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Sammanfattning 

 

Utredning och avgörande genom partikulärdispasch är en sjörättslig konfliktlösningsmetod 

vid tvister om sjöförsäkringar. Dispaschören har att som första instans befatta sig med tvisten, 

och grundar sin behörighet på en tvingande forumregel i 17:9 sjölagen. Frågan är om förfa-

randet även måste iakttas vid tillämpningen av Bryssel I bis-förordningen. I NJA 2000 s. 3, 

ansågs försäkringstagarens rätt enligt art. 11.b Bryssel I bis-förordningen att väcka talan vid 

sitt hemvistforum, gå före det obligatoriska dispaschförfarandet. Detta eftersom det inte är 

möjligt att i en dispaschprocess utverka en exekutionstitel. 

 

HD:s avgörande har ifrågasatts. Anledning därtill är att Bryssel I bis-förordningen bygger på 

”domstols” behörighet, vilket är ett begrepp som enligt vedertagen uppfattning ska tolkas 

autonomt, och som på goda grunder kan anses omfatta dispaschören. Förordningen reglerar 

vidare den internationella och, i viss mån, lokala behörigheten, medan möjligheten att fördela 

mål på olika domstolar allt efter deras sakliga kompetens, ankommer på medlemsstaterna. 

 

Art. 11 jämte art. 39 Bryssel I bis-förordningen sätter dock upp hinder mot det obligatoriska 

dispaschförfarandet. Art. 11 Bryssel I bis-förordningen har som uttalat syfte att tillvarata för-

säkringstagarens intressen genom förmånligare behörighetsbestämmelser. En tolkning av arti-

keln tar således sin utgångspunkt i detta ändamål. Jämte en systematisk tolkning, där särskilt 

art. 39 Bryssel I bis-förordningen måste beaktas, kan den slutsatsen dras, att art. 11 förutsätter 

en möjlighet att inleda ett rättegångsförfarande för utverkande av en verkställbar dom. Både 

en försäkringstagare och en försäkringsgivare måste därför kunna väcka talan vid allmän 

domstol. Samtidigt bör försäkringstagaren ha kvar möjligheten att väcka talan mot försäk-

ringsgivaren hos dispaschören, vilket däremot inte torde vara möjligt för försäkringsgivaren. 

 

Den ovanstående slutsatsen får även verkningar på möjligheterna till prorogation. Prorogation 

till dispaschören bör tillåtas, med det föreligger hinder mot att, i enlighet med behörighetsför-

delningen, hänskjuta en tvist till dispaschören på grund av bristande saklig behörighet, vid fall 

av prorogation till allmän underrätt. Det måste således vara möjligt att inleda ett rättegångs-

förfarande vid allmän underrätt genom prorogation, i mål enligt 17:9 sjölagen. Vidare bör det 

vara möjligt att inleda ett rättegångsförfarande hos dispaschören genom tyst prorogation. Det 

torde dock åligga dispaschören att informera försäkringsgivaren om de risker ur verkställig-

hetssynpunkt som är förenade med ett sådant samtycke.    
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1. Inledning 

1.1. DISPASCHÖREN PÅ KOLLISSIONSKURS 

Om tvist uppstår angående försäkringsgivarens ersättningsskyldighet på grund av ett avtal om 

sjöförsäkring, ska saken enligt 17:9 sjölagen (1994:1009) upptas till utredning och avgörande 

genom så kallad partikulärdispasch. Dispaschören har alltså att som första instans befatta sig 

med tvisten, och grundar sin behörighet på en tvingande forumregel vilket gör dispaschförfa-

randet obligatoriskt. Som rättsinstitut har dispaschören ansetts leva ett anonymt och tillba-

kadraget liv, en ”katt bland hermelinerna” inom det svenska rättsväsendet.
1
 Härigenom har, 

med överklagningsrätten till de allmänna domstolarna, ett egenartat fyrainstanssystem till-

skapats. Att det enligt gällande rätt inte är möjligt att i en dispaschprocess utverka en fullgö-

relsedom, bidrar ytterligare till förfarandets speciella karaktär. Frågan vad dispaschören är för 

någonting låter sig inte enkelt besvaras. Ibland har dispaschören betraktats som en domstol, 

andra gånger som en myndighet, och ibland bara som en fristående uppdragstagare.
2
 

 

Dispaschörsväsendet kan spåras ända tillbaka till 1700-talet.
3
 Under de senaste decennierna 

har emellertid en omfattande lagstiftning tillkommit inom EU/EFTA-området i form av un-

ionsrättsliga regler samt konventioner rörande domstols behörighet samt erkännande och 

verkställighet av domar i privaträttsliga ämnen. Brysselkonventionen,
4
 vilken gällde mellan 

EG:s medlemsstater, blev startskottet för det gränsöverskridande samarbetet. Sedermera slöts 

en parallellkonventionen mellan EG:s medlemsstater och EFTA-staterna, den så kallade Lu-

ganokonventionen.
5
 På senare år har Brysselkonventionen ersatts av EU-rättslig sekundärrätt, 

först i form av Bryssel I-förordningen
6
 och nu senast i form av Bryssel I bis-förordningen,

7
 

varvid den senare utgör föremålet för denna uppsats. Däremellan har Luganokonventionen 

ersatts av Lugano II-konventionen.
8
 Bryssel- och Luganoreglerna upptar bestämmelser av i 

huvudsak likalydande slag. 

 

EU-rättens företräde framför nationell rätt har onekligen kastat nytt ljus på den svenska ord-

ningen med obligatoriskt dispaschförfarande. Bakgrunden är rättsfallet NJA 2000 s. 3, även 

kallat Barbro, där frågan om forumregelns exklusivitet vid internationellt privaträttsliga tvis-

ter ställdes på sin spets. I rättsfallet hade käranden, ett rederi, väckt talan mot sin norska för-

säkringsgivare vid Stockholms tingsrätt (TR) med stöd av art. 8 st. 1 p. 2 Luganokonvention-

en, enligt vilken försäkringstagaren hade rätt att stämma in försäkringsgivaren vid sitt eget 

                                                           
1
 Sandström, Dispaschören, s. 388 ff. 

2
 Johansson, Settlement, s. 127. 

3
 För en summarisk redogörelse härom, se Sandström, Dispaschören, s. 394 f. 

4
 Brysselkonventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 

299, 31.12.1972, s. 32) (Konsoliderad version) (EGT C 27, 26.1.1998, s. 1). 
5
 Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 319, 

25.11.1988, s. 9). 
6
 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2001 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 16.1.2000, s. 1). 
7
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörig-

het och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1). 
8
 Rådets beslut 2007/712/EG av den 15 oktober 2007 om undertecknande, på gemenskapens vägnar, av konvent-

ionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 

339, 21.12.2007, s. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.351.01.0001.01.SWE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.351.01.0001.01.SWE
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hemvistforum. Som grund härför anförde käranden att den inhemska rätten stred mot Lu-

ganokonventionen, eftersom den inte tillhandahöll någon behörig domstol. Luganokonvent-

ionens bestämmelser satte eventuellt avvikande nationella forumregler ur spel, vilket inte bara 

innefattade 10 kap. rättegångsbalken (1942:740) (RB), utan även 17:9 sjölagen. Försäkrings-

bolaget yrkade att käromålet skulle avvisas och anförde som skäl härför att dispaschören var 

att se som en domstol i konventionens mening och därmed var rätt forum för tvisten. 

 

En kort förklaring av på vilket sätt Bryssel- och Luganoreglerna inverkar på domstolarnas 

behörighet kan lämnas redan här. Härigenom regleras dels domstolarnas behörighet, dels er-

kännande och verkställighet av domar från en annan medlemsstat. Behörighetsreglerna regle-

rar endast den internationella samt, i viss mån, lokala behörigheten, medan en fördelning av 

mål på olika domstolar allt efter deras sakliga kompetens, överlämnats till de enskilda stater-

na. Dispaschören har exklusiv kompetens i mål enligt 17:9 sjölagen, och en jurisdiktion som 

omfattar hela riket, vilket gör det till rätt forum även för en försäkringstagare med hemvist i 

Stockholm. Eftersom mål enligt 17:9 sjölagen ska upptas till utredning och avgörande genom 

dispasch, är såväl Stockholms TR som landets övriga tingsrätter sakligt begränsade att uppta 

sådana mål till handläggning. Och eftersom Bryssel- och Luganoreglerna medger en fördel-

ning av mål på olika domstolar, kan det hävdas att dispaschören därmed var rätt forum även 

vid tillämpningen av Luganokonventionen. Så långt synes allt vara i sin ordning. Dock krävs 

det, för att Sverige ska kunna fördela mål på dispaschören i enlighet med behörighetsfördel-

ningen, att dispaschören är att se som en domstol i Bryssel- och Luganoreglernas mening, 

eftersom reglerna bygger på ”domstols” behörighet.
9
 Annars är den internationellt behöriga 

staten förpliktigad att tillhandahålla en lokalt behörig domstol.
10

 

 

I TR:n besvarades frågan om dispaschören kunde anses vara en domstol i konventionens me-

ning jakande. Svea hovrätt (HovR) besvarade frågan nekande, huvudsakligen med hänvisning 

till att dispaschörens avgöranden saknar exigibilitet. HD besvarade inte domstolsfrågan, men 

underkände ändå den svenska ordningen. Det främsta skälet härför var att den tillämpliga 

konventionsbestämmelsen förutsatte en möjlighet för käranden att öppna ett rättegångsförfa-

rande genom att yrka fullgörelse. Eftersom det inte är möjligt att i en dispaschprocess få till 

stånd en verkställbar dom, kunde en försäkringstagare bli tvungen att föra två processer. En 

sådan ordning ansågs inte förenlig med konventionen. Den stora stötestenen i HovR:n och HD 

var alltså att dispaschen i svensk rätt inte utgör någon exekutionstitel. HD:s tolkning har be-

tecknats som djärv och avgörandet som diskutabelt.
11

 Att rättsfallet dessutom lämnat en rad 

frågor obesvarade, gör det angeläget att undersöka skälen närmare, för att om möjligt kunna 

reda ut de frågor som ännu inte låtit sig besvaras.     

1.2. SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska ordningen med obli-

gatoriskt dispaschförfarande står sig under Bryssel I bis-förordningen. I sak handlar det om 

den exklusiva forumregeln i 17:9 sjölagen vid partikulärdispasch och dess förhållande till 

                                                           
9
 Se dock avsnitt 3.3.1 i fråga om domstolsdefinitionen enligt Lugano II-konventionen. 

10
 Detta är också skälet till reglerna om reservforum, se lag (2006:74) med kompletterande bestämmelser om 

domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden, vilken kommer 

att ersättas 2015-01-10 av SFS 2014:912; samt prop. 2001/02:146 s. 45 f. 
11

 Pålsson, Nyare rättspraxis (2001), s. 584. 
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reglerna om domstols behörighet vid försäkringstvister samt verkställighet av domar. Bak-

grunden till ämnet är avgörandet NJA 2000 s. 3, där den svenska ordningen med obligatoriskt 

dispaschförfarande ansågs oförenlig med Luganokonventionen. HD:s avgörande kommer 

också att tjäna som utgångspunkt för framställningen. Anledningen till att Bryssel I bis-

förordningen gjorts till föremål för uppsatsen, och inte den i målet tillämpliga Luganokon-

ventionen, är att såväl Luganokonventionen som Lugano II-konventionen är subsidiära till 

Bryssel I bis-förordningen.
12

 Innehållet i Bryssel I bis-förordningen motsvarar samtidigt till 

mångt och mycket vad som gällde enligt Luganokonventionen, och kan därför analyseras med 

utgångspunkt i NJA 2000 s. 3. 

 

Det kan sättas ifråga varför ett numera 15 år gammalt prejudikat skulle få förnyad aktualitet 

och ligga till grund för en analys av rättsläget. För det första lämnade HD i NJA 2000 s. 3 ett 

flertal angelägna tolkningsfrågor obesvarade.
13

 Det handlar främst om huruvida dispaschören 

ska anses vara en domstol i Bryssel I bis-förordningens mening, vilket även aktualiserar frå-

gor om prorogation. Vidare har rättsfallet i sig inte varit föremål för någon djupare analys, 

särskilt inte i metodologiskt hänseende, även om HD:s motivering undergått viss kritisk 

granskning. Att kritisera rättsfall från vår högsta instans kan anses vara en meningslös verk-

samhet.
14

 Dock förhåller det sig så att Luganokonventionen inte tillhandahöll någon möjlighet 

för konventionsstaterna att vända sig till EU-domstolen (dåv. EG-domstolen) för begäran om 

förhandsavgörande. Det ligger i sakens natur att de nationella domstolarna i en sådan situat-

ion, såframt vägledande avgöranden saknas, får lösa uppkomna tolkningsfrågor efter bästa 

förmåga. I vissa frågor om tolkningen av EU-rättsliga instrument kan bara EU-domstolen ge 

tolkningsanvisningar.
15

 Att NJA 2000 s. 3 får verkningar på tillämpningen av Bryssel I bis-

förordningen, vilken, i motsats till vad som var förhållandet under Luganokonventionen, är 

underkastad EU-domstolens tolkningsbehörighet, ger utrymme inte bara för analys utan även 

för viss kritisk granskning av HD:s avgörande. 

 

Det ska här konstateras att det enbart är den svenska ordningen vid partikulärdispasch som 

ska undersökas. Andra uppgifter som enligt lag tillkommer dispaschören, det vill säga gene-

raldispasch, tvister om avståndsfrakt samt fråga om ansvarsbelopps storlek och fördelning, 

kommer inte att vara föremål för uppsatsen. Avgränsningen har sin förklaring i att det endast 

är vid partikulärdispasch forumregeln är exklusiv, och därmed kan komma i konflikt med 

Bryssel I bis-förordningens regler på det sätt som var fallet i NJA 2000 s. 3. Möjligheten att 

avtala om att framtida tvister ska avgöras genom skiljeförfarande har lämnats utanför fram-

ställningen. Det är givetvis av intresse att undersöka hur marknaden har inrättat sig efter HD:s 

avgörande i NJA 2000 s. 3 och genom andra tvistlösningsmekanismer sökt efterlikna dispa-

schprocessen i möjligaste mån. Skiljeförfaranden faller emellertid utanför Bryssel I bis-

förordningens tillämpningsområde och saknar av den anledningen relevans för undersökning-

en.
16

 

 

En närmare skärskådan av skälen i NJA 2000 s. 3 ger upphov till ett antal frågor, vilka är di-

rekt kopplade till det övergripande syftet med uppsatsen. Kan dispaschören anses vara en 

”domstol” i Bryssel I bis-förordningens mening, och därmed omfattas av systemet? Vilken 

betydelse har det förhållandet, att Bryssel I bis-förordningens behörighetsregler inte ingriper i 

                                                           
12

 Se art 54.b Luganokonventionen; art. 64 Lugano II-konventionen; samt Saf, Gemenskapens externa, s. 539 ff. 
13

 Johansson, Svensk rättspraxis, s. 940; och Pålsson, Nyare rättspraxis (2001), s. 584.  
14

 Jfr Lind, s. 232 ff. 
15

 Jfr Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 50. 
16

 För en närmare redogörelse härvid hänvisas till Johansson, Skiljeförfarande, s. 439-454. Skiljeförfaranden 

faller utanför förordningens tillämpningsområde enligt art. 1.2.d Bryssel I bis-förordningen. 
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medlemsstaternas möjlighet att fördela mål på olika domstolar allt efter deras sakliga kompe-

tens? Kan Bryssel I bis-förordningens behörighetsbestämmelser vid försäkringstvister, mot 

bakgrund av NJA 2000 s. 3, anses förutsätta en möjlighet att inleda ett rättegångsförfarande 

för utverkande av en exekutionstitel? I sammanhanget kommer främst art. 11 Bryssel I bis-

förordningen (motsvarande art. 8 Luganokonventionen) att undersökas. Givet att dispaschören 

är en domstol i Bryssel I bis-förordningens mening, vilka möjligheter finns det i övrigt att 

väcka talan dels hos dispaschören, dels hos allmän underrätt, i mål som omfattas av dispa-

schörens behörighet? Vad gäller i fråga om möjligheten att genom prorogation avtala om be-

hörig domstol i mål enligt 17:9 sjölagen, dels till dispaschören, dels till allmän underrätt? Vad 

gäller i fråga om tyst prorogation?    

1.3. METOD OCH MATERIAL 

Den metod som används i uppsatsen är en sedvanlig rättsdogmatisk metod. Av litteraturen 

framgår att begreppet lätt ger upphov till viss förvirring, och att det utan problem går att avstå 

från att klassificera arbetet som rättsdogmatiskt.
17

 De rättskällor som användas ska hanteras 

enligt den juridiska metoden. Vill man sätta ett epitet på sin hantering av uppsatsens källor 

kan det således vara lämpligare att lyfta fram att det är den juridiska metoden som används. 

Lag, förarbeten och praxis kommer således att utgöra det centrala arbetsmaterialet vid redogö-

relsen för dispaschören. Även doktrinen kommer att få en viktig, kompletterande roll, ef-

tersom dispaschörsinstitutet till mångt och mycket är oreglerat. 

 

I arbetet kommer bindande EU-rättslig sekundärrätt att användas, vilket i första hand utgörs 

av Bryssel I bis-förordningen. Förordningen har i skrivande stund ännu inte trätt i kraft, utan 

kommer att börja tillämpas från den 10 januari 2015. Eftersom förordningen utfärdats och inte 

kommer att bli föremål för några förändringar under tiden före dess ikraftträdande, är använd-

ningen av den nya förordningen motiverad. Användningen av annan sekundärrätt är motive-

rad i den mån den erbjuder vägledning. Rättspraxis från EU-domstolen har ett starkt rättskäl-

levärde och är i princip bindande, vilket medför att rättstillämparen är skyldig att rätta sig 

därefter.
18

 I princip all domstolspraxis avseende Brysselkonventionen och Bryssel I-

förordningen förblir meningsfull, i den mån ordalydelsen är densamma.
19

 Förarbeten, general-

advokatens förslag till avgöranden och doktrinen är enbart vägledande rättskällor och kommer 

att behandlas därefter.
20

 

 

EU-domstolen använder sig regelmässigt av ett antal tolkningsmetoder vid fastställandet av 

regelinnehållet i de olika instrumenten. En utgångspunkt är den språkligt-grammatikaliska 

tolkningen, varvid avgörande vikt läggs vid bestämmelsens ordalydelse och grammatikaliska 

mening. Verksamheten försvåras i viss mån av det faktum att unionsakterna numera är förfat-

tade på 28 olika språk med samma giltighet, där betydelseskillnader mellan de olika version-

erna riskerar att vålla tolkningssvårigheter. En annan tolkningsmetod som används är den sys-

tematiska, vilken bygger på att en bestämmelse tolkas med hänsyn till sin plats i det samman-

hang vari den ingår, och dess inneboende logik sedd i ljuset därav. Även om sammanhanget 

allt som oftast begränsas till själva förordningen, vilket oftast utgör ramen för en systematisk 

                                                           
17

 Sandgren, s. 53. 
18

 Hettne & Otken Eriksson, s. 40. 
19

 Ingresspunkt 34 Bryssel I bis-förordningen; se även Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 45. 
20

 Hettne & Otken Eriksson, s. 40. 
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tolkning, har EU-domstolen i ett flertal avgöranden betonat sambandet med EU:s rättsordning 

i övrigt.
21

 

 

Den teleologiska tolkningsmetoden har ofta spelat en utslagsgivande roll i EU-domstolens 

praxis. Tolkningsoperationen tar sin utgångspunkt i unionsaktens målsättning och syftet med 

den eller de bestämmelser som är föremål för tolkning. Unionsaktens målsättning framgår i 

allmänna ordalag av dess ingress. Vidare har EU-domstolen ofta använt sig av en historisk 

tolkningsmetod vid tolkningen av Brysselreglerna, i syfte att utröna lagstiftarens syfte. Meto-

den används flitigt och skiljer sig från vad som i allmänhet gäller vid tolkningen av EU-

fördragen och annan EU-rätt. Att en sådan metod används beror på de förarbeten i form av 

officiella rapporter som finns att tillgå.
22

 

 

En generell fråga som gör sig gällande vid tolkningen av de rättsliga begrepp och kriterier 

som används i Bryssel I bis-förordningen, är om man antingen ska stödja sig på begreppsbild-

ningen i varje medlemsstats nationella rätt, eller välja en självständig – autonom – tolkning. 

Enligt den senare tolkningsmetoden bestäms begreppens innehåll med hänsyn till förordning-

ens struktur och syfte samt, i andra hand, med beaktande av de allmänna principer som kan 

härledas ur medlemsstaternas rättsordningar. En autonom tolkning har typiskt sett föredragits 

av EU-domstolen i syfte främja en enhetlig tillämpning inom medlemsstaterna, medan det 

andra alternativt ansetts ägnat att leda till splittring.
23

 

 

EU-domstolen har också regelmässigt valt en autonom tolkning av Brysselreglernas begrepp 

och kriterier, vilket ligger i linje med domstolens allmänt integrationsvänliga hållning. Tolk-

ningsmetoden har goda förutsättningar att säkerställa enhetlighet i fråga om de rättigheter och 

skyldigheter som förordningen innebär för medlemsstaterna och berörda rättssubjekt. Till sa-

ken hör emellertid att tolkningsmetoden inte är något annat än just en metod som på sin höjd 

kan fungera som utgångspunkt vid lösningen av konkreta tolkningsfrågor. EU-domstolen 

lämnar därför kompletterande tolkningsanvisningar med utgångspunkt i omständigheterna i 

det fall som är för handen, vilket inte sällan lämnar begränsat eller rentav obefintligt tolk-

ningsutrymme för den nationella domstolen. Även om tolkningsmetoden bidrar till att så långt 

möjligt säkerställa likhet och enhetlighet, kan den omöjligen tillhandahålla ett komplett be-

grepp redo att användas i alla tänkbara situationer. Begreppsbildningen får därför ske i etap-

per, från fall till fall, i den mån domstolen ställs inför nya tolkningsfrågor avseende samma 

begrepp.
24

 

1.4.  DISPOSITION 

I kap. 2 kommer dispaschörens ställning i svensk rätt att behandlas. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för dispaschörens uppgifter samt rättsliga status, vilket främst syftar till att visa 

hur dispaschörsorganet betraktas i svensk rätt. Kapitlet kommer att ligga till grund för det i 

kap. 3 diskuterade domstolsbegreppet enligt Bryssel I bis-förordningen. Därpå följer en redo-

görelse för dispaschörens exklusiva kompetens enligt 17:9 sjölagen, vilket är centralt för att 

                                                           
21

 Pålsson, Bryssel I-förordningen, s. 43. 
22

 A.a., s. 42 f. 
23

 Pålsson, Nyare rättspraxis (1994), s. 594 f. 
24

 Ibid. 
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visa hur dispaschörens exklusiva kompetens förhåller sig till den gängse uppfattningen om 

medlemsstaternas möjlighet att fördela mål på olika domstolar allt efter deras sakliga kompe-

tens. På det följer en redogörelse för vilka tvister som omfattas av det obligatoriska dispasch-

förfarandet. Därefter kommer själva dispaschprocessen att undersökas, vilket innefattar en 

redogörelse för förfarandereglerna. På det följer avslutningsvis en redogörelse för reglerna om 

klander av dispasch, samt dispaschens rättsföljder. I sammanhanget kommer främst frågan om 

dispaschens exigibilitet att behandlas. 

 

I kap. 3 kommer inledningsvis Bryssel I bis-förordningens syfte och tillämpningsområde att 

undersökas. Ambitionen är att kartlägga de syften som kommer till uttryck i förordningen, 

vilka kommer att användas som tolkningsverktyg i den efterföljande framställningen. Därefter 

kommer en analys av domstolsbegreppet i Bryssel I bis-förordningen att företas. Både dom-

stolsbegreppet enligt Bryssel I bis-förordningen och enligt art. 267 fördraget om europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF)
25

 kommer att undersökas, eftersom domstolsbegreppet i för-

handsavgörandeinstitutet ansetts erbjuda vägledning i fråga om tolkningen av begreppet i 

Bryssel I bis-förordningen.
26

 I anslutning till detta kommer även reglerna om prorogation att 

behandlas. Efter det följer en redogörelse för Bryssel I bis-förordningens behörighetsregler 

vid försäkringstvister, vilket i första hand innebär art. 11. Tillsammans med den därpå föl-

jande redogörelsen för förordningens verkställighetsregler, kommer reglerna att analyseras 

med utgångspunkt i de skäl HD angav i NJA 2000 s. 3 för att underkänna det obligatoriska 

dispaschförfarandet. I kap. 4 kommer slutligen den analys av rättsläget som gjorts i de föregå-

ende kapitlen att sammanfattas. Samtidigt kommer några avslutande synpunkter på behovet 

av förändring att lämnas.  

                                                           
25

 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) (EUT C 326, 26.10.2012, s. 47).  
26

 Se HovR:s skäl i NJA 2000 s. 3; samt Johansson, Svensk rättspraxis, s. 940. 
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2. Dispaschören i svensk rätt 

 

2.1. DISPASCHÖRENS UPPGIFTER OCH RÄTTSLIGA STATUS 

Av sjölagens bestämmelser framgår att dispaschörens uppgifter är fyra till antalet. För det 

första görs utredning och fördelning av gemensamt haveri, om inte annat avtalats, genom ge-

neraldispasch, vilket framgår av 17:2 sjölagen. För det andra kan tvister om avståndfrakt en-

ligt 14:21 och 13:15 sjölagen på samma sätt hänskjutas till utredning och avgörande genom 

dispasch. För det tredje kan frågor om ansvarsbegränsning enligt 9:9 sjölagen hänskjutas till 

dispaschören. I 17:9 sjölagen föreskrivs slutligen följande om partikulärdispasch avseende 

försäkringsgivares ersättningsskyldighet på grund av sjöförsäkringsavtal: 

  
Om tvist uppstår angående en försäkringsgivares ersättningsskyldighet på grund av avtal om sjöförsäk-

ring, skall saken hänskjutas till utredning och avgörande genom dispasch (partikulärdispasch). Har något 

annat inte avtalats, görs utredningen på den ort där försäkringen har tagits eller där sådan dispasch vanlig-

en görs för den orten. Bestämmelserna i detta kapitel om generaldispasch gäller i tillämpliga delar. 

 

Närmare bestämmelser om dispaschörens verksamhet ges i en av regeringen utfärdad förord-

ning (1975:932) med dispaschörsinstruktioner (dispaschörsförordningen). Det finns i Sverige 

en dispaschör vars kansli enligt 4 § dispaschörsförordningen ska vara förlagt i Göteborg. Av 3 

§ dispaschörsförordningen framgår att Domstolsverket utövar tillsyn över dispaschörens verk-

samhet. Vidare utses dispaschören enligt 14 § dispaschörsförordningen av regeringen för 

högst sex år efter förslag av Domarnämnden. Av 17:2 st. 2 sjölagen framgår att dispaschören 

ska vara lagfaren för att kunna utses. I 17:2 st. 3 sjölagen anges att RB:s regler om domarjäv 

även gäller för dispaschören. Enligt 3 § st. 2 dispaschörsförordningen prövas frågan om jäv 

mot dispaschören av HovR:n för Västra Sverige. 15 § dispaschörsförordningen ställer upp 

som krav att dispaschören ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig, försatt i 

konkurs eller satt under förvaltarskap. Bestämmelsen överensstämmer i allt väsentligt med 

vad som gäller för domare enligt 4 kap. RB. Dispaschören får därutöver inte heller driva sjö-

fart eller sjöförsäkringsverksamhet och inte heller i övrigt befatta sig med tjänst, uppdrag eller 

verksamhet som kan hindra hans befattning med dispaschörsgöromålen. 

 

Olika meningar har gjorts gällande i frågan om hur man ska se på dispaschören. Grönfors har 

beskrivit dispaschören som ett slags domstol med unik karaktär, som genom överklagnings-

rätten till högre instanser kan sägas vara inkopplad i domstolsväsendet.
27

 Enligt konstitutionell 

rätt är en domstol att betrakta som en sådan om riksdagen gjort ett utpekande därom.
28

 Av 

11:1 st. 1 regeringsformen (1974:152) (RF) framgår att HD, hovrätterna och tingsrätterna är 

allmänna domstolar, och att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), kammarrätterna och för-

valtningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar. Av 11:1 st. 2 RF framgår vidare att andra 

domstolar inrättas med stöd av lag. Fyra sådana specialdomstolar har inrättats; Arbetsdomsto-

len (AD), Försvarsunderrättelsedomstolen (FUD), Marknadsdomstolen (MD) samt Patentbe-

svärsrätten (PBR). Mark-och miljödomstolarna och migrationsdomstolarna är särskilda dom-

                                                           
27

 Grönfors, s. 41. 
28

 Johansson, Settlement, s. 128. 
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stolar, men knutna till de allmänna domstolarna.
29

 1:1 RB anger att TR, om inte annat före-

skrivs, är allmän underrätt och första domstol. I förordning (1982:996) om rikets indelning i 

domsagor anges i en uppställning vilka tingsrätter som ska finnas i landet. Av de uppräknade 

tingsrätterna återfinns inte dispaschören. Vidare uppställer 11:1 st. 2 RF som framgått ett krav 

på att annan slags domstol upprättas genom lagform. Dispaschören kan inte placeras in under 

denna kategori.
30

 

 

Enligt konstitutionell rätt kan dispaschören alltså inte betraktas som en domstol. Lagstiftaren 

bestämmer vilka domstolar som ska finnas i landet, och att dispaschören inte tagits upp som 

en sådan kan tas till intäkt för att dispaschören inte ska betraktas som en domstol. Rent pro-

cessuellt skiljer sig dock den syn som anlagts på dispaschören från de slutsatser som kan dras 

av konstitutionell rätt. I NJA 1985 s. 543 ansågs dispasch kunna bli föremål för resning. Det 

anmärkningsvärda med fallet är att resning enligt lagens dåvarande ordalydelse endast kunde 

beviljas i fråga om domstolsavgöranden, varför RB:s regler tillämpades analogt. Numera in-

nehåller sjölagen en bestämmelse i 21:14 som uttryckligen hänvisar till RB:s regler om res-

ning, återställande av försutten tid och domvilla, av vilket framgår att rättsmedlen i fråga även 

gäller för dispasch.
31

 

 

Frågan är då om dispaschören är att betrakta som en myndighet eller som en fristående upp-

dragstagare. 1:8 RF anger att det för rättskipningen finns domstolar och för den offentliga 

förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Det torde inte råda några tvi-

vel om att dispaschören utövar myndighet, men det i sig är inte avgörande för om ett visst 

organ ska vara att betrakta som en myndighet. Även fristående uppdragstagare kan ha tillagts 

en myndighetsutövande funktion, men är inte att betrakta som myndigheter trots sådana tillde-

lade befogenheter. Begreppet ”myndighet” bör ses som ett organisatoriskt begrepp, innebä-

rande att en viss entitet är att betrakta som en myndighet om den är organiserad på ett visst 

sätt.
32

 Även om myndighetsbegreppet inte låtit sig definieras i RF och annan lagstiftning, 

tycks det råda enighet om att begreppet bör ges ett enhetligt innehåll i såväl grundlagarna som 

i viss annan lagstiftning, exempelvis förvaltningslagen (1986:223) (FL).
33

 Enligt Johansson, 

som är av uppfattningen att dispaschören otvivelaktigt är att betrakta som en myndighet kon-

stitutionellt sett, bör begreppet även ges ett motsvarande innehåll i vissa av RB:s bestämmel-

ser.
34

 Härvid åsyftas i första hand 10:17 RB, som föreskriver de fall där allmän domstol ska 

pröva frågan om rättegångshinder ex officio.
35

 

 

Gränsdragningen mellan myndighet och fristående uppdragstagare ger i nu aktuellt hänseende 

upphov till vissa svårigheter, emedan dispaschören har egenskaper som påminner om den 

senare. Bland annat avlönas dispaschören inte genom offentliga medel utan genom ett slags 

”sportlersystem”, vilket påminner om en provision och framgår av 13 § dispaschörsförord-

ningen.
36

 Dispaschören är alltså inte anställd utan driver sin egen verksamhet och betalar skatt 

                                                           
29

 Eka, A., Regeringsformen (Karnov Internet), kommentaren till 11:1, lagkommentar not 273 och 275, 1 januari 

2015. 
30

 Johansson, Båtassuradören, s. 272. 
31

 Se närmare prop. 1987/88:58 s. 38; se även nedan avsnitt 2.5. 
32

 Johansson, Settlement, s. 128. 
33

 Prop. 1975/76:160 s. 134; och prop. 1985/86:80 s. 57. 
34

 Johansson, Settlement, s. 128; och Johansson, Båtassuradören, s. 273. 
35

 Se nedan avsnitt 2.2. 
36

 Jfr Johansson, Båtassuradören, s. 273. 
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därefter.
37

 Lagstiftaren har även i propositionen till skadeståndslagen (1972:207) (SkadestL) 

hänfört dispaschören till den grupp för vilken staten kan få ansvara för i skadeståndsrättsligt 

hänseende. Dispaschören anges i det fallet som ett exempel på när det kan anses vara fråga 

om en delegation av myndighetsutövning från statens eller kommunens sida till funktionärer 

utanför den statliga eller kommunala organisationen.
38

 

 

Det finns dock skäl för att betrakta dispaschören som en myndighet. Kommunalföretagskom-

mittén har ansett det vara tydligt att dispaschören utövar myndighet, och att man därvid kan 

betrakta dispaschören som ett i den offentliga myndighetsorganisationen inlemmat organ.
39

 

Därmed behövde dispaschören inte tas upp i bilagan till sekretessförordningen som utvidgar 

området för offentlighet hos vissa organ.
40

 Något som också talar i denna riktning är att rege-

ringen utser dispaschör, att dispaschörens verksamhet regleras i en förordning och att Dom-

stolsverket utövar tillsyn över verksamheten. Kammarrätten i Göteborg anmärkte i sitt re-

missvar till förslaget till ny sekretesslag att dispaschörens ställning närmast är att likna vid 

notarius publicus, men att dispaschören har en mer myndighetsliknande funktion, eftersom 

dispaschen kan överklagas till allmän domstol.
41

 Enligt Johansson kan en förändring i synen 

på dispaschören skönjas. Från att ha betraktats som något annat än en myndighet har en ut-

veckling skett såtillvida att lagstiftaren numera torde betrakta dispaschören som en myndig-

het.
42

 Sammanfattningsvis får de skäl som talar för att dispaschören är att betrakta som en 

myndighet, anses väga tyngst.  

2.2. DISPASCHÖRENS EXKLUSIVA KOMPETENS 

Om tvist uppstår angående en försäkringsgivares ersättningsskyldighet på grund av avtal om 

sjöförsäkring, ska saken enligt 17:9 sjölagen upptas till utredning och avgörande genom parti-

kulärdispasch. Vid partikulärdispasch grundar således dispaschören sin behörighet på en ex-

klusiv forumregel. Det innebär att parterna inte kan anhängiggöra en tvist vid allmän domstol 

med förbigående av dispaschören.
43

 Parterna är visserligen oförhindrade att genom överens-

kommelse ställa sig utanför det allmänna domstolsförfarandet, exempelvis genom att i försäk-

ringsavtalet ta in en bestämmelse om att framtida tvister ska avgöras av skiljedomstol,
44

 men 

bortsett från sådana fall är dispaschören ensam behörig att i första instans uppta mål vid sjö-

försäkringstvister. 

 

För att en domstol ska kunna ta upp ett mål till handläggning krävs att den har behörighet att 

befatta sig med tvisten. Behörigheten att uppta mål är i allmänhet lokalt, funktionellt och sak-

ligt begränsad. Den lokala behörigheten hänför sig till varje domstols geografiska jurisdikt-

ion, det vill säga det område inom vilket domstolen i fråga har sin domkrets. Den funktionella 

behörigheten tar sikte på instansordningen, varvid skillnad görs mellan underrätt och överrätt. 

                                                           
37

 Johansson, Settlement, s. 129. 
38

 Prop. 1972:5 s. 506.  
39

 SOU 1983:61 s. 178. 
40

 Se Prop. 1990/91:178 s. 3 ff. 
41

 Prop. 1979/80:2 Del B s. 197. 
42

 Johansson, Settlement, s. 128 not. 20. 
43

 Se t.ex. NJA 1954 s. 423. 
44

 Sandström, Dispaschören, s. 389. 
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Slutligen hänför sig den sakliga behörigheten huvudsakligen till skillnaden mellan domstolar 

och specialdomstolar, och avgör vilka ämnen som en domstol får ta upp.
45

 

 

Av 1 § dispaschörsförordningen framgår att det i riket ska finnas en dispaschör. Därmed får 

den slutsatsen dras att dispaschörens jurisdiktion omfattar hela riket, vilket gör att dispaschö-

ren har lokal behörighet att uppta mål vid sjöförsäkringstvister. En sådan riksomfattande ju-

risdiktion är knappast unik, utan kan jämföras med AD:s behörighet enligt 2:1 lagen 

(1974:371) om rättegången i arbetstvister, enligt vilken AD som första instans ska uppta vissa 

typer av arbetstvister. Eftersom AD:s territoriella behörighet omfattar hela riket, gäller ingen 

begränsning härvid, och på samma sätt förhåller det sig med dispaschören.
46

 

 

Den sakliga behörigheten begränsas för allmän domstols del vid sjöförsäkringstvister av re-

geln i 17:9 sjölagen. Den sakliga kompetensen bestäms negativt. Saknar den allmänna dom-

stolen behörighet att ta upp ett mål till handläggning finns anvisningar i 34:1 RB om att dom-

stolen ska fatta beslut om avvisning på grund av rättegångshinder.
47

 34:1 st. 2 RB stadgar 

emellertid att rätten endast ska beakta frågan om rättegångshinder ex officio om inte något 

annat föreskrivits. Sådana föreskrifter finns i 10:18 RB. Däri sägs att det åligger svaranden att 

göra foruminvändning, utom i de fall som anges i 10:17 RB. I 10:17 st. 1 RB anges sju fall 

där en domstol inte är behörig att uppta tvist. Punkterna 2-7 avser fall där tvisten ska upptas 

till handläggning av viss domstol enligt obligatoriska regler. Dispaschören kan som sagt svår-

ligen placeras in under begreppet ”domstol” i svensk rätt. I så fall kvarstår endast 10:17 st. 1 

p. 1, vari sägs att rätten ej är behörig att uppta tvist som ska upptas av annan myndighet än 

domstol eller av särskild domstol eller enligt lag eller författning omedelbart ska prövas av 

skiljemän. Dispaschören är varken en särskild domstol eller skiljedomstol. Däremot torde 

dispaschören ha egenskap av ”annan myndighet än domstol”, varför bestämmelsen ändå blir 

tillämplig.
48

 17:9 sjölagen utgör därmed ett sådant indispositivt rättegångshinder som parterna 

inte kan förfoga över.
49

 

 

Till saken hör även att HD i NJA 1954 s. 423 tillämpat 10:20 st. 1 RB i fråga om behörighet-

en, varvid mål hänvisats till dispaschören i egenskap av ”lägre rätt”. Bestämmelsen gäller de 

fall där genom överklagan, antingen i saken eller endast i forumfrågan, fråga uppkommer om 

den lägre rättens behörighet. Om överrätten finner lägre rätt vara behörig, blir överrättens 

hänvisning bindande.
50

 Genom NJA 1954 s. 423 står det klart att 10:20 RB inte bara omfattar 

hänvisningar till domstolar underställda HovR:n eller HD, utan även andra myndigheter om-

fattas.
51

 

 

I sammanhanget måste 10:16 RB nämnas, vilken handlar om avtal om domstols behörighet 

(prorogationsavtal). I bestämmelsen anges att om skriftligt avtal har slutits om att uppkommen 

tvist eller framtida tvist, härflytande ur angivet rättsförhållande, får väckas vid viss domstol 

eller att för tvisten viss domstol ska vara ensam behörig, lände det till efterrättelse, om ej an-
                                                           
45

 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, s. 96; och Johansson, Båtassuradören, s. 265. 
46

 Pålsson, Nyare rättspraxis (2001), s. 584. 
47

 Johansson, Båtassuradören, s. 265 f. 
48

 RH 1997:103; samt Johansson, Båtassuradören, s. 272 f. 
49

 Huldén, s. 238. 
50

 Thornefors, C., Rättegångsbalken (Karnov Internet), kommentaren till 10:20, lagkommentar not 257, 1 januari 

2015. 
51

 Johansson, Båtassuradören, s. 273. 
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nat är stadgat. I fråga om prorogationsavtal gäller dock en viktig begränsning i form av 10:17 

st. 2 RB, som anger att talan inte får väckas vid domstol av annan ordning än den som för 

tvistens upptagande är i lag föreskriven. Det innebär att 10:17 st. 2 RB får som följd att par-

terna inte kan avtala om att allmän domstol ska handlägga ett mål som faller inom dispaschö-

rens behörighet, eftersom dispaschören i sin egenskap av första instans inte är en domstol av 

samma ordning.
52

 

2.3. SJÖFÖRSÄKRINGSTVISTER 

Dispaschören grundar sin behörighet på en tvingande forumregel i fråga om tvister som har 

sin utgångspunkt i avtal om sjöförsäkring. Gränsdragningen mot andra typer av försäkringar 

blir således av stor betydelse. Tidigare upptogs en legaldefinition av ”sjöförsäkring” i den 

numera upphävda lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Lagstiftaren har i förarbetena till den 

nya försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL) hänvisat till definitionen enligt den äldre lagen, 

vilken alltså har fortsatt giltighet.
53

 I den äldre lagens 59 § st. 1 sägs att med sjöförsäkring 

förstås försäkring mot fara, för vilket det försäkrade intresset utsätts under sjötransport. Om 

en försäkring jämte sjöfara även omfattar annan fara, som står i samband med transporten, ska 

försäkringen i sin helhet anses såsom sjöförsäkring. Enligt 59 § st. 2 ska en försäkring, som 

hänför sig till fartyg som är upplagt eller befinner sig på slip eller i docka eller eljest är stilla-

liggande, eller till varor i sådant fartyg, också anses såsom sjöförsäkring. 

 

Sjöförsäkring innefattar allehanda försäkringar, huvudsakligen med anknytning till fartyget 

eller det som transporteras, och kan förenklat delas in i två grupper; dels de försäkringar som 

redaren tecknar, dels de försäkringar som tecknas av lastens ägare. Redaren behöver försäk-

ringsskydd både för sin egendom och för det ansvar som kan komma att uppstå. Kaskoförsäk-

ringen är en sjöförsäkring som tecknas för fartyg, och är i princip en allriskförsäkring som 

skyddar mot allehanda faror för vilka ett fartyg riskerar att utsättas. Därtill kommer P&I-

försäkringen (Protection and Indemnity-försäkring), vilken är en ansvarsförsäkring som avser 

att täcka redarens ansvar för skada på person eller egendom i samband med fartygets drift, 

såväl i kontraktsförhållanden som utomobligatoriskt. De två vanligaste försäkringarna är 

H&M-försäkring för skrovet och maskineriet (Hull and Machinery-försäkring) och P&I-

försäkring för ansvaret.
54

 
 

Vid sidan av de här ovan beskrivna försäkringarna, vilka är av mer eller mindre kommersiell 

natur, återfinns även båtförsäkringen, vilken kan beskrivas som en kombinerad konsumentför-

säkring. Frågan om båtförsäkringen ska vara att betrakta som en sjöförsäkring har under åren 

varit föremål för hätsk debatt.
55

 Det står emellertid klart att även båtförsäkringen är en sjöför-

säkring och därmed omfattas av det obligatoriska dispaschförfarandet. I RH 1997:103 ansågs 

allmän underrätt inte vara behörig att uppta båtförsäkringsmål, varför TR:s dom undanröjdes 

och målet hänvisades till dispaschören. I sitt beslut den 16 oktober 1997 (Ö 2404/97) fann HD 

inte skäl att meddela prövningstillstånd, varvid HovR:s beslut stod fast. Därmed fastställdes 

att begreppet ”sjöförsäkring” enligt gällande rätt även omfattar båtförsäkringen.
56

 

 

Av 17:9 sjölagen framgår att tvisten ska angå försäkringsgivarens ersättningsskyldighet på 

                                                           
52

 Johansson, Båtassuradören, s. 274. 
53

 Prop. 2003/04:150 s. 374. 
54

 Huldén, s. 242 och 246; samt SOU 2013:28 s. 90 ff. 
55

 Se bl.a. Tiberg, s. 845 ff.; Johansson & Sandström, Dispasch, s. 998 ff; samt nedan avsnitt 2.4. 
56

 Johansson & Sandström, Dispasch, s. 999; och SOU 2007:26 s. 67. 
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grund av sjöförsäkringsavtal. Lagtexten ger således till att börja med en antydan om ytterom-

rådet för dispaschörens behörighet. Tvisten angår ersättningsskyldighet på grund av ett sjöför-

säkringsavtal om det är avtalet som reglerar vad som ska utges. Gränsen för dispaschörens 

prövning har dock särskilt dragits i praxis.
57

 

 

Det första refererade rättsfallet rörande dispaschörens kompetens är NJA 1899 s. 86. Där hade 

en redares talan mot dennes försäkringsgivare ogillats av rådhusrätten (RR:n) och HovR:n. 

HD uttalade emellertid att RR:n inte var behörig att uppta målet, emedan tvisten angick er-

sättningsskyldighet på grund av sjöförsäkringsavtal, och därför skulle hänskjutas till dispa-

schören för utredning. I rättsfallet NJA 1912 s. 539 uppkom frågan om dispaschören var be-

hörig att avgöra om ett försäkringsavtal över huvud taget var giltigt och, om så var fallet, till 

vem försäkringsersättning i så fall skulle utgå. HD ansåg att båda frågorna låg inom dispa-

schörens behörighet. Vidare ansågs dispaschören i NJA 1944 s. 209 vara behörig att pröva 

frågan om ett försäkringsfall inträffat. I rättsfallet NJA 1954 s. 423 var det fråga om ett fall av 

dubbelförsäkring, varvid dispaschören ansågs behörig att pröva frågan om fördelningen mel-

lan två försäkringsgivare. Ett påstående om att en av försäkringsgivarna åtagit sig att själv-

ständigt erlägga visst belopp, skulle dock prövas av domstol. 

2.4. DISPASCHFÖRFARANDET 

Det kan inledningsvis konstateras att det processuella regelverket kring dispaschförfarandet 

ter sig minst sagt knapphändigt. Håstad har i ett tillägg belysande refererat till ”det i lagstift-

ningen styvmoderligt behandlade dispaschförfarandet”,
58

 och Sandström har uttryckt förvå-

ning över att lagstiftaren ägnat förfarandet så lite uppmärksamhet, trots dispaschörens doma-

rekaraktär.
59

 Visserligen återfinns regler i dispaschörsförordningen om dagbok, brevbok samt 

innehållet i dispasch. Det processuella regelverket i övrigt lyser emellertid med sin frånvaro, 

vilket ger upphov till tolkningssvårigheter. Till saken hör att lagstiftaren har påpekat att förfa-

randet präglas av viss formlöshet och smidighet, vilket har givna praktiska företräden.
60

 

 

Det förhållandet, att dispaschören är att betrakta som en myndighet, torde föranleda att FAL:s 

regler bildar en yttre ram för förfarandet.
61

 Sandström har framhävt att en anpassning till RB:s 

regler faller sig naturlig, främst mot bakgrund av dispaschörens domaregenskaper samt av det 

faktum att klander av dispasch sker hos TR. I praktiken har också en anpassning till gängse 

processrättsliga regler skett, om än med inte obetydliga avvikelser.
62

 

 

Ärendet anhängiggörs hos dispaschören av endera parten genom en så kallad dispaschansö-

kan, upprättad på samma sätt som en stämning i tvistemål
63

 enligt formföreskrifterna i 42:2 

RB. Det förfarande som därefter inleds har beskrivits som en i praktiken blandad process, 

med inslag av vanlig civilprocess, förvaltningsprocess och skiljeförfarande. Principerna om 

muntlighet, omedelbarhet och koncentration gäller inte i dispaschprocessen, vilket istället 

banar väg för ett enkelt, snabbt och smidigt förfarande. En betydande avvikelse från den ordi-
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nära civilrättsliga processordningen består således i att förfarandet i regel är skriftligt.
64

 Sjö-

försäkringstvister rör vanligen tekniska överväganden, och kan därför allt som oftast avgöras 

utan att något muntligt förfarande behöver anlitas.
65

 

 

Utöver de praktiska fördelarna i form av ett enkelt, snabbt och smidigt förfarande, kan tre 

principer sägas känneteckna processen hos dispaschören: 1) kontradiktion, 2) frihet i utform-

ningen av processen samt 3) opartiskhet.
66

 Kontradiktionsprincipen tar sig uttryck i skriftväx-

ling mellan parterna, vilket sker genom dispaschörens försorg och som avbryts först när par-

terna och dispaschören är överens om att ytterligare kompletteringar och preciseringar inte 

erfordras. Normalt läggs även åberopad vittnesbevisning fram i form av skriftliga vittnesattes-

ter, vars upprättande och undertecknande parterna själva ombesörjer.
67

 Muntliga förhör kan 

emellertid förekomma. Muntlighets- och omedelbarhetsprincipen anses underlätta bevisvärde-

ringen, och av den anledningen finns det möjlighet att hålla muntligt sammanträde, för det fall 

det skulle visa sig nödvändigt.
68

 Parterna bereds slutligen inför avgörandet tillfälle att skriftli-

gen slutföra sin talan. Dispaschörens avgörande sker genom dispasch, vilken i allmänhet ut-

formas som en vanlig tvistemålsdom och vars innehåll framgår av 9-10 §§ dispaschörsförord-

ningen.
69

 

 

Som redan nämnts har frågan om båtförsäkringen omfattas av det obligatoriska dispaschförfa-

randet varit föremål för upprepade diskussioner i litteraturen, även efter RH 1997:103.
70

 Vid 

partikulärdispascher är det vanligtvis fråga om kommersiella försäkringar av skepp eller gods 

av större värden. I tvisterna uppträder redaren och försäkringsgivaren som likvärdiga strids-

deltagare avseende finansiell ställning. Annorlunda förhåller det sig vid konsumentförsäk-

ringar av båtar. I tvister under sådana försäkringar framstår försäkringstagaren snarare som en 

dvärg i jämförelse med försäkringstagaren. Således gör sig konsumentsynpunkter gällande, 

vilket inte är fallet i fråga om kommersiella försäkringar mellan två professionella aktörer. 

Därvid har det ifrågasatts om dispaschprocessen är en lämplig handläggningsform för båtför-

säkringstvister.
71

 

 

Det finns dock fördelar med dispaschprocessen även ur konsumentsynpunkt. En bärande 

tanke med dispaschprocessen har varit att försäkringstagaren ska ha rätt till en kostnadsfri 

prövning i en instans. Dispaschören har ansett sig ha stöd för att döma ut kostnader till en 

vinnande försäkringstagare. Däremot har dispaschören, i det omvända fallet, inte ansett sig ha 

stöd för att döma ut kostnader till en vinnande försäkringsgivare.
72

 Saken förhåller sig an-

norlunda i de fall dispaschen överklagas till allmän domstol; i dessa fall har 18 kap. RB om 

rättegångskostnad ansetts analogt tillämpligt, vilket innebär att försäkringstagaren som tapp-

ande part kan komma att få stå försäkringsgivarens rättegångskostnad.
73

 Av 13 § dispaschörs-

förordningen framgår att dispaschören har rätt till skäligt arvode för sitt arbete. I dispaschä-
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renden har en viss praxis utvecklat sig, med innebörden att arvodeskostnaden belastar försäk-

ringsgivaren, så länge försäkringstagarens talan ”inte varit uppenbart ogrundad”. Detta förhål-

lande härrör från de allmänna villkor som utformats inom sjöförsäkringsbranschen.
74

    

2.5. ÖVERKLAGAN OCH RÄTTSFÖLJDER 

Av 21:9 sjölagen följer, dels att talan mot dispasch förs genom klander hos TR:n för den ort 

där dispaschen är utgiven, dels att dispaschen, om den inte klandras, vinner laga kraft. Regeln 

i 21:9 sjölagen medför att det alltid är Göteborgs TR som är rätt instans för att handlägga 

klander av dispasch. Att dispaschmålen samlats till en TR är ett uttryck för tanken att sådana 

mål är av speciell karaktär, och att man av den anledningen vill att domarna ska bli förtrogna 

med rättsområdet. 21:10 sjölagen innehåller en särskild domförhetsregel för TR:n. Rätten är i 

dispaschmål domför med minst tre och högst fyra lagfarna domare tillsammans med tre sär-

skilda ledamöter som utses enligt 21:11 sjölagen. I 21:11 sjölagen anges att Sjöfartsverket 

varje år ska upprätta en förteckning för en domsaga vars TR får ta upp dispaschmål, i vilken 

minst tolv personer som är kunniga inom handel och sjöfart och som är lämpliga att tjänstgöra 

i domstolen ska tas upp. Särskilda ledamöter kan vara sjökaptener, ingenjörer eller direktörer, 

och syftet är att de ska tillföra domstolen betydande sakkunskap i det aktuella målet.
75

 

 

Enligt 21:12 sjölagen ska den som vill klandra en dispasch ge in en klanderinlaga till TR: 

inom fyra veckor från dispaschens dag. 21:12 sjölagen hänvisar till 52 kap. RB om överkla-

gande av beslut. Det förfarande som inleds hos TR:n i samband med klander av dispasch är 

således varken ett renodlat tvistemål eller ett domstolsärende, utan liknar HovR:s handlägg-

ning av besvärsmål. TR:s avgörande kallas utslag enligt 21:12 st. 3 sjölagen, och kan överkla-

gas till HovR:n genom besvär. I HovR:n gäller de vanliga reglerna för hovrättsprocessen, och 

domstolens slutliga beslut kan överklagas till HD, vars avgörande också kallas beslut.
76

 

 

Att 52 kap. RB ska tillämpas vid klander av dispasch får som följd att reglerna om ändring av 

talan och om preklusion av omständigheter formellt inte är tillämpliga. Reglerna i fråga syftar 

till att motverka försumlig processföring. Det förekommer också att parterna åberopar nya 

omständigheter eller ändrar sin argumentation, vilket TR:n brukar tillåta. Frågan är emellertid 

hur långt TR:n kan tillåta sådana ändringar, utan att saken ändrar karaktär så till den grad att 

man inte längre lever upp till sjölagens regel om att sjöförsäkringstvister först ska utredas och 

avgöras genom dispasch. Om talan helt skulle ändra karaktär och därmed framstå som en ny 

sak, torde TR:n rimligen vara nödgad att avvisa ändringen eller att återförvisa målet till dispa-

schören för prövning av de nya omständigheterna.
77

 
 

Vidare framgår av 20:14 sjölagen att ett dispaschavgörande kan bli föremål för resning, åter-

ställande av försutten tid och domvilla. I det hänseendet uppvisar dispaschen de för ett dom-

stolsavgörande karaktäristiska dragen. I fråga om dispaschens exigibilitet förhåller det sig 

dock annorlunda, eftersom dispaschen enligt gällande rätt inte utgör någon exekutionstitel.
78

 

Att det inte är möjligt att i ett dispaschförfarande utverka en exekutionstitel innebär att det 

inte heller är möjligt att genom överklagan till TR:n få till stånd en sådan dom. Om försäk-

ringsbolaget som tappande part vägrar fullgöra betalningsskyldighet i enlighet med dispa-

schen, är försäkringstagaren sålunda tvungen att föra två processer för att åstadkomma verk-
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ställighet; först en process hos dispaschören och därefter, med dispaschen som grund, en talan 

hos TR:n med yrkande om fullgörelse.
79

 14 kap. RB upptar regler om förening av mål och 

tredje mans deltagande i rättegång. 14:7 RB anger som en av flera förutsättningar för förening 

av mål, att samma rättegångsform ska vara tillämplig för målen. Det är dock inte fallet i fråga 

om ett dispaschmål och en fullgörelsetalan vid allmän domstol, vilket gör att det inte är möj-

ligt att samtidigt med klander av dispasch handlägga en fråga om fullgörelse mot försäkrings-

givaren.
80

 

 

Dispaschens exigibilitet ska skiljas från dispaschens rättskraft, vilket är en rättsföljd som in-

träder i samband med att dispaschen vinner laga kraft.
81

 Den negativa rättskraften innebär att 

dispaschen utgör hinder för upptagande av tvist avseende samma sak. Den positiva rättskraf-

ten får betydelse för det fall försäkringsgivaren vägrar rätta sig efter dispaschörens avgörande, 

med följden att försäkringstagaren tvingas väcka en fullgörelsetalan hos TR:n i syfte att ut-

verka en exekutionstitel. Härvid får detsamma antas gälla som i fråga om domstols dom, det 

vill säga att allmän domstol är bunden av dispaschörens avgörande, såtillvida att domstolen 

utan prövning har att utgå från att det föreligger en betalningsskyldighet i enlighet med dispa-

schen. Dispaschen utgör i det fallet ett prejudiciellt rättsfaktum av betydelse i den nya rätte-

gången.
82

 

 

Den vedertagna uppfattningen om dispaschens exigibilitet kan spåras tillbaka till HD:s avgö-

rande i NJA 1923 s. 28. I det konkreta fallet underkändes dispaschen såsom en fullgörelse-

dom, vilket av lagstiftaren tagits till intäkt för att dispaschavgöranden generellt saknar exigibi-

litet. Beträffande frågan om en lagakraftvunnen dispasch exigibilitet, uttalade Sjölagskommit-

tén i sitt betänkande att ”dispasch enligt gällande rätt icke betraktas som en exekutionstitel – 

vare sig fråga är om generaldispasch eller partikulärdispasch – och att förslaget icke åsyftar 

ändring härvidlag.”
83

 I propositionen uttalade departementschefen att han instämde i kommit-

téns bedömning.
84

 Dispasch upptas inte heller bland de exekutionstitlar som anges i 3:1 ut-

sökningsbalken (1981:774) (UB), och har inte heller ansetts kunna inordnas under någon av 

de kategorier som anges däri.
85

 

 

Sandström har riktat kritik mot lagstiftarens inställning till verkställigheten hos dispasch, och 

därvid ställt sig frågande till vilka sakliga skäl det finns för att frånkänna dispasch exigibilitet. 

Enligt Sandström förfelas det bakomliggande syftet med institutet om försäkringstagaren 

måste vända sig till en domstol för att få en exekutionstitel med hjälp av dispaschen. De pro-

cessuella vinsterna i form av snabbhet, enkelhet och kostnadsfördelning, som ligger i dispa-

schförfarandet, går nämligen förlorade.
86

 Det finns anledning att instämma i Sandströms kri-

tik, och fråga sig varför lagstiftaren inte gjort något åt situationen, exempelvis genom en änd-

ring i UB.  
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3. Bryssel I bis-förordningen 

Det råder inga tvivel om att dispaschören är en svårplacerad rättsfigur. Den lagstiftning som 

tillkommit inom EU/EFTA-området i privaträttsliga ämnen har dock satt det obligatoriska 

dispaschförfarandet på prov, och därmed väckt liv i dispaschören, som fram till dess får anses 

ha levt en tämligen slumrande tillvaro. Obligatoriskt dispaschförfarande är inte någon vanlig 

företeelse på den europeiska marknaden.
87

 Harmoniserade regler om domstols behörighet och 

om erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden har gjort att det svenska dispa-

schtvånget numera är ifrågasatt. Bakgrunden är det ovan nämnda
88

 rättsfallet NJA 2000 s. 3, 

även kallat Barbro, som rörde det obligatoriska dispaschförfarandets förenlighet med 1988 års 

Luganokonvention. Som redan redogjorts för
89

 får HD:s ställningstagande i fråga om dispa-

schförfarandets förenlighet med Luganoreglerna får betydelse för tillämpningen av Bryssel I 

bis-förordningen, vars innehåll i allt väsentligt motsvarar vad som gällde enligt Luganokon-

ventionen. 

 

NJA 2000 s. 3 
Tvisten uppkom under en så kallad stilleståndsförsäkring (”loss of hire-försäkring”). Tankerfarty-

get M/T Barbro hade gått miste om tidshyra vid reparation på grund av roderskada, varvid krav på 

ersättning framställts hos det norska försäkringsbolaget. Fullgörelsetalan anhängiggjordes vid 

Stockholms TR med förbigående av dispaschören. I fråga om rätt forum för tvisten anförde käran-

den att försäkringstagare enligt art. 8 st. 1 p. 2 Luganokonventionen alltid var berättigad att väcka 

talan mot försäkringsgivare vid sin hemvistort, och att dessa regler satte avvikande nationella fo-

rumregler ur spel. Den svenska rätten stred mot Luganokonventionen eftersom den inte tillhanda-

höll någon behörig domstol. Svaranden yrkade att käromålet skulle avvisas. Som grund härför åbe-

ropade svaranden 17:9 sjölagen, enligt vilken dispaschören har exklusiv kompetens vid sjöförsäk-

ringstvister. Dispaschören var att se som en domstol i konventionens mening, med ett jurisdikt-

ionsområde omfattande hela riket, vilket gjorde det till rätt domstol i kärandens hemvistort. 

 

TR:n ansåg i likhet med svaranden att dispaschören uppfyllde samtliga de kriterier som EU-

domstolen (dåv. EG-domstolen) uppställt för att ett organ ska anses vara en domstol. Det ansågs 

inte heller främmande att enligt svenskt synsätt betrakta dispaschören som ett domstolsliknande 

organ, även om dispaschören inte formellt inordnats i den svenska domstolsorganisationen. TR:n 

framhöll härvid att dispasch får överklagas till allmän domstol och att överrätter ansett sig oför-

hindrade att tillämpa 10:20 st. 1 RB i fråga om hänvisning av mål till dispaschören, som alltså an-

setts utgöra ”lägre rätt”. Mot bakgrund av detta ansåg sig TR:n inte behörig att uppta tvisten till 

prövning, varvid käromålet avvisades.   

 

HovR:n noterade att frågan om art. 8 st. 1 p. 2 Luganokonventionen medgav en fördelning av tvis-

ter på olika domstolar efter deras sakliga kompetens, fick betydelse endast om dispaschören kunde 

ses som en domstol i konventionens mening. HovR:n framhöll härvid att dispaschören inte tagits 

upp i art. Va i protokoll nr. 1 till Luganokonventionen, som en med domstol likställd myndighet. 

Det påpekades samtidigt att dispaschörens avgöranden inte är exigibla, vilket innebar att en försäk-

ringstagare som ansökt om dispasch i Sverige inte kunde utverka en exekutionstitel, men samtidigt 

riskerade att drabbas av res judicataeffekter i försäkringsgivarens hemviststat. En läsning av art. 31 

Luganokonventionen gav vid handen att de avgöranden som var aktuella enligt konventionen 

skulle kunna verkställas. En viktig förutsättning för att dispaschören skulle kunna betraktas som en 

domstol saknades därmed. TR:n var därför behörig att uppta tvisten. 

 

HD konstaterade att art. 8 st. 1 p. 2 Luganokonventionen gav käranden en rätt att väcka talan mot 
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svaranden vid domstolen i den ort där rederiet hade sitt säte, det vill säga vid Stockholm TR. En-

ligt HD innebar regeln en förmån för försäkringstagaren, som generellt anses ha en svagare ställ-

ning än försäkringsgivaren. Skyddet kompletterades genom föreskrifter i art. 31 Luganokonvent-

ionen om att en verkställbar dom som meddelats i en konventionsstat också ska kunna verkställas i 

en annan konventionsstat. Enligt HD förutsatte art. 8 jämfört med art. 31 i konventionen en möj-

lighet för part att öppna ett rättegångsförfarande genom att yrka fullgörelse med sikte på att få en 

dom som kunde verkställas i konventionsstaterna. Den svenska ordningen innebar att käranden 

kunde bli tvungen att föra två processer innan verkställighet kunde ske; först en dispaschprocess 

och därefter, med dispaschen som grund, en talan om fullgörelse. Även om försäkringsgivaren i 

regel rättar sig efter dispaschörens avgörande, kunde en sådan ordning inte anses förenlig med 

konventionen. HD lämnade därför överklagan utan bifall. 

 

HD:s beslut ger upphov till en rad frågor avseende Bryssel I bis-förordningen. Det gäller sär-

skilt frågan om dispaschören är en domstol i den mening som aves. Även om ett klargörande 

härom hade varit angeläget, måste den slutsatsen dras, att NJA 2000 s. 3 inte ger något besked 

i den frågan. Bryssel I bis-förordningen bygger på begreppet ”domstol”, och frågan om dispa-

schören är att betrakta som en sådan i förordningens mening får bland annat betydelse för 

frågan om prorogation till dispaschören. Med hänsyn till att Bryssel I bis-förordningen med-

ger en fördelning av mål på olika domstolar allt efter deras sakliga kompetens, uppkommer 

även frågor om prorogation vid sjöförsäkringstvister, dels till dispaschören, dels till allmän 

underrätt. Slutligen måste behörighetsreglerna vid försäkringstvister, främst art. 11 Bryssel I 

bis-förordningen, samt reglerna om verkställighet av domar, att analyseras mot bakgrund av 

HD:s tolkning av Luganokonventionens motsvarande bestämmelser. 

3.1. OM SYFTET OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDET 

Bryssel I bis-förordningen har sin rättsliga grund i art. 81 FEUF, vari sägs att unionen ska 

utveckla ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder, vil-

ket bygger på principen om ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden och utomrättsliga 

avgöranden. Detta samarbete får inbegripa beslut om åtgärder om tillnärmning av medlems-

staternas lagar och andra författningar, vilket sker genom rådets och Europaparlamentets 

försorg. För att på ett mer ändamålsenligt sätt förverkliga den fria rörligheten av domar har 

förordningen utformats som ett så kallat dubbelt instrument, innefattande inte bara gemen-

samma bestämmelser om erkännande och verkställighet utan även regler om domstolarnas 

direkta behörighet.
90

 Syftet med förordningen är således inte bara att säkerställa erkännande 

och verkställighet av domstolsavgöranden, utan även att harmonisera behörighetsreglerna 

medlemsstaterna emellan. Harmoniserade behörighetsregler främjar förutsebarheten och stär-

ker därmed rättsskyddet, såtillvida att käranden kan fastställa vid vilken domstol han kan 

väcka talan, medan svaranden med rimlig säkerhet kan förutsäga vid vilken domstol han kan 

bli instämd.
91

 

 

Den bild av Bryssel I bis-förordningens syften som här målats upp är emellertid alldeles för 

schematisk; i verkligheten inkluderar förordningen syften i högre grad än vad som hittills 

gjorts gällande. Således kan Bryssel I bis-förordningens syfte även sägas vara att tillgodose 

krav på rättssäkerhet, partsautonomi, att minimera samtidiga förfaranden och se till att ofören-

liga domar inte meddelas i olika medlemsstater, att sörja för ömsesidigt förtroende mellan 
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rättsvårdande myndigheter och att bereda den typiskt svagare parten i ett avtalsförhållande 

högre skydd i form av förmånligare behörighetsregler.
92

 Å ena sidan är uttalade syften med ett 

visst instrument användbara verktyg vid tolkningen av detsamma. Å andra sidan kan det be-

reda svårigheter, i den mån två eller flera syften kolliderar. Den avvägning som då måste gö-

ras underlättas av förekomsten av en hierarki, där de olika syftena rangordnas efter inbördes 

vikt. Det finns emellertid ingen uttalad rangordning i Bryssel I bis-förordningen. Reglerna om 

erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden torde dock rimligen ligga i själva hjär-

tat av Bryssel I bis-förordningen,
93

 det ojämförligt viktigaste intresset vilket förordningen 

med stöd av art. 81 FEUF syftar till att säkerställa. Detta trots att reglerna i fråga endast utgör 

en förhållandevis liten del av det samlade regelverket, samtidigt som majoriteten av EU-

domstolens avgöranden kommit att röra frågor om domstols behörighet.
94

 

 

I art. 1.1 Bryssel I bis-förordningen stadgas att förordningen är tillämplig på ”privaträttens 

område”. Den omfattar inte skattefrågor, tullfrågor, förvaltningsfrågor eller statens ansvar för 

handlingar eller underlåtenhet vid utövandet av offentliga maktbefogenheter. Vidare ska för-

ordningen inte tillämpas på vissa i art. 1.2 uppräknade frågor, som visserligen i huvudsak är 

att hänföra till privaträttens område men som ändå är undantagna. Såväl begreppet ”privaträt-

tens område” som de från förordningens sakliga tillämpningsområde uppräknade undantagen 

ska tolkas autonomt.
95

 Att de frågor, som vid partikulärdispasch är att hänföra till dispaschö-

rens sakliga behörighet träffas av Bryssel I bis-förordningens tillämpningsområde, råder det 

inga tvivel om. ”Privaträttens område” omfattar sjöförsäkringstvister av det slag som ska upp-

tas till utredning och avgörande genom dispasch, och något undantag är inte stadgat härom. 

 

Vidare gäller en viktig begränsning i fråga om tvistens karaktär. Även om det inte uttalas i 

förordningen, är det förutsatt att förordningen endast ska tillämpas på internationella tvister.
96

 

Med andra ord krävs det någon form av anknytning till utlandet. I litteraturen har kravet på 

internationell anknytning formulerats som att målet från forumlandets synvinkel inte ska 

framstå som en rent intern angelägenhet.
97

 Begränsningen till tvister av internationell karaktär 

får givetvis viktiga konsekvenser för det obligatoriska dispaschförfarandet. Om tvisten inte 

uppfyller kravet på gränsöverskridande, och därmed framstår som en rent intern angelägenhet, 

är Bryssel I bis-förordningen inte tillämplig. 17:9 sjölagen ska då tillämpas fullt ut, och de 

spörsmål som diskuteras här kommer inte att aktualiseras.
98

 Här ska även 10 kap. RB nämnas, 

vilket upptar autonoma domsrättsregler för det fall Bryssel I bis-förordningen inte är tillämp-

lig. Bryssel I bis-förordningen är direkt tillämplig i förhållandet mellan EU:s medlemsstater, 

vilket innebär att 10 kap. RB inte kan tillämpas i förhållandet däremellan.
99
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3.2. FÖRHÅLLANDET TILL DEN NATIONELLA PROCESSRÄTTEN 

Att Bryssel I bis-förordningen utformats som ett dubbelt instrument med gemensamma be-

stämmelser för domstolarnas internationella samt, i vissa fall, lokala behörighet, innebär att 

förordningen griper in redan på processtadiet. I övrigt ankommer frågor av processuell karak-

tär på medlemsstaternas nationella lagar. Samspelet mellan Bryssel I bis-förordningen och 

den nationella processrätten kan förenklat sägas bygga på en uttalad skillnad mellan den in-

ternationella behörigheten, vilken regleras av förordningen, och övriga processförutsättningar, 

vilka måste bedömas under forumlandets nationella processrätt.
100

 De nationella bestämmel-

serna får dock inte ge upphov till sådan diskriminering som är förbjuden enligt EU-rätten.
101

  

 

Ett illustrativt exempel på förhållandet mellan förordningen och den nationella processrätten 

är rättsfallet Hagen, vilket rörde Brysselkonventionens behörighetsregler vid regresskrav. EU-

domstolen (dåv. EG-domstolen) uttalade, efter att ha lagt fast åtskillnaden mellan behörighet-

en och övriga processförutsättningar, att nationella regler inte fick tillämpas på ett sätt som 

kunde inverka menligt på konventionens effektivitet. Nationella regler, vilka satte upp hinder 

för prövningen av målet, fick enligt domstolen inte inkräkta på konventionens behörighetsreg-

ler.
102

 Den av EU-domstolen utstakade principen torde syfta till att skapa balans mellan med-

lemsstaternas processrätt och förordningens effektivitet.
103

 

 

EU-domstolen har även i senare rättsfall slagit fast att medlemsstaterna inte kan tillämpa sina 

inhemska processrättsliga regler på ett sätt som undergräver förordningens effektivitet. I rätts-

fallet Allianz SpA ställdes EU-domstolen inför frågan om ett förbud som en domstol i en med-

lemsstat meddelat i syfte att hindra en person från att väcka eller att vidhålla en talan i en an-

nan medlemsstat, på grund av att en sådan talan strider mot ett skiljeavtal, kunde anses oför-

enlig med Bryssel I-förordningen. Skiljeförfaranden omfattas inte av Bryssel- och Luganoreg-

lerna, men domstolen ansåg ändå att förfarandet stred mot Bryssel I-förordningen.
104

 EU-

domstolen uttalade härvid följande: 

 
”Även om ett förfarande inte omfattas av tillämpningsområdet för [Bryssel I-förordningen], kan förfaran-

det i fråga ändå få följder som undergräver förordningens ändamålsenliga verkan, eftersom det kan hindra 

uppnåendet av såväl syftet att göra reglerna om domstols behörighet på privaträttens område mer enhet-

liga som syftet med den fria rörligheten för domar avseende detta område. Detta är i synnerhet fallet när 

ett sådant förfarande utgör hinder för att en domstol i en annan medlemsstat utövar den behörighet som 

ankommer på den i enlighet med [Bryssel I-förordningen].”
105

 

 

Även om Bryssel I bis-förordningen upptar regler om domstols behörighet, föreligger ändå 

en möjlighet för medlemsstaterna att fördela mål på olika domstolar allt efter deras kompe-

tens. Det ska här erinras om den i svensk rätt sedan länge vedertagna uppdelningen mellan 
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lokal, saklig och funktionell behörighet.
106

 Medan art. 11.a Bryssel I bis-förordningen end-

ast reglerar den internationella, externa behörigheten, reglerar art. 11.b Bryssel I bis-

förordningen även den lokala behörigheten, på så sätt att ”domstolen vid en viss ort” inom 

medlemsstaten pekas ut som behörig. Förordningen ingriper emellertid inte i den sakliga 

behörighetsfördelningen inom den medlemsstat som är behörig enligt förordningen, och 

torde inte heller ingripa i den funktionella fördelningen.
107

 Som EU-domstolen har uttalat, 

ankommer det på varje medlemsstat att själv organisera sitt domstolsväsende.
108

 En sådan 

behörighetsfördelning ter sig helt naturlig. Om domstolarna i en viss medlemsstat pekas ut 

som internationellt behöriga, innebär det till exempel inte att part kan anhängiggöra en 

talan i strid med instansordningen, eller, hos en domstol som helt saknar saklig kompetens 

att befatta sig med de för tvisten aktuella frågorna. 

 

I NJA 2000 s. 3 fann HD att försäkringstagarens rätt enligt art. 11.b Bryssel I bis-

förordningen att väcka talan ”vid domstolen för den ort” där försäkringstagaren hade hem-

vist, gick före den svenska ordningen med obligatoriskt dispaschförfarande. Rättsfallet ger 

anledning till reflektion kring den behörighetsfördelning som nu står i förgrunden. Den 

gängse uppfattningen har varit, och torde fortfarande vara, att den sakliga behörighetsför-

delningen ankommer på medlemsstaternas lagar.
109

 Om domstolarna för en viss ort i en 

medlemsstat pekas ut som lokalt behöriga, vilket är fallet vid en tillämpning av art. 11.b 

Bryssel I bis-förordningen, innebär det inte att tvisten ska upptas bokstavligen i denna ort, 

utan i den domsaga som orten tillhör. I Sverige ska vissa tvister som rör anställningsavtal 

till exempel upptas av AD som första instans. AD:s domsaga omfattar i det fallet hela riket, 

vilket även gäller vid tillämpningen av Bryssel I bis-förordningen. På samma sätt förhåller 

det sig med dispaschören, vars domsaga omfattar hela riket.
110

 

 

Givet att dispaschören är en domstol i Bryssel I bis-förordningens mening, står NJA 2000 

s. 3 således i strid med behörighetsfördelningen. Eftersom dispaschören har exklusiv kom-

petens att uppta sjöförsökringstvister till handläggning, och dessutom en jurisdiktion som 

omfattar hela riket, förefaller ordningen med obligatoriskt dispaschförfarande vara förenlig 

med Bryssel I bis-förordningens behörighetsfördelning.
111

 HD kan med samma resone-

mang lastas för att inte ha tagit tillbörlig hänsyn till detta. NJA 2000 s. 3 grundar sig dock 

på speciella omständigheter och går därmed inte nödvändigtvis emot den vedertagna behö-

righetsfördelningen.
112

 Inte desto mindre utgör det ett argument mot att underkänna det 

obligatoriska dispaschförfarandet, och något att hålla i minnet i den fortsatta framställning-

en. 
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3.3. BEGREPPET DOMSTOL 

3.3.1. DOMSTOLEN I BRYSSEL I BIS-FÖRORDNINGEN 

I Bryssel I bis-förordningen används genomgående begreppet ”domstol” för att ange domsto-

lens behörighet, dess befogenheter i fråga om erkännande och verkställighet, och i allmänhet 

dess roll inom det system för rättsligt samarbete som förordningen föreskriver och reglerar. 

Frågan om medlemsstaternas möjlighet att fördela mål på olika domstolar allt efter deras sak-

liga kompetens, är beroende av huruvida det handläggande organet utgör en domstol i Bryssel 

I bis-förordningens mening. Om dispaschören inte utgör en domstol sätts regeln i 17:9 sjöla-

gen ur spel, eftersom medlemsstaterna inte kan fördela mål som faller inom förordningens 

sakliga tillämpningsområde på andra organ än domstolar, utan är förpliktade att tillhandahålla 

en lokalt behörig domstol.
113

 Det är således mot denna bakgrund av yttersta vikt att fastställa 

huruvida dispaschören utgör en domstol som därmed omfattas av Bryssel I bis-förordningen 

eller inte. I NJA 2000 s. 3 var HovR:n som bekant av uppfattningen att dispaschören inte var 

en domstol i den mening som avses, medan HD lämnade frågan obesvarad. 

 

Begreppet ”domstol” har inte definierats i Bryssel I bis-förordningen, vilket kan förefalla an-

märkningsvärt med tanke på att förordningen till stora delar bygger på begreppet. Avsaknaden 

beror inte på förbiseende av lagstiftaren, utan är resultatet av en medveten underlåtenhet att 

uppta en definition av begreppet. I sitt ändringsförslag till förordningen påpekade kommiss-

ionen utan omsvep att någon definition av begreppet inte upptagits.
114

 På vissa håll har be-

greppet ansetts omfatta varje organ som agerar självständigt i förhållande till statsapparaten, 

och vars avgöranden föregås av en judiciell procedur som uppvisar de typiska karaktärsdragen 

för en sådan, i synnerhet med iakttagande av kontradiktionsprincipen.
115

 

 

I art. 2 Bryssel I bis-förordningen definieras ”dom” som varje avgörande som har meddelats 

av en domstol i en medlemsstat oavsett dess rubricering, såsom dom, beslut, förordnande om 

verkställighet, samt domstolstjänstemans beslut i fråga om rättegångshinder. En läsning av 

artikelns ordalydelse ger således vid handen att frågan om ett visst avgörande utgör en dom är 

avhängigt frågan om det organ som avgjort saken utgör en domstol i Bryssel I bis-

förordningens mening. Bryssel I bis-förordningens övergripande syften är som tidigare 

nämnts dels att harmonisera medlemsstaternas behörighetsregler, dels att säkerställa ömsesi-

digt erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden.
116

 Att lagstiftaren upptagit en de-

finition av begreppet ”dom” framstår således som följdriktigt; det borgar för en enhetlig till-

lämpning och är därmed ägnat att på ett ändamålsenligt sätt förverkliga ett av förordningens 

syften. Dock kan valet att inte uppta en definition av begreppet ”domstol” ifrågasättas på 

samma premisser. 

 

Det råder inga tvivel om att domsbegreppet i Bryssel I bis-förordningen ska tolkas autonomt. 

På samma sätt förhåller det sig med domstolsbegreppet.
117

 Domstolsbegreppet ska således ges 

sitt innehåll med hänsyn till förordningens struktur och syfte, samt – i andra hand – med beak-
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tande av de allmänna principer som kan härledas ur medlemsstaternas rättsordningar. Begrep-

pet får alltså sitt innehåll fastställt i ljuset av det system i vilket det ingår. Att hämta vägled-

ning ur förordningens övriga innehåll ligger väl i linje med en sådan utgångspunkt. Av art. 1 

Bryssel I bis-förordningen följer att förordningen är tillämplig på privaträttens område, obe-

roende av vilket slag av domstol det är frågan om. De frågor som ryms inom förordningens 

tillämpningsområde klassificeras således utifrån deras natur, utan hänsyn till karaktären av 

den domstol som handlägger eller har handlagt tvisten. Förordningen ska således tillämpas 

oberoende av om frågan uppkommer i en allmän domstol, en förvaltningsdomstol eller någon 

slags specialdomstol.
118

 

 

Att Bryssel I bis-förordningen bygger på ”domstols” behörighet, och syftar till att säkerställa 

ömsesidigt erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden, innebär att rättsliga förfa-

randen inför andra myndigheter i princip faller utanför förordningen. En sådan tolkning fram-

går av art. 3 Bryssel I bis-förordningen, vari förskrivs att med begreppet domstol enligt för-

ordningen avses även vissa angivna myndigheter, i den utsträckning de är behöriga i frågor 

som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Artikeln i fråga lyder enligt följande: 

 
I denna förordning avses med domstol följande myndigheter i den utsträckning de är behöriga i frågor som om-

fattas av tillämpningsområdet för denna förordning: 

 

a)  I Ungern, vid summarisk process i mål om betalningsföreläggande (fizetési meghagyásos 

eljárás), notarien (közjegyző). 

b)  I Sverige, vid summarisk process i mål om betalningsföreläggande och handräckning, Krono-

fogdemyndigheten. 

Andra myndigheter än de i art. 3 angivna faller alltså utanför Bryssel I bis-förordningen, även 

om de skulle vara behöriga i frågor inom förordningens sakliga tillämpningsområde. Med-

lemsstaterna utser i regel inte administrativa organ som behöriga i frågor av det slaget. Det 

finns dock fall där andra myndigheter än domstolar på något sätt är involverade i rättskip-

ningen.
119

 För Sveriges vidkommande görs ett betydande undantag i fråga om Kronofogde-

myndigheten (KFM), som enligt art. 3 Bryssel I bis-förordningen är att likställa med begrep-

pet ”domstol”. I kommissionens förslag till Bryssel I-förordningen angavs att syftet med be-

stämmelsen var att ta hänsyn till särskilda processrättsliga regler i Sverige,
120

 vilka återfinns i 

lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). KFM fullgör uppgifter 

som vanligtvis, vid en internationell utblick, ankommer på domstolar. Det ansågs därför nöd-

vändigt att utvidga domstolsbegreppet för att låta KFM:s utslag omfattas av reglerna om er-

kännande och verkställighet.
121

 Den summariska processen hos KFM uppvisar möjligtvis inte 

de typiska karaktärsdragen för en judiciell process. KFM:s behörighet är dessutom inte helt 

och hållet tvingande, utan målet ska överlämnas till TR:n om ansökan bestrids och sökanden 

gör en begäran därom.
122
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Ett e contrarioslut av art. 3 Bryssel I bis-förordningen leder till slutsatsen att en åtskillnad görs 

mellan domstolar och förvaltningsmyndigheter, och att beslut meddelade av förvaltningsmyn-

digheter faller utanför förordningens domsbegrepp, även om det skulle röra privaträttsliga 

ämnen inom förordningens sakliga tillämpningsområde. För att omfattas av förordningen för-

utsätts således att saken ska avgöras eller har avgjorts av en domstol.
123

 Art. 3 Bryssel I bis-

förordningen kan jämföras med art. 62 Lugano II-konventionen, vari föreskrivs att med be-

greppet ”domstol” i konventionen förstås varje myndighet som av en konventionsstat utsetts 

som behörig i frågor som omfattas av konventionens tillämpningsområde. Det har sagts att 

Lugano II-konventionen därmed går ett steg längre, genom att identifiera de domstolar som 

ska tillämpa konventionen utifrån den funktion de fyller, snarare än utifrån deras formella 

klassificering i den nationella lagstiftningen.
124

 Lagstiftningstekniken i art. 3 Bryssel I bis-

förordningen kan kritiseras just på den grunden, att den öppnar upp för en bestämning av 

domstolsbegreppet med utgångspunkt i den nationella terminologin, när den nationella klassi-

ficeringen av organet i princip ska vara ovidkommande. 

 

Det har i fråga om art. 62 i Bryssel I-förordningen, vilken i allt väsentligt motsvarar art. 3 

Bryssel I bis-förordningen, gjorts gällande att artikeln förlorat sin betydelse och att en analog 

tillämpning av art. 62 Lugano II-konventionen är mer lämplig.
125

 Dock kvarstår det faktum att 

lagstiftaren valde samma lagtekniska lösning i Bryssel I bis-förordningen som i dess före-

gångare. Därmed föranleder lagtextens ordalydelse alltjämt den tolkning som här ovan be-

rörts, det vill säga att förordningen gör en åtskillnad mellan domstolar och förvaltningsmyn-

digheter, och att rättsliga förfaranden inför de senare i princip inte omfattas. Det ska dock 

återigen framhållas, att Bryssel I bis-förordningen tillhandahåller ett autonomt domstolsbe-

grepp, och att ett visst organ som formellt pekats ut som en förvaltningsmyndighet i en med-

lemsstat, skulle kunna betraktas som en domstol enligt förordningen. Det beror helt och hållet 

på om organet uppfyller kriterierna för detta. I linje härmed har det föreslagits att beslut med-

delade av en förvaltningsmyndighet skulle kunna omfattas av förordningens regler om erkän-

nande och verkställighet, om organet uppfyllde kraven på självständighet och kontradiktion, 

vilka ligger i hjärtat av domstolsprocessen.
126

 

3.3.2. BEGREPPET DOMSTOL ENLIGT ARTIKEL 267 FEUF 

EU-domstolen har ännu inte uttalat sig om innebörden av begreppet ”domstol” i Bryssel I bis-

förordningen. Fast rättspraxis från EU-domstolen finns emellertid att tillgå vad avser dom-

stolsbegreppet i art. 267 FEUF. I NJA 2000 s. 3 ansåg sig TR:n vara oförhindrad att hämta 

vägledning ur den praxis som utvecklats avseende begreppet i fördragsartikeln. En sådan 

tolkningsoperation, genom vilken Bryssel I bis-förordningens domstolsbegrepp hämtar sitt 

innehåll i det redan ”färdiga” begrepp som utvecklats avseende förhandsavgörandeinstitutet, 

har även stöd i den diskussion som följde i kölvattnet av NJA 2000 s. 3.
127

 

 

Några allmänna synpunkter på grunderna för en sådan tolkning kan presenteras redan här. En 
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systematisk tolkning av begreppet ”domstol”, av det slag som nu är för handen, kan sägas 

bygga på grundantagandet att rättstillämparen har att utgå från att lagstiftaren, eller den högsta 

instansen genom sin praxis, så långt möjligt försöker undvika motsägelser inom systemet. Om 

EU-domstolen genom sin praxis tillhandahållit ett utbyggt begrepp, talar starka skäl för att 

samma begrepp – därest det dyker upp någon annanstans inom lagstiftningen – ska ges 

samma innebörd, vilket sammanhänger med ambitionen att se rättsordningen som en enhet. I 

denna sin ambition har rättstillämparen all anledning att utgå från principen om terminologins 

enhetlighet. Ett förmodligen starkare argument bygger på att begreppet domstol i art. 267 

FEUF ska tolkas autonomt, vilket innebär att det kan antas ha fått delar av sitt innehåll fast-

ställt genom de principer som kan härledas ur medlemsstaternas rättsordningar. En autonom 

tolkningsoperation, varigenom begreppet ”domstol” i Bryssel I bis-förordningen ges ett själv-

ständigt innehåll, kan tänkas bygga på samma principer och därmed ges ett liknande innehåll. 

Slutligen kan tolkningsoperationen motiveras av att EU-domstolen i sin praxis syftat till att 

skilja nationella domstolar från nationella förvaltningsmyndigheter, en gränsdragning som 

även gäller i fråga om Bryssel I bis-förordningen. 

 

Begreppet domstol enligt art. 267 FEUF har givits en vidare innebörd än vad som i svensk rätt 

avses med begreppet. Frågan om vilka domstolar som är behöriga att begära förhandsavgö-

rande har av EU-domstolen beskrivits som en helt unionsrättslig fråga.
128

 Generaladvokat 

Gands har i sitt förslag till förhandsavgörande i målet Vaassen förklarat att en autonom tolk-

ning av begreppet är nödvändig för att säkerställa syftet med art. 267, nämligen att garantera 

en enhetlig tolkning och tillämpning av unionsrätten.
129

 Att det nationella domstolsbegreppet 

inte används har förklarats bero på att vissa organ med dömande funktioner i så fall skulle 

hamna utanför tillämpningsområdet för art. 267, om de formellt inte pekats ut som domstolar i 

den nationella rättsordningen. Det i sin tur skulle innebära att tolkningsfrågor av betydelse för 

EU-rättens enhetliga tillämpning inte skulle kunna hänskjutas till EU-domstolen.
130

 Samtidigt 

måste ordningen med förhandsavgöranden bevara sin effektivitet. Om alla nationella organ 

tilläts samarbeta med EU-domstolen, skulle domstolens egen ställning som domstol och 

främsta representant för den dömande makten inom EU äventyras.
131

 De kriterier som dom-

stolen uppställt får således till följd att vissa organ utesluts ur begreppet. För svenskt vid-

kommande har till exempel Skatterättsnämnden inte ansetts utgöra domstolar, medan Högsko-

lans överklagandenämnd ansetts göra det.
132

 

 

Det har redan nämnts att de kriterier som EU-domstolen har ställt upp vid avgörande av om 

ett visst organ ska anses vara en domstol enligt art. 267 FEUF, på goda grunder kan anses äga 

tillämpning också i fråga om begreppet domstol enligt Bryssel I bis-förordningen. De omstän-

digheter som domstolen har beaktat i sin bedömning är 1) om organet är upprättat enligt lag, 

2) om det är av stadigvarande karaktär, 3) om dess jurisdiktion är av tvingande art, 4) om för-
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farandet är kontradiktoriskt, 5) om organet tillämpar rättsregler, 6) om organet utövar verk-

samhet av rättskipningskaraktär samt, slutligen, 7) om det har en oberoende ställning.
133

 

 

Kravet på att organet ska vara upprättat enligt lag har i litteraturen beskrivits som en ganska 

oprecis omständighet. Matz har valt att istället benämna det ”offentlighetskriteriet”, eftersom 

det torde handla om organets koppling till det offentliga snarare än den konstitutionella di-

mension ett krav på upprättande enligt lag tycks fästa vikt vid. Enligt Matz finns det nämligen 

ingenting som tyder på att det skulle spela någon roll huruvida organet upprättats av den lag-

stiftande eller av den verkställande makten.
134

 Om organets inrättande framgår av lag tycks 

EU-domstolen regelmässigt ha ansett kravet på upprättande vara uppfyllt.
135

 Av vad som tidi-

gare redogjorts för vad gäller dispaschörens rättsliga grund framgår att organet upprättats ge-

nom bestämmelser i sjölagen. Inrättandet genom lagform ger dispaschören – även om det nu 

inte skulle ha någon betydelse – konstitutionell tyngd, och kravet på upprättande enligt lag får 

otvivelaktigt anses uppfyllt. 

 

För att det hänskjutande organet ska betraktas som en domstol har EU-domstolen vidare ställt 

upp ett krav på att organet ska vara av stadigvarande karaktär. Kriteriet har inte ägnats sär-

skilt mycket uppmärksamhet av EU-domstolen, men av praxis kan man sluta sig till att krite-

riet torde vara uppfyllt så länge organet är inrättat permanent.
136

 I den svenska grundlagen 

kommer ett liknande förbud till uttryck i 2:11 st. 1 RF, som stadgar ett absolut förbud mot 

vissa typer av domstolar.
137

 Förbudet sätter upp hinder mot inrättande av domstol för redan 

begången gärning eller viss tvist eller i övrigt för ett visst mål, men hindrar inte att domstolar 

inrättas för viss tid. Kravet enligt art. 267 FEUF på att domstolen ska vara av stadigvarande 

karaktär, inrymmer även sådana tillfälliga domstolar. Generaladvokaten Léger framhöll i 

rättsfallet Mannesmann att ett organs tillkomst genom lag vittnar om avsikten att varaktigt 

inrätta instansen i fråga, utan någon tidsmässig begränsning av dess behörighet.
138

 Kriteriets 

tillämpning på dispaschören vållar inga svårigheter. Lagstiftaren har inte satt upp någon tids-

mässig begränsning avseende dispaschörsväsendet, vilket endast kan föranleda slutsatsen att 

inrättandet löper på obegränsad tid. 

 

Vidare ska jurisdiktionen vara av tvingande art. Kravet kan sägas innebära att en part ska 

kunna anhängiggöra en tvist oberoende av motpartens samtycke. Domstolens behörighet ska 

med andra ord inte vara villkorad av att någon part motsätter sig detta.
139

 Frågan är ofta 

okomplicerad när det handlar om statliga organ inlemmade i en medlemsstats domstolsorgani-

sation. Bedömningssvårigheter uppkommer framför allt i anslutning till olika privata skiljeor-

gan.
140

 För dispaschörens del vållar kriteriet inte några svårigheter. Den exklusiva behörighet 
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som framgår av 17:9 sjölagen torde vara tillräcklig för att man ska kunna sluta sig till att dis-

paschörens jurisdiktion är tvingande. 

 

Vidare uppställs ett krav på kontradiktoriskt förfarande, det så kallade ”inter partes-kriteriet”. 

Kravet på kontradiktoriskt förfarande är inte ett absolut kriterium,
141

 utan snarare en omstän-

dighet som talar för att organet ska vara att betrakta som en domstol i den mening som avses i 

art. 267 FEUF. Omständigheter som EU-domstolen tagit fasta på vid bedömningen är 

huruvida parterna har möjlighet att ta del av och yttra sig över material som tillförts av mot-

parten, om möjligheter till muntlig förhandling förekommer och om parterna ges rätt att inge 

bevisning. Att parterna bestämmer förfarandets omfattning har också beaktats inom ramen för 

bedömningen.
142

   

 

Att domstolen i denna bedömning inte enbart fäster blicken på de rättsregler som bär upp för-

farandet bekräftas av domstolens ställningstagande i rättsfallet Abrahamsson. I rättsfallet utta-

lade domstolen att: 

 
”Av […] bestämmelser i lagar och andra författningar […] framgår att Överklagandenämnden är upprät-

tad enligt lag och är av stadigvarande karaktär samt att den – trots att den är en förvaltningsmyndighet – 

utöver rättskipning och tillämpar rättsregler samt att förfarandet vid nämnden är kontradiktoriskt, även om 

detta inte uttryckligen anges i förvaltningslagen.” (Författarens kursivering).
143

 

 

Att dispaschförfarandet i praktiken bärs upp av kontradiktionsprincipen har tidigare slagits 

fast. Visserligen saknas en uttrycklig lagregel därom, men det förhållandet tycks av allt att 

döma sakna betydelse vid bedömningen av huruvida förfarandet är kontradiktoriskt. De krite-

rier som EU-domstolen fäst vikt vid i sin bedömning av kontradiktionskriteriet – det vill säga 

möjligheter att hålla muntlig förhandling, att inkomma med yttranden, bevisning och liknande 

– utgör en integrerad del av dispaschförfarandet. Även om graden av kontradiktion i förfaran-

det inte på något sätt är utslagsgivande som kriterium, är det alltjämt en faktor som beaktas i 

EU-domstolens bedömning och en omständighet som talar för att organet ska vara att betrakta 

som en domstol. 

 

Vidare har EU-domstolen ställt upp ett krav på att det dömande organet ska tillämpa rättsreg-

ler. Praxis avseende detta kriterium är knapphändig. Som en utgångspunkt torde kravet avse 

att det dömande organet ska tillämpa rättsregler snarare än billighetsregler.
144

 Frågan har bli-

vit föremål för bedömningssvårigheter i fråga om överklagad skiljedom, varvid EU-domstolen 

fann att ett organ kunde vara att betrakta som en domstol, trots att det ifrågavarande organet 

tillämpade rätt och billighet.
145

 Dispaschören tillämpar rättsregler i sin verksamhet, vilket i 

praktiken innebär försäkringsavtalsrättsliga regler. Kriteriet kan svårligen antas vålla problem 

i förevarande sammanhang. 

 

Vidare har EU-domstolen ställt upp ett krav på att organet ska utöva verksamhet av rättskip-
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ningskaraktär. EU-domstolen har i fråga om detta kriterium uttalat att den nationella domsto-

len endast har befogenhet att begära förhandsavgörande i de fall en tvist är anhängig vid dom-

stolen, och om det avgörande som ska fällas inom ramen för den nationella processen har ka-

raktären av dom.
146

 I sin bedömning av huruvida avgörandet är av rättskipningskaraktär har 

domstolen bland annat lagt vikt vid huruvida avgörandet är bindande för parterna eller inte.
147

 

I rättsfallet Österreichischer Gewerkschaftsbund prövades huruvida ett organ, vars avgöran-

den inom ramen för ett visst förfarande resulterade i en fastställelsedom men inte avgjorde en 

tvist mellan namngivna personer, var av rättskipningskaraktär. Domstolen uttalade att: 
 

”[ä]ven om förfarandet i fråga uppvisar kännetecken som är mindre karakteristiska för domstolsförfaran-

det […] – det kan nämnas att Oberster Gerichtshof inte avgör rättstvister som rör en konkret rättssak mel-

lan namngivna personer, att den måste grunda sin bedömning på de av sökanden uppgivna sakomständig-

heterna utan att kunna kontrollera dessa samt att avgörandet har fastställande karaktär och enbart sam-

manslutningar kan väcka talan – är förfarandet likväl avsett att leda till ett avgörande av rättskipningska-

raktär.”
148

  

 

Förutom karaktären av själva avgörandet har EU-domstolen även fäst vikt vid karaktären av 

verksamheten. För att ett organ ska ha rätt att framställa en begäran om förhandsavgörande, 

krävs att de uppgifter som det fullgör i det förfarande i vilket förhandsbeskedet framställs är 

av rättskipande karaktär. Här går en skiljelinje mellan å ena sidan dömande uppgifter, och å 

andra sidan administrativa uppgifter. EU-domstolen kontrollerar således exakt vilka uppgifter 

organet fullgör i det särskilda normativa sammanhang i vilket det framställt sin begäran.
149

 I 

förevarande sammanhang ska det erinras om att dispaschörens avgöranden utmynnar i en 

slags fastställelsedom som vinner laga kraft. Parterna kan visserligen inte utverka en exekut-

ionstitel, men det saknar av allt att döma betydelse för frågan om dispaschören utövar verk-

samhet av rättskipningskaraktär. Vidare kan de uppgifter som dispaschören fullgör, till ytter-

mera visso, inte betraktas som annat än ”dömande”. Sammantaget torde därför dispaschören 

utöva rättskipande verksamhet. 

 

Kravet på att domstolen ska ha en oberoende ställning innebär framför allt att domstolen ska 

vara utomstående i förhållande till den myndighet som fattat det omtvistade beslutet. Internat-

ionellt privaträttsliga tvister bygger emellertid inte på premissen att det är ett omtvistat myn-

dighetsbeslut som är uppe för prövning. Denna aspekt av bedömningen måste därför sakna 

relevans för frågan om domstolens oberoende ställning enligt Bryssel I bis-förordningen. I 

övrigt rymmer begreppet oberoende ställning enligt EU-domstolen två aspekter; en yttre 

aspekt och en inre aspekt. Den yttre aspekten kan sägas förutsätta att organet i fråga är skydd-

dat mot ingripanden eller yttre påtryckningar som kan äventyra dess medlemmars oberoende 

bedömning av den tvist de har att pröva. Det förutsätter att det finns skyddsregler för dem som 

har att döma och som garanterar integriteten och friheten i förhållanden till yttre omständig-

heter, såsom att de är oavsättliga. Den inre aspekten tar sikte på opartiskheten hos dem som 

har att döma i tvisten, vilket förutsätter en fullständig avsaknad av intresse för tvistens före-

mål, i annat än vad som följer av en strikt tillämpning av rättsreglerna.
150
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Kriterierna för oberoende ställning och opartiskhet förutsätter att det finns garantier i form av 

regler – särskilt vad gäller organets sammansättning, utnämningar, tjänsternas varaktighet och 

grunderna för medlemmarnas röstnedläggelse, jäv och avsättning – som utesluter all form av 

rimligt tvivel vad gäller medlemmarnas förmåga att inte låta sig påverkas av utomstående 

intressen. För att oberoendekriteriet ska vara uppfyllt krävs att de fall i vilka organets ledamö-

ter kan avsättas framgår av uttryckliga bestämmelser i lag.
151

 

 

Kravet på oberoende kan knappast sägas vara ett kriterium som antingen föreligger eller inte 

föreligger. Det bör snarare uttryckas som att ett organ kan vara oberoende i mer eller mindre 

utsträckning.
152

 För svensk del kommer domstolarnas oberoende till uttryck i 11:3 RF. 

Svenska förvaltningsmyndigheter intar en särställning jämfört med andra medlemsstater, ef-

tersom de enligt 12:2 RF är konstitutionellt oberoende i sin tillämpning av rättsregler i ett en-

skilt fall. I flertalet medlemsstater är förvaltningen direkt underställd regeringsmakten, så kal-

lat ministerstyre.
153

 Om dispaschören är att betrakta som en myndighet enligt RF:s myndig-

hetsbegrepp, vilket mycket talar för, torde 12:2 RF skydda dispaschören i nu aktuellt hänse-

ende.
154

 För dispaschörens del kan det även noteras att enligt 17:2 st. 3 sjölagen gäller RB:s 

regler om domarjäv. Även i övrigt finns regler som syftar till att motverka intressekonflikter. 

Härvid kan nämnas de enligt 15 § dispaschörsförordningen uppställda kraven på att dispa-

schören inte får driva sjöfart eller sjöförsäkringsverksamhet och inte heller i övrigt befatta sig 

med tjänst, uppdrag eller verksamhet som kan hindra hans befattning med dispaschörsgö-

romålen. Dessutom finns regler om tjänstens varaktighet, vilken enligt 14 § dispaschörsför-

ordningen uppgår till sex år. Bestämmelser om förordnandets upphörande återfinns i 18 § 

dispaschörsförordningen. Sammantaget uppvisar dispaschören alltså en hög grad av obero-

ende. 

3.4. PROROGATION 

3.4.1. ALLMÄNT OM PROROGATION 

Det finns goda skäl för att behandla reglerna om prorogation i anslutning till analysen av 

domstolsbegreppet. För det första bygger prorogation precis som Bryssel I bis-förordningens 

behörighetsregler i övrigt på ”domstols” behörighet. För att avsteg från förordningens disposi-

tiva behörighetsregler över huvud taget ska komma på tal krävs prorogation till en domstol 

eller domstolarna i en viss medlemsstat. Frågan om dispaschören är en domstol i förordning-

ens mening gör sig alltså gällande även i fråga om prorogation. Dessutom bygger reglerna om 

prorogation på partsautonomin, vilket i sig är ett intresse som kan komma att aktualiseras och 

bli bestämmande för innehållet i domstolsbegreppet vid en autonom tolkning.
155

 

 

Bryssel I bis-förordningens regler om prorogation sätter nationella regler om prorogation ur 

spel i enlighet med principen om EU-rättens företräde.
156

 Det ska här erinras om prorogations-

regeln i 10:17 RB, vilken alltså inte gäller i de fall Bryssel I bis-förordningen är tillämplig. 
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Behörighetsfördelningen mellan förordningen och medlemsstaterna torde dock alltjämt gälla i 

fråga om prorogation. Förordningen inverkar således på den internationella och lokala behö-

righeten, medan den sakliga och funktionella behörigheten ankommer på medlemsstaternas 

nationella lagar. Det innebär till exempel att prorogation till HD, som saknar funktionell behö-

righet att uppta mål som första instans, eller till AD i mål som faller utanför domstolens sak-

liga behörighet, ska hänvisas till rätt forum.
157

 

 

Art. 25 Bryssel I bis-förordningen bygger på principen om prorogationsfrihet inom förord-

ningens tillämpningsområde. Prorogation innebär att ett avtal mellan parterna om att en viss 

domstol eller domstolarna i en medlemsstat, alternativt konkurrerande domstolar i flera med-

lemsstater,
158

 ska vara behöriga att avgöra en redan uppkommen tvist eller framtida tvister i 

anledning av ett bestämt rättsförhållande. En sådan klausul i ett avtal har prorogativ – det vill 

säga behörighetsgrundande – verkan gentemot den eller de domstolar som pekas ut. På mot-

svarande sätt har klausulen behörighetsuteslutande effekt för andra domstolar i medlemssta-

terna, så kallad derogativ verkan. Av artikeln framgår att behörigheten för den eller de utpe-

kade domstolarna ska vara exklusiv, om inte annat avtalats mellan parterna. I de fall en med-

lemsstats domstolar i allmänhet pekas ut som behöriga, är det upp till medlemsstaten i fråga 

att i enlighet med nationella regler sörja för att ett lokalt behörigt forum tillhandahålls.
159

 En-

ligt 2 § lag (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om 

erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden, är Stockholms TR allmänt 

reservforum. 

 

I art. 26 Bryssel I bis-förordningen regleras så kallad tyst prorogation. Tyst prorogation inne-

bär att domstolen blir behörig i det fall svaranden går i svaromål inför denna. Prorogation 

enligt art. 25 samt så kallad tyst prorogation enligt art. 26 Bryssel I bis-förordningen, har före-

träde även framför skyddsreglerna i art. 15.
160

 Vid försäkringstvister där försäkringstagaren är 

svarande föreligger dock en skyldighet för domstolen att, innan den förklarar sig behörig, sä-

kerställa att svaranden har informerats om sin rätt att bestrida domstolens behörighet och om 

följderna av att gå eller inte gå i svaromål. Detta framgår av art. 26.2 Bryssel I bis-

förordningen. 

 

För att ett avtal ska vara giltigt krävs att det har ingåtts i enlighet med de formkrav som anges 

i art. 25.1.a-c Bryssel I bis-förordningen. Enligt det första alternativet kan avtalet ingås skrift-

ligen, eller muntligen med en skriftlig bekräftelse. Det andra alternativet innebär att avtalet 

ingås i en form som stämmer överens med den praxis som utbildat sig mellan parterna. Det 

tredje och sista alternativet gäller enbart vid internationell handel och innebär att avtalet kan 

ingås i en form som stämmer överens med handelsbruk eller annan sedvänja som parterna 

kände till eller borde ha känt till, och som är allmänt känd och som regelmässigt iakttas av 

parterna i sådana avtal vid det ifrågavarande slaget av handel. 

 

Det har ansetts föreligga ett behov av skydd för den mot vilken en prorogationsklausul åbero-

pas, men vars samtycke till avtalet inte kan anses otvetydigt uttryckt. Ett önskemål härvid har 

                                                           
157

 Jfr ovan avsnitt 3.2. 
158

 Se t.ex. case 23/78, Meeth v. Glacetal [1978] ECR 2133. 
159

 Ülrich & Mankowski, s. 456. 
160

 Mål C-111/09, Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group mot Michal Bilas, REG 2010 s. 

I-4545. 



33 
 

varit att undvika att en part överraskas av en åberopad prorogationsklausul som mer eller 

mindre smugits in i ett huvudavtal. Samtidigt fyller prorogationsklausuler i allmänhet en vik-

tig funktion i kommersiella avtalsförhållanden. Formkraven i art. 25 Bryssel I bis-

förordningen utgör således en avvägning mellan dessa intressen.
161

 Även om det inte klart 

framgår av bestämmelsens ordalydelse kan art. 25 Bryssel I bis-förordningen sägas innefatta 

ett krav på samtycke mellan parterna, vilket framgår av en autonom tolkning. Parterna ska 

vara överens om vilken eller vilka domstolar som prorogationsavtalet omfattar. Om det inte 

föreligger faktisk konsensus i detta hänseende, är prorogationsavtalet behäftat med en brist 

och ska inte ges någon effekt.
162

 

3.4.2. PROROGATION VID SJÖFÖRSÄKRINGSTVISTER 

I art. 15 Bryssel I bis-förordningen regleras de fall vid försäkringstvister då förordningen tillå-

ter avsteg från behörighetsreglerna genom avtal. Endast begränsad partsautonomi medges 

härvid. Enligt art. 25.4 är ett avtal om domstols behörighet ogiltigt om det strider mot be-

stämmelserna i art. 15 Bryssel I bis-förordningen. Art. 15 innehåller inga regler för formkra-

ven vid utformandet av sådana prorogationsavtal, och hänvisar inte heller till art. 25 Bryssel I 

bis-förordningen. Trots det gäller formkraven i art. 25 även i fråga om art. 15.
163

 Art. 15 Brys-

sel I bis-förordningen stipulerar följande: 

 
Avvikelser från bestämmelserna i detta avsnitt får endast ske genom ett avtal som 

 

1. har ingåtts efter tvistens uppkomst, 

 

2. ger försäkringstagaren, den försäkrade eller en förmånstagare rätt att väcka talan vid andra domstolar 

än den som anges i detta avsnitt, 

 

3. har ingåtts mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare, vilka vid försäkringsavtalets ingående 

hade hemvist eller sin vanliga vistelseort i samma medlemsstat, och avtalet innebär att domstolarna i den 

medlemsstaten ska vara behöriga även om skadan skulle inträffa utomlands, såvida inte ett sådant avtal 

strider mot lagen i den medlemsstaten 

 

4. har ingåtts med en försäkringstagare som inte har hemvist i någon medlemsstat, förutsatt att försäkring-

en inte är obligatorisk och inte heller avser fast egendom i en medlemsstat, eller 

 

5. hänför sig till ett försäkringsavtal som omfattar en eller flera av de risker som anges i artikel 16. 
 

Avtal som har ingåtts efter tvistens uppkomst enligt art. 15.1 kan typiskt sätt överblickas, 

och av den anledningen har försäkringsgivarens motpart ej ansetts vara i behov av skydd i 

den situationen. Försäkringstagaren kan antas vara eftertänksam och försiktig innan han 

bestämmer sig för att ingå ett sådant avtal.
164

 Art. 15.2 gäller endast till förmån för försäk-

ringstagaren, den försäkrade eller en förmånstagare, och innebär en möjlighet att träffa 

avtal om en längre gående valrätt än vad förordningen erbjuder, vilket ter sig som ett natur-

ligt undantag. Art. 15.3 är ett undantag främst avsett för trafikförsäkringar
165

 och behöver 
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därför inte behandlas närmare i sammanhanget. Har försäkringstagaren inte hemvist i nå-

gon medlemsstat, är prorogationsavtal generellt tillåtliga enligt art. 15.4, förutsatt att för-

säkringen inte är obligatorisk och inte heller avser fast egendom i en medlemsstat. Även 

om försäkringstagare med hemvist i tredje land kan vara i behov av skydd, erbjuder art. 15 

alltså endast skydd i fråga om dessa två undantag. I övrigt står det försäkringstagaren och 

försäkringsgivaren fritt att avtala om behörig domstol. 

 

Art. 15.5 hänvisar till vissa risker i art. 16, av vilka ett flertal faller under vad som i svensk 

rätt avses med sjöförsäkring.
166

 I fråga om försäkringar som hänför sig till sådana risker, 

föreligger möjlighet till full prorogation. Stora risker enligt art. 16 är bland annat förlust 

eller skada på havgående fartyg för kommersiella ändamål, förlust eller skada på gods un-

der transport och ekonomisk förlust som har samband med användningen eller driften av 

fartyg. I sådana försäkringsbranscher är försäkringstagaren i regel en professionell aktör 

och har en så pass god finansiell ställning, att något skyddsbehov inte föreligger.
167

 Häri-

genom har det faktiska styrkeförhållandet i sjöförsäkringssammanhang beaktats, och med 

tanke på att sjöförsäkringstvister ofta rör stora ekonomiska värden,
168

 är det rimligt att dra 

slutsatsen att ifrågavarande bestämmelse ofta komma att vara tillämplig. 

 

Det har konstaterats att reglerna om prorogation bygger på respekten för partsautonomin. 

Det kan således sättas i fråga, vilka skäl som talar mot möjligheten att avtala om att dispa-

schören ska vara behörig i sjöförsäkringstvister, när dispaschören i institutionellt hänse-

ende inte bara uppfyller kraven på självständighet och kontradiktion, utan även de kriterier 

i övrigt som uppställts vid bedömningen av om ett visst organ utgör en domstol.
169

 Art. 

15.1, vilken rör avtal som ingåtts efter uppkomsten av en tvist, kan här fungera som ett 

belysande exempel. Vilka skäl talar mot prorogation till dispaschören under dessa förut-

sättningar, ingånget av två parter med goda möjligheter att överblicka konsekvenserna av 

avtalet? Art. 15.2 är förmodligen ett ännu bättre exempel. Vilka betänkligheter är förknip-

pade med en prorogationsklausul som innebär att försäkringstagaren förlänas en ytterligare 

valmöjlighet i fråga om talans väckande, och som innebär en alternativ möjlighet att inleda 

ett rättegångsförfarande hos dispaschören? På samma sätt kan det sägas förhålla sig i fråga 

om kommersiella försäkringar av stora risker enligt art. 15.5, vid vilket det har ansetts 

nödvändigt att bereda möjlighet för försäkringstagare och försäkringsgivare att avtala om 

behörig domstol enligt art. 25 Bryssel I bis-förordningen, då båda uppträder i egenskap av 

professionella aktörer. 

 

Art. 15 Bryssel I bis-förordningen medger alltså avsteg från behörighetsreglerna i särskilda 

fall, och kan därmed, med undantag för art. 15.5, sägas vara en skyddsregel till förmån för 

försäkringstagaren. Om försäkringstagaren och försäkringsgivare trots det, såsom ett ut-

tryck för en gemensam partsvilja, väljer att avtala om att svensk dispaschör ska vara behö-

rig i mål enligt 17:9 sjölagen, finns det egentligen ingen anledning att inte respektera par-

ternas val av domstol. Att dispaschen saknar exigibilitet är knappast ett förhållande som får 

betydelse här. Försäkringstagaren kan i så fall sägas ha avtalat bort möjligheten att i pro-

cessen få till stånd en verkställbar dom. 
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Prorogation till dispaschören i enlighet med den ordning som föreskrivs i Bryssel I bis-

förordningen, framstår således som förhållandevis oproblematisk mot den bakgrund som 

här presenterats. Det ska dock här erinras om 10:17 st. 2 RB, enligt vilken parterna inte kan 

avtala om att allmän domstol som första instans ska handlägga ett mål som faller inom 

dispaschörens behörighet.
170

 Det kan argumenteras för att konsekvensen av behörighets-

fördelningen mellan Bryssel I bis-förordningen och medlemsstaterna i princip blir den-

samma vid prorogation enligt förordningen. Eftersom förordningen inte ingriper i den sak-

liga eller funktionella kompetensfördelningen, torde parterna i ett prorogationsavtal, enligt 

vilket allmän underrätt ska vara behörig i mål enligt 17:9 sjölagen, kunna hänvisas till dis-

paschören. I regel framstår en sådan ordning som fullt rimlig, exempelvis vid fall av proro-

gation till allmän överrätt med förbigående av underrätt, eller till allmän domstol med för-

bigående av specialdomstol. Mot bakgrund av HD:s avgörande i NJA 2000 s. 3 ter sig 

dock en sådan ordning problematisk i fråga om dispaschören, eftersom försäkringstagaren i 

så fall berövas möjligheten att inleda ett rättegångsförfarande för utverkande av en exekut-

ionstitel. Att Bryssel I bis-förordningen torde förutsätta en möjlighet att avtala om att all-

män underrätt ska vara behörig i mål som faller inom dispaschörens behörighet, kan anses 

vara en given konsekvens av NJA 2000 s. 3, och antyds även i litteraturen.
171

 

 

En ytterligare följd av den här ovan berörda tolkningen av NJA 2000 s. 3, är att dispaschö-

ren inte torde bli behörig i det fall svenska domstolar i allmänhet pekas ut som behöriga i 

ett prorogationsavtal. För att dispaschören ska bli behörig i enlighet med ett prorogations-

avtal, måste detta klart framgå av det avtal som manifesterar viljeyttringen. Att peka ut 

svenska domstolar i allmänhet som behöriga är således inte tillräckligt.  

 

Frågan om hur det förhåller sig vid tyst prorogation enligt art. 26 Bryssel I bis-

förordningen gör sig också gällande. Ska en giltig tyst prorogation anses vara för handen, 

om en försäkringstagare går i svaromål inför dispaschören? Här åsyftas det fall då försäk-

ringsgivaren väcker en negativ fastställelsetalan mot försäkringstagaren. Det ska i sam-

manhanget erinras om den materiella processledning som domstolarna enligt art. 26.2 

Bryssel I bis-förordningen aktivt måste utöva, innan de förklarar sig behöriga.
172

 Av be-

stämmelsen följer att dispaschören har att upplysa försäkringstagaren om sin rätt att be-

strida dispaschörens behörighet och om följderna av att gå eller inte gå i svaromål. Det 

kan, i ljuset av NJA 2000 s. 3, på goda grunder hävdas att informationsplikten även inne-

fattar en skyldighet att informera om det faktum, att försäkringstagaren inte för egen del 

kan utverka en exekutionstitel genom att yrka fullgörelse.  

3.5. SLUTSATSER OM DOMSTOLSBEGREPPET  

Den autonoma tolkning genom vilken EU-domstolen fastställer innehållet i ett visst begrepp 

eller kriterium kan sägas vara en minst sagt grannlaga uppgift. Domstolens rättsbildning utgår 

från det konkreta fall som är uppe för prövning och innebär att innehållet fastställs successivt, 

vilket gör det nästintill omöjligt att slutligt fastställa ett visst begrepps innehåll. Tolkningsop-
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erationen består av flera steg. Domstolen kan i första hand sägas ha att ta ställning till vilka 

slutsatser som kan dras av förordningens struktur eller system. Vidare har domstolen att av-

göra vilka av förordningens många syften som över huvud taget aktualiseras i det enskilda 

fallet. Därefter har domstolen att upprätta någon slags hierarki mellan de olika syftena, och 

domstolen kan dessutom behöva ta ställning till vilket syfte som ska ges företräde i händelse 

av en intressekonflikt. Slutligen har domstolen att avgöra vilka principer som kan härledas ur 

medlemsstaternas rättsordningar.
173

 

 

Vad innebär det för frågan om innehållet i domstolsbegreppet att det hos dispaschören inte är 

möjligt att inleda ett rättegångsförfarande för utverkande av en exekutionstitel? Innebär det att 

förordningens huvudsyfte, nämligen att säkerställa ömsesidigt erkännande och verkställighet 

av domstolsavgöranden, aktualiseras? Det ligger nära till hands att säga att så är fallet, eme-

dan intresset av fri rörlighet av domar mellan medlemsstaterna underlättas av möjligheten att 

hos domstol utverka en exekutionstitel. Att då enbart låta omfatta organ hos vilka det är möj-

ligt att utverka en exekutionstitel, tillgodoser det intresset. Härvid ska även noteras det nära 

sambandet mellan domstolsbegreppet och begreppet ”dom”. Begreppsparen kan sägas vara i 

det närmaste oupplösligt förbundna med varandra, emedan begreppet ”domstol” ingår i defi-

nitionen av domsbegreppet enligt art. 2.a Bryssel I bis-förordningen. Begreppet ”domstol” 

utgör således en central komponent i domsbegreppet och verkar bestämmande för vilka avgö-

randen som ska omfattas av förordningens regler om erkännande och verkställighet. Samtidigt 

är det svårt att undgå att partsautonomin kan komma att få betydelse för innehållet i dom-

stolsbegreppet. Att tillgodose partsautonomin genom att främja möjligheten till prorogation är 

ett av förordningens uttalade syften och av stor betydelse för den gränsöverskridande handeln. 

 

Av förordningens struktur följer att en åtskillnad görs mellan å ena sidan domstolar, och å 

andra sidan förvaltningsmyndigheter. Det är en slutsats som kan dras av de i art. 3 Bryssel I 

bis-förordningen upptagna förvaltningsmyndigheterna, vilka förordningen likställer med 

domstolar. I NJA 2000 s. 3 påpekade HovR:n att dispaschören inte tagits upp bland de med 

domstol likställda myndigheterna. Även om lagstiftningstekniken i art. 3 Bryssel I bis-

förordningen kan kritiseras för att identifiera domstolar utifrån deras formella klassificering i 

den nationella lagstiftningen,
174

 vilket går stick i stäv med en autonom tolkning, måste be-

greppet alltjämt ges ett självständigt innehåll. Även ett administrativt organ, vilket formellt 

pekats ut som ett sådant, kan alltså vara att betrakta som en domstol i det konkreta fallet, om 

det uppfyller förutsättningar för detta.
175

 Det kan ifrågasättas om det över huvud taget var 

nödvändigt att likställa KFM med en domstol. Hur som helst så kan den omständigheten, att 

dispaschören inte upptagits bland de med domstol likställda myndigheterna, av allt att döma 

inte tillmätas någon betydelse, utan en självständig prövning måste göras. Den ambivalens 

som råder i svensk rätt gör att det inte framstår som särskilt märkligt att dispaschören inte 

tagits upp, och visar samtidigt på behovet av en autonom tolkning. 

 

Även om dispaschören inte formellt pekats ut som en domstol, uppvisar denne utan tvivel 

egenskaper som påminner om domarens. Domstolsbegreppet har ansetts omfatta varje organ 

som agerar självständigt i förhållande till statsapparaten, och vars avgöranden föregås av en 
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judiciell procedur som uppvisar de typiska karaktärsdragen för en sådan, i synnerhet med iakt-

tagande av kontradiktionsprincipen.
176

 Kravet på självständighet kan sägas vara ett annat ut-

tryck för kravet på oberoende, vilket är ett av de kriterier som uppställts avseende domstols-

begreppet enligt art. 267 FEUF, och torde vara en konstituerande egenskap för domstolar. 

Vad gäller dispaschören torde kravet på självständighet vara uppfyllt. De regler som finns vad 

gäller oberoende och opartiskhet torde skydda dispaschören i förhållande till yttre omständig-

heter, samt garantera en fullständig avsaknad av intresse för tvistens föremål. 

 

Frågan är vilka växlar man i övrigt kan dra av domstolsbegreppet enligt art. 267 FEUF, och 

betydelsen för innehållet i begreppet enligt förordningen. Dispaschören tycks onekliga upp-

fylla de kriterier som ställts upp av EU-domstolen avseende vilka organ som ska ha rätt att 

begära förhandsavgörande. Visserligen skiljer sig ändamålen bakom institutet förhandsavgö-

rande från Bryssel I bis-förordningens. Begreppet domstol enligt art. 267 har fått sitt innehåll 

bestämt dels med hänsyn till intresset av en enhetlig tillämpning bland medlemsstaterna, dels 

med hänsyn till intresset av att bevara EU-rättens effektivitet. Ändamålen bakom Bryssel I 

bis-förordningen kännetecknas däremot av en mångfald av intressen som gör sig gällande i 

olika situationer och med olika styrka. 

 

Det obligatoriska dispaschförfarandet sätter upp hinder för en försäkringstagare som vill få till 

stånd en verkställbar dom, vilket undergräver Bryssel I bis-förordningens syfte, det vill säga 

att säkerställa ömsesidigt erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden. Att lägga det 

resonemanget till grund för att inte låta dispaschören omfattas av domstolsbegreppet kan dock 

kritiseras för att vara alltför smalt. Visserligen kan en tolkning, varigenom domstolsbegrep-

pets innehåll fastställs, rimligen anses aktualisera intresset av den fria rörligheten av domar. 

På motsvarande sätt, och förmodligen med än större tyngd, gör sig dock intresset av att tillgo-

dose partsautonomin gällande. Att inte betrakta dispaschören som en domstol, och därigenom 

helt undanta dispaschören från förordningens tillämpning, innebär ett åsidosättande av öns-

kemålet att få tvisten prövad hos dispaschören, vilket kan vara den processform som ofta fö-

redras.  

 

Innebär det här ovan redovisade förhållandet, att en konflikt mellan två motstridiga syften är 

för handen? Ja, det kan antas att EU-domstolen i sin tolkningsoperation skulle konstatera att 

så är fallet, om de ställdes inför frågan. Vilket intresse skulle då ges företräde? Även om in-

tresset av att säkerställa ömsesidigt erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden 

befinner sig högst upp i ”hierarkin”, är det enligt mitt förmenande troligt att den fria rörlighet-

en av domar skulle få ge vika för respekten för partsautonomin, i en situation som denna. 

Starka skäl talar därför för att dispaschören är att se som en domstol enligt Bryssel I bis-

förordningen. 

 

Därmed inte sagt att alla viktiga tolkningsfrågor fått sin slutliga lösning. Frågan om tolkning-

en av domstolsbegreppet måste skiljas från frågan om tolkningen av behörighetsreglerna och 

reglerna om verkställighet av domar. De verktyg EU-domstolen använder sig av vid tolkning-

en av en enskild bestämmelse skiljer sig från den autonoma tolkningsmetod varigenom ett 

visst begrepp eller kriterium får sitt innehåll fastställt.
177

 Det innebär i sin tur att det förhål-
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landet, att det obligatoriska dispaschförfarandet kan anses undergräva den fria rörligheten av 

domar, vilket inte ska anses bestämmande för innehållet i domstolsbegreppet, ändå kan 

komma att få betydelse vid tolkningen av de enskilda bestämmelserna. Mer om detta följer 

här nedan.  

3.6. DOMSTOLS BEHÖRIGHET VID SJÖFÖRSÄKRINGSTVISTER 

Art. 4-6 Bryssel I bis-förordningen upptar allmänna bestämmelser om domstols behörighet. 

Huvudregeln är att talan ska väckas vid svarandens hemvistforum. Art. 7-9 innehåller sär-

skilda behörighetsbestämmelser. I avsnitt III Bryssel I bis-förordningen upptas speciella behö-

righetsregler vid försäkringstvister, konsumenttvister och tvister om anställningsavtal, vilka är 

tvingande till den skyddade partens förmån. I art. 24 regleras den exklusiva behörigheten för 

vissa medlemsstaters domstolar vid olika slags tvister. Art. 24 kan inte frångås vare sig genom 

prorogation eller tyst prorogation, och ska dessutom tillämpas oberoende av parternas hem-

vist. 

 

Specialregleringen av domstols behörighet vid försäkringstvister återfinns i art. 10-16 Bryssel 

I bis-förordningen. De speciella behörighetsregler som gäller vid försäkringstvister har som 

syfte att skydda försäkringstagaren – den svagare parten i avtalsförhållandet – genom regler 

som är förmånligare för försäkringstagaren än de allmänna bestämmelserna.
178

 Enligt art. 11.a 

Bryssel I bis-förordningen ges försäkringstagaren rätt att väcka talan mot försäkringsgivaren 

vid domstolarna i den medlemsstat där svaranden har hemvist. Vidare ges försäkringstagaren 

enligt art. 11.b rätt att väcka talan mot försäkringsgivaren i en annan medlemsstat, vid dom-

stolen för den ort där käranden har hemvist. Försäkringstagaren har således en ovillkorlig rätt 

att alltid kunna väcka talan vid sitt hemvist. Art. 11 Bryssel I bis-förordningen har följande 

lydelse: 

 
1. Talan mot en försäkringsgivare som har hemvist i en annan medlemsstat får väckas 

 

a) vid domstolarna i den medlemsstat där han eller hon har hemvist, 

 

b) i en annan medlemsstat, vid domstolen för den ort där käranden har hemvist om talan väcks av försäk-

ringstagaren, den försäkrade eller en förmånstagare, eller 

 

c) om han eller hon är samförsäkrare, vid den domstol i en medlemsstat där talan har väckts mot huvud-

försäkringsgivaren. 

 

2. En försäkringsgivare som inte har hemvist i någon medlemsstat men som har en filial, agentur eller an-

nan etablering i en sådan stat ska i fråga om tvister som hänför sig till verksamheten vid denna anses ha 

hemvist i den medlemsstaten. 

 

HD tog i NJA 2000 s. 3 fasta på syftet med art. 11 Bryssel I bis-förordningen, det vill säga 

att bereda försäkringstagaren ett starkare skydd, och lade det till grund för sin argumentat-

ion.  Det har ifrågasatts huruvida ett sådant behov verkligen gör sig gällande i praktiken 

när det kommer till sjöförsäkringstvister.
179

 Medan avsnitt 4 i förordningen endast täcker 
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konsumentavtal, upptar avsnitt 3 behörighetsregler till förmån för alla slags försäkringsta-

gare, även kommersiella sådana. Endast försäkringsbolag som återförsäkrat sig undan-

tas.
180

 Anledningen till att behörighetsreglerna vid försäkringsavtal går längre än vid kon-

sumentavtal är att försäkringsbolagen säljer en ytterst komplex produkt som ständigt på-

verkas av tillämpliga lagar.
181

 

 

Art 14. Bryssel I bis-förordningen anger att försäkringsgivaren endast kan väcka talan vid 

domstolarna i den medlemsstat där svaranden har hemvist, vare sig denne är försäkringsta-

gare, försäkrad eller förmånstagare. Även här skyddas alltså försäkringstagaren av förmån-

liga behörighetsbestämmelser. 

 

I samband med att ett mål anhängiggörs hos en viss domstol, kan det tänkas att svaranden 

yrkar att målet ska avvisas, och som grund härför åberopar ett processhinder, antingen på 

grund av att det föreligger ett samtidigt förfarande (litispendens) eller med hänvisning till 

att frågan redan är rättskraftigt avgjord (res judicata).
182

 I avsnitt 9 Bryssel I bis-

förordningen upptas regler om litispendens och mål som har samband med varandra.
183

 

Enligt art. 29 Bryssel I bis-förordningen föreligger litispendens om det är fråga om mål 

rörande ”samma sak” mellan ”samma parter”. Såväl objektiv som subjektiv identitet ska 

alltså föreligga, för att det ska vara fråga om litispendens.
 
De begrepp som används för att 

bestämma när litispendens föreligger ska tolkas autonomt.
184

 Reglerna torde få som följd 

att en försäkringstagare inte kan välja att ansöka om dispasch i Sverige, och samtidigt 

väcka talan om fullgörelse vid försäkringsgivarens hemvistort. Dispaschavgöranden är 

närmast att likställa med en fastställelsedom, och att det kan föreligga objektiv identitet 

mellan en fastställetalan och en fullgörelsetalan har slagits fast av EU-domstolen.
185

      

3.6.1. REGLERNA OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR 

Som tidigare framgått är ett av Bryssel I bis-förordningens uttalade syften att underlätta ömse-

sidigt erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden mellan medlemsstaterna. Regler-

na om erkännande och verkställighet återfinns i kap. III Bryssel I bis-förordningen. Av art. 36 

Bryssel I bis-förordningen framgår att huvudregeln vid erkännande är att en dom som faller 

inom förordningens tillämpningsområde ska erkännas i övriga medlemsstater, utan att något 

särskilt förfarande behöver användas. På samma sätt framgår av art. 39 Bryssel I bis-

förordningen att en dom som har meddelats i en medlemsstat ska vara direkt verkställbar i en 

annan medlemsstat, utan att det krävs någon verkställighetsförklaring. 

 

Begreppet ”dom”, vilket tidigare berörts,
186

 definieras i art. 2.a Bryssel I bis-förordningen 
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såsom varje avgörande som har meddelats av en domstol i en medlemsstat oavsett dess rubri-

cering, såsom dom, beslut, förordnande om verkställighet, samt domstolstjänstemans beslut i 

fråga om rättegångskostnader. Begreppet ska som bekant tolkas autonomt. Tillsammans med 

art. 1 Bryssel I bis-förordningen, som begränsar förordningens tillämpning till ”privaträttens 

område”, verkar art. 2.a bestämmande för vilka domar som drar fördel av förordningens libe-

rala regelsystem för erkännande och verkställighet.
187

 Förutsatt att dispaschören är att betrakta 

som en domstol, torde dispaschavgöranden också vara att betrakta som domar i förordningens 

mening, och i enlighet härmed omfattas av reglerna om erkännande och verkställighet. 

 

Även om effekterna av ett erkännande inte definierats i Bryssel I bis-förordningen, synes in-

nebörden vara att domen ska ges såväl negativ som positiv rättskraft i den medlemsstat där 

erkännande söks. Domen utgör således ett processhinder för en talan avseende samma sak (res 

judicata), samtidigt som den avgjorda frågan, om den prejudiciellt kommer upp till bedöm-

ning i ett annat mål, ska läggas till grund för avgörandet utan ny prövning. Vilken lag som ska 

tillämpas för att avgöra domens verkningar i fråga om res judicata, preklusion och liknande, 

är av allt att döma lagen i ursprungslandet.
188

 

 

En dom kan vägras erkännande på ansökan av berörd part. Erkännande ska vägras om någon 

av de i art. 45 Bryssel I bis-förordningen angivna grunderna föreligger, det vill säga om do-

men uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i den verkställande medlemsstaten 

(ordre public), om domen är en tredskodom och svaranden inte delgetts stämningsansökan i 

tid och på lämpligt sätt, eller om domen är oförenlig med en dom som meddelats i den verk-

ställande medlemsstaten eller i en annan medlemsstat. Likaledes ska erkännande vägras om 

domen är oförenlig med kap. II avsnitt 3, 4 eller 5 om svaranden var en försäkringstagare, en 

försäkrad, en förmånstagare till ett försäkringsavtal, en skadelidande, en konsument eller en 

arbetstagare, eller kap. II avsnitt 6 (övergångsbestämmelser). På samma grunder ska verkstäl-

lighet vägras, om den mot vilken verkställighet begärs ansöker om det. 

 

Det ska här erinras om den betydelse som lades vid verkställighetsreglerna i NJA 2000 s. 3, 

och kopplingen till frågan om dispaschens exigibilitet. HovR:n noterade som bekant att för-

ordningens uttalade syfte var att underlätta verkställighet, och att dispaschören, mot bakgrund 

därav och tillsammans med det faktum att dispaschavgöranden saknar exigibilitet, inte kunde 

utgöra en domstol. En försäkringstagare som ansökt om dispasch i Sverige och därigenom 

åstadkommit ett icke exigibelt avgörande, riskerade nämligen att drabbas av res judicata-

effekter i försäkringsgivarens hemvisstat. HD besvarade däremot inte frågan om dispaschören 

uppfyllde kriterierna för en domstol, utan underkände den svenska ordningen med hänvisning 

till art. 11 respektive art. 39 Bryssel I bis-förordningen, vilket enligt HD förutsatte möjlighet-

en att inleda ett rättegångsförfarande för utverkande av en fullgörelsedom. 

 

HovR:s uppfattning, att en försäkringstagare som valt att ansöka om dispasch i Sverige riske-

rar att drabbas av res judicata-effekter i försäkringsgivarens hemviststat, tåls att diskuteras. I 

svensk rätt vinner dispaschen inte bara negativ utan även positiv rättskraft, och utgör därmed 

ett prejudiciellt rättsfaktum av betydelse för en senare väckt talan om fullgörelse.
189

 På samma 
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sätt förhåller det sig vid tillämpningen av Bryssel I bis-förordningen. Försäkringstagaren har 

således möjlighet att först ansöka om dispasch i Sverige, och därefter, med dispaschen som 

grund, väcka en fullgörelsetalan i försäkringsgivarens hemviststat, i det fall försäkringsgiva-

ren vägrar fullgöra betalningsskyldighet. Eftersom dispaschen är en ”dom” i Bryssel I bis-

förordningens mening, kan försäkringstagaren få dispaschen erkänd i försäkringsgivarens 

hemviststat. Dispaschen tillerkänns i samband härmed såväl positiv som negativ rättskraft i 

den medlemsstat där verkställighet söks, i enlighet med den effekt som tillkommer dispaschen 

enligt svensk rätt. Försäkringstagaren torde således inte riskera att utsättas för oförutsedda res 

judicataeffekter. 

 

I art. 39 Bryssel I bis-förordningen anges att en dom som har meddelats i en medlemsstat och 

som är verkställbar i den medlemsstaten ska vara verkställbar i andra medlemsstater utan att 

det krävs någon verkställbarhetsförklaring. En bokstavlig tolkning ger vid handen att en dom 

som har meddelats i en medlemsstat ska vara verkställbar i andra medlemsstater, endast under 

förutsättningen att den är verkställbar i ursprungsmedlemsstaten. Att ställa upp ett sådant krav 

kan verka naturligt. Om en dom inte är formellt verkställbar i ursprungsmedlemsstaten, ska 

den inte heller kunna verkställas i en annan medlemsstat. En sådan tolkning har även stöd i 

rättsfallet Coursier,
190

 i vilket EU-domstolen (dåv. EG-domstolen) uttalade att begreppet 

”verkställbar” i art. 31 Brysselkonventionen (nuv. art. 39 Bryssel I bis-förordningen) enbart 

avser verkställighet i formell mening av utländska avgöranden, och inte de villkor som gäller 

för verkställighet av dessa avgöranden i ursprungsstaten. 

 

Ordalydelsen av art. 39 Bryssel I bis-förordningen ger knappast vid handen att förordningen 

uppställer som krav att en part ska ha möjlighet att öppna ett rättegångsförfarande genom att 

yrka fullgörelse med sikte på att få en dom som kan verkställas i medlemsstaterna. Däremot 

ger art. 39 Bryssel I bis-förordningen uttryck för syftet att underlätta fri rörlighet av domar, 

vilket HD i sina lakoniskt formulerade skäl tog fasta på. Det kan härvid noteras, att även om 

reglerna om verkställighet omfångsmässigt utgör den mindre delen av regelverket, samtidigt 

som majoriteten av EU-domstolens avgöranden rört frågor om domstols behörighet, utgör 

kap. III ändå kärnan av Bryssel I bis-förordningen såsom ett uttryck för förordningens allra 

första syfte, nämligen att underlätta erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden.
191

 

3.6.2. BRYSSEL I BIS-FÖRORDNINGEN OCH DISPASCHPROCESSEN 

Art. 11 Bryssel I bis-förordningen har ett uttalat syfte att bereda den typiskt svagare parten i 

ett försäkringsavtalsförhållande högre skydd i form av förmånligare behörighetsregler. En 

ändamålstolkning tar således sin utgångspunkt i detta oomtvistade syfte, även om det faktiska 

styrkeförhållandet i sjöförsäkringssammanhang kan diskuteras. Att försäkringstagaren och 

försäkringsgivaren ofta uppträder som jämbördiga kombattanter i sjöförsäkringstvister, är 

dock ett faktum som lagstiftaren tagit fasta på och som manifesteras genom reglerna om 

prorogation. Det är emellertid inte ett förhållande som ska beaktas vid en tillämpning av art. 

11 Bryssel I bis-förordningen. Mot bakgrund därav kan således den frågan ställas, om rätte-

gångsförfarandet vid partikulärdispasch är av sådan karaktär, att det inverkar menligt på syftet 

med art. 11 Bryssel I bis-förordningen, så till den grad att ordningen får anses oförenlig med 
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förordningen. Som tidigare visats är medlemsstaternas processuella autonomi inte oantastlig, 

utan måste balanseras mot förordningens effektivitet.
192

 

 

I NJA 2000 s. 3 tolkade HD art. 11 i ljuset av art. 39 Bryssel I bis-förordningen. Art. 39 Brys-

sel I bis-förordningen uttrycker som bekant idén om den fria rörligheten av domar. En sådan 

systematisk tolkning av art. 11 Bryssel I bis-förordningen föranleder inte några betänklighet-

er. Bryssel I bis-förordningen sätter av naturliga skäl oftast upp ramen för en systematisk 

tolkning, men det har inte hindrat EU-domstolen från att i sin praxis även betona det nära 

sambandet med EU:s rättsordning i övrigt. I äldre praxis avseende Brysselkonventionen har 

sambandet med EG-fördragets art. 220 (numera art. 81 FEUF) särskilt betonats.
193

 Målet med 

den rättsliga grunden i art. 81 FEUF är att utveckla ett rättsligt samarbete i frågor som har 

gränsöverskridande följder, vilket bygger på principen om ömsesidigt erkännande av dom-

stolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden. Det ger ytterligare stöd för uppfattningen att 

EU-domstolen, i det fall som var uppe för prövning i NJA 2000 s. 3, skulle ha funnit ett sam-

band även mellan art. 11 Bryssel I bis-förordningen och den fria rörligheten av domar. 

 

HD:s skäl i NJA 2000 s. 3 har kritiserats för att vara torftiga, samtidigt som slutet ansetts inte 

följa premisserna.
194

 Några iakttagelser kan göras i detta hänseende. HD:s argumentation tar 

av förklarliga skäl sin utgångspunkt i den för försäkringstvister tillämpliga behörighetsbe-

stämmelsen, vilken i Bryssel I bis-förordningen motsvaras av art. 11. HD företar dels en 

ändamålstolkning, varvid bestämmelsens uttalade skyddsfunktion beaktats, dels en systema-

tisk tolkning, genom vilken rättegångsförfarandet vid partikulärdispasch ställts mot syftet att 

säkerställa den fria rörligheten av domar. Härigenom tycks HD landa i slutsatsen att Bryssel I 

bis-förordningen i sin helhet, genomgående och utan undantag, förutsätter en möjlighet att 

inleda ett rättegångsförfarande för utverkande av en exekutionstitel. De slutsatser som kan 

härledas ur en ändamålstolkning av art. 11 Bryssel I bis-förordningen, behöver nödvändigtvis 

inte gälla i fråga om domstols behörighet i allmänhet. Inte alla behörighetsbestämmelser i 

Bryssel I bis-förordningen har ett uttalat syfte att skydda den svagare parten i ett avtalsförhål-

lande. 

 

Det kan emellertid på goda grunder anses handla om att part enligt art. 11 tillsammans med 

art. 39 Bryssel I bis-förordningen ska ha möjlighet att inleda ett rättegångsförfarande för ut-

verkande av en exekutionstitel. Den möjligheten är emellertid helt utesluten i det speciella 

rättegångsförfarande som åstadkommits genom 17:9 sjölagen jämte därtill anknytande regler 

om klander av dispasch. Eftersom dispaschen saknar exigibilitet, tvingas försäkringstagaren 

att föra två processer mot en försäkringsgivare som vägrar rätta sig efter dispaschörens avgö-

rande. Den svenska ordningen med obligatoriskt dispaschförfarande sätter därvid upp hinder 

mot den fria rörligheten av domar. Den uppfattningen, att art. 11 tillsammans med art. 39 

Bryssel I bis-förordningen måste tolkas som så, att de förutsätter en möjlighet för part att 

öppna ett rättegångsförfarande genom att yrka fullgörelse, med sikte på att utverka en dom 

som kan verkställas i medlemsstaterna, har således fog för sig. Detta trots att dispaschören är 
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att se som en domstol i Bryssel I bis-förordningens mening, och trots att förordningen i prin-

cip medger en fördelning av mål på olika domstolar allt efter deras sakliga kompetens. 

 

Det obligatoriska dispaschförfarandet utgör alltså inget hinder mot att försäkringstagaren 

väcker talan vid allmän domstol. På samma sätt måste det förhålla sig när försäkringsgivaren 

har för avsikt att väcka en negativ fastställelsetalan. Hur förhåller det sig då om försäkringsta-

garen väcker talan hos dispaschören, trots ovan sagda? Eller om försäkringsgivaren väcker en 

negativ fastställelsetalan hos densamme? I det förra fallet saknas ett uppenbart skyddsbehov, 

om försäkringstagaren är införstådd med följderna av dispaschprocessen. I det senare fallet 

väcks talan med stöd av art. 14 Bryssel I bis-förordningen, vilket också är en skyddsregel till 

förmån för försäkringstagaren. Föreligger hinder mot dispaschprocessen i någon av situation-

erna? Det ska påminnas om att det vid partikulärdispascher endast är fråga om försäkringsgi-

varens ersättningsskyldighet. Det är således endast försäkringstagaren som över huvud taget 

har ett intresse av verkställighet, i mål som omfattas av dispaschprocessen. Om försäkringsta-

garen vill inleda ett förfarande där möjligheten att utverka en exekutionstitel är utesluten, 

torde Bryssel I bis-förordningen inte sätta upp något hinder för detta. 

 

Annorlunda torde det förhålla sig i det fall försäkringsgivaren väcker en negativ fastställelse-

talan hos dispaschören i enlighet med art. 14 Bryssel I bis-förordningen. Försäkringstagaren 

går då miste om möjligheten att framställa ett motyrkande om fullgörelse. Bryssel I bis-

förordningen torde i förevarande hänseende sätta upp hinder mot dispaschprocessen, vilket 

innebär att dispaschören endast blir behörig vid fall av tyst prorogation. Enligt min mening 

visar detta med all önskvärd tydlighet att det är art. 39 Bryssel I bis-förordningen, snarare än 

de tillämpliga behörighetsbestämmelserna, som är av betydelse i sammanhanget. Även om 

såväl art. 11 som art. 14 är skyddsregler till förmån för försäkringstagaren, är det i art. 39 

Bryssel I bis-förordningen som kopplingen till dispaschens exigibilitet går att finna. I den mån 

någon av parterna, således även en svarandepart, förvägras möjligheten att inleda ett rätte-

gångsförfarande för utverkande av en exekutionstitel, torde Bryssel I bis-förordningen sätta 

upp hinder för en sådan ordning. 

 

Det är mot bakgrund av allt detta betydelsen av samtycket måste förstås, såsom det kommer 

till uttryck i reglerna om prorogation. Reglerna om prorogation och deras förhållande till dis-

paschören har berörts tidigare,
195

 men förståelsen blir fullständig först i förevarande samman-

hang, det vill säga tillsammans med Bryssel I bis-förordningens övriga behörighetsregler, 

samt i relation till reglerna om verkställighet. Även reglerna om prorogation vid sjöförsäk-

ringstvister förutsätter möjligheten att utverka en dom som kan verkställas i andra medlems-

stater, genom att hos allmän underrätt inleda ett rättegångsförfarande genom att yrka fullgö-

relse. Men prorogationsfriheten har även den effekten att parternas val av dispaschör som 

behörig domstol måste respekteras. 

  

                                                           
195

 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
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4. Sammanfattande slutsatser och avslutande synpunkter 

Utredning och avgörande genom partikulärdispasch är en sjörättslig konfliktlösningsmetod 

som används vid tvister om sjöförsäkringar. I Sverige är förfarandet obligatoriskt, vilket av 

allt att döma är en ovanlig företeelse vid en internationell jämförelse. Bryssel- och Lu-

ganoreglerna har emellertid kastat nytt ljus på den svenska ordningen med dispaschtvång. 

Upprinnelsen är rättsfallet NJA 2000 s. 3, i vilket den svenska ordningen med obligatoriskt 

dispaschförfarande fick stå tillbaka för försäkringstagarens rätt enligt art. 11.b Bryssel I 

bis-förordningen att väcka talan ”vid domstolen i den ort” där försäkringstagaren hade sitt 

hemvist. Enligt HD förutsätter behörighetsregeln i art. 11.b tillsammans med bestämmel-

sen om verkställighet av domar i art. 39 Bryssel I bis-förordningen möjligheten att inleda 

en process för utverkande av en exekutionstitel, vilket inte är möjligt i ett dispaschförfa-

rande, emedan dispaschörens avgöranden saknar exigibilitet. 

 

HD:s avgörande kan diskuteras. Bryssel I bis-förordningen bygger på ”domstols” behörig-

het, vilket innebär att rättsliga förfaranden inför andra myndigheter i regel inte omfattas. 

Förordningen reglerar den internationella och, i viss mån, lokala behörigheten, medan möj-

ligheten att fördela målen på domstolar allt efter deras sakliga kompetens överlämnats åt 

medlemsstaterna. Dispaschören har enligt bestämmelsen i 17:9 sjölagen exklusiv saklig 

kompetens att uppta mål vid sjöförsäkringstvister, och en jurisdiktion som omfattar hela 

riket. För att Sverige som medlemsstat ska kunna fördela mål på dispaschören i enlighet 

med den allmänt godtagna uppfattningen om behörighetsfördelningen, krävs att dispaschö-

ren är att betrakta som en domstol enligt förordningen. Dispaschören har utan tvekan egen-

skaper som påminner om domarens. Ändå är dispaschören enligt svensk rätt inte en dom-

stol i formell mening, eftersom riksdagen inte gjort något sådant utpekande. 

 

Domstolsbegreppet i Bryssel I bis-förordningen ska dock tolkas autonomt och därmed ges 

ett självständigt innehåll, utan hänsyn till begreppsbildningen i medlemsstaterna. Frågan är 

då vad som avses med begreppet. Begreppet torde omfatta varje organ som agerar själv-

ständigt i förhållande till statsapparaten, och vars avgöranden föregås av en judiciell pro-

cedur som uppvisar de typiska karaktärsdragen för en sådan, i synnerhet med iakttagande 

av kontradiktionsprincipen. Kriterierna är visserligen kortfattade och allmänt hållna, men 

sätter upp en naturlig avgränsning mot förvaltningsmyndigheter. 

 

EU-domstolen har emellertid utvecklat en praxis avseende domstolsbegreppet i art. 267 

FEUF, ur vilken underrätterna i NJA 2000 s. 3 ansåg sig oförhindrade att hämta vägled-

ning. Ett sådant tillvägagångsätt har även stöd i litteraturen. Frågan är om dispaschören 

som organ uppfyller kriterierna för en domstol i den mening som avses i art. 267 FEUF. 

Dispaschören är helt klart upprättad enligt lag, vilket framgår av sjölagens bestämmelser. 

Vidare är organet inte tillfälligt utan av stadigvarande karaktär. Jurisdiktionen är tving-

ande, vilket framgår av den exklusiva forumregeln i 17:9 sjölagen, och således inte bero-

ende av parternas samtycke. Att förfarandet bärs upp av kontradiktionsprincipen står klart. 

Vidare tillämpar dispaschören i sin verksamhet rättsregler och inte billighetsregler, vilket i 

praktiken innebär regler av försäkringsavtalsrättslig karaktär. Dispaschören måste även 

anses utöva verksamhet av rättskipningskaraktär. Dessutom talar det mesta för att dispa-
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schören är tillräckligt oberoende. I institutionellt avseende torde dispaschören alltså upp-

fylla alla de kriterier som krävs för att betraktas som en domstol enligt art. 267 FEUF. 

 

De kriterier som ställts upp vid bedömningen av domstolsbegreppet enligt art. 267 FEUF 

harmonierar till stor del med vad som föreslagits gälla vid bedömningen av begreppet en-

ligt Bryssel I bis-förordningen.  Syftena bakom förhandsavgörandeinstitutet och Bryssel I 

bis-förordningen skiljer sig dock åt. Skillnaderna visar sig vid en autonom tolkning av be-

greppet ”domstol” enligt förordningen, varigenom begreppets innehåll fastställs med hän-

syn till förordningens struktur och syfte, samt – i andra hand – med beaktande av de all-

männa principer som kan härledas ur medlemsstaternas rättsordningar. 

 

Frågan är då vilka syften som över huvud taget aktualiseras i den situation som är för han-

den, och vilket syfte som får stå tillbaka till förmån för ett annat i händelse av konflikt. Att 

det inte är möjligt enligt svensk rätt att i ett dispaschförfarande utverka en exekutionstitel, 

aktualiserar förordningens kanske viktigaste intresse, nämligen att säkerställa ömsesidigt 

erkännande och verkställighet av domar. Att i begreppet ”domstol” endast låta innefatta 

organ hos vilka det är möjligt att få till stånd en verkställbar dom, tillgodoser det syftet. 

Samtidigt gör sig intresset av partsautonomin gällande. Att förordningen syftar till att till-

godose och respektera parternas frihet att själva avtala om behörig domstol tar sig uttryck i 

reglerna om prorogation, vilket i fråga om försäkringstvister endast är möjligt i särskilda 

fall. Intresset av att främja partsautonomin kan sägas verka bestämmande för innehållet i 

domstolsbegreppet i rakt motsatt riktning. Att tillåta prorogation till dispaschören tillgodo-

ser nämligen partsautonomin, vilket i sin tur innebär att en konflikt mellan två motstridiga 

syften är för handen. 

 

Frågan är då hur konflikten ska lösas, det vill säga vilket intresse som ska ges företräde 

framför det andra. Även om intresset av att säkerställa ömsesidigt erkännande och verkstäl-

lighet av domar ligger i själva hjärtat av Bryssel I bis-förordningen, är det inte säkert att 

det intresset alltid blir avgörande för innehållet i ett visst begrepp eller rekvisit i det kon-

kreta fallet. Enligt mitt förmenande framträder partsautonomin som ett mycket starkt in-

tresse i fråga om dispaschören utgör en domstol enligt Bryssel I bis-förordningen. Det 

finns goda skäl för att tillåta prorogation till dispaschören, som i institutionellt hänseende 

uppfyller de kriterier som typiskt sätt gäller för domstolar. 

 

Om dispaschören är att betrakta som en domstol enligt Bryssel I bis-förordningen, kvarstår 

alltjämt frågan om tolkningen av art. 11 Bryssel I bis-förordningen. Enligt HD förutsätter 

art. 11 jämfört med art. 39 möjligheten att inleda ett rättegångsförfarande för utverkande av 

en exekutionstitel. HD:s tolkning kan vid en första anblick framstå som mer än nödvändigt 

integrationsvänlig, med hänsyn till den behörighetsfördelning som gäller mellan förord-

ningen och medlemsstaterna. Enligt min mening är dock den av HD valda lösningen den 

mest ändamålsenliga och framstår också som högst förutseende, även om motiveringen har 

vissa brister. Det föreligger inga hinder mot att tolka art. 11 utifrån dess ändamål, det vill 

säga att bereda försäkringstagaren ett starkare skydd. Inte heller en systematisk tolkning, 

genom vilken hänsyn tas till andra bestämmelser i förordningen, är förknippat med några 

betänkligheter. Härvid måste just art. 39 Bryssel I bis-förordningen uppmärksammas, vil-

ken syftar till att underlätta verkställigheten av formellt verkställbara domar. Det torde 

således, särskilt vid en systematisk tolkning, förhålla sig som så, att art. 11 tillsammans 
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med art. 39 Bryssel I bis-förordningen förutsätter en möjlighet att inleda ett rättegångsför-

farande för utverkande av en exekutionstitel. Även om medlemsstaterna har möjlighet att 

fördela mål på olika domstolar allt efter deras sakliga kompetens, torde en begränsning 

gälla härvid. 

 

Art. 39 kan på goda grunder anses vara av större betydelse i sammanhanget än art. 11 

Bryssel I bis-förordningen. Den förra bestämmelsen är ett uttryck för syftet att underlätta 

den fria rörligheten av domar, vilket direkt kan kopplas till frågan om dispaschens exigibi-

litet. Det torde således förhålla sig som så, att Bryssel I bis-förordningen även sätter upp 

hinder mot dispaschprocessen, i det fall försäkringsgivaren väcker talan mot försäkringsta-

garen med stöd av art. 14 Bryssel I bis-förordningen. Detta eftersom försäkringstagaren i 

så fall berövas möjligheten att framställa ett motyrkande om fullgörelse. 

 

Annorlunda förhåller det sig vid prorogation till dispaschören, vid vilket parterna avtalat 

bort möjligheten att få till stånd en verkställbar dom. De skäl som kan anföras mot att till-

låta prorogation till dispaschören i enlighet med Bryssel I bis-förordningens föreskrifter 

saknar bäring. Att förordningen inte griper in i den sakliga kompetensfördelningen mellan 

domstolarna i den behöriga medlemsstaten får dock betydelse även här. Frågan om TR:n 

kan hänskjuta en anhängiggjord talan till dispaschören på grund av rättegångshinder måste 

besvaras nekande. Även reglerna om prorogation vid försäkringstvister förutsätter möjlig-

heten att inleda ett rättegångsförfarande för utverkande av en exekutionstitel. Prorogation 

till allmän underrätt måste därför godtas. Samtidigt torde tyst prorogation till dispaschören 

enligt art. 26 Bryssel I bis-förordningen fordra att dispaschören upplyser försäkringstaga-

ren om riskerna med dispaschprocessen ur verkställighetssynpunkt.  

 

Avslutningsvis ska det sägas, att den svenska ordningen vid partikulärdispasch förmodlig-

en skulle behöva ses över. De fördelar som går att finna i förfarandet riskerar många 

gånger att gå förlorade på grund av att det inte går att utverka en exekutionstitel. I likhet 

med dispaschförfarandet, som är tänkt att vara enkelt, snabbt och smidigt, borde en över-

syn av reglerna inte ta allt för lång tid i anspråk och inte heller vara särskilt komplicerat. 

Förslagsvis kan en bestämmelse intas i 3:1 UB som uttryckligen anger att dispaschavgö-

randen har karaktären av exekutionstitel. Den tolkning av gällande rätt som gjorts i denna 

uppsats bidrar knappast till förutsebarhet. Tolkningen bidrar dock till att så långt möjligt 

tillgodose de intressen som kommer till uttryck i Bryssel I bis-förordningen, och att balan-

sera dessa mot varandra. I syfte att skapa klarhet och förutsebarhet i behörighetsreglerna, 

är en revidering av reglerna om partikulärdispasch därför att förorda. 
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