av regeln i 

EU:s underhållsförordning och regeln i förslaget till ändring av Bryssel I-förordningen. 

Även om syftet verkar vara detsamma så har reglerna utformats olika vilket resulterar i att 

tillämpningen också torde kunna skilja sig åt. Det kan därmed vara så att regeln i förslaget 

endast ska tolkas som ett komplement till nationella behörighetsregler. Om regeln enbart 

ska ses som ett komplement kan det bero på att den inte klart fastställer att unionsrätten 

ska stänga ute nationella behörighetsregler och helt ersätta den med en bestämmelse som 

får universell tillämpning.  

Den nya regeln visar ändå på ett försök till en unionsrättslig lösning av tillämpningen av 

behörighetsreglerna, särskilt vad gäller de subsidiära behörighetsreglerna. Denna lösning 

har mött såväl positiv som negativ kritik. De som är positiva till förslaget anför att ett steg 

mot en universell tillämpning av Bryssel I-förordningen skulle vara positiv såtillvida att den 

                                                 
47 EU:s underhållsförordning, artikel 6.  

48 Med detta åsyftas enbart huruvida domstol ska eller får ges behörighet. En helt annan diskussion är om 
tolkningsutrymme vad gäller regeln som sådan finns, visserligen en intressant diskussion men den faller 
utanför ramen för denna uppsats.  
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skulle resultera i ett enda gemensamt regelverk istället för flera olika, som i vissa fall är allt 

annat än klara.49  

Den negativa kritik som riktas mot förslaget gäller i ett flertal fall brittisk rätt och institutet 

forum non conveniens.50 Institutet forum non conveniens innebär att en domstol som ut-

pekats som behörig att pröva en tvist kan anföra att det finns en annan domstol som är 

mer lämpad att pröva tvisten och därmed hänvisa tvisten till den domstolen.51 Anledningen 

till att den negativa kritiken gäller just brittisk rätt och forum non conveniens är sannolikt 

att kritikerna är av den åsikten att den föreslagna regeln skulle tränga undan tillämpningen 

av nationella behörighetsregler. Om den nya regleringen innebär att nationella behörighets-

regler trängs undan skulle forum non conveniens inte kunna tillämpas i samma utsträck-

ning.  

Forum non conveniens har vuxit fram i Storbritannien och brittisk domstol har idag möj-

lighet att tillämpa den i relation till svarande i tredje land.52 EU-domstolen har dock fast-

ställt att denna forumregel inte får användas inom ramen för Bryssel I-förordningen. En 

nationell domstol som utpekats som behörig att pröva tvisten måste alltså handlägga den-

samma, även om den anser att det finns en annan domstol som är bättre lämpad att pröva 

tvisten.53  

Möjligheten för en brittisk domstol att tillämpa forum non conveniens i relation till parter 

inom EU försvann alltså genom målet Owusu mot Jackson och enligt förslaget skulle den-

na möjlighet kanske även försvinna i relation till parter utanför EU.54 Här menar sannolikt 

kritikerna att den borttagna hänvisningen till nationell lag innebär att brittisk domstol förlo-

rar en för den viktig forumregel och att det skulle inskränka tillämpningen av nationella be-

hörighetsregler för mycket.  

Kritiker anför även att det är för tidigt att utvidga reglerna till att omfatta tredje land och att 

EU inte är redo för denna förändring.55 Det är inte helt uppenbart vad kritikerna menar här 

                                                 
49 Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 3. 

50 Se Herbert Smith, Brussels Regulation, s. 2 och Dickinson, In the EU, we trust?, s. 7-8. 

51 Magnus och Mankowski, European Commentaries on Private International Law, s. 71-72.  

52 Se om forum non conveniens i House of Lords dom från år 1986, Spiliada Maritime Corporation mot Can-
suelx Ltd 1987, AV 460, speciellt s. 476. 

53 Mål C-281/02 Owusu mot Jackson, p. 36. 

54 Herbert Smith, Brussels Regulation, s. 2.  

55 Herbert Smith, Brussels Regulation, s. 2.  
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men författaren tolkar det så att de ser förslaget ur svarandes perspektiv i stället för ur kä-

randes perspektiv. Förslaget kan ses som att det utvidgar reglerna till att skydda svarande 

från tredje land genom att de får ”möjlighet” att få sin sak prövad vid domstol i tredje land 

samt att svarande samtidigt som kärande garanteras en rättslig prövning. Författaren är 

dock av den åsikten att förslaget bäst tolkas ur kärandes perspektiv, nämligen att förslaget 

syftar till att säkerställa att kärandeparter inom EU behandlas lika.56 Därför anser författa-

ren att regeln bör ses såsom att den i huvudsak skyddar kärandeparter inom EU snarare än 

svarandeparter utanför EU.  

Vidare har kritiker anfört att medlemsstater vars domstolar ofta används vid internationella 

tvister, till exempel England och Nederländerna, troligen kommer anse att förändringen är 

oacceptabel. Ändringen anses vara oacceptabel eftersom den skulle gå för långt i sitt syfte 

att skydda parter från tredje land.57 Här utgår kritikerna sannolikt från samma utgångspunkt 

som ovan, nämligen utifrån svarandes perspektiv. Kritikerna menar möjligen också att des-

sa länder i stor utsträckning är intresserade av att få tillämpa sina egna behörighetsregler i 

relation till tredje land, och inte vara bundna av unionsrätt i dessa fall. Det faktum att dessa 

länder i stor utsträckning kan vara intresserade av att få tillämpa sina egna autonoma regler 

snarare än unionsrättsliga regler torde alltså vara anledningen till att de skulle kunna anse att 

regeln är oacceptabel.  

Förslaget till ändring av artikel 4 kan sannolikt dela kritikerna i två läger. Dels de som tyck-

er att förslaget skulle ge en positiv utveckling som innebär att den grundläggande rättighe-

ten till en rättslig prövning i större mån än tidigare säkerställs. Dels de som anser att ut-

vidgningen är att gå för långt och inskränker tillämpningen av nationella autonoma behö-

righetsregler allt för mycket.  

En fortsatt viktig fråga är dock vad regeln faktiskt innebär och hur den ska tolkas. Innan 

det kan diskuteras huruvida universell tillämpning av behörighetsreglerna i artikel 4 skulle 

vara positiv eller negativ blir aktuell måste en annan fråga besvaras. Den fråga som måste 

besvaras är vad begreppet får faktiskt innebär. För det fall att svaret utfaller så att formule-

ringen innebär att den nya utformningen av artikel 4 endast utgör ett komplement till na-

tionella autonoma behörighetsregler blir frågan om universell tillämpning är positiv eller 

                                                 
56 Det har även anförts i Heidelberg-rapporten att artikel 4 i Bryssel I-förordningen bör kunna ses ur kärandes 

perspektiv, se s. 76. 

57 Dickinson, In the EU, we trust?, s. 7. 
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negativ aldrig aktuell. Anledningen till att frågan inte blir aktuell är att artikel 4 då inte kan 

anses stänga ute nationella autonoma behörighetsregler och på så vis ges inte behörighets-

reglerna universell tillämpning.  

Resultatet av denna diskussion kan alltså bli att den av brittiska parter anförda kritiken mot 

förslaget, gällande avsaknaden av utrymme för nationella behörighetsregler, inte blir befo-

gad på samma vis. Anledningen till att den kritiken inte blir befogad är att ovan förda dis-

kussion visar att nationella behörighetsregler kanske inte trängs undan av den nya formule-

ringen av artikel 4.  

Här finns alltså ett stort frågetecken som behöver rätas ut innan regeln kan tolkas och till-

lämpas på ett korrekt vis. Innan diskussionen om huruvida utvidgningen av Bryssel I-

förordningens tillämpningsområde är positiv eller negativ behöver alltså klargöras hur re-

geln faktiskt ska tolkas och tillämpas. En diskussion gällande en regels faktiska positiva eller 

negativa inverkan görs bäst då konsekvensen av regeln är tydlig och förutsägbar.  
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3 Vad innebär den subsidiära behörighetsregeln? 

3.1 Regeln tar form 

Anta att ett företag med säte i Frankrike tillverkar och säljer tillbehör till bilar. Företaget har 

ingått avtal med ett företag som har säte i Venezuela. Avtalet innebär att det franska företa-

get förpliktas att leverera tillbehör till bilar till företaget i Venezuela som i sin tur ska betala 

för varorna inom den tid som anges i avtalet. Företaget med säte i Venezuela brister i sin 

avtalsförpliktelse genom att inte betala och det franska företaget vill därför väcka talan mot 

företaget. Företaget med säte i Venezuela driver sin verksamhet där men har även egendom 

i Tyskland. Det franska företaget vill nu veta om det finns möjlighet att väcka talan vid 

domstol i Tyskland, eller vilka alternativ som annars finns.   

Den subsidiära behörighetsregeln stadgas i förslagets artikel 25 och ger kärandepart möjlig-

het att väcka talan i en medlemsstat om svarande har egendom där.58 I artikel 25 anges att 

regeln är tillämplig om inte någon annan domstol i en medlemsstat är behörig att pröva 

tvisten. Regeln anger även ett par rekvisit som måste vara uppfyllda för att egendomen ska 

kunna ligga till grund för domstols behörighet. För det första måste värdet på egendomen 

vara proportionerligt i förhållande till värdet på fordran. För det andra måste det finnas en 

tillräcklig anknytning mellan tvisten och den medlemsstat där talan väcktes. 

Enligt den nuvarande Bryssel I-förordningen är ett viktigt syfte med hänvisningen till na-

tionell lagstiftning att säkerställa tillgången till en rättslig prövning. På så vis undviks fall av 

så kallat déni de justice, det vill säga att parterna inte får någon rättslig prövning. Därför an-

sågs det vara viktigt att överväga huruvida det borde införas ytterligare subsidiära behörig-

hetsregler, i relation till svarande i tredje land.59  

Den diskussion som föregått förslaget har alltså visat att en ändring av artikel 4 skulle resul-

tera i ett behov av att ersätta det utrymme nationella autonoma behörighetsregler har idag.60 

Som ett led i processen att ersätta det utrymme nationella behörighetsregler har i den nuva-

rande Bryssel I-förordningen utformades alltså denna subsidiära behörighetsregel i artikel 

25.  

                                                 
58 För artikel 25 i sin helhet se bilaga I. 

59 KOM (2009)175 slutlig, s. 3. 

60 Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 4. 
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Syftet med den subsidiära behörighetsregeln i artikel 25 är alltså till viss del att kompensera 

för avskaffandet av hänvisningen till nationella autonoma behörighetsregler.61 Artikel 25 

anses uppväga för det faktum att svarande inte finns på plats inom EU, och anses också ha 

fördelen att liknande regler finns i många medlemsstater och garanterar att en dom kan 

verkställas i det land där den meddelas.62  

I exemplet ovan skulle artikel 25 innebära att det franska företaget skulle kunna väcka talan 

vid domstol i Tyskland, med hänvisning till att företaget med säte i Venezuela har egendom 

belägen i Tyskland. Tysk domstol kan grunda sin behörighet på denna egendom under för-

utsättning att inte någon annan domstol i en medlemsstat är behörig att pröva tvisten. För 

att regeln ska vara tillämplig måste även egendomens värde vara proportionerlig till värdet 

på fordran. Slutligen måste det finnas en tillräcklig anknytning mellan tvisten och medlems-

staten.   

Det utrymme nationella autonoma behörighetsregler ges enligt den nuvarande Bryssel I-

förordningen kan anses vara långtgående men de fyller en funktion i att de undviker att fall 

av déni de justice uppkommer.63 Det som menas med att hänvisningen till nationella regler 

innebär att fall av déni de justice undviks skulle kunna vara att det alltid finns en hänvisning 

till någon form av behörighetsregler. Även om hänvisningen inte resulterar i att något spe-

cifikt lands behörighetsregler utpekas innebär den ändå att det i alla situationer finns en 

hänvisning till behörighetsregler. Här är det dock viktigt att komma ihåg att även om regeln 

hänvisar till behörighetsregler så kan just denna hänvisning resultera i att det kan uppstå 

déni de justice-situationer. En situation då hänvisningen kan leda till déni de justice är om 

en tvist gäller något som är olika reglerat i olika länders behörighetsregler och resultatet blir 

att inte något lands domstol anser sig vara behörig att pröva tvisten. Parterna hamnar alltså 

utanför rättsligt skydd. Regeln skyddar alltså till viss del men kan även i vissa fall leda till att 

déni de justice situationer uppstår. 

Det är således viktigt att förstå vilka problem som finns med tillämpningen av artikel 4 i 

den nuvarande Bryssel I-förordningen för att förstå hur förslaget och de lösningar som 

presenteras där är uppbyggda. Ett huvudsakligt syfte med alla behörighetsregler torde vara 

att undvika just fall av déni de justice. 

                                                 
61 KOM (2010)748 slutlig, s. 8.  

62 KOM (2010)748 slutlig, s. 8. 

63 Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 4. 
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3.2 Vad innebär den subsidiära regeln – förmögenhetsforum 

eller något helt annat? 

3.2.1 Kravet på tillräcklig anknytning 

Den föreslagna regeln innebär att den exorbitanta forumregel som finns idag, genom artikel 

4 och hänvisningen till nationella regler, skulle ersättas med en regel som till viss del liknar 

förmögenhetsforum i 10 kapitlet 3 § RB. Den svenska regeln ger käranden möjlighet att i 

en situation då svarande inte har någon känd hemvist i Sverige väcka talan vid domstol på 

den ort där svarande har egendom belägen, i stället för vid domstol i det land där svarande 

har sin hemvist. Denna typ av forumregler finns i en del olika nationella behörighetsreg-

ler.64 

Den föreslagna regeln torde alltså innebära att käranden kan väcka talan vid domstol i den 

medlemsstat där svarande har egendom, förutsatt att vissa ytterligare i artikeln givna kriteri-

er är uppfyllda. Käranden ges således möjlighet att väcka talan vid domstol i en medlems-

stat trots att svarande har hemvist utanför EU. 

En formulering i regeln som kan leda till frågor är kriteriet att tvisten måste ha tillräcklig an-

knytning till medlemsstaten. Det framgår inte vad en tillräcklig anknytning innebär eller hur 

den ska fastställas. Här öppnas således upp för frågetecken i tolkning och tillämpning av 

regeln.65   

Om regeln inte tolkas likadant i alla medlemsstater skulle det kunna leda till att en konse-

kvens blir att syftet att undvika fall av déni de justice inte upprätthålls. Anledningen till att 

syftet kanske inte upprätthålls är att likvärdiga situationer bedöms olika i olika länder. På så 

vis kan en tvist falla ”mellan stolarna” och parterna står utan möjlighet att få en rättslig 

prövning.66 

Å ena sidan kan vad gäller själva kravet på en tillräcklig anknytning mellan tvisten och fo-

rumstaten ifrågasättas om inte kravet som sådant till viss del tar udden av syftet med re-

geln.67 Syftet är att säkerställa tillgången till rättslig prövning, men om krav på anknytning 

                                                 
64 Exempelvis i Sverige, 10 kapitlet 3 § RB, den danska regeln i 246 § Rettsplejeloven, den finska regeln i 10 

kapitlet 18 § rättegångsbalken och slutligen den tyska regeln i 29 § Zivilprozessordnung. För reglerna i sin 
helhet se bilaga II. 

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

66 Exempel på en sådan situation finns i NJA 1985 s. 832, mer om detta rättsfall kommer nedan i avsnitt 4.2. 

67 Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 5. 
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mellan tvisten och forumlandet uppställs reduceras tillämpningsområdet och kan sannolikt 

resultera i att fall som annars skulle falla in under tillämpningsområdet, i stället faller utan-

för.  

Å andra sidan kan även vad gäller den subsidiära behörighetsregelns utformning en parallell 

dras till EU:s underhållsförordning. I ingressen till denna förordning anges att det borde 

regleras i vilka fall de nationella behörighetsreglerna kan bli subsidiärt tillämpliga.68 Re-

gleringen av en subsidiär behörighetsregel som skett i EU:s underhållsförordning anger ett 

relativt klart och tydligt fall då en viss domstol ska vara subsidiärt behörig. Det anges att 

när ingen domstol i en medlemsstat är behörig ”ska domstolarna i den medlemsstat där 

båda parterna är medborgare vara behöriga.”69 Denna formulering av en subsidiär behörig-

hetsregel torde således vara enklare att tillämpa än den som finns i förslaget till revidering 

av Bryssel I-förordningen, eftersom den är mer konkret utformad. 

3.2.2 Klassificering av regeln 

Ytterligare en fråga som uppstår med denna subsidiära behörighetsregel är vad det egentli-

gen är för typ av regel. Artikel 25 liknar på många sätt ett förmögenhetsforum som redan 

finns i flera nationella behörighetsregler, bland annat i den svenska RB:s 10 kapitel 3 §,  

men frågan är om den verkligen ska klassificeras som ett förmögenhetsforum eller om re-

geln egentligen ger uttryck för något annat.  

För att försöka bringa klarhet i tolkningen av regeln kan återigen den rapport och den 

grönbok som föregick förslaget konsulteras. De förslag till olika grunder för subsidiär be-

hörighet som gavs i grönboken inbegrep inte exakt denna regel.70 Ett av de förslag till regler 

som presenterades var att en domstol på den plats där svarande har egendom skulle kunna 

ges subsidiär behörighet om tvisten berör egendomen.71  

Det finns alltså en viktig skillnad mellan förslaget i grönboken och det förslag som faktiskt 

har presenterats. I grönboken anges att tvisten ska gälla egendomen. I det presenterade för-

slaget finns inte något kriterium som anger att tvisten måste handla om egendomen för att 

regeln ska vara tillämplig. Det skulle möjligen kunna diskuteras huruvida kravet på en till-

räcklig anknytning skulle kunna vara ett uttryck för den i grönboken föreslagna regeln. Om 

                                                 
68 EU:s underhållsförordning, ingress 15. 

69 EU:s underhållsförordning, artikel 6. 

70 KOM(2009)175 slutlig, s. 3-4. 

71 KOM (2009)175 slutlig, s. 3-4. 
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syftet med regeln är att likna den regel som föreslogs i rapporten torde också en skillnad bli 

att regeln kanske inte alls ska ses som ett förmögenhetsforum. Ett förmögenhetsforum bör 

vara tillämpligt oavsett om tvisten gäller egendomen eller ej. Frågan är alltså om den före-

slagna regeln ska tolkas så att den enbart blir tillämplig då tvisten faktiskt gäller egendomen 

och således inte innebär ett uttryck för förmögenhetsforum eller om en sådan tolkning in-

nebär att grönboken ges för stor betydelse. 

Samtidigt som en jämförelse skulle kunna tyda på att regeln kan tolkas så att tillräcklig an-

knytning lutar mot att tvisten ska röra egendomen skulle möjligen jämförelsen kunna tyda 

på det motsatta. Förslagets utformning av den subsidiära behörighetsregeln skulle likväl 

kunna innebära att den formulering som föreslogs i grönboken medvetet valdes bort. Om 

det är syftet med förslagets formulering av den subsidiära behörighetsregeln bör den san-

nolikt tolkas enbart utifrån den formulering som skett i förslaget och inte alls med grönbo-

kens förslag i beaktande. Oavsett vilken lösning som är mest korrekt utifrån det syfte 

kommissionen faktiskt hade med förslaget till artikel 25, kvarstår att regeln inte är helt tyd-

lig. Det finns ett problem i att begreppet tillräcklig anknytning inte är definierat.  

Det denna diskussion visar är att det är otydligt och oklart hur den subsidiära behörighets-

regeln ska klassificeras och hur rekvisitet tillräcklig anknytning ska tolkas. Olika domstolar 

skulle därmed kunna tillmäta rekvisitet olika innebörd och frågan är om det skulle kunna 

leda till en så kallad ”homeward trend”.72 En konsekvens skulle då kunna bli att regeln får 

motsatt effekt mot vad som sannolikt var tänkt. Syftet med regeln torde vara att säkerställa 

att alla kärandeparter inom EU får tillgång till en rättslig prövning på lika villkor. Om dom-

stolar i olika länder får ”möjlighet” tolka regeln olika har författaren svårt att se att det skul-

le leda till att kärandeparter behandlas på lika villkor. 

Utformningen av den subsidiära behörighetsregeln kommer i slutändan sannolikt leda till 

att EU-domstolen måste ge förhandsavgöranden och på så vis genom praxis fastställa hur 

regeln faktiskt ska tolkas. Enligt författarens uppfattning är detta dock en osmidig lösning 

                                                 
72 Med ”homeward trend” menas att den domstol som tolkar regeln är mest väl förtrogen med sitt lands lag-

stiftning och kommer således att tolka regeln i ljuset av sin egen kunskap. Det kan leda till att regeln tolkas så 
att det egna landets domstol är behörig att pröva tvisten. Se John Honnold, Documentary History if the Uni-
form Law of International Sales, s. 1, ” The Convention, faute de mieux, will often be applied by tribun-
als(judges or arbitarators) who will be intimately familiar only with their own domestic law. These tribunals, 
regardless of their merit, will be subject to a natural tendency to read the international rules in light of the le-
gal ideas that have been imbedded at the core of their intellectual formation. The mind sees what the mind 
has means of seeing.”. 

 



 

 
23 

som kan leda till att det dröjer många år innan det blir helt tydligt hur regeln ska tolkas och 

tillämpas. Författaren anser att en bättre lösning vore att antingen formulera om regeln nå-

got eller lägga till en regel som anger hur begreppet tillräcklig anknytning ska tolkas.  
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4 Vad blir effekten av forum necessitatis-regeln? 

4.1 Regelns innebörd 

Anta att ett företag med säte i Kina tillverkar och säljer mp3-spelare. Ett danskt företag har 

avtalat med det kinesiska företaget om att köpa och sälja vidare mp3-spelare. Det kinesiska 

företaget har nu brustit i en del av sin avtalsförpliktelse genom att leverera undermåliga 

produkter. Det danska företaget vill därför väcka talan mot det kinesiska företaget. Det ki-

nesiska företaget har inte egendom i något land annat än Kina och utöver avtalet med det 

danska företaget saknas kopplingar till andra länder inom EU som skulle resultera i att 

domstol i en medlemsstat kan vara behörig att pröva tvisten. Det danska företaget undrar 

nu vilken möjlighet det finns att ändå få väcka talan vid domstol i en EU-medlemsstat.  

Regeln i artikel 26 tar sikte på situationer då en kärandepart inom EU inte skulle få möjlig-

het att få en rättvis, rättslig prövning om inte en domstol inom EU skulle kunna anses vara 

behörig att pröva tvisten. Syftet med regeln är att säkerställa att alla inom EU får tillgång till 

en rättslig prövning och därmed att unionsrätten efterlever den grundläggande rättigheten.73 

Den regel som stadgas i förslagets artikel 26 är, precis som artikel 25, en del av den ytterli-

gare reglering som föreslås för att kompensera för det utrymme nationella autonoma behö-

righetsregler har enligt den nuvarande Bryssel I-förordningen.74 Syftet med regeln är således 

att garantera att kärandeparter inom EU får tillgång till en rättvis prövning.75 

I artikel 26 stadgas att talan i undantagsfall får väckas vid domstol i en medlemsstat om 

ingen annan medlemsstats domstol är behörig att pröva tvisten och om ”rätten till en opar-

tisk domstol eller rätten att få tillgång till rättslig prövning så kräver”.76 Det som menas 

med att inte någon annan domstol i en medlemsstat får vara behörig bör, i tvister som in-

volverar svarande i tredje land, innebära att exempelvis artikel 25 inte är tillämplig.  

Vidare i artikel 26 ges exempel på ett par situationer som särskilt torde omfattas av regelns 

tillämpningsområde. Ett av de exempel som ges är då den dom som gäller ”kravet som 

meddelats i ett tredjeland inte skulle kunna erkännas och verkställas i den medlemsstat i vil-

ken talan väckts enligt lagstiftningen i den staten, och erkännande och verkställighet är 

                                                 
73 KOM (2010)748 slutlig, s. 8. 

74 Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 4.  

75 KOM (2010)748 slutlig, s. 8. 

76 KOM (2010)748 slutlig, artikel 26. För artikel 26 i sin helhet se bilaga I. 
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nödvändigt för att garantera svarandens rättigheter”. Precis som i den subsidiära behörig-

hetsregeln i artikel 25 finns ett rekvisit som anger att tvisten måste ha en tillräcklig anknyt-

ning till den medlemsstat där talan väcktes.  

I exemplet ovan skulle alltså det danska företaget kunna väcka talan vid domstol i en med-

lemsstat om ingen annan domstol i en medlemsstat är behörig att pröva tvisten enligt ex-

empelvis artikel 25. Tillämpligheten av artikel 26 är också beroende av att det danska före-

taget annars inte skulle få tillgång till en opartisk domstol eller en rättslig prövning, och 

slutligen måste det finnas en tillräcklig anknytning mellan tvisten och forumstaten.  

Forum necessitatis är redan ett någorlunda etablerat institut inom vissa nationella rättsord-

ningar antingen genom lagstiftning eller utvecklat genom praxis.77 Det brukar sägas att in-

stitutet som sådant har tillkommit för att säkerställa rätten till en rättvis prövning och den 

allmänt vedertagna principen om ett förbud mot att nekas en rättslig prövning.78 Institutet 

kan dock troligen inte påstås vara välutvecklat inom EU varken vad gäller nationella auto-

noma behörighetsregler eller inom unionsrätten. Institutet införs för första gången genom 

en lagfäst regel i EU:s underhållsförordning.79 Den regel som presenteras i förslaget till en 

reviderad Bryssel I-förordning liknar till stor del den regel som återfinns i EU:s underhålls-

förordning, men utgör en förbättring såtillvida att den bygger på en önskan att undvika 

déni de justice fall.80 

4.2 Regelns tillämpningsområde 

Den diskussion som fördes gällande kravet på tillräcklig anknytning som finns i den subsi-

diära behörighetsregeln i artikel 25 kan till viss del även användas på forum necessitatis-

regeln i artikel 26 eftersom samma krav uppställs där. Eftersom det inte finns någon defini-

tion av begreppet och inte heller några regler som ger riktlinjer för hur den ska tolkas skulle 

det kunna uppstå frågetecken vid tolkning och tillämpning av regeln. Frågor om hur be-

greppet tillräcklig anknytning egentligen ska förstås kan uppstå.  

                                                 
77 Se till exempel Holländsk rätt där en forum necessitatis-regel finns lagreglerad i artikel 9 Wetboek van Bur-

gerlijke Rechtsvordering, se bilaga II, och i Tyskland där en sådan regel har utvecklats genom rättspraxis, se 
till exempel fall RG DR 1942 nr 1286. 

78 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 47, Study on Residual Jurisdiction, s. 
64 och 130, Study on residual jurisdiction (Finland), s. 8,  samt Study on residual jurisdiction (Lithuania), s. 
16. 

79 EU:s underhållsförordning, artikel 7.  

80 Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 5.  
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Även här kan en parallell till EU:s underhållsförordning dras. Ett förtydligande som görs i 

förslaget till en reviderad Bryssel I-förordning, jämfört med utformningen av forum neces-

sitatis-regeln i EU:s underhållsförordning, gäller det exempel på situation som särskilt ska 

omfattas av regelns tillämpningsområde. Exemplet är det som berörts ovan och gäller er-

kännande och verkställighet av en dom. Förtydligandet att just denna situation bör omfat-

tas av forum necessitatis gör att regeln väl överensstämmer med det den svenska domsto-

len kommit fram till i rättspraxis.81 

Det aktuella målet NJA 1985 s. 832 rörde två makar som båda hade hemvist i Sverige. Ma-

karna tvistade om äganderätten till byggnader på ofri grund belägna i Finland. Enligt finsk 

rätt var byggnaderna att anse som lös egendom och tvisten skulle därför prövas vid svensk 

domstol, varför finsk domstol avvisade talan. Enligt svensk rätt var dock byggnaderna att 

anse som fast egendom och därmed skulle finsk domstol vara exklusivt behörig att pröva 

tvisten, varför även underinstanserna i svensk domstol avvisade målet. På så vis ansåg inte 

någon domstol sig vara behörig att pröva tvisten (ett fall av déni de justice). Högsta dom-

stolen i Sverige uttalade dock att med anledning av risken för att tvisten inte alls skulle få en 

rättslig prövning ska svensk domstol där båda parterna har sin hemvist pröva tvisten. Det 

domstolen uttalar i detta mål skulle kunna anses vara en utveckling av en forum necessita-

tis-regel genom rättspraxis.   

När den subsidiära behörighetsregeln i förslaget till en reviderad Bryssel I-förordning och 

EU:s underhållsförordning jämfördes visade det sig att utformningen av reglerna innehöll 

viktiga skillnader. En liknande jämförelse fast utifrån forum necessitatis visar i stället att det 

finns en viktig likhet i utformningen av reglerna. Kravet på tillräcklig anknytning mellan 

tvisten och forumstaten som uppställs i förslaget till en reviderad Bryssel I-förordning har 

en motsvarighet i EU:s underhållsförordning. 82 Därmed borde samma problematik kring 

tolkning och tillämpning av regeln utifrån begreppet tillräcklig anknytning uppstå i båda för-

ordningarna.   

En fråga som kan uppstå är hur stort tillämpningsområde artikel 26 i förslaget till en revi-

derad Bryssel I-förordning egentligen skulle få. Med hänsyn till att den subsidiära behörig-

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

82 Jämför EU:s underhållsförordning, artikel 7 med KOM (2010)748 slutlig, artikel 26. 
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hetsregel som skulle införas samtidigt skulle kanske forum necessitatis i praktiken inte få så 

stort tillämpningsområde.83  

Hur stort tillämpningsområdet blir beror dock på hur den subsidiära behörighetsregeln i ar-

tikel 25 ska tolkas och tillämpas Tillämpningsområdet skulle exempelvis bli begränsat om 

resultatet av diskussionen skulle bli att många situationer skulle kunna omfattas av den sub-

sidiära behörighetsregeln. Anledningen till att tillämpningsområdet skulle bli begränsat är 

att det då skulle finnas en behörig domstol inom EU och därmed faller tvisten utanför arti-

kel 26 tillämpningsområde.  Det finns dock exempel på situationer som ändå skulle kunna 

omfattas av artikelns tillämpningsområde. Ett exempel på en sådan situation är den i det 

ovan diskuterade rättsfallet gällande byggnader på ofri grund där kvalifikationen blir olika 

utifrån olika nationella regler.84 

Här bör ytterligare en gång poängteras att kopplingen till den diskussion som gäller vad för 

typ av regel artikel 25 faktiskt innehåller är av stor vikt. Frågan är om den ska anses vara ut-

tryck för ett förmögenhetsforum eller om den innebär något helt annat. Beroende på vad 

svaret på den frågan blir kan tillämpningsområdet för regeln variera tämligen mycket. Å ena 

sidan kan tillämpningsområdet bli tämligen stort om regeln ska tolkas som att den ger ut-

tryck för ett förmögenhetsforum. Å andra sidan kan regelns tillämpningsområde bli ganska 

begränsat om den ska tolkas såsom ett uttryck för den regel som grönboken föreslog, näm-

ligen att regeln bara är tillämplig om tvisten rör egendomen.  

Beroende på vilket svar denna diskussion leder till blir alltså tillämpningsområdet för artikel 

26 olika stort. Om artikel 25 ska anses ha ett snävt tillämpningsområde får i stället artikel 26 

ett större tillämpningsområde och vice versa.  

Med anledning av hur olika tillämpningen av de föreslagna reglerna kan bli beroende på 

tolkningen av begreppet tillräcklig anknytning, torde det enligt författarens mening vara 

önskvärt att antingen omformulera regeln eller också lägga till en regel som anger hur be-

greppet ska tolkas.  

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

84 Remissyttrande, Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, s. 5.  
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5 Vad skulle konsekvensen av förslaget bli? 

Av de ovan förda diskussionerna blir det tydligt att de tre berörda frågorna är nära sam-

mankopplade och för att kunna besvara en fråga måste även de andra två frågorna till stor 

del besvaras och förtydligas. Sammantaget blir det tämligen tydligt att förslaget innehåller 

vissa oklarheter som skulle kunna leda till omfattande diskussioner och svårighet att tolka 

de diskuterade reglerna.  

Diskussionen som rör frågan om hur stort utrymme nationella autonoma behörighetsregler 

får enligt den föreslagna ändringen av artikel 4 visar att konsekvensen av regeln är svår att 

förutsäga. Den problematik som finns handlar om hur regeln ska tolkas, särskilt med avse-

ende på begreppet får. Regeln anger alltså att talan under vissa förutsättningar får väckas vid 

domstol i en medlemsstat. Den fråga författaren ställer sig är hur begreppet och därmed 

regeln ska tolkas. Det utrymme nationella autonoma behörighetsregler får blir till stor del 

beroende av svaret på denna fråga. Som beskrivet och diskuterat delar sig åsikterna åt vad 

gäller regelns egentliga mening.  

Vissa kritiker verkar vara av den åsikten att regeln faktiskt tränger undan nationell rätt me-

dan författaren själv har svårt att se en så drastisk konsekvens utifrån den föreslagna for-

muleringen av regeln. Det faktum att regeln är formulerad såsom att talan får väckas, och 

inte att talan ska väckas, visar att regeln bör tolkas som att den inte ska vara tvingande. Om 

kommissionens tanke varit att göra regeln tvingande borde regeln sannolikt ha utformats 

annorlunda och därmed anser författaren att det är sannolikt att regeln ska tolkas som ett 

alternativ till nationella autonoma behörighetsregel. Därmed får nationella behörighetsreg-

ler även utifrån den föreslagna regeln visst utrymme.  

Det bör dock poängteras att denna åsikt endast är baserad på författarens egen analys och 

tanke, det torde fortfarande anses oklart vad syftet med regeln faktiskt är. Det är svårt att 

avgöra hur regeln faktiskt ska tolkas och vad syftet bakom regeln är. Det är särskilt svårt 

med tanke på att de argument som presenteras i de dokument som presenterats innan för-

slaget, samt en jämförelse med EU:s underhållsförordning tyder på att regeln ska tolkas på 

ett vis, medan ordalydelsen i regeln tyder på att tolkning ska ske på ett annat vis.  

Vidare visar även diskussionerna kring de två nya behörighetsreglerna att begreppsproble-

matiken fortgår även i dessa regler. Även bedömningen av hur den subsidiära behörighets-

regeln och forum necessitatis ska tolkas och tillämpas blir beroende av vad vissa begrepp 

faktiskt innebär.  
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Det som till stor del avgör hur stort tillämpningsområde den subsidiära behörighetsregeln 

får är hur begreppet tillräcklig anknytning ska tolkas och av det följer även hur regeln ska 

klassificeras. Beroende på hur snäv eller vid tolkning som sker av begreppet kan tillämp-

ningsområdet variera kraftigt. En jämförelse mellan en av de i grönboken föreslagna regler-

na och den faktiska regeln i förslaget visar att utformningen av den faktiska regeln ser an-

norlunda ut. Den fråga författaren ställer sig är om den i förslaget angivna regeln ska tolkas 

med det förslag som angavs i grönboken i beaktande. Om så är fallet kan tillämpningsom-

rådet bli betydligt mycket mer begränsat än om så inte är fallet. I det senare fallet kanske 

regeln i stället kan tolkas som ett uttryck för ett förmögenhetsforum och därmed få ett 

tämligen omfattande tillämpningsområde. 

Även här blir alltså konsekvensen av regeln högst beroende av hur regeln faktiskt ska tolkas 

och tillämpas. En ytterligare konsekvens av den utformning som skett är att även tillämp-

ningsområdet för forum necessitatis blir beroende av hur den subsidiära behörighetsregeln 

ska tolkas. Om den subsidiära behörighetsregeln ska tolkas såsom att den får ett begränsat 

tillämpningsområdet kan i stället forum necessitatis få ett betydligt större tillämpningsom-

råde än i ett omvänt fall. De två nya reglerna är därmed nära sammankopplade på så vis att 

den ena regelns tillämpningsområde till stor del avgör hur stort den andra regelns tillämp-

ningsområde blir.   

Författaren anser att dessa diskussioner visar att förslaget på flera punkter innehåller oklar-

heter som kan försvåra tillämpning och tolkning av de föreslagna reglerna. Om förslaget 

kvarstår i den form det har nu kan en slutlig konsekvens bli att EU-domstolen får träda in 

och ange hur begreppen ska tolkas genom ett antal förhandsavgöranden. En sådan situa-

tion skulle kunna liknas vid den som uppstod efter tillkomsten av Bryssel I-förordningen, 

EU-domstolen har genom ett flertal rättsfall angett hur artikel 5 om uppfyllelseforum, ska 

tolkas. Enligt författarens åsikt är det inte en ultimat eller önskvärd lösning eftersom den 

kan bli både tidskrävande och kostsam. För att få en klar helhetsbild som täcker upp alla 

tänkbara situationer kommer sannolikt krävas att EU-domstolen tolkar regeln ur ett flertal 

olika situationer och det kan därmed ta lång tid innan reglerna blir klara och tydliga och så-

ledes förutsägbara och rättssäkra.  

Enligt författaren skulle en bättre lösning kunna vara att antingen formulera om reglerna el-

ler tillföra ytterligare reglering som anger hur begreppen ska tolkas och därmed införa en 
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EU-autonom tolkning. Det är alltså önskvärt att tydligare visa vilket syfte reglerna ska upp-

fylla och därmed underlätta tillämpningen av dessa.  

Slutligen kan sägas att de frågetecken som uppstår i samband med tolkning och tillämpning 

av de olika reglerna innebär att konsekvensen av förslaget är svår att förutsäga. Svaren på 

de i syftet formulerade frågorna blir till stor del beroende av varandra och ett tydligt svar 

kan inte ges till någon av dem. Författaren anser dock att förslaget innebär en positiv ut-

veckling i och med att det innebär ett försök att säkerställa att alla inom EU som är part i 

tvist ska behandlas lika och garanteras tillgång till en rättslig prövning. Det måste anses vara 

ett steg i rätt riktigt att eftersträva att alla regler ska leva upp till det grundläggande syftet 

med EU och även de grundläggande rättigheter som finns inom unionen. Det finns dock 

fortfarande behov av att förtydliga de diskuterade reglerna innan de kan anses vara lättill-

lämpliga och därmed förutsägbara.  
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6 Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att utreda vissa konsekvenser av kommissionens förslag till en re-

viderad Bryssel I-förordning med avseende på behörighetsfrågan särskilt i förhållande till 

svarande i tredje land. För att besvara syftet utgår uppsatsen ifrån frågor som berör tre av 

förslagets artiklar. De artiklar som berörts är artikel 4 som hur behörig domstol ska faststäl-

las när en tvist involverar svarande i tredje land, artikel 25 som anger en subsidiär behörig-

hetsregel och slutligen artikel 26 som anger ett forum necessitatis.  

Diskussionerna har slutligen resulterat i att författaren kommit fram till de olika reglerna är 

nära sammankopplade och att de begrepp som används i reglerna leder till frågetecken om 

hur de ska tolkas och tillämpas. Svaret på hur stort tillämpningsområde den ena regeln får 

bygger mycket på hur den föregående regeln ska tolkas.  

Författaren kommer fram till att konsekvensen av förslaget sannolikt blir att reglerna är 

svårtolkade och att det därmed blir oklart hur stort utrymme nationella autonoma behörig-

hetsregler får genom artikel 4. Det är också svårt att förutsäga vad den subsidiära behörig-

hetsregeln och forum necessitatis innebär, eftersom det till så stor del beror på hur reglerna 

ska tolkas och tillämpas.  

En slutlig kommentar är därför att författaren anser att förslaget innebär en positiv utveck-

ling inom det internationellt privaträttsliga området men det finns fortfarande behov av 

förtydliganden innan det är möjligt att förutsäga vad konsekvensen av de nya reglerna fak-

tiskt blir.  
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Bilaga I – De relevanta artiklarna i förslaget 

Artikel 4  

1. Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat får väckas vid domstol i en annan 
medlemsstat endast med stöd av bestämmerlserna i avsnitten 2-7 i detta kapitel. 

2. Talan mot de personer som inte har hemvist i någon av medlemsstaterna får väckas 
vid domstol i en medlemsstat endast med stöd av bestämmerlserna i avsnitten 2-8 i 
detta kapitel. 

Artikel 25 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 2-24, ska domstolatna 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 tillräckli anknytning till den medlemsstat i vilken talan väcktes.  

Artikel 26 

Om ingen medlemsstat 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 en rättslig prövning så kräver, särskilt 

a) om ett förfarade inte rimligen kan inledas eller genomföras eller visar sig vara omöj-
ligt i ett tredjeland till vilket tvisten har nära anknytning, eller 

b) om ett dom rörande kravet som meddelats i ett tredjeland inte skulle kunna erkän-
nas och verkställas i den medlemsstat i vilken talan väckts enligt lagstiftningen i den 
staten, och erkännande och verkställighet är nödvändigt för att garantera svaran-
dens rättigheter, 

och tvisten har tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan väcktes. 
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Bilaga II – Utvalda nationella behörighetsregler 

Dansk rätt 

Rettsplejeloven 

§ 235. Retssager anlægges ved sagsøgtes hjemting, medmindre andet er bestemt ved lov. 

Stk. 2. Hjemtinget er i den retskreds, hvor sagsøgte har bopæl. Har sagsøgte bopæl i flere 

retskredse, er hjemtinget i enhver af dem. 

Stk. 3. Har sagsøgte ingen bopæl, er hjemtinget i den retskreds, hvor han opholder sig. 

Stk. 4. Har sagsøgte hverken bopæl eller kendt opholdssted, er hjemtinget i den retskreds, 

hvor han sidst har haft bopæl eller opholdssted. 

 

§ 246. Sager mod personer, selskaber, foreninger, private institutioner og andre sammens-

lutninger, der ikke har hjemting i Danmark, kan anlægges her i landet, for så vidt nogen ret 

efter bestemmelserne i §§ 237, 238, stk. 2, 241, 242, 243 og 245 kan anses som værneting i 

sagen. I sager om forbrugeraftaler kan forbrugeren anlægge sag mod de i 1. pkt. nævnte 

personer og sammenslutninger ved sit eget hjemting, såfremt fremsættelsen af særligt tilbud 

eller reklamering i Danmark er gået forud for aftalens indgåelse og forbrugeren her i landet 

har foretaget de dispositioner, der er nødvendige til indgåelse af aftalen. 

Stk. 2. Kan ingen ret efter stk. 1 anses som værneting i sagen, kan sager vedrørende formu-

eretsforhold mod de i stk. 1 nævnte personer anlægges ved retten på det sted, hvor de ved 

stævningens forkyndelse opholder sig. 

Stk. 3. Sager vedrørende formueretsforhold mod de i stk. 1 nævnte personer og sammens-

lutninger kan endvidere, hvis der ikke er værneting efter reglen i stk. 1, anlægges ved retten 

på det sted, hvor den pågældende person eller sammenslutning på tidspunktet for sagens 

anlæg har gods, eller hvor det gods, kravet angår, befinder sig på tidspunktet for sagens an-

læg. Afværges arrest i gods gennem sikkerhedsstillelse, betragtes sikkerhedsstillelsen som 

gods, der befinder sig på det sted, hvor arrestbegæringen er eller i givet fald skulle være 

indgivet. 
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Finsk rätt 

Rättegångsbalk 

10 kapitlet 

1 § Ett yrkande mot en fysisk person prövas av den tingsrätt inom vars domkrets personen 

i fråga har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. 

 

18 § Om det inte annars finns någon domstol  där ett ärende kan prövas gäller följande: 

1) ett ärende som gäller ett yrkande mot en fysisk person kan prövas av den tingsrätt inom 

vars domkrets svaranden uppehåller sig eller senast hade sitt hemvist eller sin vanliga vistel-

seort, 

2) ett ärende som gäller åläggande för svaranden att betala en penningprestation kan prövas 

av den tingsrätt inom vars domkrets svaranden har utmätningsbar egendom, 

3) ett ärende som gäller rätten till lös egendom kan prövas av den tingsrätt inom vars dom-

krets egendomen finns, 

4) ett ärende som gäller äktenskapsskillnad, samlevnadens upphörande, ett äktenskaps gil-

tighet eller annan avvittring än sådan som förrättas efter en makes död prövas av den tings-

rätt inom vars domkrets någondera maken senast hade sitt hemvist eller sin vanliga vistel-

seort, 

5) ett ärende som gäller fastställande eller upphävande av faderskap prövas av den tingsrätt 

inom vars domkrets den man som är svarande har eller senast hade sitt hemvist eller sin 

vanliga vistelseort; ett ärende som gäller upphävande av faderskap kan dessutom prövas av 

den tingsrätt inom vars domkrets modern har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort, 

6) ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt prövas av den tingsrätt inom 

vars domkrets barnet senast hade sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller, om barnet 

inte har haft hemvist eller vanlig vistelseort i Finland, av den tingsrätt inom vars domkrets 

någondera föräldern eller den som föreslagits bli vårdnadshavare har sitt hemvist eller sin 

vanliga vistelseort, 



Bilagor 

 
40 

7) ett ärende som gäller verkställighet av ett beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt 

prövas av den tingsrätt inom vars domkrets sökanden har sitt hemvist eller sin vanliga vis-

telseort, 

8) ett ärende som gäller förordnande av en intressebevakare eller skiljande av en intressebe-

vakare från dennes uppdrag eller begränsning eller ändring av en persons handlingsbehö-

righet prövas av den tingsrätt inom vars domkrets den vars intresse ska bevakas uppehåller 

sig, samt 

9) ett ärende som gäller kvarlåtenskap eller ett dödsbo prövas av den tingsrätt inom vars 

domkrets dödsboets egendom eller merparten av egendomen finns. 

Ärenden där behörighetsgrunderna  enligt 1 mom. inte blir tillämpliga prövas av Helsing-

fors tingsrätt. 

Fransk rätt 

Code civil  

Art 14  

L’étranger, même non-résidant en France, pourra être cité devant les 

tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en 

France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de 

France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des 

Français. 

Art 15 

Un français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des 

obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. 

Holländsk rätt  

Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering 

Artikel 9 

Komt de Nederlandse rechter niet op grond van de artikelen 2 tot en met 8 rechtsmacht 

toe, dan heeft hij niettemin rechtsmacht indien:  

 



Bilagor 

 
41 

a. het een rechtsbetrekking betreft die ter vrije bepaling van partijen staat en de gedaagde of 

belanghebbende in de procedure is verschenen niet uitsluitend of mede met het doel de 

rechtsmacht van de Nederlandse rechter te betwisten, tenzij voor rechtsmacht van de Ne-

derlandse rechter geen redelijk belang aanwezig is,  

 

b. een gerechtelijke procedure buiten Nederland onmogelijk blijkt, of  

 

c. een zaak die bij dagvaarding moet worden ingeleid voldoende met de rechtssfeer van 

Nederland verbonden ist en het onaanvaardbaar is van de eiser te vergen dat hij de zaak 

aan het oordeel van een rechter van een vreemde staat onderwerpt.  

 

Tysk rätt 

Zivilprozessordnung 

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts 

(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das 

Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. 

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn 

die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind 

 


