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I.	  SAMMANFATTNING	  

Denna uppsats behandlar frågan om jurisdiktion vid gränsöverskridande rena 

förmögenhetsskador i utomobligatoriska förhållanden enligt artikel 7(2) i Brys-

sel Ia-förordningen. Uppsatsen behandlar särskilt frågan om skadelokalisering 

vid situationer där den skadelidande drabbats av en ren förmögenhetsskada i 

samband med en kapitalplacering som grundats på felaktig eller vilseledande 

rådgivning. Enligt deliktforumsregeln kan en talan om skadestånd utanför av-

talsförhållanden väckas vid den ort där skadan inträffade eller kan inträffa. 

EUD har tolkat detta som att käranden kan välja att väcka talan antingen vid 

handlingsorten eller vid skadeorten. Denna uppsats fokuserar på den sistnämn-

da orten och dess lokalisering vid rena förmögenhetsskador.  

En ytterst viktig aspekt vid fastställandet av behörig domstol i en tvist är att 

den domstol som tillerkänns jurisdiktion uppfyller de grundläggande kraven på 

förutsebarhet, enhetlighet och en rättvis och rimlig balans mellan parterna. Av 

praxis från EUD följer, såvitt är av intresse för denna framställning, att juris-

diktion vid skadeorten endast kan grundas på direkta och omedelbara skador 

som drabbat den primärt skadelidande. Rena förmögenhetsskador som upp-

kommit där den skadelidande har ”huvuddelen av sin förmögenhet” är inte 

jurisdiktionsgrundande om den skadegörande handlingen redan fått direkta 

konsekvenser vid en annan ort.  

Problemet med rena förmögenhetsskador är att det i många fall kan vara svårt 

att bestämma var den direkta skadan uppkommit, vilket följer av den rena för-

mögenhetsskadans icke-materiella natur och det faktum att dessa typer av ska-

dor inte uppenbarar sig rent fysiskt. Skadan kan dessutom visa sig på flera plat-

ser samtidigt, vilket i sin tur lämnar skadeortens bestämning öppen för manipu-

lation för parterna. I litteraturen tycks den ledande uppfattningen vara att ska-

dan, vid situationer där den skadelidande drabbats av en ren förmögenhetsska-

da i samband med en kapitalplacering grundad på vilseledande rådgivning, ska 

anses ha uppkommit vid orten där den skadelidandes bankkonto finns registre-
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rat. I litteraturen föreslås en rad olika tillvägagångssätt för att nå detta resultat, 

som alla har sina för- och nackdelar. Det lämpligaste tillvägagångssättet av de 

som diskuteras i denna framställning är enligt min mening att lokalisera skadan 

till den ort där den skadelidande förlitar sig på informationen och agerar i en-

lighet med den. Detta synsätt tillämpas även i England och har den fördelen att 

bestämningen av skadeorten kan anpassas till omständigheterna i det enskilda 

fallet. För att detta tillvägagångssätt ska kunna godtas i praktiken måste emel-

lertid den domstol som i slutändan utpekas som behörig att pröva den aktuella 

tvisten uppfylla de grundläggande kraven på förutsebarhet, enhetlighet och en 

rimlig balans mellan parterna. Med detta sagt, är det viktigt att poängtera att 

EUD har exklusiv behörighet att tolka deliktforumsregeln och att det i slutän-

dan är upp till EUD att i oklara fall avgöra var den rena förmögenhetsskadan 

ska anses ha uppkommit i ett specifikt fall. 
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II.	  FÖRKORTNINGAR	  

Bryssel I-förordningen Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av 

den 22 december 2000 om domstols 

behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträt-

tens område (Bryssel I) 

Bryssel Ia-förordningen Rådets förordning (EU) nr 1215/2012 

av den 12 december 2012 om dom-

stols behörighet och om erkännande 

och verkställighet av domar på privat-

rättens område (Bryssel Ia) 

Brysselkonventionen 1968 års Brysselkonvention om dom-

stols behörighet och om verkställighet 

av domar på privaträttens område  

1988 års Luganokonvention Konventionen om domstols behörig-

het och om verkställighet av domar på 

privaträttens område av den 16 sep-

tember 1988 

2007 års Luganokonvention Konventionen om domstols behörig-

het och om verkställighet av domar på 

privaträttens område av den 30 okto-

ber 2007 

EU   Europeiska unionen 

EUD   Europeiska unionens domstol 

FEUF   Fördraget om EU:s funktionssätt 
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Rom II-förordningen Europaparlamentets och Rådets för-

ordning (EG) nr 864/2007 av den 11 

juli 2007 om tillämplig lag för utom-

obligatoriska förpliktelser (Rom II) 
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III.	  FÖRKLARINGAR	  OCH	  DEFINITIONER	  

Kontraktforumsregeln – författarens samlingsnamn på den särskilda behörig-

hetsregeln i artikel 7(1) i Bryssel Ia-förordningen och motsvarande bestämmel-

ser i 2007 års Luganokonvention, Brysselkonventionen och Bryssel I-

förordningen. 

Deliktforumsregeln – författarens samlingsnamn på den särskilda behörighets-

regeln i artikel 7(2) i Bryssel Ia-förordningen och motsvarande bestämmelser i 

2007 års Luganokonvention, Brysselkonventionen och Bryssel I-förordningen. 

Ren	   förmögenhetsskada – förstås i denna framställning som en ekonomisk 

skada som en fysisk eller juridisk person har lidit utan samband med en sak- 

eller personskada.1 

Kapitalplacering	  grundad	  på	  vilseledande	  rådgivning – förstås i denna fram-

ställning som situationer där den skadelidande på grundval av oaktsamt eller 

bedrägligt vilseledande rådgivning valt att placera en del av sina finansiella 

tillgångar externt (jfr med de engelska uttrycken ”negligent or fraudulent mis-

representation”2 och ”negligent misstatement”3).4 För att situationen ska anses 

falla inom uppsatsens frågeställning ska det vara fråga om monetära medel som 

förflyttats från den skadelidandes kontroll till en extern mottagare. 

                                                

1 Jfr den svenska definitionen av ren förmögenhetsskada i J. Hellner & M. Radetzki, 2014, s. 
61. 
2 Se t.ex. A. Dickinson, 2008, s. 328 (punkt 4.67), där Dickinson använder sig av denna term.  
3 Se t.ex. R. Plender & M. Wilderspin, 2009, s. 524 (punkt 18–070), där författarna använder 
sig av denna term. 
4 Det kan noteras att dessa situationer i vissa fall kan anses vara baserade på inomobligatoriska 
förpliktelser och därmed falla utanför deliktforumsregelns tillämpningsområde. Denna fram-
ställning förutsätter dock att situationerna faller inom deliktforumsregelns tillämpningsområde. 
Den materiella skillnaden mellan de två engelska begreppen kommer inte att behandlas i denna 
uppsats.  
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1	   INLEDNING	  

1.1	  	   Introduktion	  

I och med dagens alltmer globaliserade samhälle uppkommer inte sällan tvister 

mellan parter som är hemmahörande i olika länder. Många av dessa internatio-

nella tvister avser skadeståndsrättsliga krav på utomobligatorisk grund. Detta 

aktualiserar, naturligt nog, frågor av internationellt privaträtt- och processrätts-

lig karaktär. Den primära frågan som uppkommer i samband med en tvist är; 

vilken domstol har behörighet att pröva tvisten? När det gäller utomobligato-

riska skadeståndstvister där svaranden hör hemma i en medlemsstat inom EU 

aktualiseras, från och med den 10 januari 2015, Bryssel Ia-förordningen – och i 

synnerhet den särskilda behörighetsregeln i artikel 7(2) i samma förordning 

(deliktforumsregeln). Enligt denna bestämmelse kan en talan om skadestånd 

utanför avtalsförhållanden väckas vid en domstol i den ort där skadan inträffa-

de eller kan inträffa. EUD har tolkat detta uttryck som att käranden i sådana 

situationer kan välja att väcka talan antingen vid en domstol i den ort där den 

skadegörande handlingen företogs (handlingsorten) eller i den ort där skadan 

uppkommit (skadeorten).5 För att avgöra vilka domstolar som har behörighet 

att pröva tvisten enligt deliktforumsregeln måste det således fastställas var den 

uppkomna skadan ska anses ha inträffat. Detta må vara en enkel uppgift när det 

gäller sak- eller personskador som på ett eller annat sätt uppenbarar sig fysiskt. 

Det är emellertid svårare att fastställa skadans geografiska plats när skadan är 

en ren förmögenhetsskada. Först och främst uppenbarar sig denna typ av skada 

inte rent fysiskt och är därför svår att lokalisera ur denna aspekt. Dessutom kan 

                                                

5 Se Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 15–19. Se avsnitt 3.7.1 för en mer 
utförlig diskussion kring avgörandet.  
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en ren förmögenhetsskada påstås ha uppkommit vid flera olika ställen samti-

digt. I dessa fall uppkommer frågan – vilken skada utgör den direkta skadan 

och vilka skador ska anses vara indirekta? Till följd av skadans icke-materiella 

natur och det faktum att skadan kan påstås uppstå på en mängd olika platser 

riskerar platsen för den uppkomna skadan även att bli föremål för manipulation 

från såväl den skadelidandes som skadevållarens sida.  

Ovan problematik uppstår bland annat vid situationer där den skadelidande 

grundat en kapitalplacering på felaktig eller vilseledande rådgivning och där-

igenom lidit en ren förmögenhetsskada. Föreställ dig en situation där en person 

med hemvist i Stockholm, via sitt placeringskonto i Paris, köper aktier på Lon-

donbörsen på grundval av information som denne erhållit av en utomstående 

finansiell rådgivare med hemvist i Berlin. Informationen visar sig sedermera 

vara felaktig, vilket leder till att investeraren gör en stor förlust. Vi talar här om 

en ren förmögenhetsskada där rättsförhållandet sträcker sig över flera nations-

gränser. En fråga som uppstår i en dylik situation är; var ska den direkta skadan 

anses ha uppstått? Är det i Stockholm, där investeraren har sin hemvist och 

större delen av sin förmögenhet och där denne dessutom tog emot den vilsele-

dande informationen? Eller är det i Paris, varifrån han investerar en del av sina 

tillgångar? Eller är det i Berlin, varifrån den vilseledande informationen med-

delades? Eller är det kanske i London, där en del av den skadelidandes till-

gångar placerades och sedermera gick förlorade? 
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1.2	  	   Syfte	  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka och redogöra för 

den internationellt privat- och processrättsliga regleringen i fråga om jurisdik-

tion vid utomobligatoriska gränsöverskridande skadeståndstvister där den ska-

delidande drabbats av en ren förmögenhetsskada i samband med en kapitalpla-

cering som grundats på vilseledande rådgivning. Fokus kommer att ligga på 

tolkningen av deliktforumsregeln i artikel 7(2) i Bryssel Ia-förordningen. Inten-

tionen med denna uppsats är att undersöka hur man, ur ett internationellt pri-

vat- och processrättsligt perspektiv, lämpligen avgör var den rena förmögen-

hetsskadan ska anses ha inträffat enligt deliktforumsregeln vid situationer där 

den skadelidande på grund av vilseledande rådgivning genomfört en transak-

tion eller kapitalplacering och därigenom lidit en ren förmögenhetsskada. För 

detta ändamål kommer jag att redogöra för gällande rätt på området och utifrån 

detta diskutera och analysera ett antal anknytningsfaktorer som skulle kunna 

vara av relevans i dylika situationer. 

1.3	  	   Frågeställning	  

Var inträffar en ren förmögenhetsskada som uppkommit i samband med en 

kapitalplacering som grundats på vilseledande rådgivning enligt artikel 7(2) i 

Bryssel Ia-förordningen?  
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1.4	  	   Metod	  

Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i vad som i andra internationellt pri-

vaträttsliga framställningar har kallats för undersökningsmetoden.6 Metoden 

innebär i korthet att uppsatsens frågeställning ställs mot relevant gällande rätt 

på området. Mot bakgrund av förordningens ordalydelse, relevant praxis från 

EUD samt uttalanden i doktrin undersöks ett antal anknytningsfaktorer som 

skulle kunna vara relevanta och lämpliga att använda sig av vid fastställandet 

av behörig domstol vid sådana typer av skadeståndstvister som åsyftas i upp-

satsens frågeställning.  

Eftersom frågeställningen berör en unionsrättslig bestämmelse har uppsatsen 

tydliga inslag av de metoder som används av EUD vid tolkningen av EU:s in-

ternationella privat- och processrätt. Liksom övrig unionsrättslig lagstiftning 

tolkas EU:s internationella privaträtt i enlighet med de riktlinjer och principer 

som fastställts av EUD.7 Den generella utgångspunkten när EUD tolkar unions-

rättsliga bestämmelser är att, förutom att beakta bestämmelsens ordalydelse, 

även beakta dess sammanhang och de syften som eftersträvas med den. För 

detta ändamål används en rad olika tolkningsmetoder.8  

En vanligt förekommande metod som används av EUD, och som också an-

vänds i detta arbete, är den s.k. teleologiska tolkningsmetoden. Denna metod 

innebär att den omtvistade bestämmelsen tolkas i enlighet med regelverkets 

grundläggande syfte, mål och effekt.9 Metoden kan sägas fylla tre syften; (i) att 

främja det syfte som eftersträvas med en viss bestämmelse, (ii) att motverka 

orimliga konsekvenser som kan bli en följd av en bokstavstrogen tolkning samt 

                                                

6 Se t.ex. P. Lindskoug, 2004, s.3.   
7 Se A. Dickinson, 2008, s. 118.   
8 Se J. Hettne & I. Otken Eriksson, 2011, s. 159. 
9 Se a.a., s. 168. 
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(iii) att fylla ut luckor inom EU-rätten.10 En viktig källa i detta hänseende är 

förordningens s.k. skäl. Dessa är i sig inte normativa, dvs. de är inte bindande, 

men innehåller ofta en förklaring till de normativa föreskrifterna (artiklarna) 

och kan därför fungera vägledande vid identifieringen av förordningens ända-

mål.11 Utöver denna metod tillämpas även den systematiska tolkningsmeto-

den.12 Här beaktas rättsordningens hela systematik, där särskild vikt läggs vid 

bestämmelsens uppbyggnad och placering i ett större sammanhang.13 

1.5	  	   Material	  

Eftersom frågeställningen hänför sig till tolkningen av en särskild bestämmelse 

i Bryssel Ia-förordningen kan denna förordning sägas utgöra grunden för upp-

satsen. Som en naturlig del av arbetet har jag även tagit del av övriga konven-

tioner och förordningar som behandlar frågan om domstols behörighet vid en 

talan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar inom EU och Europa. Som ex-

empel kan nämnas Brysselkonventionen och Bryssel I-förordningen. Dessa 

regelverk är föregångare till Bryssel Ia-förordningen och i enlighet med vad 

som föreskrivs i skäl 34 i Bryssel Ia-förordningen är målet att det ska råda kon-

tinuitet mellan tolkningen av dessa regelverk och Bryssel Ia-förordningen. Av-

göranden som baserats på de två föregångarna till Bryssel Ia-förordningen har 

således betydelse även för tolkningen av Bryssel Ia-förordningen och dess be-

stämmelser.  

                                                

10 Se a.st.  
11 Se M. Hellner, 2014, s. 38 ff. Se även A. Dickinson, 2008, s. 125.   
12 Se M. Hellner, 2014, s. 40. 
13 Se J. Hettne & I. Otken Eriksson, 2011, s. 167 f.  
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Vid tolkningen av Bryssel Ia-förordningen har praxis från EUD en mycket 

stark ställning och stor vikt läggs vid EUD:s uttalanden i dess avgöranden.14 I 

viss mån har även generaladvokaternas förslag till avgörande betydelse. För-

siktighet bör dock vidtas vid tolkningen av dessa eftersom förslagen de facto 

inte utgör någon dom och har därför inte ett motsvarande värde som rättskälla 

vid tolkningen av de unionsrättsliga bestämmelserna. Med detta sagt ska för-

slagens värde inte underskattas då de i praktiken fortfarande kan få stort ge-

nomslag. Till skillnad från EUD:s domar, som många gånger kan vara relativt 

summariskt avfattade, innehåller generaladvokatens förslag ofta en mer omfat-

tande och detaljerad analys av målet. För att förstå den fulla innebörden av ett 

domslut i ett särskilt fall kan det därför vara av stort värde att ta del av general-

advokatens förslag till avgörande. Det kan också tilläggas att vissa generalad-

vokater besitter stor expertis på området och deras personliga uttalanden och 

förslag till utveckling på området kan därför väga mycket tungt.15 

Den praxis som redogörs för i denna framställning ska inte ses som uttömman-

de. De rättsfall som jag i denna framställning valt att redogöra för syftar till att 

på ett så tydligt sätt som möjligt illustrera EUD:s tolkning av deliktforumsre-

geln. Nationell praxis hänvisas i förekommande fall enbart till i syfte att illu-

strera hur en viss bestämmelse eller omständighet tolkats av medlemsstaternas 

nationella domstolar. Eftersom EUD har exklusiv tolkningsbehörighet i förhål-

lande till EU-rättens regelverk är praxis från de nationella domstolarna emel-

lertid inte prejudicerande i förhållande till tolkningen av dessa bestämmelser.16 

Det kan vidare noteras att en stor del av den doktrin som hänvisas till huvud-

sakligen hänför sig till tolkningen av regeln om skadeortens lag i artikel 4(1) i 

Rom II-förordningen. Som exempel kan nämnas Andrew Dickinsons verk ”The 

                                                

14 Se a.a., s. 49 ff. 
15 Se J. Hettne & I. Otken Eriksson, 2011, s. 116 ff.   
16 Se M. Bogdan, 2014, s. 101. 
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Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-contractual Obligations”. 

Varför jag använt dessa verk som källa kan förklaras med att frågan om ska-

dans lokalisering vid rena förmögenhetsskador huvudsakligen har behandlats i 

doktrin avseende lagvalsfrågan och tillämpningen av skadeortens lag i Rom II-

förordningen. Regeln om skadeortens lag i artikel 4(1) i Rom II-förordningen 

tar emellertid avstamp i den utarbetade praxis som gäller i förhållande till de-

liktforumsregeln och den åtskillnad som EUD där valt att göra mellan domsto-

lars behörighet vid handlingsorten respektive skadeorten.17 Det kan också no-

teras att det av skäl (6) i Rom II-förordningen framgår att tolkningen av be-

stämmelserna i den förordningen så långt som möjligt ska överensstämma med 

tolkningen av motsvarande bestämmelser i Bryssel I-förordningen. Mot bak-

grund av det ovan anförda har jag gjort bedömningen att de uttalanden och 

resonemang som förs i de verk som huvudsakligen behandlar lagvalsfrågan 

även är av relevans för tolkningen av deliktforumsregeln. Med detta sagt bör 

viss försiktighet likväl vidtas, särskilt med hänsyn till att regeln om skadeor-

tens lag utgör en huvudregel i motsats till deliktforumsregeln som är en sär-

skild behörighetsregel vars tolkning inte får gå utöver dess ursprungliga ända-

mål.18 Reglernas räckvidd kan därvidlag skilja sig åt i vissa sammanhang. 

Slutligen bör framhållas att jag vid framställandet av denna uppsats huvudsak-

ligen tagit del av engelsk- och svenskspråkig doktrin samt att endast informa-

tion som publicerats före den 15 december 2014 har tagits del av. 

                                                

17 Jfr A. Dickinson, 2013, s. 308 f, där Dickinson skriver om förhållandet mellan Rom II-
förordningen och Brysselkonventionen.  
18 Jfr I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 72 f. (punkt 17–18), där Bach resonerar kring skillna-
den mellan de två bestämmelserna. 
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1.6	  	   Avgränsningar	  

Uppsatsen behandlar frågan om jurisdiktion vid utomobligatoriska gränsöver-

skridande skadeståndstvister där den skadelidande drabbats av en ren förmö-

genhetsskada i samband med en kapitalplacering som grundats på vilseledande 

rådgivning från en utomstående part. Även om ämnet är relativt smalt är vissa 

avgränsningar ändå nödvändiga. 

Först och främst behandlar uppsatsen endast de internationellt privat- och pro-

cessrättsliga aspekterna som aktualiseras i förhållande till frågeställningen. Av 

detta följer att frågor som kan uppkomma avseende den materiella bedömning-

en av ett rättsförhållande inte behandlas. Som exempel kan nämnas den utom-

obligatoriska skadeståndsrätten och bedömningen av ansvarsfrågan vid vilsele-

dande rådgivning.19 Vidare är uppsatsen begränsad till att endast behandla 

tolkningen av aktuella bestämmelser inom EU:s internationella privat- och pro-

cessrätt. Reglerna i den svenska autonoma internationella privat- och process-

rätten behandlas därmed inte.  

Vid tolkningen av deliktforumsregeln i Bryssel Ia-förordningen ligger fokus på 

lokaliseringen av skadeorten, dvs. den ort där den skadegörande handlingen 

resulterat i en skada. Frågan om var den skadegörande handlingen ska anses ha 

företagits berörs enbart i den mån det är nödvändigt för att fastställa skadeor-

ten. Deliktforumsregeln tillerkänner även jurisdiktion till domstolen i den ort 

                                                

19 Hur den nationella materiella lagstiftningen avseende utomobligatoriskt skadeståndsansvar 
är utformad är inte av relevans för denna uppsats syfte och frågeställning. Detta följer framför-
allt av att EUD valt att tolka begreppet ”skadestånd utanför avtalsförhållanden” i deliktforums-
regeln autonomt (se nedan avsnitt 3.4). Se t.ex. Kalfelis mot Bankhaus, mål C–189/87, Reichert 
och Kockler mot Dresdner Bank AG, mål C–261/90, Handte mot TMCS, mål C–26/91, Réuni-
on Européenne m.fl. mot Spliethoff, mål C–51/97 och Tacconi mot Wagner, mål C–334/00. Se 
även EUD:s uttalande i förhållande till tolkningen av ”den ort där skadan inträffade eller kan 
inträffa” i deliktforumsregeln i Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93, punkt 16–19, 
där EUD också poängterade att nationell materiell lagstiftning inte ska beaktas vid tolkningen 
av deliktforumsregeln. 
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där skada kan inträffa, dvs. framtida skador. Dessa typer av skador behandlas 

inte i denna framställning. Vidare är frågor om erkännande och verkställighet, 

liksom andra frågor som kan räknas till den internationella privat- och process-

rätten, helt utelämnade i denna framställning. 

Det bör framhållas att den rena förmögenhetsskadans lokalisering även är 

mycket viktig vid fastställandet av tillämplig lag. Som noterats ovan föreskri-

ver huvudregeln i artikel 4(1) i Rom II-förordningen att lagen i det land där 

skadan uppkommer (dvs. skadeorten) ska tillämpas i en utomobligatorisk ska-

deståndstvist. Skadeortens lokalisering är således av betydelse även för lag-

valsfrågan. Av utrymmesskäl har jag dock valt att begränsa arbetet till skadeor-

tens betydelse för jurisdiktionsfrågan. Med detta sagt kan de diskussioner som 

förs nedan även ha viss relevans för lagvalsfrågan, särskilt med hänsyn till att 

Rom II-förordningen så långt som möjligt ska tolkas i överensstämmelse med 

motsvarande bestämmelser i Brysselreglerna.20 

Slutligen, som framgår ovan är uppsatsen avgränsad till att i huvudsak behand-

la skadeståndstvister där den skadelidande drabbats av en ren förmögenhets-

skada som uppkommit i samband med en kapitalplacering (se avsnitt IV ovan 

för en förklaring av detta begrepp). Detta innebär att övriga typer av ska-

deståndstvister, så som exempelvis skadeståndstvister av immaterialrättslig 

karaktär, internetrelaterade skadeståndstvister samt konkurrensrättsliga ska-

deståndstvister, faller utanför denna uppsats ramar.   

 

                                                

20 Se skäl (6) i Rom II-förordningen. Se även M. Lehman, 2011, s. 527-550, där Lehman disku-
terar problematiken kring den rena förmögenhetsskadans lokalisering i förhållande till såväl 
Bryssel I-förordningen och Rom II-förordningen. 
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1.7	  	   Disposition	  

Kommande avsnitt i denna framställning är disponerade enligt följande. I av-

snitt två behandlas den internationella privat- och processrätten. Här redogörs 

översiktligt för EU:s internationella privat- och processrätts funktion, syfte och 

tolkning samt för de regelverk som är relevanta för uppsatsens frågeställning. 

Avsnittet avslutas med en kortare redogörelse för jurisdiktionsreglerna i Brys-

sel Ia-förordningen och i synnerhet för förordningens huvudregel i artikel 4. 

I avsnitt tre redogörs särskilt för tolkningen av deliktforumsregeln i artikel 7(2) 

i Bryssel Ia-förordningen. I avsnittet behandlas relevant praxis från EUD med 

särskild fokus på deliktforumsregelns tolkning och tillämpning vid ska-

deståndstvister avseende rena förmögenhetsskador. Avsnittet avrundas med 

några sammanfattande reflektioner kring EUD:s praxis avseende regelns tolk-

ning. 

I avsnitt fyra redogörs för och undersöks ett antal anknytningsfaktorer som, 

mot bakgrund av EUD:s praxis, kan vara relevanta och lämpliga vid faststäl-

landet av behörig domstol enligt deliktforumsregeln. Avsnittet fokuserar sär-

skilt på frågan om skadelokalisering vid rena förmögenhetsskador som upp-

kommit i samband med en kapitalplacering som grundats på felaktig eller vil-

seledande rådgivning från en utomstående part. Avsnittet rundas av med några 

avslutande reflektioner. 
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2	  	   INTRODUKTION	  TILL	  EU:S	  

INTERNATIONELLA	  PRIVAT-‐	  OCH	  

PROCESSRÄTT	  

2.1	  	   Inledning	  

När en tvist uppstår där rättsförhållandet har anknytning till flera länder uppstår 

frågor om vilket lands domstol som är behörig att pröva den uppkomna tvisten 

och vilken rättsordning som ska reglera rättsförhållandet. Dessa frågor regleras 

inom EU av EU:s internationella privat- och processrätt.  

Detta avsnitt behandlar översiktligt ämnet internationell privat- och processrätt, 

dess tolkning och tillämpning samt de internationellt privat- och processrättsli-

ga regelverk som är relevanta för denna framställning. I avsnittet redogörs även 

översiktligt för jurisdiktionsreglerna i Bryssel Ia-förordningen. Syftet med av-

snittet är att introducera läsaren till ämnesområdet som sådant samt att ge läsa-

ren en övergripande förståelse för de relevanta regelverken och dess uppbygg-

nad. 
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2.2	  	   Allmänt	   om	   den	   internationella	   privat-‐	  

och	  processrätten	  

Den internationella privaträtt- och processrätten omfattar huvudsakligen tre 

områden: frågor rörande behörig domstol (jurisdiktion), tillämplig lag (lagval) 

och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.21 I enkla 

drag kan man säga att ämnet aktualiseras vid alla typer av gränsöverskridande 

tvistefrågor av privaträttslig natur (familjerättslig, arvsrättslig, skadestånds-

rättslig, sakrättslig, avtalsrättslig osv.). Dess uppgift är att fastställa vilket lands 

domstol som är behörig att pröva tvisten och vilket lands lag som ska tilläm-

pas. Reglerna har således en övervägande formell karaktär och behandlar följ-

aktligen inte den materiella delen av tvistefrågan.22  

Vid tillämpningen av den internationella privaträtt- och processrättens regler är 

det viktigt att ha klart för sig att ämnet förutsätter en viss systematik. Som en 

grundläggande regel kan sägas att frågan om behörig domstol alltid behandlas 

först. Det är först när man har konstaterat att en domstol i ett visst land är behö-

rig att pröva tvisten som det är möjligt att diskutera tillämplig lag. Förutsatt att 

parterna inte har träffat ett giltigt avtal om tillämplig lag är det nämligen dom-

stolslandets internationellt privaträttsliga reglering som avgör frågan om till-

lämplig lag. Detta innebär att för att frågan om tillämplig lag ens ska kunna 

diskuteras i en svensk domstol krävs i princip att svensk jurisdiktion förelig-

ger.23 

                                                

21 Se t.ex. G. Van Calster, 2013, s. 3. 
22 Se M. Bogdan, 2014, s. 20. 
23 Se a.a., s. 29. 



21 

 

Traditionellt sett hör den internationella privaträtten till den nationella rättsord-

ningen.24 Under de senaste decennierna har rättsområdet emellertid utvecklats 

enormt och ämnet har fått allt större internationell betydelse. I dagens samhälle 

är det betydligt vanligare med såväl familjerättsliga som förmögenhetsrättsliga 

förhållanden som rör sig över landsgränserna. Detta ger i sin tur upphov till en 

mängd konflikter som innebär att frågor av internationellt privaträttslig karak-

tär uppstår, vilket har lett till ett utökat gränsöverskridande samarbete på områ-

det.25 Detta gäller inte minst inom EU och för Sveriges räkning har utveckling-

en inneburit en rad olika internationella åtaganden. Idag är Sverige bundet av 

ett antal internationella konventioner på området och under de senaste årtion-

dena har de mest centrala delarna av ämnet överlåtits till att regleras på EU-

rättslig nivå.26 Vad gäller EU:s behörighet på området grundar sig denna på 

artikel 81 i FEUF. 

2.3	  	   Relevanta	  regelverk	  

De viktigaste regelverken när det gäller frågor om behörig domstol vid utom-

obligatoriska förpliktelser är 1968 års Brysselkonvention, 2007 års Lugano-

konvention, Bryssel I-förordningen och, från och med den 10 januari 2015, 

Bryssel Ia-förordningen. Samtliga dessa regelverk reglerar domstols behörighet 

och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.  

Brysselkonventionen slöts 1968 och var en produkt som utvecklades inom det 

dåvarande EEG-samarbetet.27 Konventionen visade sig snabbt vara en mycket 

lyckad produkt, vilket ledde till att flera av EFTA-länderna också ville vara 

                                                

24 Se a.a., s. 17.  
25 Se a.a., s. 23 f. 
26 Se a.a., s. 17.  
27 Se a.a., s. 101 f.  
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delaktiga i samarbetet. Detta löstes genom upprättandet av en parallell konven-

tion vars innehåll i princip var detsamma som Brysselkonventionen; 1988 års 

Luganokonvention. Denna ersattes sedermera av en ny version, 2007 års Luga-

nokonvention, som anpassades till Bryssel I-förordningen och dess bestämmel-

ser. Av denna anledning kan man idag tala om ”Bryssel- 

och/Luganoreglerna”.28  

Den 1 mars 2002 ersattes Brysselkonventionen av Bryssel I-förordningen, som 

från och med den 10 januari 2015 i sin tur kommer att ersättas av Bryssel Ia-

förordningen.29 Förordningarna är direkt tillämpliga mellan EU:s medlemssta-

ter, med undantag för Danmark, och ska ges företräde framför nationell rätt vid 

eventuella konflikter.30 Vad gäller 2007 års Luganokonvention gäller den allt-

jämt i förhållande till EFTA-staterna Island, Norge och Schweiz.31  

I de situationer för vilka varken Brysselkonventionen, Luganokonventionen, 

Bryssel I-förordningen eller Bryssel Ia-förordningen är tillämpliga brukar led-

ning, för svensk del, sökas i de svenska forumreglerna.32 Detta sker främst ge-

nom en analog tillämpning av de interna forumreglerna i 10 kap. (1942:740) 

rättegångsbalken.33 

                                                

28 Se a.a., s. 101 f. 
29 Se artikel 80 och 81 i Bryssel Ia-förordningen.  
30 Sedan 1 juli 2007 gäller Bryssel I-förordningen även i förhållande till Danmark genom en 
särskild överenskommelse. För överenskommelsen med Danmark, se EUT 2005 L 299 s. 62 
och EUT 2007 L 94 s. 70. Samma överenskommelse kommer troligtvis även gälla i förhållande 
till den nya Bryssel Ia-förordningen, se M. Bogdan, 2014, s. 102. I övrigt har Danmark valt att 
stå utanför EU:s civilrättsliga samarbete.  
31 Dessa stater är inte medlemmar i EU och är därför varken bundna av Brysselkonventionen 
eller de efterföljande Brysselförordningarna, se även artikel 73(1) i Bryssel Ia-förordningen där 
det stadgas att förordningen inte ska påverka tillämpningen av 2007 års Luganokonvention. 
32 Se t.ex. skäl (14) samt artikel 1 och 6 i Bryssel Ia-förordningen.  
33 Detta gäller exempelvis när svaranden inte har sitt hemvist i en EU-medlemsstat, se artikel 6 
i Bryssel Ia-förordningen. Observera dock att det för en korrekt tillämpning av bestämmelserna 
är viktigt att först beakta bestämmelserna i förordningen för att därefter fastställa huruvida 
förordningens behörighetsregler ska tillämpas eller om landets nationella behörigheter istället 
ska tillämpas. 
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EUD har, precis som i förhållande till övrig unionsrätt, exklusiv behörighet att 

tolka såväl förordningarna som Brysselkonventionen.34 Mellan förordningarna 

och konventionen ska det råda kontinuitet, vilket framgår av skäl (34) i Bryssel 

Ia-förordningen. Detta innebär att EUD:s tolkning av bestämmelserna i Brys-

selkonventionen även har giltighet i förhållande till tolkningen av motsvarande 

bestämmelser i förordningarna, i den mån de har samma innehåll och systema-

tik.35 De flesta äldre prejudikat baserade på konventionens regler har därmed 

fortfarande relevans för tolkningen av förordningarna i den mån bestämmelser-

na är likalydande.36 Vad gäller 2007 års Luganokonvention har EUD inte givits 

någon exklusiv tolkningsbehörighet. Den rådande uppfattningen är emellertid 

att konventionens regler ska tolkas i enlighet med de likalydande reglerna i 

Brysselkonventionen.37 EUD:s uttalanden i förhållande till Brysselkonventio-

nen och förordningarna har således betydelse även för tillämpningen av Luga-

nokonventionen.  

2.4	  	   Regelverkens	  grundläggande	  ändamål	  

Som noterats ovan grundar sig EU:s behörighet på området internationell pri-

vat- och processrätt på artikel 81 i FEUF. Denna artikel stadgar bland annat att 

behörighetsreglerna ska underlätta för en fungerande inre marknad.38 Det över-

                                                

34 Se M. Bogdan, 2014, s. 101. 
35 Se t.ex. Zuid-Chemie BV mot Philippo’s, mål C–189/08, punkt 18–19. 
36 Se M. Bogdan, 2014, s. 102 f.  
37 Se a,a,, s. 102. Se även Protokoll 2 till 2007 års Luganokonvention, som fogades till konven-
tionen i syfte att – med respekt för domstolarnas självständighet – säkerställa en så enhetlig 
tolkning som möjligt av konventionen och för att i görligaste mån se till att den tolkades i en-
lighet med Brysselkonventionen. 
38 I artikel 81 i FEUF stadgas att: ”Unionen ska utveckla ett rättsligt samarbete i civilrättsliga 
frågor som har gränsöverskridande följder […], särskilt när det är nödvändigt för att den inre 
marknaden ska fungera väl, ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lag-
stiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att säkerställa[…]ömsesidigt erkännande mellan 
medlemsstaterna av domstolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden samt verkställigheten 
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gripande syftet med EU:s internationella privat- och processrätt är därför att 

skapa en ökad rörlighet av domar på privaträttens område inom Europa.39 Detta 

framhålls även av Paul Jenard i en rapport till Brysselkonventionen, som menar 

att genom att implementera gemensamma regler om jurisdiktion på privaträt-

tens område öppnar man upp för en harmonisering av lagar, ökad rättssäkerhet 

och undviker förekomsten av diskriminering, vilket i sin tur ökar den fria rör-

ligheten av domar.40 Den fria rörligheten ligger även till grund för konventio-

nens efterträdare, Bryssel I-förordningen och Bryssel Ia-förordningen.41 

Några av de grundläggande målsättningarna med EU:s internationellt privat- 

och processrättsliga regelverk är att säkerställa ökad förutsebarhet och rättssä-

kerhet.42 Detta innebär i grund och botten att bestämmelserna måste tolkas på 

ett sådant sätt att resultatet är förutsägbart för parterna. Parterna ska så långt 

som möjligt i förväg kunna avgöra hur en bestämmelse kommer att tillämpas. 

Osäkra anknytningsfaktorer bör därför undvikas i möjligaste mån.43  

Utöver de grundläggande kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet ställs, vid 

tolkningen av regelverkens bestämmelser, även krav på enhetliga och rättvisa 

anknytningsfaktorer.44 En svarande förväntas endast försvara sig vid domstolen 

i den eller de orter som rättsförhållandet har en tillräckligt stark anknytning till. 

För att säkerställa dessa krav har särskilda bestämmelser som är tvingande och 

ämnar skydda socialt och ekonomiskt svagare parter implementerats.45  

                                                                                                                            

av dessa [… ] förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna om lagkonflikter 
och om domstolars behörighet”. 
39 Se t.ex. skäl (3) i Bryssel Ia-förordningen. 
40 Se Jenard-rapporten, s. 7.  
41 Se t.ex. skäl (15) i Bryssel I-förordningen samt skäl (15) och (16) i Bryssel Ia-förordningen. 
42 Se t.ex. skäl (15) i Bryssel I-förordningen samt skäl (15) och (16) i Bryssel Ia-förordningen. 
43 Se P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 9. 
44 Se a.a., s. 8 
45 Se t.ex. avsnitt 3–5 i Bryssel Ia-förordningen där särskilda bestämmelser föreskrivs vid för-
säkringstvister, tvister mellan anställda och arbetstagare samt vid konsumenttvister. 
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2.5	  	   Allmänt	   om	   jurisdiktionsreglerna	   i	  

Bryssel	  Ia-‐förordningen	  

Denna uppsats tar avstamp i Bryssel Ia-förordningen och i synnerhet bestäm-

melserna om domstols behörighet i denna förordning. I artikel 1 i Bryssel Ia-

förordningen stadgas att förordningen aktualiseras vid tvister i domstol på pri-

vaträttens område, med ett antal undantag.46 Hur begreppet ”domstol” ska tol-

kas framgår av förordningens artikel 3.47 Vidare krävs att tvisten är av interna-

tionell karaktär, även om detta inte framgår uttryckligen av förordningstex-

ten.48 

Den mest centrala behörighetsregeln i förordningen återfinns i artikel 4, som 

alltså är förordningens huvudregel. Denna bestämmelse stadgar att en talan mot 

den som har hemvist i en medlemsstat ska, om inte annat följer av förordning-

ens övriga bestämmelser, väckas i den medlemsstaten (forum domicilii) obero-

ende av svarandens nationalitet.49 Det spelar således ingen roll i vilken stat 

svaranden är medborgare så länge denne har sitt hemvist i någon av EU:s med-

lemsstater. 

Vad gäller begreppet ”hemvist” har detta, i förhållande till juridiska personer, 

givits en autonom definition. Enligt artikel 63 i Bryssel Ia-förordningen ska en 

juridisk person anses ha sitt hemvist i orten för dess stadgeenliga säte, huvud-

kontor eller huvudsakliga verksamhet. Uppfylls flera av dessa punkter i olika 

                                                

46  Se artikel 1(2) i Bryssel Ia-förordningen för en uppräkning av undantagen. Se även M. Bog-
dan, 2014, s. 104 f., för vidare läsning om undantagen ur svensk synvinkel. 
47 Observera artikel 3(a) i Bryssel Ia-förordningen, där det stadgas att begreppet ”domstol” 
även gäller den svenska summariska processen i mål om betalningsföreläggande och hand-
räckning vid Kronofogdemyndigheten. 
48 Se t.ex. Owusu mot Jackson, mål C–281/02. 
49 Se de särskilda behörighetsreglerna i artikel 18(1), 21(2), 24 och 25 i Bryssel Ia-
förordningen, vilka har företräde framför huvudregeln i artikel 4. 
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länder får käranden själv välja vid vilken domstol denne vill väcka talan.50 Nå-

gon motsvarande autonom definition av hemvistbegreppet finns inte i förhål-

lande till fysiska personer. Istället får den fysiska personens hemvist, enligt 

artikel 62 i Bryssel Ia-förordningen, avgöras utifrån den nationella rättsupp-

fattningen i det land där talan väckts. I det ovan givna exemplet med den 

svenske investeraren (se avsnitt 1.1) kan denne således enligt huvudregeln 

väcka talan mot den tyske rådgivaren i Berlin. Skulle den tyske rådgivare emel-

lertid ha sitt hemvist utanför EU aktualiseras istället artikel 6(1) i Bryssel Ia-

förordningen, enligt vilken en domstols behörighet ska bestämmas utifrån varje 

medlemsstats nationella regler om domstols behörighet. För svensk del innebär 

detta att den svenska domstolen fordras tillämpa reglerna i rättegångsbalkens 

10 kap. analogt.51 

Regeln om svarandens hemvistort bygger på grundsatsen actor sequitur forum 

rei, vilken betyder att käranden bör stämma inom den jurisdiktion där svaran-

den befinner sig.52 Anledningen till att just svarandens hemvist ska gälla som 

huvudregel tycks främst bero på att det generellt sett anses vara svårare att för-

svara sig vid en domstol på en annan plats än där man har sitt hemvist.53 Nor-

malt sett anses denna ordning således underlätta för svarandens försvar.54 I 

detta hänseende kan noteras att EUD i regel inte tillmäter någon betydelse till 

kärandens hemvistort (annat än i uttryckliga undantagsfall).55 En sådan ord-

ning förkastades redan vid skapandet av Brysselkonventionen.56 En anledning 

till detta har av EUD uttryckts vara att det inte skulle vara förenligt med målet 

att skapa en god rättskipning och ett ändamålsenligt förfarande om kärandens 

                                                

50 Se L. Pålsson, 2008, s. 101 ff. 
51 Se skäl (14) samt artikel 6 i Bryssel Ia-förordningen. 
52 Se G. Van Calster, 2013, s. 85. 
53 Se Jenardrapporten, s. 18. 
54 Se t.ex. Group Josi mot UGIC, mål C– 412/98, punkt 35. 
55 Se M. Bogdan, 2014, s. 105. 
56 Se t.ex. Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93, punkt 13. 
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hemvist tillerkändes jurisdiktion eftersom det kan leda till att käranden själv 

skulle kunna bestämma behörig domstol genom sitt val av hemvist.57 

Från huvudregeln föreskrivs ett antal undantag, vilka regleras uttömmande i 

avsnitt 2–7 i Bryssel Ia-förordningen.58 Anledningen till denna undantagsre-

glering är främst att det till följd av tvistens karaktär i vissa fall kan anses vara 

mer lämpligt att föra talan vid en annan domstol än den där svaranden har sitt 

hemvist. I dessa fall har principen om särskilt nära anknytning ansetts vinna 

företräde i syfte att säkerställa en ökad rättssäkerhet och förutsebarhet samt att 

underlätta en korrekt och ändamålsenlig rättskipning.59 Vid skadeståndstvister 

avseende utomobligatoriska förpliktelser aktualiseras den särskilda behörig-

hetsregeln i artikel 7(2) i Bryssel Ia-förordningen, vars tolkning och tillämp-

ning kommer att redogöras för i nästa avsnitt. 

                                                

57 Se t.ex. Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 19, 
Group Josi mot UGIC, mål C– 412/98, punkt 50. 
58 Se artikel 3 i Bryssel Ia-förordningen. 
59 Se skäl (16) i Bryssel Ia-förordningen. 
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3	  	   SÄRSKILT	  OM	  TOLKNINGEN	  AV	  

DELIKTFORUMSREGELN	  

3.1	  	   	  Inledning	  

Huvudföremålet för denna uppsats är deliktforumsregeln i artikel 7(2) i Bryssel 

Ia-förordningen (forum delicti). Denna bestämmelse lyder:  

”Talan mot en person som har hemvist i en medlemsstat får väckas i en annan med-

lemsstat: 

… 

2. Om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen för den ort 

där skadan inträffade eller kan inträffa.”  

Av detta följer att käranden, vid en utomobligatorisk skadeståndstalan, utöver 

möjligheten att väcka talan vid svarandens hemvistort, även kan väcka talan 

vid domstolen i den ort där skadan inträffade. Denna regel är fakultativ och 

berövar således på intet sätt käranden rätten att väcka talan enligt huvudre-

geln.60 Deliktforumsregeln grundar sig på principen om särskilt nära anknyt-

ning. Enkelt uttryckt innebär denna princip att rättsförhållandet lämpligen bör 

regleras av den rättsordning till vilken rättsförhållandet har den starkaste och 

mest adekvata anknytningen.61 Domstolen vid orten där skadan inträffade an-

ses nämligen vanligen vara den domstol som är bäst lämpad att pröva sakfrå-

                                                

60 Detta kan utläsas av att ordvalet ”får väckas” i den inledande satsen. Se även M. Bogdan, 
2014, s. 108. 
61 Se M. Bogdan, 2014, s. 18 ff. 
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gan.62 Syftet med principen är att säkerställa en ökad rättssäkerhet samt för-

hindra att svaranden stäms vid en domstol i en medlemsstat som han eller hon 

inte rimligen kunnat förutse.63 

3.2	  	   Tolkningen	   av	   begreppet	   ”skadestånd	  

utanför	  avtalsförhållanden”	  

Som framgår av dess ordalydelse förutsätter en tillämpning av deliktforumsre-

geln i artikel 7(2) i Bryssel Ia-förordningen att den aktuella tvisten kan kvalifi-

ceras som en talan avseende ”skadestånd utanför avtalsförhållanden”.64 Innan 

det kan slås fast att regeln är tillämplig måste det därför först konstateras att 

den aktuella tvisten uppfyller de krav som ställs av EUD för att regeln ska an-

ses bli tillämplig.  

Begreppet ”skadestånd utanför avtalsförhållanden” har av EUD givits en auto-

nom tolkning. Enligt fast praxis från EUD framgår att begreppet omfattar alla 

former av skadeståndstalan som syftar till att gentemot svaranden göra gällan-

de ett ansvar som inte är hänförligt till ett ”avtal” i den mening som avses i 

kontraktforumsregeln (artikel 7(1) i Bryssel Ia-förordningen).65 För att avgöra 

vilken av dessa två behörighetsregler som är aktuell måste det således först 

                                                

62 Se t.ex. Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, Shevill mot 
Presse Alliance, mål C–68/93 och Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93.    
63 Se skäl (16) i Bryssel Ia-förordningen.  
64 För en utförligare redogörelse för kvalifikationsproblemet inom den internationella privat- 
och processrätten, se M. Bogdan, 2014, s. 33 f. samt s. 55 f.  
65 Se t.ex. Kalfelis mot Bankhaus, mål C–189/87, punkt 15–18, Reichert och Kockler mot 
Dresdner Bank AG, mål C–261/90, punkt 15–16, Tacconi mot Wagner, mål C–334/00, punkt 
21 och Marc Brogsitter mot Fabrication de Montres Normandes m.fl., mål C‑548/12, punkt 
20. 
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fastställas att talan inte avser ett avtal, vilket måste prövas mot den autonoma 

definitionen av ”avtal” i kontraktforumsregeln.66  

Först kan noteras att det inte är av betydelse hur den nationella domstolen upp-

fattar rättsförhållandet vid bestämningen av huruvida talan ska anse vara grun-

dad på ett avtal eller inte.67 Begreppet ”avtal” ska således tolkas autonomt. Av 

EUD:s praxis framgår att kontraktforumsregeln inte omfattar situationer där det 

saknas ett frivilligt åtagande mellan parterna.68 Med andra ord måste talan  

avse en av käranden åberopad förpliktelse som utgör en rättslig motprestation i 

ett avtal för att den ska anses falla inom kontraktforumsregelns tillämpnings-

område.69 Uppfyller en talan inte detta krav anses den falla utanför kontraktfo-

rumets räckvidd och ska, mot bakgrund av vad som anförts ovan, istället anses 

falla inom deliktforumsregelns tillämpningsområde.70 

Avser talan anspråk som grundar sig på både inomobligatoriska och utomobli-

gatoriska grunder gäller enligt fast praxis från EUD att en domstol som är be-

hörig att pröva en talan enligt deliktforumsregeln endast är behörig att pröva de 

                                                

66 För en fördjupad redogörelse för kvalifikationsproblemet särskilt i förhållande till deliktfo-
rumsregeln, se P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 184 f. 
(punkt 193–202). 
67 Se t.ex. Handte mot TMCS, mål C–26/91, punkt  10 och Réunion Européenne m.fl. mot Spli-
ethoff, mål C–51/97, punkt 15. 
68 Se t.ex. Handte mot TMCS, mål C–26/91, punkt 15, Réunion Européenne m.fl. mot Spli-
ethoff, mål C–51/97, punkt 17 och Tacconi mot Wagner, mål C–334/00, punkt 23. 
69 Se t.ex. Engler mot Janus Versand, mål C–27/02, punkt 51. 
70 Se t.ex. Kalfelis mot Bankhaus, mål C–189/87, Reichert och Kockler mot Dresdner Bank 
AG, mål C–261/90, Handte mot TMCS, mål C–26/91, Réunion Européenne m.fl. mot Spli-
ethoff, mål C–51/97, Tacconi mot Wagner, mål C–334/00, Engler mot Janus Versand, mål C–
27/02 och Marc Brogsitter mot Fabrication de Montres Normandes m.fl., mål C‑548/12. 
Samma tolkning tycks även förespråkas i Schlosser-rapporten, 2005, s. 89, punkt 190. En 
intressant notering i detta hänseende är att svenska domstolar tidigare tycks ha ställt högre krav 
på vad som ska anses falla inom deliktforumsregelns räckvidd än EUD. I RH 2012:64 konsta-
terade hovrätten att det inte var tillräckligt att talan föll utanför kontraktforumsregelns tillämp-
ningsområde för att den skulle anses falla inom deliktforumsregelns tillämpningsområde. Den-
na ståndpunkt tycks dock ha förändrats efter EUD:s förhandsavgörande i målet ÖFAB mot 
Frank Koot och Evergreen Investments, mål C–147/12, se avgörandet från Hovrätten för nedre 
Norrland, mål nr Ö 557–11 (2013-12-05). 
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frågor som är av utomobligatorisk karaktär.71 Av detta följer att de grunder i en 

talan som härrör ur ett avtalsförhållande faller utanför en sådan domstols behö-

righet, såvida inte behörighet föreligger på någon annan grund. För att vara 

säker på att domstolen är behörig att pröva samtliga grunder i en talan är det 

således säkrast att väcka talan enligt huvudregeln, dvs. vid svarandens hemvis-

tort. 

3.3	  	   Tolkningen	   av	   begreppet	   ”den	   ort	   där	  

skadan	  inträffade	  eller	  kan	  inträffa”	  

Efter att ha fastställt att talan faller inom deliktforumsregelns tillämpningsom-

råde aktualiseras nästa fråga – vilka domstolar är behöriga att pröva talan enligt 

bestämmelsen? Av bestämmelsens ordalydelse följer att en utomobligatorisk 

talan om skadestånd kan väckas vid domstolen i ”den ort där skadan inträffade 

eller kan inträffa”. Vilka skador som omfattas av regeln eller var de ska anses 

uppkomma framgår inte av förordningen – istället får man söka vägledning i 

EUD:s praxis. I följande kapitel ges en kritisk redogörelse för relevant praxis 

från EUD beträffande tolkningen och tillämpningen av deliktforumsregeln i 

artikel 7(2) i Bryssel Ia-förordningen. Redogörelsen syftar till att ge läsaren en 

djupare förståelse för samt kunskap om regeln och dess tillämpning – särskilt i 

förhållande till skadeståndstvister avseende rena förmögenhetsskador. 

                                                

71 Se t.ex. Kalfelis mot Bankhaus, mål C–189/87, mål C–189/87, punkt 19–21. 
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3.3.1	  	   Kärandens	   valmöjligheter	   vid	   tillämpningen	   av	  

deliktforumsregeln	  

(i)	   Skillnaden	  mellan	  skadeorten	  och	  handlingsorten	  

Som kommer att redogöras för nedan görs vid tolkningen av deliktforumsre-

geln en åtskillnad mellan domstols behörighet vid, å ena sidan, skadeorten och, 

å andra sidan, handlingsorten. Det kan därför vara bra att ha en övergripande 

förståelse för den definitionsmässiga skillnaden mellan dessa två orter.  

Utgångspunkten är att handlingsorten, precis som det låter, är den ort i vilken 

den skadegörande handlingen företogs eller, med andra ord, där den kausala 

händelsen inträffade som förorsakade den uppkomna skadan.72 För att identifi-

era handlingsorten måste man således först identifiera den aktiva, eller inakti-

va, handling som ledde till den påstådda skadan.73 I de fall det finns flera på-

stådda skadevållare till en och samma skada har EUD slagit fast att en dom-

stols behörighet vid handlingsorten endast kan grundas på den påstådde skade-

vållarens egna handlingar.74  

Skadeorten kan beskrivas som den ort där den skadegörande handlingen fått 

skadliga effekter för den skadelidande. I EUD:s praxis talas bland annat om 

den ort där skadan ”materialiserats”, vilken anses vara den ort där den handling 
                                                

72 Se t.ex. Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 13 och Shevill mot Presse 
Alliance, mål C–68/93, punkt 20–22. 
73 Se P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski, 2012, s. 195 (punkt 214). 
74 Melzer mot MF Global UK Ltd, mål C–228/11. I detta mål hade käranden väckt talan vid en 
domstol i Düsseldorf gentemot ett företag som endast hade varit verksamt i London. Eftersom 
den skada som käranden lidit påstods vara en följd av agerandet från två olika företag ansåg 
käranden att domstolen i Düsseldorf kunde grunda sin behörighet på det faktum att det andra 
företaget, som inte var part i målet, hade företagit skadegörande handlingar där (dvs. käranden 
ansåg att Düsseldorf utgjorde handlingsorten). EUD ansåg emellertid inte att en sådan lösning 
var lämplig eftersom det sannolikt skulle medföra att forumdomstolen skulle behöva hämta 
vägledning i den nationella rättsordningen, vilket inte ansågs vara lämpligt ur ett förutsebarhet- 
och rättssäkerhetsperspektiv. 
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som medfört skadeståndsansvar har lett till en skadebringande verkan hos den 

skadelidande.75 För att ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar ska kunna 

komma ifråga krävs därtill att det kan fastställas ett orsakssamband mellan den 

skadegörande handlingen och den uppkomna skadan.76 Härtill kommer att 

EUD i regel inte tillåter hänvisningar till nationell lagstiftning beträffande ut-

omobligatoriskt ansvar vid tolkningen av deliktforumsregeln och bestämningen 

av ”den ort där skadan inträffade”. En sådan ordning skulle, enligt EUD, inne-

bära att behörigheten skulle bero på osäkra omständigheter (tillämpningen av 

nationell rätt), vilket skulle vara oförenligt med regelverkets ändamål som 

bland annat består i att ange bestämda och förutsägbara behörighetsregler.77 

(ii)	   Kärandens	  valmöjlighet	  mellan	  handlingsorten	  och	  skadeorten	  

Ett av de tidigaste avgörandena från EUD i förhållande till deliktforumsregelns 

tolkning är målet Bier mot Mines de potasse d’Alsace (Bier).78 Tvisten i det 

aktuella målet gällde en miljöskada som hade orsakats i Frankrike men som 

lidits i Nederländerna.79 Frågan som uppstod var hur man i ett sådant fall skulle 

avgöra vilken domstol som var behörig att pröva tvisten enligt deliktforumsre-

geln. Eftersom uttrycket ”den ort där skadan inträffade eller kan inträffa” an-

sågs kunna syfta på behörighet vid såväl skadeorten som handlingsorten upp-

stod frågan om vilken domstol som enligt regeln skulle tillerkännas behörighet. 

I målet slog EUD fast att uttrycket ”den ort där skadan inträffade eller kan in-

träffa” ska tolkas så att det ger käranden en möjlighet att fritt välja mellan att 

                                                

75 Se t.ex. Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 28 och Zuid-Chemie BV mot Phi-
lippo’s, mål C–189/08, punkt 27. 
76 Se t.ex. Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 16. 
77 Se t.ex. Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93, punkt 16–19. 
78 Se Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76. 
79 Målet rörde en situation där ett franskt gruvbolag (svaranden) hade förorenat vattnet i floden 
Rhen genom att släppa ut stora mängder klorsalt. Ett nederländskt bolag (käranden Bier), som 
drev en handelsträdgårdsrörelse och som bevattnade sin anläggning med vatten från floden 
Rhen, påstod sig ha lidit skada till följd av föroreningen och väckte därför skadeståndstalan 
mot gruvbolaget vid nederländsk domstol. 
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väcka talan antingen vid orten där den skadegörande handlingen företogs 

(handlingsorten) eller orten där skada uppkommit till följd av den skadegöran-

de handlingen (skadeorten).80 Enligt EUD skulle såväl handlingsorten som 

skadeorten kunna utgöra en avgörande anknytning vid fastställandet av behörig 

domstol eftersom de, var och en för sig och beroende på omständigheterna, kan 

erbjuda en särskilt användbar indikation såvitt avser bevisningen och proces-

sens organisation.81  

Bestämningen av ”den ort där skadan inträffade eller kan inträffa” styrs följakt-

ligen av ett autonomt begrepp. Möjligheten att välja mellan handlingsorten och 

skadeorten gäller till kärandens fördel.82 Detta kan tyckas vara orättvist men, 

som EUD även konstaterade i avgörandet i Bier, hade det inte varit lämpligt att 

begränsa behörigheten till endast endera av de två orterna.83 Eftersom personer 

vanligtvis agerar där de har sitt hemvist skulle en lösning där endast domstolen 

vid handlingsorten tillerkändes behörighet medföra att behörighet många gång-

er skulle tillerkännas samma domstol enligt såväl deliktforumsregeln som hu-

vudregeln. Deliktforumsregeln skulle därmed förlora sin ändamålsenliga ver-

kan.84 Det ansågs heller inte vara lämpligt att endast tillerkänna domstolen vid 

skadeorten behörighet eftersom detta, enligt EUD, skulle riskera att utesluta en 

”ändamålsenlig anknytning till behörigheten hos en domstol som finns särskilt 

nära orsaken till skadan”.85 Jag tolkar detta som att EUD åsyftar att domstolen 

vid handlingsorten i de allra flesta fall utgör den domstol som har närmast an-

knytning till tvisteföremålet. Det vore därför olämpligt och orimligt att utesluta 

domstolen vid denna ort som jurisdiktionsgrundande. 

                                                

80 Se Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 15–19. 
81 Se Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 15–17. 
82 Jfr P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 191 (punkt 203). 
83 Se Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 18–23. 
84 Se Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 20. 
85 Se Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 21. 
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(iii)	   Mosaikprincipen	  som	  en	  begränsning	  av	  skadeortens	  räckvidd	  

I Shevill mot Presse Alliance86 (Shevill) etablerade EUD den så kallade ”mosa-

ikprincipen”.87 Målet rörde en talan om skadeståndsansvar på grund av publi-

cering av en ärekränkande tidningsartikel som hade spridits i flera länder. I 

avgörandet vidhöll EUD sin tolkning i Bier och konstaterade att kärandens 

möjlighet att välja mellan handlingsorten och skadeorten även skulle gälla på 

motsvarande sätt avseende skador på annat än egendom.88 Valmöjligheten be-

gränsades dock på så sätt att om käranden väljer att väcka talan vid skadeorten 

har domstolen vid den orten endast behörighet att pröva de skador som orsa-

kats inom domstolslandets jurisdiktion.89 I det aktuella målet ansåg EUD, med 

hänsyn till god rättskipning, att domstolen i respektive stat, inom vilken den 

ärekränkande publikationen hade spridits och där den skadelidande påstått sig 

ha lidit skada, var den territoriellt sett mest kvalificerade att bedöma den äre-

kränkning som begåtts inom den statens jurisdiktion och att bestämma omfatt-

ningen av den därmed sammanhängande skadan.90 

Mosaikprincipen anses vara generellt tillämplig och är därmed inte begränsad 

till tvister avseende ärekränkning.91 Motiven bakom avgörandet var framförallt 

att motverka forumshopping.92 Genom att begränsa skadeforumets behörighet 

till att enbart avse de skador som orsakats inom det landet begränsas även inci-

tamenten forumshopping. Om skadeforumet skulle ha behörighet att pröva 

samtliga skador som uppkommit till följd av den skadegörande handlingen 

                                                

86 Se Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93. 
87 Se t.ex. P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 192 (punkt 207), 
där Mankowski refererar till begreppet ”mosaikprincipen” i förhållande till avgörandet i She-
vill. 
88 Se Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 23. 
89 Se Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 28–33. 
90 Se Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 31. 
91 Se t.ex. P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 192 f. (punkt 
208). Se även G. Van Calster, 2013, s. 94. 
92 Se t.ex. G. Van Calster, 2013, s. 94. 
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skulle det, såsom generaladvokaten Marco Darmon uttryckte det i sitt förslag 

till avgörande i målet, vara ”uppenbart att den drabbade i sådana fall skulle 

välja de forum där skadan, enligt den drabbade, skulle ersättas på bästa sätt.”93  

En fråga som aktualiseras vid en läsning av EUD:s avgörande i Shevill är huru-

vida domstolen vid skadeorten har behörighet att pröva följdskador som inträf-

fat i tredje land. Av avgörandet framgår nämligen enbart att domstolen vid 

skadeorten endast har behörighet att pröva de skador som orsakats i den sta-

ten.94 Detta skulle kunna tolkas så att det även innebär att följdskador, som 

visserligen inträffat i ett annat land men som är en följd av en direkt skada som 

orsakats vid skadeorten, kan prövas av domstolen vid skadeorten. En författare 

som tycks vara för en sådan tolkning är Andrew Dickinson, som skriver: 

”[…] Having regard to the ECJ’s decision in Shevill v Presse Alliance SA, which 

applies the same concept in the context of the Brussels Convention, this distribu-

tive approach would appear to require the Member State court seised of the dispute 

to apply a country’s law only with respect to damage occurring in the territory of 

that country (as well, presumably, as damage in other countries that is considered 

to be an ’indirect consequence’ of the damage occurring in that country) […]”95 

[kursivering tillagd].  

Detta är en enligt mig rimlig tolkning. Om EUD inte avsåg att ge avgörandet 

denna innebörd torde den istället ha använt sig av begreppen ”inträffat” eller 

”uppkommit” istället för begreppet ”orsakats” i domen. Detta kan ställas mot 

generaladvokatens formulering i dennes förslag till avgörande i samma mål, i 

vilket denne använde sig av begreppet ”uppkommit” i förhållande till skadeor-

                                                

93 Se förslag till avgörande i Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 67. 
94 Se Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 33. Jämför med det engelska begreppet 
”caused” som används i den engelska språkversionen av avgörandet.  
95 Se A. Dickinson, 2008, s. 330. 
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tens behörighet i motsats till begreppet ”orsakats”.96 Det faktum att EUD valde 

att använda sig av det senare begreppet i den efterföljande slutliga domen skul-

le därmed kunna tolkas som att EUD därmed ville markera att den inte ville 

begränsa skadeforumets behörighet till att enbart gälla de skador som upp-

kommit inom domstolens jurisdiktion. Denna argumentationslinje får även stöd 

av EUD:s formulering i punkt 31 i Shevill, där EUD uttalade att domstolen vid 

skadeorten är den ”territoriellt sett mest kvalificerade att bedöma den äre-

kränkning som begåtts i den staten och att bestämma omfattningen av den 

därmed sammanhängande skadan”97 [kursivering tillagd]. Av detta uttryck 

torde man kunna argumentera för att även följdskador till de skador som inträf-

fat vid skadeorten får prövas av skadeortens domstol eftersom de kan sägas 

vara sammanhängande med de skador som orsakats vid skadeorten.98 

Det finns dock skäl som talar emot en tolkning enligt ovan. Det första är att 

EUD i ett flertal fall betonat att deliktforumsregeln ska tolkas restriktivt.99 Att 

ge regeln en tolkning enligt ovan, som innebär en utvidgning av regelns räck-

vidd, kan därmed anses vara en alltför extensiv tolkning. Det bör också erinras 

om att om käranden önskar få samtliga skador prövade så har denne alltid möj-

lighet att väcka talan vid antingen svarandens hemvistort eller vid handlingsor-

ten, för vilka det inte finns några begränsningar avseende domstolens behörig-

het.100  

                                                

96 Se förslag till avgörande i Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 111. 
97 Se Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 31.  
98 Jfr även EUD:s uttalande i bl.a. Pinckney mot KDG Mediatech AG, mål 170/12, punkt 45–47 
och Hi Hotel HCF SARL mot Uwe Spoering, mål C‑387/12, punkt 38, där EUD uttryckte att 
domstolen vid skadeorten enbart har behörighet att pröva de skador som vållats inom dom-
stolslandets jurisdiktion. Även dessa avgöranden talar för nu diskuterade tolkning. 
99 Se t.ex. Kalfelis mot Bankhaus, mål C–189/87, punkt 19, Handte mot TMCS, mål C–26/91, 
punkt 14 och Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 14. 
100 Se förslag till avgörande i Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 111. 
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3.3.2	  	   Särskilt	  om	  domstols	  behörighet	  vid	  skadeorten	  vid	  rena	  

förmögenhetsskador	  

(i)	   Endast	  omedelbara	  skador	  som	  drabbat	  den	  primärt	  skadelidan-‐

de	  grundar	  behörighet	  

I målet Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank101 (Dumez) 

kom EUD att begränsa skadeortens räckvidd ytterligare. I detta mål slog EUD 

fast att endast direkta skador som drabbat den primärt skadelidande kan grunda 

behörighet vid skadeorten.102 Målet rörde en tvist avseende en ren förmögen-

hetsskada som två moderbolag i Frankrike uppgav sig ha lidit till följd av att 

deras respektive dotterbolag, med säte i Tyskland, gått i konkurs. Bakgrunden 

till dotterbolagens konkurs var att svaranden i målet (en bank) hade dragit till-

baka ett lånelöfte som givits till en tredje part. Den tredje parten hade därefter 

dragit sig ur ett underkontrakt med dotterbolagen, vilket medförde att dotterbo-

lagen blev försatta i konkurs.  

EUD ställdes i och med detta mål inför frågan om hur långt valmöjligheten 

som etablerades i Bier lämpligen kunde sträckas. Frågan som ställdes var hu-

ruvida en skada som lidits av en kärande till följd av en skada som primärt 

drabbat en annan skadelidande kan grunda behörighet vid en annan ort än den 

där den primärt skadelidande lidit skada.103 EUD konstaterade inledningsvis att 

det aktuella målet skiljde sig från omständigheterna i Bier. I Bier handlade det 

om en skada som var en direkt följd av svarandens skadegörande handling (ut-

släppet av det skadegörande ämnet som fysiskt hade förflyttats via floden Rhen 

från Frankrike till Nederländerna). I Dumez rörde det sig om en skada som 

lidits av två moderbolag som en konsekvens av en skada som primärt lidits av 
                                                

101 Se Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88. 
102 Se Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 20. 
103 Se Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 7. 



39 

 

dotterbolagen vid en annan ort. Den skada som var föremål för moderbolagens 

käromål ansågs därför enbart vara en indirekt skada.104 Som en följd av detta 

konstaterande uppstod frågan om huruvida uttrycket ”den ort där skadan inträf-

fade eller kan inträffa”, så som det tolkades i Bier, kunde tolkas så att det även 

avsåg den ort där indirekt skadelidande lidit skada.105 EUD betonade i sina skäl 

deliktforumsregelns karaktär av att vara en särskild behörighetsregel och att 

det, för att kunna frångå huvudregeln om svarandens hemvist, måste finnas en 

särskilt nära anknytning mellan tvisteföremålet och den domstol som istället 

ska tillerkännas behörighet.106 EUD underströk även nödvändigheten av att i 

möjligaste mån undgå att tillerkänna behörighet till flera domstolar samtidigt 

eftersom en sådan lösning ökar risken för oförenliga domar.107 Därtill anmärkte 

EUD att det skulle vara emot regelverkets grundläggande syfte att ge regeln en 

sådan tolkning som skulle leda till att kärandens hemvist tillerkändes behörig-

het eftersom detta skulle resultera i att käranden ensidigt skulle kunna bestäm-

ma behörig domstol genom sitt val av hemvist.108 Mot bakgrund av dessa utta-

landen slog EUD fast att deliktforumsregeln endast kunde anses avse skador 

som uppstått hos den primärt skadelidande som en omedelbar följd av en ska-

degörande handling.109 

EUD:s avgörande i Dumez är intressant i den bemärkelsen att avgörandet inte 

helt klargör när en skada upphör att vara en ”skada” i deliktforumsregelns me-

                                                

104 Se Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 13. 
105 Se Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 15. 
106 Se Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 16–17. 
107 En sådan ordning skulle i sin tur försvåra processen för erkännande och verkställighet av 
meddelade domar i medlemsstaterna. Se Dumez France och Tracoba mot Hessische Landes-
bank, mål C–220/88, punkt 18. Se även förslag till avgörande i Dumez France och Tracoba 
mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 52. 
108 Se Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 19. 
109 Se Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 20, där 
EUD i förhållande till skadeorten uttalade att ” […] the latter concept can be understood only 
as indicating the place where the event giving rise to the damage, and entailing tortious, delic-
tual or quasi-delictual liability, directly produced its harmful effects upon the person who is the 
immediate victim of that event.” 
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ning. Som Richard Plender och Michael Wilderspin uppmärksammar lade 

EUD, när den bedömde var den relevanta skadan skulle anses ha inträffat, inte 

någon vikt vid det skyddade intresse som var föremål för det aktuella käromå-

let (dvs. moderbolagens förmögenhetsskada). Istället fokuserade EUD på ef-

fekterna som den skadegörande handlingen hade fått i förhållande till de, enligt 

EUD, primärt skadelidande (dotterbolagen).110 Av detta torde man kunna dra 

slutsatsen att begreppet ”skada” i deliktforumsregelns mening åsyftar den ska-

da som först drabbar någon till följd av en skadegörande handling, oavsett om 

käranden i målet är den primärt skadelidande eller inte.111  

Plender och Wilderspin gör ytterligare en intressant observation avseende av-

görandet i Dumez. Enligt deras tolkning kan inte heller dotterbolagen anses 

vara de primärt skadelidande i förhållande till den skadegörande handlingen.112 

I det aktuella målet ansågs den skadegörande handlingen vara bankens ageran-

de att bryta kontraktet med den tredje parten. Detta ledde i sin tur till att den 

tredje parten avbröt sina förbindelser med dotterbolagen, vilket ledde till dot-

terbolagens konkurser. Av detta torde det, enligt Plender och Wilderspin, följa 

att den primärt skadelidande i förhållande till bankens agerande var den tredje 

parten och att dotterbolagen endast var indirekt skadelidande. Detta faktum 

tycks EUD inte ha tagit i beaktande överhuvudtaget. Enligt Plender och Wil-

derspin skulle detta kunna förklaras med att EUD ansåg att dotterbolagen var 

de primärt skadelidande på utomobligatorisk grund eftersom förhållandet mel-

lan den tredje parten och banken sannolikt var inomobligatoriskt.113  

Plender och Wilderspin har visserligen en poäng i sina resonemang och jag 

finner deras slutsatser rimliga. Det förtar dock inte målets prejudikatsvärde 

                                                

110 Jfr R. Plender & M. Wilderspin, 2009 s. 501 (punkt 18–011). 
111 Jfr a.a., s. 501 f. (punkt 18–011). 
112 Jfr a.a., s. 502 f. (punkt 18–013).  
113 Jfr a.a., s. 503 (punkt 18–013). 
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bestående i att en indirekt skadelidande inte kan grunda sin behörighet på sin 

egen skada om denna skada är en konsekvens av en direkt skada som upp-

kommit vid en annan ort. Som kommer att framgå nedan tycks EUD hålla fast 

vid denna grundsats även i efterkommande avgöranden. 

(ii)	  	   Förmögenhetsskador	   som	   uppkommit	   till	   följd	   av	   en	   omedel-‐

bar	  skada	  grundar	  inte	  behörighet	  

EUD vidhöll sin tolkning om att enbart direkta och omedelbara skador ska vara 

behörighetsgrundande i sitt avgörande i Marinari mot Lloyd’s Bank plc114 (Ma-

rinari). I detta mål hade käranden, med hemvist i Italien, deponerat ett antal 

skuldebrev hos en banks dotterbolag i England (Manchester). Efter att misstan-

kar uppstått om skuldebrevens ursprung underrättade banken den engelska po-

lisen som kom att arrestera käranden och beslagta skuldebreven. När käranden 

sedermera friades från misstankarna väckte han talan vid en domstol i Italien 

mot den engelska banken och yrkade skadestånd för den skada han lidit. Enligt 

käranden var domstolen i Italien behörig att pröva talan eftersom han hade lidit 

en ren förmögenhetsskada där till följd av bankens agerande.115  

Frågan som ställdes till EUD i Marinari var huruvida det endast var konkreta 

skador (beslagtagandet av skuldebreven och arresteringen) som var av relevans 

vid fastställandet av behörig domstol eller om även den ort där en förmögen-

hetsskada har uppstått för käranden är relevant vid bedömningen.116 EUD gav 

regeln en restriktiv tolkning och slog fast att deliktforumsregeln inte kunde 

tolkas så att den skulle anses omfatta varje ort där man kan märka av de skad-

                                                

114 Se Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93. 
115 Skadeståndsanspråket avsåg dels ersättning för värdet av skuldebreven, dels ersättning på 
grund av den skada han drabbats av till följd av frihetsberövandet samt på grund av att flera 
avtal brutits och hans anseende skadats, se Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93, 
punkt 4. 
116 Se Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93, punkt 8. 
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liga följderna av en omständighet som redan har orsakat en skada på en annan 

ort.117 Deliktforumsregeln ansågs därmed inte omfatta den ort där den skadeli-

dande lidit en ren förmögenhetsskada som en följd av en omedelbar skada, 

vilken har uppkommit och drabbat den skadelidande vid en annan ort.118  

EUD:s resonemang och avgörande i Marinari är inte fullt lika svårt att ta till 

sig som dess resonemang i Dumez. Skillnaden i Marinari jämfört med Dumez 

är att det i Marinari rörde sig om en och samma skadelidande som önskade 

grunda behörighet vid domstolen vid orten där han påstod sig ha lidit en ren 

förmögenhetsskada till följd av en skada som redan uppkommit vid en annan 

ort. Eftersom EUD ansåg att käranden redan drabbats av en direkt skada i Eng-

land, bedömdes den rena förmögenhetsskadan i Italien endast vara en följdska-

da som inte kunde grunda behörighet med stöd av deliktforumsregeln. Denna 

tolkning ligger väl i linje med EUD:s avgörande i Dumez och stödjer därmed 

även EUD:s strävan efter enhetliga och förutsebara behörighetsregler. 

(iii)	   ”Samtidig”	  förmögenhetsskada	  där	  käranden	  har	  ”huvuddelen	  

av	  sin	  förmögenhet”	  grundar	  inte	  behörighet	  

Det kanske mest intressanta målet vad beträffar frågan om skadeortens lokali-

sering vid rena förmögenhetsskador uppkomna i samband med en kapitalpla-

cering är målet Kronhofer mot Maier (Kronhofer).119 Målet rörde, i enkla drag, 

en tvist där svaranden per telefon förmått den skadelidande att ingå ett avtal 

rörande köpoptioner på aktier, utan att i samband med detta informera honom 

om den höga risken med en sådan transaktion. Den skadelidande, bosatt i Ös-

terrike, förde därefter över en summa pengar till sitt placeringskonto i Tysk-

land, varifrån pengarna användes för att förvärva köpoptioner med hög risk på 

                                                

117 Se Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93, punkt 14. 
118 Se Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93, punkt 14–15. 
119 Se Kronhofer mot Maier, mål C–168/02. 
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Londonbörsen. Transaktionen i fråga ledde sedermera till att en del av det 

överförda beloppet gick förlorat. Med anledning av detta väckte den skadeli-

dande talan vid en domstol i Österrike och yrkade skadestånd för den förmö-

genhetsskada han uppgav sig ha lidit till följd av svarandens skadegörande 

handling (att genomföra transaktionen utan att informera käranden om den 

höga risken). Frågan som ställdes till EUD var huruvida deliktforumsregeln 

kunde tolkas så att den även kunde anses avse den ort där käranden har sitt 

hemvist och ”huvuddelen av sin förmögenhet” endast av det skälet att käranden 

lidit ekonomisk skada där till följd av en förmögenhetsskada som inträffat och 

lidits i en annan konventionsstat.120  

EUD ställdes här inför en ny typ av argumentation jämfört med tidigare. I mot-

sats till målen Dumez och Marinari, var det i detta mål inte fråga om gräns-

dragningen mellan en indirekt och direkt skada. Som generaladvokaten klokt 

noterade i sitt förslag till avgörande avsåg frågan som ställdes av den hänskju-

tande domstolen istället hur domstols behörighet fastställs i de fall den skade-

görande handlingen anses ha lett till ”samtidiga skador” i olika länder.121 

I målet slog EUD fast att domstolen vid den ort där käranden har sitt hemvist 

och ”huvuddelen av sin förmögenhet” inte kunde tillerkännas behörighet en-

dast av det skälet att käranden lidit ekonomisk skada där till följd av skada som 

redan uppkommit vid en annan ort.122 Domstolen i Österrike ansågs därmed 

inte ha behörighet att pröva tvisten. Vad beträffar skadeortens lokalisering utta-

lade sig EUD inte uttryckligen om var den ansåg att denna ort kunde återfinnas 

i målet. Av målet framgår endast att den hänskjutande domstolen var av upp-

fattningen att såväl handlingsorten som skadeorten kunde återfinnas i Tysk-

                                                

120 Se Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 11. 
121 Se förslag till avgörande i Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 17. 
122 Se Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 21. 
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land.123 Denna tolkning varken motsades eller bekräftades av EUD som enbart 

konstaterade att det inte fanns någon anledning att tillerkänna ytterligare dom-

stolar behörighet än de domstolar där den skadegörande handlingen företogs 

och där skadan inträffade. Detta eftersom de särskilda anknytningsfaktorer som 

är av betydelse för prövningen av skadeståndsansvaret därmed skulle vara upp-

fyllda. Inte heller fann EUD några sakliga skäl ur bevis- och processförings-

synpunkt som kunde motivera att man tillerkände fler domstolar behörighet.124 

Målet tycks således främst behandla frågan om huruvida ytterligare domstolar 

utöver domstolarna vid skadeorten och handlingsorten kunde tillerkännas be-

hörighet på grundval av att käranden lidit en ”samtidig” förmögenhetsskada 

vid en annan ort, vilket EUD alltså inte ansåg vara lämpligt. 

EUD:s hantering av frågan om skadeortens lokalisering i Kronhofer är intres-

sant. Inledningsvis tycks det faktum att den förmögenhetsskada som käranden i 

Kronhofer lidit i Tyskland också samtidigt hade påverkat hans samlade förmö-

genhet i Österrike inte ha haft någon betydelse för EUD:s bedömning av ska-

deortens lokalisering. Av skälen till avgörandet framgår i vart fall två grunder 

till detta. Först och främst ansåg EUD att en tolkning i motsatt riktning skulle 

innebära att en domstols behörighet skulle vara beroende av alltför osäkra an-

knytningsfaktorer, såsom den plats där den skadelidande har ”huvuddelen av 

sin förmögenhet”. Detta skulle gå emot ett av regelverkets syften, nämligen att 

underlätta för svaranden att förutse i vilka domstolar denne riskerar att bli 

stämd.125 Det andra skälet relaterar till EUD:s starka motvillighet att tillerkänna 

behörighet till domstolen vid den ort där kärandens har sitt hemvist, vilket tro-

                                                

123 Se Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 17. 
124 Se Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 17–19. 
125 Se Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 20. 
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ligtvis skulle bli fallet om behörighet tillerkändes den domstol där käranden har 

”huvuddelen av sin förmögenhet”.126  

Som noterats ovan emotsatte sig EUD aldrig den hänskjutande domstolens 

uppfattning om att både handlingsorten och skadeorten kunde återfinnas i 

Tyskland. Hur denna tystnad ska tolkas är inte helt klart. I en artikel avseende 

Kronhofer-avgörandet tycks Felix Blobel tolka denna ”tystnad” som att EUD 

instämde med den hänskjutande domstolen om att skadeorten kunde återfinnas 

i Tyskland. Blobel tycks basera denna tolkning på det underliggande antagan-

det att det endast var kärandens tillgångar i Tyskland, dvs. pengarna på placer-

ingskontot, som var relevanta vid fastställandet av den direkta skadan.127 Enligt 

denna tolkning följer naturligt att det inte fanns någon anledning att tillerkänna 

jurisdiktion vid någon annan ort eftersom den direkta skadan i sådant fall måste 

anses ha uppkommit i Tyskland. Jag delar inte denna uppfattning. Enligt min 

mening kan avgörandet inte läsas så att EUD i och med avgörande tagit ställ-

ning i frågan om skadeortens lokalisering. Detta eftersom EUD endast fordra-

des besvara den hänskjutna frågan, vilken enbart avsåg frågan om huruvida 

skadeorten kunde lokaliseras till Österrike eller inte. Exakt var EUD ansåg att 

skadan uppkommit går inte att utläsa i varken avgörandet eller av generaladvo-

katens förslag. 

Kronhofer är det ledande avgörandet från EUD vad avser frågan om skadans 

lokalisering vid rena förmögenhetsskador. Tyvärr lyckas avgörandet inte helt 

klarlägga rättsläget vad gäller bestämningen av skadeorten i dessa typsituatio-

ner. Detta får till stor del sin förklaring i det sätt som den hänskjutande domsto-

len valde att ställa sin fråga till EUD. Vad som däremot torde kunna konstate-

ras utifrån avgörandet är att i de situationer en skadelidande valt att placera en 

klart definierbar del av sina tillgångar utomlands kan jurisdiktion aldrig åter-
                                                

126 Se Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 20. 
127 Jfr F. Blobel, 2004, s. 188 f.  
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finnas där denne har ”huvuddelen av sin förmögenhet” om de tillgångar som 

placerats utomlands utsätts för en skadegörande handling från tredje man. 

Denna slutsats ligger även i linje med EUD:s tidigare praxis om att endast di-

rekta och omedelbara skador är jurisdiktionsgrundande vid skadeorten. Det 

utesluter dock inte att jurisdiktion i vissa fall ändå kan återfinnas där den ska-

delidande har ”huvuddelen av sin förmögenhet” eftersom det finns situationer 

då platsen för dessa tillgångar kan anses utgöra den plats där den direkta ska-

dan uppstått. 

(iv)	   Förmögenhetsskada	   vid	   en	   talan	   om	   associationsrättsligt	   an-‐

svarsgenombrott	  –	  skada	  uppkommen	  i	  ”bolaget”?	  

Ett annat intressant avgörande avseende tolkningen av deliktforumsregeln är 

målet ÖFAB mot Frank Koot och Evergreen Investments (ÖFAB).128 Avgöran-

det avsåg visserligen i huvudsak gränsdragningen mellan kontraktsforumet och 

deliktforumet (se ovan avsnitt 3.4), men har även visst värde beträffande frågan 

om skadeortens placering enligt deliktforumsregeln. 

Målet avsåg en talan om associationsrättsligt ansvarsgenombrott enligt reglerna 

i den svenska aktiebolagslagen. Bakgrunden till tvisten var, i förenklade drag, 

att svaranden trots bolagets betalningssvårigheter låtit uppföra ett hotell i Åre 

(där svaranden även under en period hade sitt säte). För uppförandet av hotellet 

beställde svaranden bland annat grävnings- och kakelarbeten av två lokala fö-

retag. Efter att svaranden ställt in betalningarna till dessa företag på grund av 

betalningssvårigheter beslutade Östersunds tingsrätt om företagsrekonstruktion 

för svaranden. Vid rekonstruktionen fick de två lokala företagen endast till viss 

del betalt för sina fordringar på svaranden. Resterande delar av fordringarna 

förvärvades sedermera av bolaget Invest som i sin tur överlät fordringarna till 

                                                

128 Se ÖFAB mot Frank Koot och Evergreen Investments BV, mål C–147/12. 
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ÖFAB (käranden i målet). Eftersom käranden i målet ansåg att såväl hand-

lingsorten som skadeorten var placerade i Åre, där svaranden bedrivit verk-

samhet och även haft sitt säte under den period som käromålet avsåg, väckte 

denne talan vid Östersunds tingsrätt med stöd av deliktforumsregeln. Tingsrät-

ten avvisade emellertid talan då den ansåg sig sakna behörighet att pröva tvis-

ten. Käranden överklagade beslutet och begärde att hovrätten inhämtade för-

handsavgörande från EUD avseende deliktforumsregelns tolkning. 

Efter att EUD konstaterat att den aktuella talan skulle anses falla inom deliktfo-

rumsregelns tillämpningsområde prövades frågan om huruvida deliktforumsre-

geln kunde tolkas så att, när det gäller talan om huruvida en styrelseledamot 

och en aktieägare i ett bolag ska hållas ansvariga för bolagets skulder, den ort 

där skadan inträffade ska anses vara orten i den medlemsstat där bolaget har 

sitt säte.129 Frågan besvarades av EUD så att ”orten där skadan inträffade eller 

kan inträffa” i ett dylikt fall är den ort till vilken den av bolaget bedrivna verk-

samheten och den ekonomiska situationen som hänför sig till den verksamhe-

ten är knutna, vilket i det aktuella målet ansågs vara Åre.130 Östersunds tings-

rätt ansågs därmed vara behörig att pröva tvisten.131  

Avgörandet i ÖFAB ger upphov till en rad spörsmål i förhållande till tolkning-

en av deliktforumsregeln. Först och främst framgår det inte av avgörandet om 

EUD menade att ovan nämnda ort utgjorde handlingsorten eller skadeorten. Jag 

tolkar dock avgörandet som att EUD var av uppfattningen att båda dessa orter 

                                                

129 Se ÖFAB mot Frank Koot och Evergreen Investments BV, mål C–147/12, punkt 48. En 
annan intressant aspekt av avgörandet i ÖFAB är att EUD, återigen, klargjorde att varje talan 
som inte grundar sig på ett frivilligt avtalsåtagande ska anses omfattas av deliktforumsregeln, 
vilket även konstaterades gälla i fråga om en talan om associationsrättsligt ansvarsgenombrott 
(se punkt 32–38 i EUD:s skäl). Denna del av avgörandet är emellertid inte av någon större 
relevans för diskussionen kring skadans placering vid rena förmögenhetsskador.  
130 Se ÖFAB mot Frank Koot och Evergreen Investments BV, mål C–147/12, punkt 55. 
131 Den som vill fördjupa sig i detta fall, se Hovrätten för nedre Norrlands avgörande i mål Ö–
557–11 (2013-12-05). 
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var placerade i Åre, varför EUD inte fann någon anledning till att särskilja or-

terna i sitt avgörande. 

En annan intressant aspekt är att EUD, i förhållande till frågan om var skadan 

skulle anses ha inträffat, inte verkar ha lagt någon vikt vid de skadliga effekter 

som den skadegörande handlingen fått hos den skadelidande. Någon ansats till 

att lokalisera en direkt påverkad tillgång eller förmögenhet hos den skadeli-

dande gjordes inte överhuvudtaget. Istället tycks EUD ha fokuserat på de om-

ständigheter som enligt reglerna om ansvarsgenombrott eventuellt skulle aktua-

lisera ett skadeståndsansvar. Någon förklaring till detta ges inte i avgörandet 

men en enligt mig rimlig förklaring skulle kunna vara att EUD var av uppfatt-

ningen att den direkta skadan i målet uppkommit hos bolaget (som alltså var 

den ”primärt skadelidande”). 

EUD:s bedömning avseende skadans lokalisering i detta mål är något oklar. 

Trots detta ligger det nära till hands att se resultatet av EUD:s ställningstagan-

de som ändamålsenligt, särskilt med hänsyn till regelverkets krav på att ange 

förutsebara behörighetsregler. Det vore enligt min bedömning inte rimligt om 

skadeortens behörighet, i ett fall som det nu diskuterade, skulle avgöras utefter 

den skada som fordringsägaren påstått sig ha lidit. En sådan ordning skulle inte 

uppfylla kravet på förutsebarhet eftersom svaranden omöjligt skulle kunna för-

utse vem som eventuellt skulle väcka talan om skadestånd på grund av reglerna 

om ansvarsgenombrott. 
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3.3.3	  	   Sammanfattande	   reflektioner	   kring	   EUD:s	   praxis	  

avseende	  deliktforumsregelns	  tolkning	  

(i)	  	   Allmänna	  grundsatser	   	  

Av ovan redogjorda praxis från EUD står det klart att deliktforumsregeln ska 

tolkas autonomt med hänsyn till regelverkets syfte och ändamål. När bestäm-

melsen tolkas är det, liksom vid tolkningen av övriga bestämmelser i förord-

ningen, av stor vikt att hänsyn tas till de grundläggande kraven på förutsebar-

het, rättssäkerhet, enhetlighet och en rättvis (och rimlig) balans mellan parter-

na. Det är också viktigt att ha klart för sig att regelverket bygger på ett visst 

system för fördelning av behörighet som grundar sig på att regeln om svaran-

dens domicilii i artikel 4 ska gälla som huvudregeln.132 Avsteg från denna hu-

vudregel får endast göras i uttryckliga undantagsfall. Deliktforumsregeln i arti-

kel 7(2) utgör ett sådant undantag och i enlighet med vad som stadgats av EUD 

i flera avgöranden måste denna regel tolkas restriktivt och dess tillämpning får 

inte ge upphov till en tolkning som går utöver de fall som uttryckligen anges i 

förordningen (eller, i förekommande fall, konventionen).133  

 

När det gäller själva tolkningen av ordalydelsen i deliktforumsregeln kan in-

ledningsvis konstateras att EUD slagit fast att uttrycket ”den ort där skadan 

inträffade eller kan inträffa” ska tolkas så att den avser både den ort där skadan 

uppkommit (skadeorten) och den ort där den skadegörande handlingen företogs 

(handlingsorten).134 Väljer käranden att väcka talan vid skadeorten har den 

domstolen, i enlighet med mosaikprincipen, endast behörighet att pröva de 

skador som orsakats inom domstolslandets jurisdiktion.135 Rationaliseringen 

                                                

132 Se t.ex. Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 12. 
133 Se t.ex. Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 14. 
134 Se Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76. 
135 Se Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93. 
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bakom dessa tolkningar grundar sig framförallt på principen om särskilt nära 

anknytning.136 Såväl handlingsorten som skadeorten anses kunna erbjuda en 

sådan särskilt nära anknytning mellan tvisteföremålet och forumdomstolen som 

med hänsyn till intresset av god rättskipning och ett ändamålsenligt förfarande 

gör det befogat att en annan domstol än den där svaranden har sitt hemvist ges 

behörighet. Detta eftersom domstolarna vid skadeorten och handlingsorten 

vanligen anses vara mest kvalificerade att avgöra saken med hänsyn till dess 

närhet till tvisten samt till att bevisupptagning lättare kan ske vid dessa orter.137 

(ii)	  	   Lokalisering	   av	   skadeorten	   och	   den	   direkta	   skadan	   i	   praxis	   i	  

förhållande	  till	  rena	  förmögenhetsskador	  

Beträffande frågan om skadeortens lokalisering vid rena förmögenhetsskador 

kan följande noteras. Vid fastställandet av behörig domstol vid skadeorten en-

ligt deliktforumsregeln kan denna behörighet endast grundas på direkta och 

omedelbara skador som drabbat den primärt skadelidande. Detta följer fram-

förallt av EUD:s avgöranden i Dumez och Marinari.138 Motiven bakom dessa 

avgöranden grundar sig bland annat i att EUD önskade minska risken för sam-

tidiga förfaranden avseende samma skadehändelse och därmed även minska 

risken för oförenliga domar.139 Genom att centrera behörigheten kring den di-

rekta skadan som drabbat den primärt skadelidande lyckades EUD på så vis 

begränsa skadeortens räckvidd och öka möjligheten för en mer enhetlig till-

                                                

136 Se t.ex. Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 11, Dumez France och Tra-
coba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 17, Shevill mot Presse Alliance, mål C–
68/93, punkt 19 och Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93, punkt 10. 
137 Se t.ex. Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 15–17. 
138 Se t.ex. Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, Marinari 
mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93. 
139 Se t.ex. Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88, punkt 18 
och förslag till avgörande i Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–
220/88, punkt 52. Se även förslag till avgörande i Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–
364/93, punkt 34–37. Att minska risken för samtidiga förfaranden är ett av Bryssel Ia-
förordningens grundläggande mål, se skäl (21) i förordningen. 
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lämpning av behörighetsreglerna. Dessutom har orten där den direkta skadan 

inträffat ofta en nära anknytning till de omständigheter som krävs för att be-

döma ansvarsfrågan, vilket inte med samma säkerhet kan sägas angående de 

orter där skadan fått indirekta konsekvenser för andra skadelidande. 

Vad som utgör en direkt och omedelbar skada i förhållande till rena förmögen-

hetsskador är inte helt klarlagt i EUD:s praxis. I Dumez ansågs den direkta 

skadan vara den skada som drabbat kärandens dotterbolag, vilka ansågs vara de 

primärt skadelidande. Av detta följer att förmögenhetsskador som uppstår som 

en konsekvens av en redan uppkommen förmögenhetsskada hos någon annan 

inte är en direkt skada i deliktforumsregelns mening.140 I Marinari betraktades 

själva beslagtagandet av skuldebreven och arresterandet av käranden som den 

direkta skadan, medan de ekonomiska konsekvenser som detta fått för den ska-

delidande ansågs vara indirekta konsekvenser och därmed inte jurisdiktions-

grundande.141  

Av EUD:s avgörande i Kronhofer kan konstateras att rena förmögenhetsskador 

som uppstått där den skadelidande har ”huvuddelen av sin förmögenhet” inte är 

jurisdiktionsgrundande om den skadegörande handlingen redan fått direkta 

konsekvenser vid en annan ort. Detta torde gälla oavsett om skadan i den ska-

delidandes förmögenhet kan sägas ha uppstått ”samtidigt” som den ”direkta 

skadan”.142 Väljer en person att placera delar av sin förmögenhet utomlands 

och denna del av förmögenheten påverkas av en skadegörande handling torde 

jurisdiktion således aldrig kunna tillerkännas domstolen i den ort där käranden 

har sitt hemvist eller huvuddelen av sin förmögenhet.143 Det är emellertid vik-

tigt att notera att EUD aldrig uttryckligen besvarade frågan om vad som ut-

                                                

140 Se t.ex. Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88. 
141 Se Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93. 
142 Se Kronhofer mot Maier, mål C–168/02. 
143 Jfr F. Blobel, 2004, s. 190. 
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gjorde den direkta skadan i Kronhofer. Enligt Blobels tolkning tycks EUD ha 

varit av uppfattningen att den direkta skadan uppkom i Tyskland, där käranden 

hade sitt placeringskonto.144 Denna tolkning är dock inte verifierad och, som 

kommer att redogöras för nedan, finns det goda argument för att den direkta 

skadan i detta fall ska anses ha uppkommit i London i samband med spekula-

tionen på Londonbörsen (se nedan avsnitt 4.3.3). Slutligen kan det avseende 

avgörandet i ÖFAB noteras att EUD återigen inte helt lyckades klargöra vad 

som ansågs utgöra den direkta skadan. En enligt mig rimlig tolkning är dock att 

den direkta skadan i detta mål ska anses ha uppkommit i anslutning till bolaget 

och dess verksamhet till vilket reglerna om ansvarsgenombrott kan hänföras. 

                                                

144 Jfr F. Blobel, 2004, s. 188 f. 
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4	   LÄMPLIGA	  OCH	  OLÄMPLIGA	  

ANKNYTNINGSFAKTORER	  VID	  RENA	  

FÖRMÖGENHETSSKADOR	  

4.1	  	   Inledning	  

I föregående avsnitt redogjordes för deliktforumsregelns tolkning och tillämp-

ning i EUD:s praxis. Där kunde vissa grundsatser konstateras till vilka man 

fordras att förhålla sig vid fastställandet av var en skada ska anses ha inträffat i 

ett specifikt fall. Viss vägledning i frågan om var en ren förmögenhetsskada 

ska anses ha inträffat i en situation där den skadelidande genomfört en kapital-

placering på grundval av vilseledande rådgivning kan således hämtas ur denna 

praxis. Den kanske viktigaste grundsatsen som EUD slagit fast är att endast 

direkta skador som drabbat den primärt skadelidande är av relevans vid be-

stämningen av skadeorten.145 Problemet med denna grundsats i situationer där 

skadan är en ren förmögenhetsskada är att dessa typer av skador ofta är svåra 

att lokalisera till en fysisk plats och kan dessutom många gånger påstås ha 

uppkommit på flera ställen samtidigt. Detta gäller inte minst i situationer där 

den skadelidande på grundval av vilseledande information (eller rådgivning) 

genomfört en transaktion eller kapitalplacering och därigenom lidit en förmö-

genhetsförlust. I dessa situationer kvarstår frågan; var inträffar den direkta ska-

dan? Är det vid den skadelidandes bankkonto från vilket kapitalplaceringen 

gjorts? Eller är det vid det externa ”placeringsalternativet”? Eller är det där den 

skadelidande mottar informationen och agerar efter den? I litteraturen framförs 

                                                

145 Se t.ex. Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88 och Mari-
nari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93. 
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en del synpunkter och förslag vad gäller frågan om skadeortens lokalisering i 

dessa situationer och hur man skulle kunna se på problematiken. Dessa synsätt 

kommer att redogöras för och diskuteras i följande kapitel. Först kommer tre 

generella anknytningsfaktorer att diskuteras. Därefter behandlas den mer speci-

fika frågan om var en ren förmögenhetsskada ska anses ha uppkommit vid en 

kapitalplacering som grundats på vilseledande rådgivning. 

4.2	  	   Tre	  generella	  anknytningsfaktorer	  

4.2.1	  	   Den	  skadelidandes	  ”förmögenhetsforum”	  

En vanligt förekommande diskussionsfråga i litteraturen är huruvida den direk-

ta skadan vid rena förmögenhetsskador ska anses inträffa vid den ort där den 

skadelidande har sin förmögenhet (eller ”centrumet för den skadelidandes till-

gångar” eller ”huvuddelen av den skadelidandes tillgångar”).146 Detta skulle 

kunna förklaras med att begreppet ”ren förmögenhetsskada” i kontinentala Eu-

ropa ofta ersätts med begreppet ”patrimonial loss” – ett begrepp som förmedlar 

idén om att en ekonomisk förlust anses uppstå där den skadelidande har sitt 

”patrimony” (sitt arv), som i detta hänseende skulle kunna beskrivas som 

”summan av en persons rättigheter och skyldigheter”.147 Denna plats anses 

många gånger, men inte alltid, återfinnas där den skadelidande har huvuddelen 

av sin förmögenhet.148 För enkelhetens skull kommer jag fortsättningsvis att 

                                                

146 Jfr t.ex. P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 205 (punkt 
238): ”If the tort committed was designed to protect the victim’s fortune as such the damage to 
the fortune is the relevant damage.”, I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 76 ff. (punkt 27–31), 
som refererar till ”the ’center’ of the victim’s wealth” och ”the situs of this person’s wealth” 
samt M. Lehman, 2011, s. 531 f., som refererar till ”the victim’s patrimony” och ”the totality of 
a person’s assets”. Se även M. Hellner, 2013, s. 112, som noterar samma fenomen. 
147 Se M. Lehman, 2011, s. 531 f. 
148 Se M. Hellner, 2013, s. 112, med vidare hänvisningar till utländsk litteratur i not 61.  
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benämna denna ”typ” av anknytningsfaktor som ”den skadelidandes förmö-

genhetsforum”. 

Inledningsvis kan noteras att anknytningsfaktorn ”en persons förmögenhetsfo-

rum” skulle kunna jämföras med den anknytningsfaktor som EUD etablerat i 

förhållande till mål avseende personlighetskränkningar. I målet eDate Adverti-

sing mot Martinez m.fl.149 slog EUD nämligen fast att skadeorten i en tvist av-

seende påstådda personlighetskränkningar är den ort där den skadelidande har 

”centrumet för sina intressen”.150 Såväl begreppet ”centrumet för sina intres-

sen” som begreppet ”den skadelidandes förmögenhetsforum” syftar till en plats 

där den skadelidande har sitt centrum för ett visst intresse och skulle därmed 

kunna jämföras med varandra. Det finns dock något som skiljer dessa två typer 

av skadeståndstvister åt. Vid skadeståndstvister avseende personlighetskränk-

ningar tar den skadegörande handlingen nämligen sikte på den fysiska perso-

nen och dennes anseende och integritet. Av denna anledning är det rimligt att 

anse att skadan ska anses ha inträffat i den ort där den skadelidande har sitt 

centrum för sina intressen eftersom det är vid den orten som den kränkande 

informationen kan skada personens anseende.151 När det gäller skadeståndstvis-

ter avseende rena förmögenhetsskador torde det skyddsvärda intresset rimligt-

vis i första hand vara någon form av ekonomisk tillgång och inte själva perso-

nen som sådan.152 Det skyddsvärda intresset är således inte detsamma i de två 

olika situationerna och det är därför svårt att likställa dem med varandra. Gi-

vetvis ska det inte uteslutas att den skadelidandes förmögenhet i vissa fall kan 

vara den primärt skyddade tillgången. I de sällsynta situationer detta anses vara 

                                                

149 Se eDate Advertising mot Martinez m.fl., mål C‑509/09 och C‑161/10. 
150 Se eDate Advertising mot Martinez m.fl., mål C‑509/09 och C‑161/10, punkt 52. 
151 För en kritisk analys av rättsfallet och dess praktiska effekter, se Reymond, Michael, The 
ECJ eDATE DECISION: A CASE COMMENT, Yearbook of Private International Law, Volu-
me 13 (2011), s. 493-506. 
152 Jfr P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 208, punkt 245, där 
Mankowski talar om det skyddsvärda intresset vid en transaktion som genomförts till följd av 
vilseledande information. 
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fallet skulle det eventuellt vara möjligt att anse att skadan uppkommit vid ”den 

skadelidandes förmögenhetsforum”.153 Det finns dock en rad skäl som talar 

emot att en dylik lösning ges en generell tillämplighet. 

Ett första problem som aktualiseras när man försöker lokalisera den skadeli-

dandes förmögenhetsforum är att en persons förmögenhet rent praktiskt ofta är 

svår att lokalisera. En persons förmögenhet består sällan av endast en tillgång 

och tillgångarna kan dessutom vara utspridda över flera länder.154 

Vidare tar lösningen ingen särskild hänsyn till omständigheterna i det specifika 

fallet.155 Orten där den skadelidande har sin samlade förmögenhet skulle rent 

teoretiskt inte behöva ha någon annan koppling till tvisten än att den skadeli-

dande har huvuddelen av sin förmögenhet där. En sådan domstol torde knap-

past anses vara den ”mest kvalificerade”156 eller ha bäst förutsättningar ur be-

vis- och processföringssynpunkt att avgöra den aktuella tvistefrågan.157 Ta, för 

enkelhetens skull, en situation där en fransk medborgare öppnar ett bankkonto i 

Luxemburg i vilket han placerar huvuddelen av sin förmögenhet. Den franske 

medborgaren reser sedan till Italien där han vilseleds att köpa en falsk tavla av 

en tysk försäljare (med hemvist i Berlin) i tron om att tavlan är äkta. Den 

franske medborgaren betalar för tavlan kontant (dvs. ur sin plånbok).158 I ett 

sådant fall vore det godtyckligt att applicera anknytningsfaktorn ”den skadeli-

dandes förmögenhetsforum” vid fastställandet av behörig domstol. Det skulle 

                                                

153 Jfr a.a., s. 205 (punkt 238), där Mankowski talar om skadegörande handlingar som berör 
”the fortune as such”.  
154 Jfr I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 77 (punkt 27) Se även M. Lehman, 2011, s. 532 och 
F. Blobel, 2004, s. 190. 
155 Jfr I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 77 (punkt 29), som i not 38 skriver: ”Finding that it 
provided no ’connection at all with the subject-matter of the dispute’, the ECJ refused to rely 
on the location of assets in regard to Art 5(3) Brussels I (ECJ, Case C–364/93 – Marinari […], 
para. 20), similarly ECJ, Case C–18/02 – DFDS Torline […], para. 44.”. 
156 Jfr t.ex. Shevill mot Presse Alliance, mål C–68/93, punkt 31 och Melzer mot MF Global UK 
Ltd, mål C–228/11, punkt 27. 
157 Jfr t.ex. Bier mot Mines de potasse d’Alsace, mål 21/76, punkt 15–17. 
158 Exemplet är taget från I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. s. 77 (punkt 29). 
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innebära att den franske turisten skulle kunna väcka talan mot den tyske bedra-

garen i Luxemburg, en domstol som inte har någon annan anknytning till rätts-

förhållandet än att käranden råkar ha sin förmögenhet placerad där. Orten skul-

le dessutom inte vara förutsebar för den tyske skadevållaren. En dylik lösning 

skulle därmed varken vara särskilt rättssäker eller lämplig ur bevis- och pro-

cessföringssynpunkt.159 

En ytterligare nackdel med att ge anknytningsfaktorn ”den skadelidandes för-

mögenhetsforum” en generell tillämplighet är att den skadelidandes förmögen-

hetsforum många gånger skulle sammanfalla med dennes (kärandens) hemvis-

tort eftersom en person ofta har sin förmögenhet samlad där denne har sitt 

hemvist. Denna ort har förkastats som behörighetsgrundande av såväl EUD 

som EU:s lagstiftare eftersom det skulle riskera att leda till att käranden själv 

skulle kunna bestämma behörig domstol genom sitt val av hemvist, något som 

inte skulle vara lämpligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.160 Att göra ”den skade-

lidandes förmögenhetsforum” till en generell behörighetsgrund skulle regel-

mässigt gå emot detta ställningstagande och riskerar därmed att ses som en 

alltför extensiv tolkning av deliktforumsregeln. Liknande argument anförs av 

Blobel i förhållande till avgörandet i Kronhofer, som menar att EUD i detta fall 

gjorde en korrekt bedömning genom att inte otillbörligt utvidga regeln till 

nackdel för huvudregeln om svarandens hemvistort.161 Som Blobel rätteligen 

påpekar är det av yttersta vikt att undvika tolkningar som går utöver deliktfo-

                                                

159 Jfr a.a., s. 77 (punkt 29). 
160 Jfr t.ex. EUD:s uttalande i Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–
220/88, punkt 19, Marinari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93, punkt 13, Group Josi mot 
UGIC, mål C– 412/98, punkt 50. 
161 Jfr F. Blobel, 2004, s. 189. 
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rumsregelns grundläggande ändamål och som oundvikligen leder till att dom-

stolar vid kärandens hemvistort tillerkänns behörighet.162 

Slutligen kan erinras om att EUD mer eller mindre redan förkastat en tolkning 

enligt vilken orten där den skadelidandes förmögenhetsforum tillerkänns behö-

righet i och med sitt avgörande i Kronhofer. Som redogjorts för ovan i avsnitt 

3.3.2 uttalade EUD i detta avgörande bland annat att anknytningskriteriet ”hu-

vuddelen av kärandens förmögenhet” skulle vara en alltför osäker faktor vid 

fastställandet av behörig domstol. Av denna anledning ansågs det inte vara 

förenligt med regelverkets grundläggande ändamål, som består i att ange förut-

sägbara och enhetliga behörighetsregler, att tillämpa platsen där den skadeli-

dande har ”huvuddelen av sin förmögenhet” som anknytningsfaktor.163 

Slutsatsen av det ovan anförda torde bli att det, ur ett internationellt privat- och 

processrättsligt perspektiv, inte skulle vara ändamålsenligt att tillämpa den 

skadelidandes förmögenhetsforum som anknytningsfaktor vid fastställandet av 

behörig domstol. Som Peter Mankowski påpekar är det inte lämpligt att appli-

cera någon form av ”money pocket rule” vid fastställandet av behörig domstol 

vid skadeorten.164 

4.2.2	  	   ”Den	   först	   påverkade	   tillgången”	   som	   relevant	  

anknytningsfaktor	  

Ett annat synsätt som förekommer i litteraturen vad gäller frågan om den rena 

förmögenhetsskadans lokalisering är att den direkta skadan i första hand ska 

anses inträffa där den skadegörande handlingen först påverkat en skyddad till-
                                                

162 Jfr a.st. Denna ståndpunkt lyftes även fram av generaladvokaten i dennes förslag till avgö-
rande i Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 34.  
163 Se Kronhofer mot Maier, mål C–168/02, punkt 20. 
164 Se P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 204 (punkt 234). 



59 

 

gång.165 Ivo Bach refererar till detta synsätt som ”the first impact rule”166 och 

diskuterar en tillämpning av en sådan regel i förhållande till tolkningen av lag-

valsregeln i artikel 4(1) i Rom II-förordningen.167 Han menar att skadeorten vid 

rena förmögenhetsskador borde avgöras på samma sätt som vid fysiska skador 

– nämligen utefter platsen för den skyddade tillgång som först påverkats av den 

skadegörande handlingen.168 Även Mankowski talar om samma typ av anknyt-

ningsfaktor.169 För enkelhetens skull kommer jag att referera till detta synsätt 

som ”regeln om den först påverkade tillgången”.  

För att ge läsaren en större förståelse för regeln och dess tillämpning kan det 

vara på sin plats med ett illustrerande exempel. Ta, för enkelhetens skull, det 

ovan beskrivna exemplet med den franske turisten som reser till Italien och blir 

vilseledd av en tysk försäljare att köpa en falsk tavla. Ponera att den franske 

medborgaren betalar för tavlan kontant (dvs. ur sin plånbok, se ovan avsnitt 

4.2.1). Vid en tillämpning av regeln om den först påverkade tillgången torde 

skadeorten anses vara orten där betalningen skedde, dvs. i Italien där plånbo-

ken och pengarna fanns när den skadegörande handlingen företogs. Denna ort 

skulle vara förutsebar för såväl käranden som svaranden och domstolen i den 

orten skulle troligtvis, med hänsyn till dess närhet till tvisteföremålet, vara den 

mest kvalificerade ur bevis- och processföringssynpunkt att avgöra sakfrå-

gan.170 

                                                

165 Jfr I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 79 (punkt 32), där Bach anför att ”[t]he place of di-
rect damage is to be located where the tort first affects a single asset.” 
166 Jfr a.a., s. 72 (punkt 17) och s. 79 (punkt 32).   
167 Se artikel 4(1) i Rom II-förordningen som föreskriver att lagen i det land där skadan upp-
kommit ska tillämpas (dvs. vid skadeorten). 
168 Jfr I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 79 (punkt 32). 
169 Jfr P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 203 (punkt 233), där 
Mankowski talar om att den direkta skadan ska anses inträffa där den primärt skyddade till-
gången är placerad. 
170 Se I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 79 (punkt 32). 
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Regeln torde ligga väl i linje med EUD:s praxis eftersom den först påverkade 

tillgången sannolikt även skulle anses utgöra den direkta skadan.171 Den först 

påverkade tillgången måste dock bestämmas objektivt och oberoende av vem 

som väckt talan. I enlighet med vad som fastslagits i målen Marinari och Du-

mez är det enbart den omedelbara skadan som drabbat den primärt skadelidan-

de som är av relevans vid fastställandet av behörig domstol vid skadeorten.  

Regeln har dock sina nackdelar. En av dessa är att den kan leda till relativt 

godtyckliga resultat. Som ett illustrerande exempel kan vi återgå till den frans-

ke turisten som blir lurad att köpa en falsk tavla. Ponera att den franske turisten 

istället väljer att betala för tavlan med sitt kreditkort (dvs. genom att föra över 

pengar från sitt konto i Luxemburg till bedragarens konto). I ett sådant fall tor-

de skadan enligt regeln om den först påverkade tillgången anses ha inträffat vid 

domstolen i den ort där den franske turistens bankkonto är registrerat, dvs. i 

Luxemburg. Denna lösning kan enligt min mening ifrågasättas ur ett rättssä-

kerhetsperspektiv. Den tyske försäljaren skulle vid en sådan tolkning inte ha 

någon rimlig möjlighet att förutse att denne skulle kunna bli stämd vid en dom-

stol i Luxemburg till följd av en skadegörande handling som denne vidtagit 

mot en fransk medborgare i Italien. Det skulle enligt min mening varken vara 

särskilt rättssäkert eller lämpligt ur bevis- och processföringssynpunkt att godta 

en sådan lösning. En förutsättning för att regeln ska fungera och ge rimliga 

resultat torde därför, enligt min bedömning, vara att den skyddade tillgången är 

synlig för potentiella svaranden. Svaranden ska med andra ord i förväg kunna 

förutse vilken tillgång som ska anses vara den först påverkade tillgången i för-

hållande till dennes handlingar. 

Ovan exempel kan jämföras med omständigheterna i Kronhofer. Föreställ dig 

att placeringskontot i Tyskland kan likställas med den franske turistens plån-
                                                

171 Jfr t.ex. Dumez France och Tracoba mot Hessische Landesbank, mål C–220/88 och Mari-
nari mot Lloyd’s Bank plc, mål C–364/93. 
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bok eller bankkonto. Enligt regeln om den först påverkade tillgången skulle 

skadan anses ha inträffat i Tyskland, där käranden hade sitt placeringskonto. 

Detta torde enligt min mening vara en rimlig lösning. En person som valt att 

placera delar av sina tillgångar utomlands bör, som Felix Blobel också påpekar, 

rimligtvis kunna förvänta sig att ha möjlighet att stämma vid orten där dessa 

tillgångar placerats om tillgångarna utsätts för skadegörande handlingar från 

tredje man.172 Denna slutsats förutsätter dock, som noterats ovan, att skadevål-

laren kan förutse att dennes handlingar kan komma att påverka den skadelidan-

des tillgångar på det externa placeringskontot. 

Enligt min bedömning torde regeln om den först påverkade tillgången fungera 

som en bra huvudregel vid lokaliseringen av skadeorten vid rena förmögen-

hetsskador. Den löser dock inte alla problem. Som Bach lyfter fram i sin kom-

mentar till motsvarande lagvalsbestämmelse i Rom II-förordningen kan regeln 

sägas skifta problemet. Istället för att ställa sig frågan om var den direkta ska-

dan ska anses ha inträffat måste man enligt regeln om den först påverkade till-

gången istället avgöra vad som faktisk utgör en otillåten överträdelse eller på-

verkan av en persons rättsligt skyddade intressen och vad som inte utgör det.173 

För att avgöra vilken tillgång som ska anses vara den först påverkade i ett spe-

cifikt fall torde det därför krävas att regeln anpassas till omständigheterna i det 

enskilda fallet. Med andra ord krävs att ytterligare, mer specifika, anknytnings-

faktorer fastställs. Som kommer att redogöras för nedan föreslår Bach, vad 

beträffar frågan om den direkta skadans lokalisering i fall där den skadelidande 

vilseletts att genomföra en kapitalplacering, att en lämplig anknytningsfaktor är 

att skadan ska anses uppkomma vid orten för fullgörelse (fullgörelseorten).174 

Av praktiska skäl kommer denna lösning att diskuteras nedan i kapitel 4.3. 

                                                

172 Se F. Blobel, 2004, s. 189. 
173 Se I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 79 (punkt 32). 
174 Se I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 79 (punkt 33). 
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4.2.3	   Dickinsons	  ”oåterkallelighetstest”	  

Ett annat synsätt som diskuteras i litteraturen företräds av Andrew Dickinson 

och innebär i korthet att skadan lokaliseras till den ort där den skadelidande 

vidtog en åtgärd som oåterkalleligen ledde till dennes förmögenhetsförlust.175 

Vad Dickinson tycks föreslå, för att ta reda på var den rena förmögenhetsska-

dan uppkommit i ett specifikt fall, är att man försöker se ”igenom transaktio-

nen” och istället för att försöka identifiera orten för själva skadan försöka iden-

tifiera den ort där den skadelidande, eller dennes representant, vidtog en åtgärd 

som innebar att den skadelidande oåterkalleligen tappade kontroll över sin 

tillgång eller fick ett utökat ansvar.176 För enkelhetens skull har jag valt att 

kalla detta synsätt för ”Dickinsons oåterkallelighetstest”.177  

En fördel med detta synsätt är att det i ett fall likt det ovan angivna med den 

franske tavelköparen inte skulle spela någon roll om den skadelidande betalade 

kontant eller via sitt bankkonto i Luxemburg. Skadan skulle enligt detta syn-

sätt, så som jag tolkar det, hursomhelst anses uppstå i Italien där den franske 

turisten köpte tavlan eftersom det var där den skadelidande vidtog åtgärden att 

köpa tavlan och därigenom oåterkalleligen tappade kontroll över sin tillgång.  

En nackdel med synsättet, sett ur ett större perspektiv, är att det endast är ap-

plicerbart i fall där skadan är beroende av att den skadelidande själv, eller den-

nes representant, vidtar åtgärder som leder till förmögenhetsskadan. Den är 

således inte lämplig i alla typer av situationer där den skadelidande drabbats av 

en ren förmögenhetsskada. Dickinsons oåterkallelighetstest är emellertid prak-

tiskt tillämplig när det gäller kapitalplaceringar som grundats på vilseledande 

rådgivning. Som kommer att redogöras för nedan menar Dickinson att en till-
                                                

175 Se A. Dickinson, 2008 s. 328 (punkt 4.67). 
176 Jfr A. Dickinson, 2008 s. 328 (punkt 4.67). 
177 Jfr A. Dickinson, 2008 s. 328 (punkt 4.67), där Dickinson refererar till ”the test of reversi-
bility”. 
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lämpning av oåterkallelighetstestet leder till att skadan i ett sådant fall ska an-

ses ha uppkommit vid den skadelidandes bankkonto (se avsnitt 4.3). Av prak-

tiska skäl kommer detta att diskuteras vidare i nästa kapitel.  

4.3	  	   Lokalisering	   av	   skadeorten	   vid	   en	  

kapitalplacering	  grundad	  på	  vilseledande	  

rådgivning	  

4.3.1	  	   Skadan	  lokaliserad	  till	  den	  skadelidandes	  bankkonto	  

Ett återkommande synsätt beträffande den direkta skadans placering i fall där 

den skadelidande drabbats av en ren förmögenhetsskada i samband med en 

kapitalplacering som grundats på vilseledande rådgivning är att skadan ska 

anses ha inträffat där den skadelidandes bankkonto finns registrerat.178 Tillvä-

gagångssättet för att nå detta resultat skiljer sig emellertid åt i litteraturen.  

En förespråkare till ovan lösning är Ivo Bach. Som noterades ovan i kapitel 

4.2.2 menar Bach att den relevanta anknytningsfaktorn i en sådan situation bör 

vara platsen för fullgörandet (fullgörelseorten), som enligt Bach utgör platsen 

för ”den först påverkade tillgången” (jfr ovan avsnitt 4.2.2).179 Denna ort bör 

enligt Bach som regel likställas med den ort där den skadelidande genomförde 

själva transaktionen. Om den skadelidande således utförde betalningen via sitt 

                                                

178 Se t.ex. A. Dickinson, s. 328 f. (punkt 4.67). Se även I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. 79 
f. (punkt 34) och P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 205 f., 
(punkt 238 f.) samt s. 208 (punkt 244–245). 
179 En intressant notering är att de två olika ”anknytningsfaktorerna” tar sikte på omständighe-
terna från olika håll. Regeln om den först påverkade tillgången kan sägas ta avstamp från den 
skadegörande handlingen, medan fullgörelseorten tar sikte på den skadelidandes agerande.  
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bankkonto ska orten där detta är registrerat utgöra skadeorten. Om den skadeli-

dande betalade kontant ska emellertid den ort där den faktiska betalningen ut-

fördes anses utgöra skadeorten istället.180 

Bach poängterar dock att situationen bör bedömas annorlunda om skadevålla-

ren, som en del av sitt bedrägeri, förmår den skadelidande att genomföra trans-

aktionen från ett bankkonto i ett specifikt land (kanske därför att bedragaren 

vill att en eventuell framtida tvist ska avgöras i just detta land). I ett sådant fall 

menar Bach att det är själva vilseledandet som utgör den skadliga delen av be-

drägeriet och inte enbart den skadelidandes fullgörande av transaktionen. Den 

relevanta skadan borde därför i sådana fall anses uppkomma vid det bankkonto 

som den skadelidande skulle ha använt om det inte vore för bedrägeriet, vilket 

enligt hans mening bör presumeras vara bankkontot där den skadelidande har 

sitt hemvist.181 

Även Dickinson menar att skadan ska anses ha uppkommit där den skadelidan-

des bankkonto finns registrerat (dvs. bankens kontor) vid situationer där den 

skadelidande vilseletts att genomföra en kapitalplacering till en extern mottaga-

re.182 Han tillämpar dock ett annat tillvägagångssätt än Bach för att komma till 

detta resultat, nämligen det ovan redogjorda ”oåterkallelighetstestet” (se ovan 

avsnitt 4.2.2). Dickinson skriver:  

”If, however, the victim performs, or fails to perform, some act towards a third 

party, whether by entering a contract or by transferring an asset, or otherwise, re-

sulting in a diminution in the victim’s assets or in his incurring liability to that third 

party then that act or omission should be considered to have caused him ’damage’ 

                                                

180 Angående detta stycke, jfr I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. s. 80 (punkt 34). 
181 Angående detta stycke, jfr I. Bach, Art 4, i P. Huber, 2011, s. s. 80 (punkt 34). 
182 Jfr A. Dickinson, s. 329 (punkt 4.67). 
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at the moment, and in the country, where the act or omission becomes irreversible 

by his own actions.”183 [kursivering tillagd] 

Jag tolkar detta som att Dickinson menar att fokus i första hand inte ska ligga 

på själva skadan i sig utan på själva tidpunkten för när den skadelidande, eller 

någon i dennes ställe, utför en handling som gör att skadan blir oåterkallelig 

för denne – ”irreversible by his own actions”. Detta synsätt är relativt likt det 

synsätt som Bach förespråkar. Tidpunkten för fullgörelse i ett fall där den ska-

delidande genomför en transaktion sammanfaller troligtvis med tidpunkten då 

skadan anses vara oåterkallelig. Båda synsätten tar därmed sikte på den skade-

lidandes agerande. 

Mankowski tycks förespråka samma typ av tillvägagångssätt som Dickinson.184 

Han noterar dock att en lösning där (den direkta) skadan lokaliseras till den 

skadelidandes bankkonto förutsätter att tillgången är identifierbar och att till-

gången på bankkontot är den tillgång som exklusivt påverkats av den skadegö-

rande handlingen. Om så bedöms vara fallet anser Mankowski att det bankkon-

to som den skadelidande genomfört transaktionen ifrån i första hand bör utgöra 

det relevanta kontot eftersom det är i och med denna transaktion som den ska-

delidande tappar kontrollen över den aktuella tillgången.185 Han talar i dessa 

fall om att: 

”[…]The material point is the combination of the exit transfer to the external party: 

it releases the asset out of the victim’s fortune, and the lack of a transaction related 

transfer or reorganisation within the victim’s sphere.”186  

                                                

183 Jfr a.a., s. 328 f. (punkt 4.67). 
184 Jfr P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 205 (punkt 238). 
185 Jfr a.st. 
186 Se P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 205 (punkt 238). 
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Jag tolkar detta som att Mankowski, i likhet med Dickinson, lägger tonvikten 

på tidpunkten då den skadelidande tappar kontroll över tillgången. Mankowski 

reserverar sig dock på samma sätt som Bach för risken för manipulation av 

skadeorten från skadevållarens sida och menar att en strikt tillämpning av den 

skadelidandes bankkonto som den relevanta skadeorten skulle öppna en ”un-

wanted and undesirable potential for manipulation.”187 Som exempel anger 

Mankowski en situation där bedragaren förmår den skadelidande att öppna ett 

nytt bankkonto utomlands till vilket den skadelidande överför delar av sina 

tillgångar. Ska skadan i ett sådant fall anses uppkomma där det nya kontot 

finns eller ska skadan anses uppkomma vid kontot varifrån pengarna till det 

nya kontot överfördes? Enligt Mankowski bör det senare kontot utgöra skade-

orten i en sådan situation. Detta eftersom skadevållaren som en del av bedräge-

riet lätt skulle kunna råda den skadelidande till att öppna det nya kontot i ett 

visst land och därigenom påverka den skadelidandes valmöjligheter vad gäller 

behörig domstol vid en eventuell framtida tvist. Denna ort uppfyller enligt 

Mankowski dessutom kravet på förutsebarhet eftersom skadevållaren själv är 

den som förmått den skadelidande att genomföra den interna transaktionen.188  

Matthias Lehman tycks också förespråka att kärandens bankkonto tillerkänns 

relevans vid bestämningen av skadeorten i en situation där den skadelidande 

vilseletts att genomföra en kapitalplacering.189 I likhet med Mankowski är även 

Lehman noga med att poängtera att en dylik tolkning förutsätter att vissa 

grundkriterier är uppfyllda för att den ska kunna fungera i praktiken. Enligt 

Lehman måste tillgången först och främst vara urskiljbar från resten av den 

                                                

187 Se a.a., s. 205 f. (punkt 239). 
188 Jfr a.a., s. 206 (punkt 239), där Mankowski skriver: ”The fraudulent advisor is not ham-
pered and can foresee and identify quite easily where the victim shall draw upon: He himself 
lures the victim into the internal transaction. Hence, difficult issues of casuality possibly ob-
scuring and clouding the picture should not occur.” 
189 Se M. Lehman, 2011, s. 544. 
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skadelidandes förmögenhet.190 Med detta menar Lehman att det inte räcker att 

den skadelidande påstår att en viss summa pengar försvunnit utan att det måste 

gå att fastställa exakt vilka pengar som försvunnit. Så är fallet, enligt Lehman, 

exempelvis när en specifik summa pengar krediterats ett visst bankkonto. 

Dessutom måste det vara möjligt att lokalisera tillgången.191 Med detta tycks 

Lehman syfta till att den förlorade tillgången ska gå att lokalisera till en fysisk 

plats. Lehman poängterar att detta inte är en enkel uppgift när skadan hänför 

sig till icke-materiella ting, så som exempelvis finansiella instrument. Han an-

ser dock att den bästa lösningen när det gäller just finansiella instrument, som 

till exempel pengar på ett bankkonto, är att lokalisera dessa till det bankkontor 

där bankkontot är registrerat.192 I de fall det är möjligt att fastställa att en viss 

identifierbar summa pengar försvunnit från den skadelidandes bankkonto är 

Lehmans uppfattning således att skadan ska anses ha uppkommit vid den ort 

där banken från vilket pengarna krediterades är belägen. Om banken har ett 

lokalt kontor som hanterar kontot ska orten där denna är belägen vara avgöran-

de.193 

Låt oss pröva nu diskuterade synsätt mot det inledande fiktiva fallet med den 

svenske investeraren i avsnitt 1.1 som via sitt personliga placeringskonto i Pa-

ris agerar efter ett råd som denne erhållit av en tysk rådgivare. Enligt samtliga 

ovan redogjorda synsätt torde skadan i detta fall anses ha uppkommit i Paris, 

varifrån den svenske investeraren genomförde transaktionen och investerade i 

aktierna. Denna ort utgör såväl fullgörelseorten som den ort där den skadeli-

dande oåterkalleligen tappade kontroll över sina tillgångar på investeringskon-

tot. Så länge den förlorade tillgången är identifierbar och kan urskiljas ur resten 

                                                

190 Se a.st.  
191 Se a.st.  
192 Jfr a.a., s. 543, där Lehman även noterar att detta även är en plats som används vid tillämp-
ningen av olika specialreglerande konfliktregler inom EU. Se vidare hänvisning i not 107 i 
Lehmans verk.  
193 Se M. Lehman, 2011, s. 543. Se även A. Dickinson, s. 329, punkt (4.67). 
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av förmögenheten på kontot torde alltså skadan anses ha uppkommit vid inve-

sterarens bankkonto. Fördelen med detta synsätt är att det rent praktiskt sett 

torde utgöra den plats där den direkta skadan uppkommit – skadan märks först 

av hos den skadelidande vid denna ort. Nackdelen med denna lösning i föreva-

rande fall är att denna ort troligtvis inte är förutsebar för den tyske rådgivaren 

(svaranden), som inte rimligtvis kan förväntas känna till att käranden har sitt 

investeringskonto registrerat i Paris och inte i Stockholm.  

4.3.2	   Skadan	   lokaliserad	   till	   ”placeringskontot”	   vid	   avsiktliga	  

kapitalplaceringar	  

Ovan diskuterade regel om att tillämpa orten för den skadelidandes bankkonto 

som anknytningsfaktor för att avgöra behörig domstol vid skadeorten är inte 

lika lämplig i de fall där den skadelidande frivilligt och medvetet valt att place-

ra sina tillgångar externt och tillgångarna därefter blir föremål för åtgärder 

baserade på den vilseledande rådgivningen. Prövar man regeln mot exempelvis 

fallet i Kronhofer skulle det innebära att skadeorten skulle anses vara belägen i 

Österrike, varifrån käranden i målet överförde sina pengar till ett externt pla-

ceringskonto i Tyskland (som stod i kärandens namn men som kontrollerades 

av svaranden). Det skulle dock inte vara rimligt att påstå att skadan uppkommit 

redan vid denna överföring. Käranden i målet hade när som helst möjlighet att 

avbryta vidare åtgärder och kräva tillbaka sina tillgångar som placerats hos de 

externa rådgivarna. Man skulle kunna säga att skadan i detta skede inte var 

oåterkallelig. Det var inte förrän rådgivarna använde tillgångarna på placer-

ingskontot vid spekulationen på Londonbörsen som skadan blev oåterkallelig, 

dessförinnan hade Kronhofer närsomhelst kunnat avbryta processen.  
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En lösning som föreslås och diskuteras i en artikel av Matthias Lehman i fall 

som Kronhofer, där den skadelidande frivilligt och medvetet valt att placerat 

sina pengar på ett konto som kontrolleras av någon annan (och som följaktligen 

är utom dennes fysiska kontroll), är att istället se orten där det externa motta-

garkontot är registrerat (placeringskontot) som den relevanta skadeorten.194 

Fördelen med denna lösning är att den ligger i linje med avgörandet i Kronho-

fer, där EUD tydligt fastslog att skadan inte kunde anses ha uppkommit i Ös-

terrike (där kärandens personliga bankkonto fanns registrerat). Även om EUD 

aldrig fullt ut besvarade frågan om skadeortens lokalisering i Kronhofer torde 

det i vart fall inte, som rättsläget ser ut nu, vara i strid med EUD:s praxis att 

tillämpa en lösning där skadan anses uppstå vid den ort där placeringskontot 

finns registrerat eftersom EUD inte direkt förkastade denna ort som skadeort i 

Kronhofer (se ovan avsnitt 3.3.2). 

Lehman poängterar dock att denna lösning bara är övertygande under förut-

sättning att placeringen vid det externa mottagarkontot genomfördes medvetet 

och avsiktligt. Så anser Lehman vara fallet om den skadelidande vid överfö-

ringen är medveten om vart pengarna placeras och vad som ska hända med 

pengarna vid destinationen. Så fort den skadelidandes beslut påverkas av vilse-

ledande åtgärder eller påtryckningar från någon annan kan placeringen emeller-

tid inte längre anses ha vidtagits medvetet och avsiktligt. Som exempel nämner 

Lehman situationer där skadevållaren undanhåller att pengarna skickas till 

dennes privata konto eller att denne redan från början hade för avsikt att för-

skingra pengarna. I dessa fall bör mottagarkontot förlora sin relevans som ska-

deort och domstols behörighet bör istället bestämmas enligt ovan nämnda regel 

                                                

194 Jfr M. Lehman, 2011, s. 544 f, där Lehman betonar betydelsen av den skadelidandes ”wilful 
acts” i avsnitt 3 i refererat verk. 
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om att skadeorten ska anses vara den ort där den skadelidandes bankkonto är 

beläget och från vilket överföringen gjordes.195 

En annan viktig aspekt som belyses av Lehman är att pengarna vid finansiella 

transaktioner mellan olika konton ofta slussas genom flera konton innan de når 

den slutliga destinationen.196 I sådana fall menar Lehman att det skulle strida 

mot parternas förväntningar om man skulle knyta an skadan till ett konto ge-

nom vilket pengarna endast passerat, även om detta konto är det sista som kan 

identifieras. Han talar om att ”such fortuitious circumstances do not lead to a 

significant connection”197 och att dessa konton därför inte borde vara avgöran-

de vid bestämningen av skadeorten. Istället menar Lehman att dessa konton 

utesluts ur ekvationen.198 Hur detta lämpligen görs anger han inte men ett för-

slag som enligt min bedömning skulle vara lämpligt är att man i sådana fall, 

där pengarna tycks ha ”slussats” genom olika konton och därefter inte längre är 

lokaliserbara, fastställer platsen för skadan till den ort där den skadelidande har 

sitt personliga bankkonto. Denna ort torde vara förutsebar inte bara för den 

skadelidande utan även för skadevållaren som sannolikt i ett dylikt fall skulle 

vara medveten om varifrån de försvunna pengarna som denne påstås ha mani-

pulerat kom ifrån ursprungligen. 

4.3.3	   Skadan	   lokaliserad	   till	   platsen	   där	   informationen	  

förlitades	  på	  och	  agerades	  efter	  

Ett annat synsätt som diskuterats i förhållande till situationer där den skadeli-

dande genomfört en kapitalplacering på grundval av vilseledande rådgivning, 

är att den rena förmögenhetsskadan ska anses ha uppkommit där den skadeli-
                                                

195 Angående detta stycke, jfr M. Lehman, 2011, s. 544 f.  
196 Se a.a., s. 545 f. 
197 Se a.st.  
198 Se a.a, s. 549. 
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dande tog emot den vilseledande informationen, förlitade sig på den och agera-

de efter den.199 Ett liknande tillvägagångssätt tillämpas bland annat i Eng-

land.200 

Ett illustrerande exempel avseende detta synsätt är det engelska målet Domic-

rest Ltd v Swiss Bank Corporation. I detta mål hade käranden stämt svaranden 

på grund av s.k. ”negligent misstatement” med stöd av deliktforumsregeln (i 

Luganokonventionen).201 I enkla drag rörde målet en tvist där en schweizisk 

bank (svaranden) givit vilseledande information till ett engelskt företag (käran-

den) över telefon från Schweiz till England. Käranden förlitade sig på den fel-

aktiga informationen och beslutade att vidta åtgärder i både Schweiz och Itali-

en på grundval av den information som erhållits från svaranden. Informationen 

visade sig sedermera vara felaktig, vilket ledde till att käranden led en stor 

ekonomisk förlust. I målet konstaterade den engelska domstolen att handlings-

orten var den ort varifrån informationen meddelades, dvs. i Schweiz. Skadeor-

ten ansågs vara den ort där informationen förlitades på och agerades efter, 

vilket i målet ansågs ha ägt rum i Schweiz och Italien där käranden vidtagit 

förlustbringande åtgärder på grundval av informationen. Eftersom varken ska-

deorten eller handlingsorten kunde lokaliseras till England, ansåg den engelska 

domstolen sig därmed inte vara behörig att pröva tvisten i detta hänseende.202 

Som Mankowski rätteligen poängterar är det själva agerandet från den skade-

lidandes sida som utgör den avgörande faktorn vid lokaliseringen av skadeor-

ten enligt nu diskuterade synsätt. Om platsen för agerandet skiljer sig från plat-
                                                

199 Se t.ex. P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 208 (punkt 
244). Se även R. Wood, 2007, s. 123 f. (punkt 5–014) samt s. 122 (punkt 11–028). 
200 Se t.ex. R. Wood, 2007, s. 123 f. (punkt 5–014), där författaren bl.a. hänvisar till de engelska 
avgörandena Domicrest Ltd v Swiss Bank Corporation [1999] QB 548 och London Helicopters 
Ltd v Heliportugal [2006] EWHC 108, [2006] All ER (D) 115. 
201 Se Domicrest Ltd v Swiss Bank Corporation [1999] QB 548. 
202 Samma resonemang fördes i målet London Helicopters Ltd v Heliportugal [2006] EWHC 
108, [2006] All ER (D) 115, som också avsåg tillämpningen av deliktforumsregeln, dock i 
förhållande till Bryssel I-förordningen. 
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sen för mottagandet ska den förra platsen utgöra skadeorten.203 När det gäller 

kapitalplaceringar som grundats på vilseledande rådgivning anser Mankowski 

dock att själva skadan uppstår vid transaktionen av den ifrågavarande tillgång-

en. Om platsen för agerandet inte sammanfaller med den plats där transaktio-

nen av en viss tillgång gjorts ska därför den senare av dessa två platser anses 

utgöra skadeorten enligt Mankowski. Detta bland annat eftersom platsen för 

själva beslutsfattandet att genomföra en åtgärd kan vara slumpartad och före-

mål för manipulation från skadevållarens sida. Som Mankowski poängterar är 

det själva tillgången som anses vara det skyddsvärda intresset i en finansiell 

transaktion och inte den skadelidandes fria vilja som sådan, vilken i dessa fall 

enbart utgör skadevållarens verktyg för att uppnå det önskade resultatet.204 

Samma synsätt tycks förespråkas i verket ”Dicey, Morris & Collins on the con-

flicts of law” vad gäller situationer där den skadelidande drabbats av en ren 

förmögenhetsskada på grundval av vilseledande rådgivning. Där anförs att i de 

fall den vilseledande rådgivningen har lett till att den skadelidande överfört en 

tillgång till en extern mottagare ska skadan lokaliseras till den plats där denna 

tillgång fanns vid tidpunkten för överföringen. Detta i motsats till att lokalisera 

skadan till orten där den vilseledande informationen mottogs eller där beslutet 

att agera i enlighet med informationen togs. I verket poängteras dock att efter-

som omständigheterna vid utomobligatoriska skadeståndstvister kan vara vitt 

skilda måste varje enskilt fall bedömas för sig och efter omständigheterna i det 

enskilda fallet.205 

                                                

203 Se P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 208 (punkt 244). 
204 Se P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 208 (punkt 245). 
205 Angående detta stycke, jfr A. Dicey, Vol. 2, 2012 , s. 2211 f. (punkt 35–026), där den rena 
förmögenhetsskadans lokalisering diskuteras i korthet. Se även A. Dicey, Vol. 1, s. 483 f. 
(punkt 11–286 et seq.), där begreppet ”den ort där skadan inträffade eller kan inträffa” diskute-
ras i korthet i förhållande till Brysselreglerna. 
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Om man prövar nu diskuterade synsätt mot vårt fiktiva investeringsfall (se av-

snitt 1.1) torde den skadegörande handlingen anses vara själva rådet från den 

tyske rådgivaren. Rådet mottogs av investeraren i Stockholm, där denne också 

kan sägas ha agerat efter rådet. Själva transaktionen genomfördes dock i Paris, 

där investeraren hade sitt investeringskonto. Eftersom platsen för beslutet att 

agera efter rådet och själva transaktionen inte sammanfaller bör den senare 

platsen vinna företräde. Enligt ovan diskuterade synsätt torde skadan därför ha 

uppkommit i Paris. Det nu diskuterade synsättet tycks alltså ge samma resultat 

som det synsätt som diskuterades i avsnitt 4.3.1. Likaså ger detta synsätt upp-

hov till samma problematik – nämligen att skadevållaren med detta synsätt 

förutsätts ha kännedom om var den skadelidande har sina tillgångar placerade 

(se ovan kapitel 4.3.1).  

Enligt Plender och Wilderspin uppkommer emellertid inte nödvändigtvis nå-

gon omedelbar skada när den skadelidande förlitar sig på den vilseledande in-

formationen. De tillägger därför ytterligare ett kriterium till ovan diskuterade 

synsätt, nämligen att informationen måste vara oåterkalleligt agerad efter.206 

De hänför sina resonemang till målet Kronhofer och menar att den direkta ska-

dan i detta mål var själva förlusten som uppstod vid spekulationen på London-

börsen. Enligt deras bedömning vidtogs den skadegörande handlingen i Tysk-

land (varifrån den vilseledande, eller bristfälliga, informationen meddelades) 

och agerades efter i Österrike (när käranden överförde pengarna från sitt konto 

i Österrike till placeringskontot i Tyskland). I det skedet hade emellertid inte 

någon oåterkallelig skada uppstått. Som Plender och Wilderspin uttrycker det 

kan kärandens agerande i förhållande till den skadegörande handlingen därför 

enbart ses som en händelse av flera i kausalkedjan som ledde till den slutliga 

skadan, vilken uppstod när svaranden spekulerade med pengarna på börsen.207 

                                                

206 Jfr R. Plender & M. Wilderspin, 2009, s. 524 ff. (punkt 18–070 et seq,).  
207 Jfr a.a., s. 525 ff. (punkt 18–072). 
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Enligt detta synsätt tycks fokus således ligga på den plats dit tillgångarna förs 

och inte på den plats som tillgångarna förs från. 

Prövar man Plender och Wilderspins synsätt mot vårt fiktiva investeringsfall 

torde den definitiva skadan anses uppstå vid köpet av aktierna på Londonbör-

sen. London utgör således skadeorten. Fördelen med denna lösnings är att re-

sultatet sannolikt skulle vara förutsebart för såväl käranden som svaranden. I 

vårt fiktiva fall kan noteras att käranden medvetet valde att köpa aktierna på 

börsen i London och eftersom skadevållaren medvetet gav rådet till käranden 

om att placera berörda tillgångar i London skulle denna plats vara förutsebar 

även för skadevållaren. Som Hellner också noterar är en ytterligare fördel med 

detta synsätt att det inte spelar någon roll om den skadelidande betalar kontant 

eller via sitt bankkonto – skadan anses i båda fallen uppstå där själva köpet 

genomförs (jfr även vårt fiktiva tavelfall där skadan enligt detta synsätt skulle 

anses uppstå i Italien där tavlan köptes oavsett hur den franske turisten betala-

de).208 En nackdel med lösningen är dock att svaranden lätt kan manipulera 

resultatet genom att förmå käranden att genomföra placeringar och åtgärder i 

ett visst land.209 På så sätt skulle svaranden kunna styra eventuella tvister till 

domstolar vars materiella lagstiftning är mer gynnsam för denne själv.  

                                                

208 Jfr M. Hellner, 2013, s. 113. Hellner noterar även att en dylik lösning även minskar risken 
för en tillämpning av flera lagar om skadevållaren skulle ha fört över medel för inköp av optio-
ner (eller tavlor) från flera olika placeringskonton i olika länder. Se även M. Lehman, 2011, s. 
546. 
209 Se t.ex. P. Mankowski, Art 5, i U. Magnus & P. Mankowski (red.), 2012, s. 206 (punkt 
239). 
 



75 

 

4.4	  	   Avslutande	  reflektioner	  

I detta avsnitt har ett antal anknytningsfaktorer och synsätt diskuterats vad 

gäller frågan om hur skadan lämpligen bör lokaliseras vid skadeståndstvister 

avseende rena förmögenhetsskador. Avsnittet har behandlat frågan dels på en 

mer generell nivå i förhållande till rena förmögenhetsskador i allmänhet men 

också i förhållande till de specifika situationer där en ren förmögenhetsskada 

uppkommit till följd av en kapitalplacering som grundats på vilseledande råd-

givning. Diskussionerna som förts visar att skadeortens lokalisering i dessa 

situationer kan hanteras på en rad olika sätt. Frågan är dock, var ska skadan 

anses inträffa när den skadelidande drabbats av en ren förmögenhetsskada i 

samband med en kapitalplacering som grundats på vilseledande rådgivning och 

vilken anknytningsfaktor är den lämpligaste? 

Till en början kan noteras att en förutsättning för att en ren förmögenhetsskada 

ska kunna grunda behörighet för en domstol vid skadeorten är att skadan kan 

betraktas som en omedelbar skada. Den rena förmögenhetsskadan ska med 

andra ord ha uppkommit som en direkt och omedelbar konsekvens av den ska-

degörande handlingen. Därtill måste den domstol som tillerkänns behörighet 

uppfylla de grundläggande kraven på förutsebarhet, enhetlighet och en rättvis 

och rimlig balans mellan parterna. 

Vid lokalisering av den relevanta skadan är det i allmänhet olämpligt att an-

vända sig av den skadelidandes s.k. förmögenhetsforum som anknytningsfaktor 

eftersom den orten ofta sammanfaller med kärandens hemvistort. Detta strider 

mot grundtanken bakom det system med fördelning av behörighet som efter-

strävats vid skapandet av Brysselreglerna. Dessutom tar denna anknytningsfak-

tor inte någon hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och den skade-

lidandes förmögenhetsforum kan många gånger sakna direkt anknytning till 

den skadeståndsgrundande händelsen. 
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Att använda sig av orten för den först påverkade tillgången som anknytnings-

faktor skulle troligtvis vara i överensstämmelse med EUD:s praxis och syftet 

bakom deliktforumsregeln. Den först påverkade tillgången skulle sannolikt 

anses utgöra den omedelbara skadan i förhållande till den skadeståndsgrundan-

de handlingen. Så länge skadevållaren är medveten om vilken tillgång som 

räknas som den först påverkade torde regeln också ge rimliga och förutsebara 

resultat. Så skulle exempelvis vara fallet vid kontanta överföringar (jfr exemp-

let med den franske turisten). Regeln är emellertid mindre lämplig vid ”digita-

liserade” överföringar (exempelvis då överföringen genomförts med ett kredit-

kort) eftersom det skulle leda till att den ort där bankkontot är registrerat skulle 

utgöra skadeorten. Denna ort skulle många gånger vara oförutsebar för svaran-

den. Därtill är det lätt för den skadelidande att påverka bestämningen av skade-

orten genom att genomföra transaktionen från ett konto i ett visst land. 

Samma problematik uppstår vid en tillämpning av Dickinsons oåterkallelig-

hetstest. Det lokaliserar skadan till den ort där den skadelidande vidtagit en 

åtgärd som oåterkalleligen lett till dennes förmögenhetsförlust. Tillämpar man 

testet på ett sådant sätt som Dickinson föreslår skulle även denna lösning resul-

tera i att den skadelidandes bankkonto tillerkändes relevans när ren förmögen-

hetsskada uppkommit i samband med en kapitalplacering. Även denna lösning 

förutsätter således att bankkontot är ”synligt” för skadevållaren för att den ska 

ge rimliga och förutsebara resultat. 

Vad beträffar det synsätt där skadan lokaliseras till den plats där den skadeli-

dande förlitade sig på och agerade i enlighet med den vilseledande informatio-

nen lokaliseras skadeorten även i detta fall oftast till den skadelidandes bank-

konto. Samma problematik som den ovan anförda uppstår alltså även med detta 

synsätt; platsen för den skadelidandes agerande (dvs. var själva transaktionen 

genomförs) är många gånger svår för svaranden att förutse. 

En lösning på detta skulle kunna vara att se på situationen på samma sätt som 

Plender och Wilderspin, nämligen att själva agerandet att genomföra transak-

tionen endast utgör en del i kausalkedjan och att skadan istället bör lokaliseras 
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till den plats där konsekvenserna av den skadelidandes agerande manifesterar 

sig (vilket i målet Kronhofer ansågs vara vid Londonbörsen). Problemet med 

detta synsätt är att skadeorten riskerar att bli föremål för manipulering från 

skadevållarens sida eftersom denne enkelt kan påverka vilken domstol som ska 

anses vara behörig genom den information som denne förmedlar till den skade-

lidande. 

Som framgår av denna framställning är frågan om jurisdiktion vid rena förmö-

genhetsskador är ett snårigt område och jag har funnit diskussionerna i littera-

turen relativt svårtillgängliga. Någon idealisk och enhetlig lösning på de pro-

blem som uppstår vid lokalisering av skadeorten vid rena förmögenhetsskador 

är, enligt min mening, inte möjlig att fastställa. Viss vägledning beträffande 

skadeortens bestämning går att, och ska, inhämtas i EUD:s praxis men det som 

fastslagits där besvarar dessvärre inte alla frågor och är på intet sätt heltäckan-

de. Eftersom EUD ännu inte klarlagt hur man lämpligen bör gå tillväga för att 

lokalisera en ren förmögenhetsskada är det svårt att uttala sig med säkerhet i 

frågan. Av de synsätt som redogjorts för i denna framställning anser jag att det 

lämpligaste vore att, vid vilseledande rådgivning, lokalisera skadan till den ort 

där den skadelidande förlitade sig på informationen och agerade efter den. Det-

ta synsätt, som även tillämpas i England, har den fördelen att skadeorten kan 

bestämmas utefter omständigheterna i det enskilda fallet. Dessutom anser jag 

att detta synsätt är enklast att förstå och har därför bäst förutsättningar att kun-

na tillämpas på ett enhetligt sätt. För att det ska fungera och vara i enlighet med 

Bryssel Ia-förordningens systematik och grundläggande ändamål är det dock 

viktigt att pröva resultatet mot de grundläggande kraven på förutsebarhet, en-

hetlighet och en rimlig balans mellan parterna.  

Enligt min bedömning kan ovan synsätt kan enligt min bedömning fungera 

vägledande vid situationer där den skadelidande drabbats av en ren förmögen-

hetsskada i samband med en kapitalplacering grundad på vilseledande rådgiv-

ning. Jag anser dock att det i slutändan är nödvändigt att se till omständighe-

terna i det enskilda fallet och utifrån objektiva fakta försöka utröna var den 
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omedelbara skadan kan sägas ha uppkommit i förhållande till den skadestånds-

grundande händelsen i det specifika fallet. Denna lösning ligger närmast i linje 

med kravet på förutsebarhet och behovet av att skapa en rimlig och rättvis ba-

lans mellan parterna. Med detta sagt är det viktigt att poängtera att EUD har 

exklusiv behörighet att tolka deliktforumsregeln och att det i slutändan är upp 

till EUD att i oklara fall avgöra var skadan ska anses ha uppkommit i ett speci-

fikt fall. Tills dess EUD lägger fram klara riktlinjer för hur en ren förmögen-

hetsskada lämpligen bör lokaliseras kan de nu diskuterade synsätten emellertid 

ge god vägledning vid bestämningen av skadeorten. 
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