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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet behandlar frågan om hur ”den ort där skadan inträffade” i artikel 7.2 i Bryssel 

Ia förordningen ska tolkas avseende kränkningar via Internet. Termen är oprecis och EU-

domstolen har därför uttalat sig i ett antal förhandsavgöranden. Artikeln utgör ett undantag i 

förhållande till huvudregeln i artikel 4 Bryssel Ia förordningen och ska därför tolkas restriktivt. 

Den ska tolkas utifrån sitt syfte att främja rättssäkerheten för EU-medborgare – käranden ska 

utan svårighet kunna avgöra vid vilken domstolen denne kan väcka talan och en svarande 

rimligtvis ska kunna förutse var talan mot denne kan väckas.  

Kränkningar via internet faller in under artikelns tillämpningsområde. Den ort där skadan 

inträffade avser både handlings- och skadeorten. Endast direkta och omedelbara skador avses i 

artikeln. I de fall det finns flera skadeorter har käranden rätt att välja mellan svarandens hemvist 

eller utgivarens etableringsort där ersättning för hela skadan kan erhållas alternativt väcka talan 

i varje medlemsstat där skada skett men då bara erhålla ersättning för endast den del av skadan 

som uppstått i just den staten. Vid kränkningar över internet har käranden rätt att dessutom 

kunna stämma svaranden vid orten där käranden har sitt centrum för sina intressen, vilket ofta 

sammanfaller med hemvistorten. Rättsutvecklingen har rört sig mot att i allt större grad 

tillerkänna käranden möjlighet att föra talan vid sin egen hemvistort. 

EU-domstolen har gått från att utöka kärandens möjligheter i Bier, till att begränsa dem i Shevill 

för att sedan ytterligare utöka dem genom utgången i målen eDate och Martinez. Denna 

utveckling riskerar att försvaga svarandens ställning i varje enskilt fall. I det större perspektivet 

riskeras rubbning av balansen mellan yttrande- och informationsfriheten samt de privata 

rättigheterna, båda skyddade genom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Kränkningar av privatlivet via internet 

Kränkningar av andras privatliv i form av ärekränkning och förtal har förekommit i alla tider. 

Emellertid har internets uppkomst och tillväxt möjliggjort en mycket snabb och omfattande 

spridning av information, en spridning som var svår att åstadkomma tidigare.1 I svensk rätt 

finns regler om skadeståndsansvar för kränkning i 3 kap 2 § skadeståndslagen (1972:207) som 

anger angrepp mot bland annat ära som grund för skadeståndsanspråk, såvida kränkningen skett 

genom brott. Angrepp mot annans ära avser kränkningar av någon annans anseende eller 

självkänsla och tar sikte på främst ärekränkningsbrotten, såsom förtal.2 Förtal i sin tur återfinns 

i 5 kap 1 § brottsbalken (1962:700) och innebär utpekande av någon så som brottslig eller 

klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnande av uppgift menad att utsätta personen för 

andras missaktning. Förutom att brottsrekvisiten är uppfyllda krävs det att de grundläggande 

subjektiva och objektiva förutsättningarna för skadeståndsansvar, så som kravet på adekvat 

kausalitet mellan den skadegörande handlingen och skadan, är uppfyllda för att 

skadeståndsansvar ska föreligga.3 

Som ovanstående definitioner vittnar om rör det sig i många fall om väldigt allvarliga och 

skadliga, angrepp inom privatlivets sfär som blir ännu förkastligare på grund av sin spridning. 

Vikten av ett ordentligt skydd förstärks ytterligare av det faktum att även FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna skyddar var och ens rätt till privatliv samt värnar om 

skyddet mot angrepp på heder och anseende, artikel 12. Enligt artikeln har alla rätt till lagens 

skydd mot sådana ingripanden och angrepp.4 

Det första steget vid utredningen av en internationellt privaträttslig frågeställning är 

bestämmandet av dess kvalifikation. Kvalifikationen klarläggs först för att det ska kunna 

avgöras vilka regler om domsrätt, och lagval, som blir tillämpliga. I just detta arbete medför 

kvalificeringen av anspråket som görs gällande inga särskilda problem. Arbetet behandlar det 

civilrättsliga, utomobligatoriska skadeståndsansvaret, som uppkommer vid en kränkning via 

                                                        
1 Även lagstiftaren har uppmärksammat behovet av en uppdaterad reglering med beaktande av internets framfart, 

bland annat har nya regler tillkommit som ger enskilda starkare processuell ställning i ärekränkningsmål och ett 

ökat skydd för den personliga integriteten. Se NJA II 2014 s. 183 samt SFS 2014:222 och 223. 
2 Prop. 2000/01:68 om ersättning för ideell skada, s. 65. 
3 Observera att de angivna nationella bestämmelserna är endast menade som exempel på innebörden av 

begreppen ärekränkning och förtal. Detta för att läsaren, i den fortsatta framställningen, ska ha en uppfattning om 

vad begreppen kan komma att avse. 
4 Liknande rätt för integritet framgår av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna, artikel 8 samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

artiklarna 1, 3 och 7. 
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Internet. Skadestånd i sig utgör som bekant inte ett straff för brott utan ersättning för skada som 

ska kompensera kärande för den skada denne lidit och sätta den skadelidande i samma 

ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat.5 

1.2 Gränsöverskridande kränkningar via internet 

En person, med svenskt medborgarskap och hemvist, sätter in en annons på internet med 

kränkande uppgifter om sin före detta flickvän. Annonsen läggs upp med hjälp av en dator i 

Sverige. Den är skriven på engelska och finns på en databas, med endast medlemsåtkomst, som 

ett bolag i USA har ansvaret för. Medlemskapet till sidan är enkelt att erhålla och det finns 

många medlemmar på sidan. Det gör att spridningen av annonsen och kontaktuppgifterna till 

kvinnan är stor och omfattar dessutom hela världen. Kvinnan får, under den korta tid på tio 

dagar som meddelandet finns tillgängligt, 16 e-mail och 10-15 telefonsamtal från olika delar av 

världen med hänvisningar till annonsen. 

Omständigheterna ovan är tagna ur ett rättsfall där kvinnan, vid sidan av åklagarens yrkande 

om grovt förtal, krävde skadestånd avseende lidande och telefonkostnader.6 Mannen dömdes 

för grovt förtal och blev skyldig att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kr. Beloppet 

motiverades med den svåra kränkningen mot skadelidandes integritet som handlingen innebar 

och det betydande obehaget hon upplevt med anledning av det. 

Det intressanta med rättsfallet är att frågan om domsrätt7 var något som aldrig berördes i domen, 

trots kopplingen till ett annat land. Detta berodde, enligt Bogdan, på att båda parterna var 

svenska medborgare, med hemvist i Sverige, att brottet samt den skadegörande handlingen hade 

skett här samt att det var här som effekten av skadan hade uppkommit.8  Den mest avgörande 

omständigheten bland de som nämnts bör ha varit svarandens hemvist. Man kan inte låta bli att 

undra om domsrättsfrågan hade behandlats om någon av omständigheterna i målet skulle 

ändras. Säg exempelvis att kvinnan inte skulle vara svensk medborgare eller sakna hemvist här 

i landet eller att mannen istället för att använda datorn i Sverige hade lagt ut annonsen under 

sin semester i något annat land. Ett annat möjligt scenario hade varit att kvinnan skulle påstå 

att skadan hade spridit sig över flera stater. 

                                                        
5 Hellner & Radetzki, s. 23 
6 RH 1997:61 
7 Det råder delade meningar om vilken av termerna ”domsrätt” eller ”jurisdiktion” som bör användas som 

rubricering för den del av internationella privaträtten som berör frågan om vilket lands domstolar som ska pröva 

en tvist. I och med att termen ”domsrätt” är något mera allmänt hållen används främst den i arbetet. Även termen 

”behörighet” nyttjas. 
8 Bogdan, SvJT, 1998. 
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1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med arbetet är att utreda hur uttrycket ”den ort där skadan inträffade” i artikel 7.2 i 

Bryssel Ia förordningen ska tolkas vid kränkningar av privatlivet över internet. Det handlar om 

en särskild behörighetsregel i fråga om domstolars behörighet på privaträttens område och 

behandlar utomobligatoriska skadeståndsanspråk.  

Det finns huvudsakligen två överordnade frågeställningar som kräver svar vid 

gränsöverskridande situationer. Den första är vilka länders domstolar som överhuvudtaget har 

behörighet att pröva tvisten. Andra frågeställningen är hur omfattande dessa domstolars 

behörighet är, det vill säga om domstolarna har behörighet att utdöma ersättning för hela eller 

endast en del av skadan. Den tredje frågeställningen är huruvida de resonemangen och 

tolkningarna som utvecklats i EU-domstolens praxis har fått korrigeras i ljuset av internets 

uppkomst. Den fjärde och sista frågeställningen är huruvida det finns en balans mellan 

yttrandefriheten och de privata rättigheterna samt huruvida dagens lösningar på de 

gränsköverskridande problemen har bidragit till att stabilisera eller   

1.4 Metod och material 

I arbetet med studien har den EU-rättsliga teleologiska metoden använts i och med att arbetet 

till betydande del avser tolkningen av en förordningsartikel. EU:s målsättningar och syften 

med Bryssel Ia förordningen överlag och artikel 7.2 i synnerhet har varit av stor vikt för 

förståelsen av artikeln. Likaså har en systematisk tolkning av förordningen eftersträvats i 

framställningen där bestämmelserna i Bryssel Ia förordningen ställts mot varandra för att 

tydliggöra syftet bakom artikel 7.2.  

Även vissa allmänna rättsprinciper, främst proportionalitetsprincipen, har tagits i beaktande 

som rättskälla och tolkningsbakgrund. De allmänna principerna utgör den förmodligen mest 

avgörande tolkningsbakgrunden i EU-domstolens verksamhet och påverkar resonemangen 

även i de fall när de inte uttryckligen nämns.9 

Något bör också sägas om EU-domstolens mestadels autonoma tolkning av Bryssel Ia 

förordningen.10 Den autonoma tolkningen av Bryssel Ia förordningen och dess begrepp framgår 

av EU-domstolens fasta rättspraxis.11 Med en autonom tolkning menas att en för de 

                                                        
9 Hettne & Otken Eriksson, s. 73. 
10 Inte alla bestämmelser i Bryssel Ia förordningen tolkas autonomt. Ett exempel på en bestämmelse som inte har 

en självständig innebörd är artikel 7.1 i Bryssel Ia förordningen. 
11 Se bl.a. Zuid-Chemie, p. 17. 
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unionsrättsliga begreppen egen självständig tolkning finns, oavsett begreppens betydelse i 

medlemsstaternas rättsordningar. En sådan tolkning är i många fall nödvändig för att garantera 

att de rättigheter och skyldigheter som följer av förordningen ska bli lika och enhetliga för alla 

medlemsstaterna.12 

Det material som fått störst utrymme i arbetet har varit EU-domstolens rättspraxis som har 

ställning som rättskälla inom EU-rätten på grund av dess rättskipande karaktär. Ofta är de 

skrivna bestämmelserna oprecisa vilket gör EU-domstolens tolkningar av dessa, som EU-

domstolen tyder mot bakgrund av reglernas ändamålsenliga verkan, vägledande.13 

Det har refererats till en del Hovrättsdomar i arbetet. Det är viktigt att betona att dessa har ett 

begränsat prejudikatvärde och belyses endast som jämförelser. 

2. RELEVANTA REGELVERK 

2.1 EU-regleringen 

I syfte att bättre kunna tolka Bryssel Ia förordningen, vilket är det av instrumenten för att 

fastställa domstolars behörighet som kommer stå i centrum i detta arbete, krävs kännedom om 

EU:s civilrättsliga samarbete. Samarbetet tar sikte på civilrättsliga frågor med 

gränsöverskridande följder och ligger till grund för bland annat Bryssel Ia förordningen. 

Den rättsliga grunden för samarbetet återfinns i artikel 81 (f.d. artikel 65 EGF) i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget. Det civilrättsliga samarbetet som råder 

inom EU bygger till stor del på principen om ömsesidigt erkännande som ställer stora krav på 

ett inbördes förtroende mellan staterna.14 Av särskilt intresse är artikel 81.2.c som ger EU rätt 

att besluta om åtgärder för säkerställande av förenligheten mellan tillämpliga bestämmelser i 

medlemsstaterna om bl.a. domstolars behörighet, särskilt när det är nödvändigt för inre 

marknadens funktion. 

Samarbetet finns främst till för att öka rättssäkerheten för EU:s medborgare när de ingår 

gränsöverskridande civilrättsliga förbindelser och utveckla deras tillgång till rättslig prövning 

för att lösa tvister som uppstår över gränserna. Medborgarna ska utan större svårigheter kunna 

få information om vilken domstol som är den behöriga samt vilka bestämmelser som är 

tillämpliga. 

                                                        
12 LTU-målet samt Pålsson, s. 59. 
13 EU-rätten, s. 49. 
14 Hettne, s. 101 f. 
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Det finns ett antal olika instrument tillgängliga för bestämmande av behörigt forum. Det 

ursprungliga, Brysselkonventionen15, slöts 1968 av de dåvarande EG-staterna. Tolkningen av 

konventionen överlämnades genom ett särskilt protokoll till EG-domstolen (nuvarande EU-

domstolen).16 Både konventionen och protokollet införlivades i svensk rätt genom lag 

(1998:358) om Brysselkonventionen. Efter hand ersattes Brysselkonventionen av Bryssel I-

förordningen vilken i sin tur är ersatt av den numera aktuella Bryssel Ia förordningen. Bortsett 

några ändringar, bygger förordningarna på konventionen vad det gäller dess systematik och till 

stor del även lydelse. Det gör att prejudikat beträffande konventionen har en betydelse vid 

tolkningen av förordningarna. På detta sätt vilket säkerställer en enhetlig tolkning av 

rättsakterna.17 

Motsvarande Brysselkonventionen och Bryssel I-förordningen finns även 2007 års 

Luganokonvention, som har ett med Bryssel I-förordningen liknande innehåll. En enkel 

förklaring av Luganokonventionens tillämpningsområde är att den tillämpas när svaranden i en 

tvist har hemvist i en icke-EU-ansluten konventionsstat eller när någon av dessa stater har 

behörighet på grund av reglerna om exklusiv behörighet eller prorogationsavtal.18 Parter i 

Luganokonventionen är EFTA-staterna Island, Norge och Schweiz. Även Luganokonventionen 

är införlivad i svensk rätt genom lag (1992:794). 

 

2.2 Den autonoma regleringen 

För den händelse talan väcks mot en svarande som inte har hemvist i en medlemsstat avgörs 

frågan om domstolarnas behörighet i varje medlemsstat i överensstämmelse med den 

medlemsstatens nationella forumregler, artikel 6.1. Detta gäller om svararanden har hemvist i 

exempelvis USA, varpå förordningen inte äger tillämpning. 

Skulle talan väckas i Sverige blir rättegångsbalken (1942:740) kapitel 10, med de svenska 

interna forumreglerna, aktuell. Kapitel 10 i rättegångsbalken har en dubbelfunktion, dels som 

en avgränsare av de svenska domstolarnas geografiska jurisdiktionsområden, dels som 

vägvisare när det inte finns någon lagfäst domsrättsregel att tillgå. De svenska forumreglerna 

                                                        
15 EGT C 189, 28.7.1990, s. 2–24, Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på 

privaträttens område (undertecknad den 27 september 1968) (Konsoliderad version). 
16 I fortsättningen kommer hänvisningar endast göras till EU-domstolen, även i de fall avgörandena kom från 

EG-domstolen. 
17 Detta följer av EU-domstolens fasta rättspraxis. 
18 Se Bryssel Ia förordningen, artiklarna 24-25. 
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ska dock användas med försiktighet eftersom de endast ska nyttjas i domsrättsfrågan genom 

analogi.19 

Av särskilt intresse för detta arbete är forumregeln om utomobligatoriska skadeståndsanspråk, 

det så kallade deliktsforumet.  

10 kapitel 8 § rättegångsbalken 

”8 § Talan i anledning av skadegörande handling må väckas vid rätten i den ort, där 

handlingen företogs eller skadan uppkom. Företogs handlingen eller uppkom skadan å 

orter under skilda domstolar, må talan väckas vid envar av dem.” 

Paragrafen kan tillämpas på skadeståndstalan oavsett om handlingen som ligger till grund för 

talan är brottslig.20 Beträffande kränkningar via internet kan det vara fråga om brottshandlingar, 

exempelvis förtal eller brott mot personuppgiftslagen där skadelidande/målsägande väljer att 

kumulera sin talan med åtalet. 

Av ordalydelsen är det som synes något oklart om paragrafen är tillämplig endast i 

utomobligatoriskt eller även vid inomobligatoriskt skadeståndsanspråk. Det framgår dock klart 

att den viktigaste förutsättningen är att talan grundas på skadegörande handling. Det man med 

säkerhet kan härleda är i alla fall att paragrafen är tillämplig vid utomobligatoriska skadestånd 

och troligtvis även vissa inomkontraktuella sådana.21 

Likt reglerna i Bryssel Ia förordningen är deliktforum i 10 kap 8 § rättegångsbalken, som för 

övrigt är fakultativ, konkurrerande i förhållandet till regeln i 10 kap 1 § som anger domstolen 

vid svarandens hemvistort som laga domstol i tvistemål.22 

Om det är flera orter inblandade får käranden en rätt att välja mellan dessa. Ett intressant fall 

som kommer i beröring med arbetets ämne på flera punkter är RH 2007:54.23  

RH 2007:54 

Där väckte en person, A, talan mot ett bolag, B, om intrång i hans upphovsrätt. 

Upphovsrätten gällde en bild som olovligen hade publicerats av B i ett resemagasin och 

                                                        
19 Bogdan, s. 115. 
20 Fitger m.fl., 10:8 rättegångsbalken. 
21 Jämför RH 2010:21. 
22 Fitger m.fl., 10:8 rättegångsbalken, samt RH 2007:54. 
23 Skadeståndsanspråk på grund av immaterialrättsliga intrång och ärekränkningar har flera beröringspunkter. 

Bland annat kan en tidnings etableringsort ses som skadeorten vid intrång såväl i immaterialrättslig rättighet som 

i privatliv (Bengtsson & Brandberg, Pointlex). 
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på internet. A stämde B vid domsagan för sin hemvist och uppgav 10 kap 8 § till stöd för 

sitt forumval eftersom skadan uppkommit där han bott och haft sin bekantskapskrets. A 

påstod sig ha lidit dels ekonomisk, dels ideell skada. B yrkade på avvisning av talan, på 

grund av fel forum, med meningen att 10 kap 1 § rättegångsbalken var tillämpligt istället 

och att talan därför borde ha väckts vid den ort där B hade sitt säte. Domstolen kom till 

slutsatsen att skadan skulle anses uppkommen där A hade sin förmögenhet och sin 

bekantskapskrets eftersom den omedelbara effekten av publiceringen ansågs ha drabbat 

dels A:s förmögenhet, dels A:s person. Vid bedömningen av publiceringens effekter mot 

hans person, utgick tingsrätten från platsen där han hade sin bekantskapskrets. Därmed 

ansågs 10 kap 8 § rättegångsbalken vara tillämplig. 

Skulle det vara så att handlingen inte företagits i Sverige eller omedelbara effekten inte 

uppkommit här finns det fortfarande en möjlighet för svensk domsrätt om tvisten prövas genom 

en annan forumregel, exempelvis om svaranden har hemvist i Sverige.24 

 

3. BRYSSEL Ia FÖRORDNINGEN 

3.1 Tillämpningsområde 

Bryssel Ia förordningen25, även kallad Bryssel I bis-förordningen, har från och med sitt 

ikraftträdande den 10 januari 2015 ersatt den gamla Bryssel I-förordningen. Förordningen är, 

likt den äldre versionen, direkt tillämplig mellan EU:s medlemsstater som deltar i dess 

civilrättsliga samarbete samt, med anledning av en särskild överenskommelse, i förhållande till 

Danmark.26 Även Irland och Storbritannien deltar i antagandet och tillämpningen av Bryssel Ia 

förordningen som därmed blivit gällande rätt i båda staterna.27 Det finns alltså ett krav på att 

domstolsstaten är en medlemsstat och deltar i samarbetet, alternativt har ingått särskild 

överenskommelse med EU, för att dess domstolar ska kunna tillämpa Bryssel Ia förordningen. 

Detta benämns också förordningens geografiska eller territoriella tillämpningsområde. 

                                                        
24 Dennemark, s. 193. 
25 EUT L 351, 20.12.2012, s. 1–32, Europaparlamentets och rådets förordning nr 1215/2012 om domstols 

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) 
26 Angående Danmark. Det finns en folkrättslig överenskommelse mellan EU och Danmark från oktober 2005 

om att Bryssel I ska ha tillämpning även i förhållande till domstolar i Danmark. Numera gäller EUT L 149, 

12.06.2009, s. 80, Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 
27 Skälen till Bryssel Ia förordningen, punkt 40. 
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Bestämmelserna i förordningen ska enligt fast rättspraxis tolkas självständigt och med hänsyn 

tagen till förordningens systematik och syften.28 De syftar bland annat till att skapa enhetliga 

bedömningsgrunder för avgörandet av vilka domstolar som är behöriga på privaträttens område. 

Målet är att stärka EU-medborgarnas rättigheter genom att ge käranden möjlighet att lätt 

identifiera vid vilket lands domstol han kan inge sin stämning men också ge svaranden 

möjlighet att förutse vid vilken domstol han kan bli förd inför rätta.  

Enligt artikel i Bryssel Ia förordningen är förordningen tillämplig på tvister som rör 

privaträttens område, även kallat förordningens sakliga tillämpningsområde. 29EU-domstolen 

har i sin praxis tillämpat principen om autonom tolkning av begreppet ”privaträttens område”.30 

Uttrycket ”privaträttens område” i förordningen är inte helt okomplicerat och har blivit prövat 

i ett antal fall.31 Dessutom finns en del undantag i artikel 1.2 i Bryssel Ia förordningen som 

undantar stora delar av andra rättsområden så som familje- och successionsrätten. 

Det är även nödvändigt att tvisten faller inom förordningens relevanta personkrets. Svaranden 

måste enligt den allmänna behörighetsregeln i artikel 4 ha anknytning till någon medlemsstat i 

form av hemvist. Denna bestämmelse är den väsentligaste i förordningen och ger uttryck för 

principen om att domstolen där svaranden har hemvist är behörig, så kallad forum domicilii.32  

Notera att bestämmelserna i förordningen kan nyttjas även av personer som inte har hemvist i 

en medlemsstat så länge de uppträder som parter på kärandesidan.33 

Skulle inte svaranden ha hemvist i en medlemsstat är det möjligt för tvisten att falla under 

förordningen om en viss medlemsstats domstolar har exklusiv behörighet enligt artikel 24 eller 

om parterna har ingått ett avtal om en viss medlemsstats behörighet med stöd av artikel 25.34 

Skulle Bryssel Ia förordningen inte vara tillämplig fortsätter Brysselkonventionen att gälla i de 

fall tvisten hamnar i konventionens geografiska tillämpningsområde.35 

Ett annat, något självklart, kriterium som inte direkt kan utläsas av artikel 1 i Bryssel Ia 

förordningen, men däremot indirekt av punkt 4 i skälen till Brysselkonventionen, är att tvisten 

ska på något sätt ha en internationell karaktär vilket innebär att vid rent inomstatliga tvister får 

                                                        
28 Se dom av den 16 juli 2009 i mål C 189/08, Zuid-Chemie, REG 2009, s. I-6917, punkt 17 och där angiven 

rättspraxis. 
29 Härmed anges bara artikelnummer i Bryssel Ia förordningen. I annat fall skrivs källan ut. 
30 Framkommer i bland annat LTU-målet samt Bogdan s. 104. 
31 Se bland andra mål 29/76 ECR 1541, LTU-målet. 
32 Bogdan, s. 105. Se också skälen till Bryssel Ia förordningen, punkt 13. 
33 Group Josi-målet samt ordalydelsen i artikel 4 i Bryssel Ia förordningen. 
34 Se artiklarna 4 och 6.  
35 Skälen till B Ia förordningen, punkt 9. 
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varje medlemsstat tillämpa nationella autonoma regler.36 Domstolsprövning är en ytterligare 

förutsättning som måste vara uppfylld. Artikel 1 klargör att det inte spelar någon roll vilket typ 

av domstol som handlägger tvisten. Det viktiga är att tvisten ska avgöras eller ska ha avgjorts 

av en domstol.37  

3.2 Kärandens hemvist 

Det är viktigt att notera att kärandens hemvist, likt parternas medborgarskap, är irrelevant för 

huruvida förordningen är tillämplig eller inte. Brysselkonventionen, liksom förordningarna som 

härstammar ur den, är negativt inställda till användningen av kärandens hemvist, så kallade 

forum actoris, som en behörighetsgrund.38 Detta på grund av att forumet inte möter de krav på 

processekonomi som önskas av domstolarna – visserligen gör det möjligt att centralisera 

processen men det kan redan uppnås genom svarandens hemvist.39 Dessutom anses inte 

kärandens hemvistort tillgodogöra det krav på förutsebarhet som svaranden bör ha. Den utgör 

därmed inget anknytningsmoment som kan grunda behörighet. 

Som redovisas senare i arbetet har dock EU-domstolen skapat medel för käranden att kunna 

föra en process hemma trots att forum actoris inte tilldelats status som ett behörighetsgrundande 

anknytningsmoment. Bland annat har käranden, något begränsade möjligheter, att få sitt krav 

prövat i sin hemort, genom att åberopa den orten som en skadeort vilken utgör ett behörigt 

anknytningsforum enligt artikel 7.2.   

3.3 Behörighet enligt artikel 4 

Domsrättsregeln i artikel 4 är en tvingande huvudregel i den bemärkelsen att en talan som hör 

under artikeln inte får avvisas i svarandens hemvistland samtidigt som den måste avvisas av 

andra medlemsstaters domstolar.40 Detta gäller oavsett parternas nationalitet. 

Behovet av en sådan huvudregel kan förklaras med ett krav på förutsebarhet som är av stor vikt 

som en del i säkrandet av ökad rättssäkerhet.41 Huvudregeln syftar också till att ge svaranden 

skydd mot en alltför omfattande domsrätt som olika medlemsstaterna tillerkänner sina 

                                                        
36 Bogdan, s. 105. Kriteriet stöds även av skälen till Bryssel Ia förordningen, punkterna 3-4 samt syftet vid 

Brysselkonventionens uppkomst (Pålsson, s. 70). 
37 Pålsson, s. 58 
38 Pålsson, s. 108 och Dumez, p. 16. 
39 Darmon, p. 46 och Tessili, p. 13. 
40 Bogdan, s. 105. Med ”tvingande” åsyftas inte att artikel 4 är det enda som kan grunda behörighet, tvärtom 

finns ju de övriga behörighetsgrunderna i Bryssel Ia förordningen. Vad som avses är att konkurrerande 

specialfora måste åberopas av käranden, annars gäller huvudregeln i artikel 4. 
41 Skälen till Bryssel Ia förordningen, punkterna 15-16. 
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domstolar, så kallade ”long arm statues”. Ett bra exempel på en sådan är det svenska allmänna 

förmögenhetsforumet i 10 kap. 3 § rättegångsbalken enligt vilken en svarande, mot vilken talan 

väcks rörande betalningsskyldighet, kan stämmas i Sverige om han har egendom i landet.42 

Enligt artikel 5 kan huvudregeln om svarandens hemvist endast frångås med stöd av någon av 

bestämmelserna i avsnitten 2-7 i kapitel 2. En struktur har därmed skapats i Bryssel Ia 

förordningen där artikel 5 utgör en slags sluss mellan den allmänna och de övriga 

behörighetsreglerna. 

3.4 Begreppet hemvist 

I samband med tolkningen av artikel 4 bör något sägas om hemvisten och dess bestämmande. 

Bryssel Ia förordningen innehåller ingen konkret definition av begreppet hemvist. Istället 

hänvisar den genom artikel 62 till de materiella reglerna i den medlemsstat där talan är väckt 

för bestämmande av hemvist, så kallad lex domicilii. Väcks talan i Sverige ska man alltså pröva 

frågan om svaranden har hemvist här med ledning av svensk rätt. 

Definitionen av begreppet hemvist för fysiska personer kan med viss försiktighet lånas från 7 

kap. 2 § IÄL samt 19 § LIMF, som anger stadigvarande bosättning i landet som den avgörande 

faktorn. Bedömningen görs med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i 

övrigt. Definitionen anses vara vägledande för tolkningen av svenska internationellt privat- och 

processrättsliga bestämmelser. Den används analogt vid tolkningen av begreppet hemvist i 

Bryssel Ia förordningen de gånger lex domicilii blir aktuellt.43 

Gällande juridiska personer har en autonom tolkning av begreppet hemvist förespråkats, 

motiverat av behovet av klara regler samt undvikandet av behörighetskonflikter. Vad det gäller 

juridiska personer finns det en uttrycklig bestämmelse i artikel 63 som anger orten för ett bolags 

säte, dess huvudkontor samt orten för dess huvudsakliga verksamhet som dess hemvist. Regeln 

är alternativ vilket innebär att ett bolag eller annan juridisk person kan ha hemvist i alla orterna, 

om de inte sammanfaller.44 Detta torde innebära att det centraliserade forumet för svarandens 

hemvist kan bli splittrat när talan väcks mot en juridisk person vilket är till fördel för käranden 

men något osäkert för svaranden. 

3.5 Övriga behörighetsgrunder 

                                                        
42 Bogdan, s. 106. 
43 Bogdan, s. 134. 
44 Pålsson, s. 102. 
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Det finns fyra typer av undantag från den allmänna behörighetsregeln som antingen ersätter den 

helt eller ger käranden valrätt mellan flera alternativ. De bestämmelserna som ersätter 

huvudregeln helt och hållet är reglerna om exklusiv behörighet samt om avtal om domstols 

behörighet. Regeln om exklusiv behörighet har ingen relevans för arbetet. Desto mer intressant 

är bestämmelsen om prorogationsavtal. Bestämmelsen kan bli tillämplig i fråga om kränkningar 

om parterna avtalar om behörig domstol efter redan uppkommen tvist genom en så kallad 

expost-klausul. Bestämmelsen kräver förekomst av ett rättsförhållande mellan parterna vilket 

av förklarliga skäl inte är möjlig innan en utomobligatorisk skada uppstått. Kravet uppfylls dock 

så snart en skada sker.45 Utöver dessa finns speciellt framtagna regler för försäkrings-, 

konsument- samt anställningsavtalstvister.46 

Slutligen finns de särskilda behörighetsbestämmelserna, konkurrerande fora, i artikel 7 som är 

fakultativa. Användningen av artikel 7, kräver att förordningen är tillämplig på tvisten på grund 

av svarandens hemvist i en medlemsstat.47 Det räcker därför inte med att tvisten faller inom 

artiklarna 24 eller 25, och därmed också inom Bryssel Ia förordningen, för att artikel 7 ska vara 

tillämplig. 

Käranden får rätt att välja mellan att nyttja huvudregeln i artikel 4 eller de alternativa reglerna 

i artikel 7 och därmed väcka talan i någon ”annan medlemsstat” än i svarandens hemviststat. 

Ordvalet ”får” visar på kärandens möjlighet att välja. Den konkurrerande domstolen måste dock 

tillhöra en medlemsstat för att käranden ska kunna välja den. 

Vilka medlemsstaters domstolar som står till kärandens förfogande tack vare artikeln framgår 

av varje enskild punkt med anknytningsmoment i artikeln. Alternativen har skapats med 

hänvisning till god rättskipning, effektiv handläggning samt ändamålsenligt förfarande. Detta 

framgår av EU-domstolens fasta rättspraxis.48  Det rör sig alltså om hänsynstaganden gällande 

dels rättssäkerhet, dels processekonomi. God rättskipning innebär bland annat minimering av 

möjligheten för samtidigt förfaranden samt undvikande av meddelande av oförenliga domar i 

olika medlemsstater.49 Målet är att koncentrera processen samtidigt som medborgarnas 

rättssäkerhet inte ruckas. 

                                                        
45 Bogdan, s. 112 f. 
46 Se artiklarna 11.1, 18.1 samt 21.1 i Bryssel Ia förordningen. 
47 Se artikel 7 - ”talan mot en person som har hemvist i en medlemsstat”. 
48 Bland annat dom av den 30 november 1976 i mål 21/76,Bier p. 11, Dumez p. 17, & dom av den 1 oktober 

2002 i mål C-167/00, Henkel. 
49 Skälen till Bryssel Ia förordningen, p. 21. 
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Skälen till förordningen menar att de alternativa behörighetsgrunderna behövs när det finns en 

nära anknytning mellan domstolen i det alternativa domstolslandet och tvisten eller när det finns 

anledning till att ge just den medlemsstatens domstolar jurisdiktion för att underlätta en korrekt 

rättskipning. En stark anknytning kan exempelvis inbegripa den alternativa domstolens bäst 

lämpade möjlighet att värdera skadan. Bedömningen om nära anknytning bör säkerställa 

trygghet för en rättvis utgång av fallet och förhindra att svaranden stäms i en domstol i 

medlemsstat som han inte rimligen kunde förutse. Tvister om utomobligatoriska förpliktelser 

som har sitt ursprung i kränkningar av privatlivet eller personlighetsskyddet har särskilt lyfts 

fram som ett av användningsområdena för de alternativa bestämmelserna.50 Dock ska det hållas 

i minnet att de särskilda behörighetsbestämmelserna utgör undantag från huvudregeln och ska 

därför tolkas restriktivt.51 

4. ARTIKEL 7.2 I BRYSSEL Ia FÖRORDNINGEN 

4.1 Tillämpningsområde 

Artikel 7.2 

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

medlemsstat: 

[…] 

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

skadan inträffade eller kan inträffa. 

[…]” 

Ett anknytningsmoment som återfinns i artikel 7 utgörs av orten där skadan inträffade eller ska 

inträffa. Regeln återfinns i 7.2 i Bryssel Ia förordningen.52 Det rör sig om ett deliktforum, forum 

delicti, som gäller varje icke-avtalsgrundad talan.53  

Det var länge omtvistat huruvida definitionen av begreppet den ort där skadan inträffade skulle 

vara en för EU gemensam definition eller om varje medlemsstat skulle definiera det enskilt 

                                                        
50 Skälen till Bryssel Ia förordningen, punkt 16. 
51 Dom av den 27 september 1988 i mål 189/87, Kalfelis samt dom av den 15 januari 2004 i mål C-433/01, 

Blijdenstein. 
52 En motsvarighet finns också i Brysselkonventionen artikel 5.3 (utan tillägget ”kan inträffa”). Regeln är 

identisk med den i artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen. I fortsättningen kommer refereras till artikel 7.2, oavsett 

om det står artikel 5.3 i den ursprungliga källan. 
53 Enligt svensk rättspraxis faller dock vissa ersättningskrav utanför både artiklarna 7.1, som rör 

inomobligatoriska krav, och 7.2. Se bl.a. NJA 2009 s. 519 samt RH 2010:23. Notera likväl EU-rättens företräde 

framför nationell rätt samt det något lägre prejudikatvärdet av hovrättsavgöranden. 
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utifrån sin nationella lagstiftning. Ett av de största argumenten för att ge begreppet en 

gemensam för alla medlemsstater betydelse var dess förenlighet med EU:s mål om 

enhetlighet.54 Dessutom fanns risken att artikel 7.2 skulle tappa sin verkan om det var upp till 

varje stat att bestämma definitionerna. Samtidigt fanns oron över att gemensam tolkning av 

artikeln skulle till omintetgörande av de tillvägagångssätt som nationella rättsordningar 

utformat över en längre tid.55 Numera framgår det av EU-domstolens fasta praxis att begreppet 

är autonomt. Mer om kriteriets innebörd och betydelse senare. 

Som nämnt ovan krävs det en nära anknytning mellan tvisten och de alternativa domstolarna 

för att behörighet ska kunna ges enligt artikel 7. Artikel 7.2 utgör inget undantag, kravet på 

nära och tydligt samband mellan alternativa domstolen och tvisten, som gör det befogat att den 

domstolen ges behörighet, återstår. Detta framgår av EU-domstolens fasta rättspraxis och 

motiveras med samma grunder som övriga anknytningsmomenten i artikel 7. Observera att den 

domstol som i enlighet med artikel 7.2 är behörig att pröva tvisten i den del den hänför sig till 

utomobligatoriskt skadeståndsansvar är inte behörig att pröva talan i den delen den inte grundas 

på ett sådant utomobligatoriskt ansvar.56 

Före prövningen av behörigheten enligt 7.2 måste man, i varje enskilt fall, göra klart att talan 

verkligen rör skadestånd utanför avtalsförhållanden. Begreppet skadestånd utanför 

avtalsförhållanden ska, med hänsyn till främst Brysselkonventionens system och syften, tolkas 

autonomt.57 I praxis har EU-domstolen definierat det som krav som avser att ålägga svarande 

ansvar utan att den handlar om en avtalsfråga som faller under artikel 7.1.58 Regeln har ett 

ganska brett tillämpningsområde – bland mycket annat omfattas tvister rörande produktskador, 

miljöskador samt intrång i immateriella rättigheter. Så länge kärandens avsikt med talan är att 

ersätta skada orsakad av otillåtet handlande är artikel 7.2 tillämplig.59 Även kränkningar av 

privatlivet faller under termen.60 

                                                        
54 Tessili, p. 11. 
55 Dom 21/76, Bier, p. 23 
56 Kalfelis, p. 19-21 samt Pålsson, s. 129 
57 Pålsson, s. 128 
58 Kalfelis (189/87), p. 16-18. Man kan se EU-domstolens jämförelse till 7.1 som att artiklarna 7.1 och 7.2 ska 

tolkas stå i motsatsförhållande till varandra. (RH 2010:23) Nämnda artiklar ska koordineras på sådant sätt att 

man undviker både luckor och överlappningar. (Pålsson, s. 128) 
59 Darmon, p. 9 och Reichert II, C 261/90. I Reichert II fastslog att artikel 7.2. inte är tillämplig på en borgenärs 

talan om att en disposition som gäldenären företagit över sin egendom skulle förklaras sakna verkan mot 

borgenären. 
60 Pålsson, s. 128 
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Tillägget ”eller kan inträffa” syftar på kärandens möjlighet att väcka förebyggande talan om 

förbud för svarande att företa en viss handling.61 Även negativ fastställelsetalan omfattas, det 

vill säga kärandens talan om fastställande av att han inte har eller kommer att ha någon 

förpliktelse gentemot svaranden eller har sådan endast till viss del.62 Den negativa talan styrs 

av samma rättsliga regler som den positiva talan och kan sägas spegla den.63 Möjligheten för 

den eventuella skadevållaren att väcka talan mot den eventuella skadelidanden vid domstolen i 

den ort där skadan inträffade eller kan inträffa för att få fastställt att det inte föreligger 

utomobligatoriskt ansvar har prövats av EU-domstolen. 

Målet Folien Fischer 

Tvisten var mellan företaget Folien Fischer (FF), etablerat i Schweiz samt företaget 

Ritrama (R), etablerat i Italien. Båda företagen bedrev handel med folier och R hade i en 

skrivelse till FF anklagat det för att strida mot konkurrensrätten. FF stämde därför R i 

med syftet att domstolen skulle fastställa bland annat att R inte kunde få skadestånd på 

grund av FF:s omstridda försäljningspraxis. Domstolen poängterade att endast 

ordalydelsen av behörighetsgrunden i sig inte uteslöt negativ talan. Talan om negativ 

fastställelse har en särskild karaktär på grund av kärandens önskan om att få fastställt att 

det inte föreligger några förutsättningar för ansvar och med det skyldighet att ge ersättning 

till svaranden. De vanliga rollerna i en utomobligatorisk skadeståndstalan blir på det sättet 

omkastade. Syftena med artikel 7.2, förutsebarhet och rättssäkerhet, blir dock inte lidande 

och har inget samband med parterna respektive roller som kärande och svarande eller 

med skyddet för någon av dessa parter. Visserligen ligger det andra motiv och intressen 

bakom en negativ fastställelsetalan än bakom en talan om fastställelse av ansvar men 

rättens prövning avser i båda fallen samma faktiska och rättsliga förhållanden. Dessutom 

talade även bestämmelsen om litispendens i artikel 27 för en tolkning som möjliggjorde 

negativ fastställelse talan – både det negativa och positiva yrkandet rör samma sak och 

därmed bör båda omfattas av artikel 7.2. Med det sagt påverkar inte den särskilda 

karaktären hos en negativ fastställelsetalan den prövning som en nationell domstol ska 

göra av huruvida den är behörig i mål om utomkontraktuellt skadestånd eftersom det bara 

är fråga om att fastställa att det föreligger ett anknytningsmoment med forumstaten. 

                                                        
61 Ett exempel på det är eDate-målet, som kommer avhandlas senare, där käranden väcker talan om att ett 

förbudsföreläggande ska åläggas svaranden. 
62 Bogdan s. 109 
63 Magnus & Mankowski, s. 183. 
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Domstolen antyder att utslaget troligtvis hade blivit annorlunda om någon av de speciellt 

framtagna reglerna för försäkrings-, konsument- samt anställningsavtalstvister i Bryssel Ia 

förordningen hade varit i fråga. Dessa särskilda behörighetsgrunder har andra syften än artikel 

7.2 varav det främsta är att erbjuda ett extra skydd till särskilt skyddsvärda grupper. En 

bedömning av möjligheten till negativ fastställelsetalan hade ifråga om någon av de reglerna 

troligtvis haft ett motsatt utfall gentemot utgången i Folien Fischer-målet.  

Folien Fischer-målet torde ha den betydelsen att en utgivare vid behov kan väcka en negativ 

fastställelsetalan mot en eventuellt drabbad person och önska fastställelse av att han inte har 

några förpliktelser mot den drabbade. Frågan är då om inte den drabbade i kränkningsmål, 

särskilt sådana som fått stor spridning via internet, kan betraktas som en svagare part som 

behöver ett särskilt skydd, likt konsumenter samt arbets- och försäkringstagare.  Dessvärre är 

det inte uttalat i Bryssel Ia förordningen att människor som blivit utsatta för kränkningar via 

internet är att anse som svagare part i ett rättsförhållande och de kommer troligtvis aldrig heller 

få åtnjuta en sådan ställning. Inte minst på grund av att det finns ett samhällsintresse bakom 

skyddet av dessa grupper som saknas beträffande offer för kränkningar samt att EU-domstolen, 

att döma av uttalanden i Folien Fischer, inte ter sig lägga större vikt vid motiven bakom en 

negativ fastställetalan.  

4.2 DIREKTA OCH OMEDELBARA SKADOR 

Det är viktigt att tänka på avgränsningen av skador när man tillämpar artikel 7.2 i Bryssel Ia 

förordningen. Inte alla slags skador omfattas av skyddet och valmöjligheterna som Bryssel Ia 

förordningen erbjuder genom artikeln. Bland annat måste käranden ha drabbats av en direkt 

skada för att kunna stämma på skadeorten.64  Det betyder att vid avgörande av huruvida en viss 

stats domstol har behörighet, på grund av ortens ställning som en skadeort, tas ingen hänsyn till 

indirekta skador som kan ha drabbat skadelidande eller någon tredje man i det territoriet. Nedan 

redogörs kort för målen där EU-domstolen slog fast kravet på direkt skada.  

Målet Dumez 

Två franska bolag, med dotterbolag i Tyskland, väckte talan mot tre tyska banker i 

Frankrike. Enligt kärandena hade franska domstolar domsrätt eftersom deras skada hade 

uppkommit på ort i Frankrike där de var registrerade. Kärandena menade att de hade lidit 

skada på grund av förluster som deras dotterbolag blivit drabbat av. Skadorna påstods ha 

                                                        
64 Se om skillnaden mellan handlings- och skadeorten längre ner. 
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vållats av de tyska bankerna. EU-domstolen noterade dock att det inte var kärandena som 

var primärt drabbade av den ekonomiska skadan utan deras dotterbolag. Skadorna som 

drabbat kärandena var enbart indirekta och kunde därför inte beaktas vid tillämpningen 

av artikel 5.3 i Brysselkonventionen. Domstolen menade att deliktsforumet är begränsat 

till orten där den skadegörande handlingen ”directly produced its harmful effects upon 

the person who is the immediate victim of that event”.  

Troligtvis hade domstolen dragit samma slutsats om käranden hade drabbats av både den 

direkta och indirekta skadan.  

Målet Marinari 

Fallet avsåg en situation där kärande själv hade drabbats av både den direkta och indirekta 

skadan. Talan väcktes av en italienare, Marinari, som hade deponerat ett antal skuldebrev 

till ett stort värde hos en engelsk bank. Banktjänstemännen fick misstankar om att 

skuldebreven var av olaglig karaktär och varnade därför polisen om dess existens. 

Marinari arresterades och skuldebreven togs i beslag varefter Marinari, efter att ha blivit 

frikänd, väckte talan mot den engelska banken vid italiensk domstol med krav på 

ersättning för skadan banktjänstemännen orsakat genom sitt handlande. Anspråket gällde 

bland annat skuldebrevens värde, den skada som drabbat Marinari på grund av att flera 

avtal med affärsbekanta brutits samt på grund av förlust av anseende. Käranden hade valt 

att väcka talan vid en italiensk domstol med motiveringen att den var behörig enligt artikel 

5.3 – Marinari påstod att han hade lidit skada i form av minskning av sin förmögenhet i 

Italien, där han hade hemvist. På grund av den undantagskaraktär artikel 5.3 har kan man 

dock inte tolka ”den ort där skadan inträffade” så långt att det omfattar varje ort där 

skadliga följder kan märkas av en handling som redan orsakat en direkt skada på en annan 

ort. 

Det finns både en likhet och skillnad i målen Dumez och Marinari. Likheten är att båda målen 

rör tolkningen av artikel 7.2 avseende indirekta skador av ekonomisk karaktär. Skillnaden 

ligger i att kärandena i Dumez-målet inte var direkt drabbade av den ekonomiska skadan medan 

i Marinari hade käranden som hade lidit både primära och sekundära skadan. Största poängen i 

målen är att ekonomiska förluster som uppkommer i ett annat land än där primära skadan skett 

är inte relevanta för bedömningen av domsrätt enligt artikel 7.2 i Bryssel Ia förordningen.65  

                                                        
65 Pålsson, SvJT, 1997, s. 117-118. 
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Ingen hänsyn tas heller till följdskador, ofta av ekonomisk natur, som kan ha drabbat 

skadelidande utöver den direkta skadan. 

Det man kan utläsa ur domarna är EU-domstolens ovilja att utöka tillämpningsområdet för 

skadeorten i artikel 7.2 till att bli alltför generös. Oviljan kan förklaras med att ett erkännande 

av forumet på den ort där följdskadan visat sig skulle innebära ett godkännande av ett 

kärandeforum, eftersom följdskadan ofta uppstår där käranden har hemvist. En tolkning av 

artikel 7.2 som skulle erkänna följdskadeorten som orten där skada inträffade skulle därutöver 

resultera i en ”multiplicering” av de tillgängliga fora vilket talar emot lagstiftarens mål om 

koncentrerade förfaranden. 

4.3 Handlings- och skadeorten  

Det vållar inga större problem att bestämma vilket lands domstol som är behörig att pröva en 

tvist om orten där skadegörande handling företogs och orten där skadan inträffade är identiska. 

Desto besvärligare är det när dessa orter inte sammanfaller. EU-domstolen har dock kastat ljus 

på frågan genom ett tolkningsavgörande i fallet Bier.66 

Målet Bier 

Ett nederländskt bolag med verksamhet inom trädgårdsodling hade lidit skada på grund 

av gränsöverskridande föroreningar av vatten. Ett franskt gruvbolag ansågs vara ansvarigt 

för föreningarna genom utsläpp av klorsalt i Rhen som skadelidande sedan bevattnade 

sina grödor i Nederländerna med. Skadan på grödorna, uppkom alltså en bit bort från dess 

orsak, utsläppen – därmed sammanföll inte handlings- och skadeorterna När det 

nederländska bolaget stämde motparten vid en nederländsk domstol anmärkte det franska 

bolaget att forumet var fel och menade att en fransk domstol hade jurisdiktion enligt 

principen om att domstolen där svaranden har hemvist är behörig. 

EU-domstolen slog fast att ifall orten där en omständighet inträffat som leder till 

skadeståndsansvar enligt artikel 7.2 och orten där själva skadan inträffar inte är identiska 

omfattas begreppet båda orterna. Anledningen till detta var att båda alternativen ansågs 

kunna bli lämpliga från bevis- och processföringssynpunkt och erbjuda en särskilt 

användbar indikation avseende bevisningen och organiseringen av processen. Därmed 

kunde inte någon av dem ges företräde framför den andra.67 

                                                        
66 Mål 21/76 Bier (1976) ECR 1735 (REG spec. utg., vol. III, s209). 
67 Bier, p. 24. 
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Det tillades att en tolkning innebärande att endast handlingsorten kan grunda behörighet enligt 

artikel 7.2 skulle, i ett stort antal fall, innebära att artikel 7.2 skulle förlora sin betydelse. Detta 

på grund av att handlingsorten ofta sammanfaller med hemvistorten i artikel 4 – i sådana fall 

skulle käranden i praktiken bara kunna nyttja handlingsorten och rättsläget skulle bli ännu mer 

förvirrat för båda sidorna. Vid val av endast skadeorten hade domstolen uteslutit en 

ändamålsenlig anknytning till behörigheten hos den domstol som varit särskilt nära handlingen 

och orsaken till skadan.68 

De gånger handlings- och skadeorten inte sammanfaller har käranden alltså valrätt och kan 

väcka talan vid för honom mest passande ort. Allt som allt får käranden därmed således tre 

valmöjligheter - svarandens hemvist, handlingsorten eller skadeorten. Skadeorten är den orten 

där skadan uppstått, det vill säga den plats där skadebringande verkan uppstått för den drabbade 

till följd av en handling som medför utomobligatoriskt skadeståndsansvar för handlingens 

upphovsman.69 Lägg dock märke till vikten av rätt avgränsning av skadorna till mellan 

ersättningsgilla och icke-sådana.70  

En del har ställt sig frågande till motiven bakom lösningen i Bier – det verkar nämligen som 

om domstolen, genom att ha gett handlings- och skadeorterna samma status, har tagit parti för 

offret med anledning av sympatier snarare än med hänsyn till rättvisa. Utslaget har alltså setts 

som ett dubblande av kärandens möjligheter utan hänsyn till svarandens position.71 I min 

mening ter sig avgörandet rimligt sett ut perspektivet att EU-domstolens krav på förutsebarhet 

och enhetlighet tillgodoses. Hade domstolen valt att i vissa situationer tolka ”ort där skadan 

inträffade” som skadeort för att i nästa se det som handlingsorten hade en osäker bild av 

rättsläget lämnats.  

Det kan alltså konstateras att domen gynnade käranden genom att inte begränsa dennes val till 

endast ett forum av två möjliga. Vad det gäller domens betydelse för svarandens ställning bör 

man betänka att handlingsorten inte sällan stämmer överens med svarandens hemvist vilket 

innebär att en tolkning av ”orten där skadan inträffade” som endast handlingsorten skulle ha 

varit gynnsammare för svaranden. Som det såg ut efter Bier-domen kan dock en svarande bli 

stämd även vid skadeorten, som riskerar att inte stämma överens med dennes hemvistort och 

skapar därmed en osäkerhet för svarandens del. En tolkning av ”orten där skadan inträffade” 

                                                        
68 Bier, p 20. 
69 Shevill, p. 28. 
70 Som sagt ovan gäller förordningen bara omedelbara och direkta skador. Se Pålsson, s. 130 f. 
71 Magnus & Mankowski, s. 191, p. 204.  
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som endast skadeorten hade förvärrat svarandens situation eftersom käranden då hade hellre 

gått på det än svarandens hemvistort. Ofta är ju skadeorten kärandens egen hemvist, forum 

actoris, och därmed ett bra alternativ för denne. 

4.4 Mosaikprincipen 

Artikel 7.2 ger uppkomst till två viktiga frågor varav ena nu är besvarad, nämligen vad som 

händer när skadeorten och handlingsorten inte sammanfaller. Den andra frågeställningen är var 

käranden kan processa när det finns flera skadeorter. Den sistnämnda blev aktuellt i nedan 

normsättande mål. 

Målet Shevill 

Fiona Shevill, med hemvist i England och tre bolag, ett av de vid namn Chequepoint, 

stämde Presse Allience (PA), ett franskt bolag, etablerat i Paris. PA gav ut tidningen 

France-Soir och hade publicerat en artikel om en razzia som narkotikapolisen hade 

genomfört mot en växlingslokal i Paris. I artikeln nämndes Chequepoint, som drev 

växlingskontoret, samt ”en ung kvinna vid namn Fiona Shevill”. Shevill var nämligen 

tillfälligt anställd på kontoret under sommaren. 

Kärandena menade att nämnda artikel var kränkande eftersom den insinuerade att de 

deltog i ett narkotikanärverk för vilket de hade ”tvättat” pengar. Talan väcktes inför 

domstolarna i England och kärandena begärde skadestånd för de exemplar som sålts i 

England och Wales. I målet var ostridigt att tidningen främst distribuerades i Frankrike 

och att spridningen i Storbritannien var väldigt liten – närmare bestämt 230 exemplar 

jämfört med 237 000 sålda i Frankrike. PA gjorde en behörighetsinvändning eftersom de 

inte ansåg någon skadebringande handling ha ägt rum i England. Ett förhandsavgörande 

begärdes av EU-domstolen med ett antal frågor om hur nuvarande artikel 7.2 skulle tolkas 

i ett mål om kränkning via en tidningsartikel som spridits i flera medlemsstater.  

Handlingsorten för en kränkning via en tidningsartikel som spridits till flera staters territorium 

ansågs vara den ort där utgivaren av publikationen var etablerad. Anledningen till det var att 

den ansågs vara ursprungsorten för skadan från vilken kränkningen har uttalats och spridits ut. 

Domstolen på utgivarens etableringsort kan pröva talan om ersättning för alla skador som 

handlingen orsakat. För att artikel 7.2 inte skulle bli helt innehållslös, svarandens hemvist i 

artikel 4 och utgivarens hemvist stämmer vanligtvis överens, tilldömde man även käranden 

möjligheten att väcka talan på skadeorterna. Allt som allt fick Shevill möjligheten att väcka 
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talan, förutom vid svarandens hemvist, antingen vid domstolen i den medlemsstat där utgivaren 

var etablerad eller inför domstolarna i varje medlemsstat där publikationen spridits och hon 

påstått sig ha utsatts för ett angrepp på sitt rykte. I sistnämnda alternativet begränsas dock 

domstolarnas behörighet kraftigt eftersom ersättning endas kan tilldömas för de skador som 

orsakats i respektive medlemsstat. När det gäller utomobligatoriska skadestånd anses domstolen 

i den ort där skadan inträffade vanligen som den mest lämpade att avgöra saken. Detta särskilt 

på grund av skadeortens närhet till tvisten och med hänsyn till att bevisupptagningen underlättas 

vilket i sin tur leder till en rättssäkrare och billigare process.72 

EU-domstolen stärkte Bier-målets tolkning av ”den ort där skadan inträffade” genom Shevill-

målet. Behovet av en distinktion mellan handlings- och skadeorten fastslogs, oaktat att det var 

fråga om en annan typ av skada i Bier, materiella skador, jämfört med Shevill där fallet rörde 

immateriella skador i form av skador på en fysisk och juridisk persons rykte och aktning. Dock 

poängterade man kraven på publikationens spridning inom skadeortens territorium samt 

kärandens anseende på skadeorten för att talan ska kunna väckas där.73 

Med tillkomsten av Shevill-målet minskades det gynnande som käranden fick genom Bier. Bier 

öppnade nämligen upp en extra väg för käranden genom att tolka ”den ort där skadan inträffade” 

som både handlings- och skadeorten. Shevill-målet å sin sida begränsade kärandens alternativ 

genom införande av den så kallade mosaikprincipen som begränsar kärandens talan inför 

domstolarna i skadeorten till att avse endast den skada som lidits i den aktuella skadeorten. Vad 

det gäller svarandens ovisshet angående var en rättsprocess kan startas lättade domstolen den 

oklarheten genom att slå fast att ett av kriterierna för att kunna stämma svaranden i ett annat 

land än dennes hemvist är att publikationen ska ha distribuerats där. Därmed får svaranden en 

aning om var han kan bli förd inför rätta genom sin kontroll och val av de medlemsstater 

informationen distribueras till.  

Utfallet i Shevill kan också ses som att kärandens besvär av att behöva stämma i svarandens 

hemvist som huvudregel vägdes upp av att denne nu kunde stämma på orten där utgivaren var 

etablerad samt den alternativa möjligheten att stämma där skadan skett. Om svarande och 

                                                        
72 Dom av den 1 oktober 2002 i mål C‑167/00, Henkel, REG 2002, s. I‑8111, punkt 46, och domen i det 

ovannämnda målet Zuid-Chemie, punkt 24 
73 Observera att EU-domstolen betonade att bedömningen av handlingens skadebringande karaktär och 

omständigheterna rörande bevisningen inte faller under förordningens tillämpningsområde utan avgörs av de 

materiella reglerna som gäller vid den domstol där talan anhängiggörs. Detta borde innebära att bedömningen 

huruvida Shevill verkligen blev kränkt avgörs enligt den lag som exempelvis fransk internationell privaträtt 

utpekar, om målet anhängiggörs i Frankrike. Dock betonar man också att en sådan tillämpning inte får 

undergräva förordningens avsedda effekt. 
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utgivare båda hade hemvist utomlands var mosaikprincipen enda utvägen för en kärande som 

ville process i sin hemvist. Mosaikprincipen öppnade alltså upp för käranden en möjlighet att 

kunna processa hemma, en möjlighet som tidigare inte funnits. I min mening kan det dock verka 

konstigt att käranden inte kan bli fullt ersatt för sina skador – skadeståndsrätten går ju ut på att 

käranden ska bli satt i samma ställning som innan skadan. Å andra sidan väger troligtvis 

möjligheten att kunna processa hemma mer för käranden. Dessutom får inte syftet bakom 

mosaikprincipen glömmas vilket är att käranden ska kunna föra process vid en domstol nära 

skadan, snarare än att kunna få ersättning för hela skadan. 

Generellt finns i den här typen av mål, där flera skador åsamkats utifrån en enda handling, tre 

orter med potentiell behörighet. Den första som kan nämnas är orten där agerandet som gav 

upphov till skadan skett, det vill säga handlingsorten. Det kan också refereras till som det 

centraliserade forumet.74 I fallet Shevill var detta orten där utgivaren var etablerad och där det 

redaktionella beslutet togs. På denna ort kan talan väckas gällande hela skadan. Centraliserade 

fora är att önska eftersom de ökar förutsebarheten, koncentrerar processen samt lever upp till 

EU:s mål om enhetlighet. Dessutom undviker man situationer där flera domstolar prövar samma 

ärende. Vidare finns även den ort där publicering har skett, det vill säga den ort till vilka skadan 

spridits. Sist finns även den ort där skadan uppkom, det vill säga där anseendet skadats på grund 

av att tredje man tog del av den skadliga informationen. Väljer käranden att väcka talan på en 

skadeort kommer domstolen endast kunna utdöma ersättning för skadan i den orten. 75 

Ofta brukar spridningsorterna, av naturliga skäl, sammanfalla med skadeorterna - dit en tryckt 

publikation spridits har människor troligtvis även tagit del av den. Annat kan gälla vid 

internetpublikationer vilket kommer diskuteras senare.  

I fallet Shevill är orten där utgivaren är etablerad det centraliserade forumet där ersättning för 

hela skadan kan utdömas. Men det skulle inte fungera att ha det som enda forumet, inte minst 

för att det ofta sammanfaller med orten för svarandens hemvist. Som konstaterat i Bier skulle 

artikel 7.2 förlora sin mening då. Inte heller kan man helt bortse från skadeorten då den fungerar 

som ett alternativ i de fall när det finns en särskilt nära anknytning mellan något annat forum 

än svarandens hemvist och tvisten.76 Hela artikeln 7 är ju trots allt grundad på att man ger 

käranden möjligheten att gå till ett mer passande forum - borttagande av den utvägen vore därför 

märkligt. 

                                                        
74 Darmon. 
75 Leger, p. 33. 
76 Dumez, p. 17. 
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Det kan verka underligt att en öppning för prövning i flera skadeorter och strävan efter 

koncentration av prövningar kan samexistera, eftersom det första kan förefalla motverka det 

andra. Det är dock viktigt att komma ihåg att syftet med koncentration är undvikande av 

oförenliga domar inom EU. Det är helt enkelt inte önskvärt att flera domstolar blir behöriga och 

prövar samma tvister. Den risken är dock liten på grund av att domstolarnas utslag kommer att 

skilja sig på grund av olika materiella regler i varje land. Alla skadorna kommer visserligen 

härröra från samma handling och orsak men de kommer inte kunna vara oförenliga eftersom de 

helt enkelt inte kommer reglera samma delar av skadan. Var och en kommer istället att tilldöma 

ersättning utifrån en särskild skada som uppstått i just den staten där domen avges. Slutsatsen 

är att utslagen visserligen kan bli motstridiga, på grund av olika materiella reglerna i varje land, 

men kommer inte vara oförenliga och därmed inte heller strida mot EU:s mål om enhetlighet.77  

 

5. INTERNETS INTÅG 

5.1 Allmänt 

Problemet med att bestämma vilket lands domstol som får avgöra en gränsöverskridande tvist 

får ytterligare en dimension när det kommer till kränkningar som sker över internet. Samtidigt 

som användningen av internet bland privatpersoner växer blir ämnen som näthat och 

nätmobbing alltmer aktuella. Inte minst den stora spridning som kränkande uttalanden får pekar 

på behovet av att ta kränkningar via internet på allvar. Ett bra exempel på hur pass omfattande 

och snabb spridningen kan vara är Instagram-målet.78 

Instagram-målet 

Två personer i tonåren dömdes för att ha spridit grovt förtal i text och bilder via ett konto 

på det sociala nätverket Instagram. Publikationen av uppgifterna hade skett under tre 

dagar. Under denna relativt korta tid hade kontot haft som mest ca 8000 följare. 

Uppgifterna hade inkommit till innehavarna av kontot via andra, anonyma källor. 

Kontoinnehavarna tog därmed inte själva fram bilder eller text utan uppmanade endast 

andra att tipsa om och skicka in nya uppgifter till kontot.  Detta innebar att domen mot 

kontoinnehavarna endast rörde spridningen av uppgifterna.  

                                                        
77 Leger, p 23. 
78 Göteborgs tingsrätt, dom den 25 juni 2013 i mål B 705- 13. 
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Publiceringarna ledde till ett stort missnöje hos de drabbade ungdomarna och deras anhöriga 

och resulterade i flera skolupplopp som krävde omfattande polisinsatser. Domen var förvisso 

av nationell karaktär men visar exakt hur fort känsliga uppgifter kan cirkulera på internet och 

vilka hastiga och allvarliga följder spridningen kan få. 

Frågan som bör ställas är huruvida de hittills presenterade teorierna och den praxis som 

utvecklats för att bestämma lämpligt forum kan fortsätta att tillämpas även i denna nutida typ 

av fall. De traditionella sätten att avgöra frågan, det vill säga genom att se till skade-och 

handlingsorten, kan uppfattas som mindre användbara när det kommer till bedömningen av 

forumfrågan. Frågan blir hur domstolar, med olikheterna i åtanke, ska tolka artikel 7.2 när det 

kommer till kränkningar av privatlivet på Internet. Två ledande fall vad det gäller denna 

frågeställning är de förenade målen eDate och Martinez.79 

 

5.2 Målen eDate och Martinez 

Målet eDate 

En person, i målet kallad X, med hemvist i Tyskland, dömdes till livstidsfängelse år 1993 

för ett mord på en känd skådespelare. År 2008 blev X villkorligt frigiven. eDate 

Advertising, ett bolag etablerat i Österrike, drev en internetportal där man tillhandahöll 

en artikel (från 1999 till 2007) om X. I artikeln namngavs han och det informerades om 

att han hade överklagat sin fällande dom. Även en kort beskrivning av gärningen fanns 

att läsa samt ett citat från X:s advokat. X begärde via ett brev att bolaget skulle ta bort 

uppgifterna från portalen vilket det också gjorde. 

Något senare väckte X en talan mot eDate vid de tyska domstolarna med krav på att eDate 

skulle åläggas att sluta rapportera hans fullständiga namn, ett så kallat 

förbudsföreläggande. I detta mål hade alltså kränkning ännu inte skett utan X ville gardera 

sig mot risken av en framtida kränkning. eDate invände mot de tyska domstolarna 

domsrätt – trots det bifölls talan i första och andra instans. Den högsta instansen valde 

dock att vilandeförklara målet och begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen. 

Frågorna var huruvida artikel 7.2 bör tolkas som att X kan väcka talan vid domstolarna 

hos alla medlemsstater där webbplatsen är tillgänglig, oberoende av tillhandahållarens 

etablering eller om det krävs en särskild anknytning, utöver det att åtkomst till 

                                                        
79 Förenade målen eDate v. X., mål C – 509/09 och Martinez v. MGN, mål C – 161/10, dom av den 25.10.2011. 
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informationen är tekniskt möjlig, mellan webbplatsen och domstolslandet. Andra frågan 

var enligt vilka kriterier en sådan särskild anknytning bestämdes. 

Målet Martinez 

Den franska skådespelaren Olivier Martinez och hans far Robert Martinez väckte talan, 

vid en fransk domstol, mot det engelska bolaget MGN som var utgivare av den brittiska 

tidningen Sunday Mirrors webbplats. Detta på grund av en text med rubriken ”Kylie 

Minoque är tillsammans med Olivier Martinez igen”, publicerad på webbplatsen med 

detaljer om deras möte samt uppgifter som påstods komma från Robert Martinez. Texten 

var på engelska. Kärandena påstod att deras rätt till skydd för privatlivet samt Olivier 

Martinez rätt till sin egen bild hade kränkts. MGN invände att domstolen saknade 

behörighet att pröva målet eftersom ingen anknytning ansågs finnas mellan publiceringen 

på internet och den påstådda skadan i Frankrike. Ett förhandsavgörande begärdes av EU-

domstolen angående tolkningen av artikel 7.2 när talan grundar sig på att kärandens 

personlighetsskydd har kränkts via uppgifter och fotografier publicerade på en webbplats 

som redigeras i en annan medlemsstat än i den där talan väcks. 

Rättsfrågan i båda målen var alltså hur ”den ort där skadan inträffade eller kan inträffa” i den 

nuvarande artikel 7.2 i Bryssel Ia förordningen ska tolkas vid en påstådd kränkning av 

personlighetsskyddet genom innehåll på en webbplats. 

Det var till en början oklart hur mycket av det som domstolen gav uttryck för i Shevill kunde 

appliceras även på dessa fall. Det finns en del beröringspunkter mellan domarna, inte minst 

gällande grunden för skadeståndskravet - båda rör kränkningar av privatlivet. Den allra mest 

uppenbara skillnaden mellan fallen var mediet för publikationen – Shevill rörde ju som bekant 

endast frågan om tidningspublikationer medan det här var fråga om publikation på internet. 

Nästa väsentliga skillnad var graden av spridning – i Shevill såldes knappt 250 000 exemplar 

av den omstridda publikationen, varav man kunde fastställa att majoriteten spreds i Frankrike. 

I målen eDate och Martinez var graden av distributionen och platserna för spridningen svåra att 

avgöra.  

5.2.1 Generaladvokatens förslag  

I förslaget till avgörande påtalades att internet är en unik plattform för kommunikation.    

Distribueringen av tryckt material, så som tidningar, och publiceringen av visst innehåll på en 

hemsida kan inte likställas på grund av ett antal skillnader.  
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Svarandens bristande förmåga att ta beslut om spridningsgraden av informationen lyftes fram 

som en av viktiga olikheterna. Till skillnad från tryckta medier kan inte svaranden, i de fall 

informationen publiceras på Internet, ta redaktionella beslut om antal upplagor och deras 

distribution över områden eller statsgränser. Istället är spridningen över Internet ofta global och 

ögonblicklig. Publiceringar på internet nås omedelbart av ett obegränsat antal 

internetanvändare. Detta sker oavsett avsändarens avsikter gällande åtkomsten av 

informationen i någon annan stat än där avsändaren är etablerad och utom dennes kontroll.  Det 

är nämligen en viss skillnad mellan att aktivt sprida ut informationen genom exempelvis tryck 

till olika medlemsstater eller att lägga upp det på en webbsida dit människor kan klicka sig till 

och ta del av den. I det senare intar svaranden en mera passiv hållning, vilket gör att också hans 

kontroll över spridningen minskar.  

Det är intressant att generaladvokaten tar upp frågan om svarandens passivitet. Ett tänkvärt 

karaktärsdrag gällande internetpublikationer är nämligen hur de berörda parternas roller vid 

publicering på internet kan betraktas. Skulle utgivaren av informationen rent hypotetiskt sett 

ses som någon som endast står för tillhandahållandet av informationen och internetanvändarna 

som aktiva sökare skulle situationen kunna tolkas som att handlingsorten inte utgörs av 

publiceringsorten utan av de tusentals orterna där aktiva internetanvändare tagit emot 

informationen.   Detta i sin tur skulle i sin tur kunna innebära en uppkomst av flera 

handlingsorter samt att dessa dessutom skulle motsvara skadeorterna. Hur intressant den än må 

vara är det dock föga troligt att ett sådant scenario är möjligt eftersom EU-domstolen uttryckt 

att handlingsorten vid kränkningar inte kan vara någon annan än den där utgivaren av 

publikationen är etablerad.   

På så sätt blir tidigare mål om spridning av tryckt material nästintill ovidkommande eftersom 

distribueringsutrymmet av information på internet är i princip universellt jämfört med den 

tryckta. Spridningskriteriet som slogs fast i Shevill tappar därmed i min mening den vikt den 

tidigare hade eftersom käranden vid kränkningar över internet inte längre behöver visa att 

publikationen spridits till ett visst land när talan väcks vid domstolarna i det landet.  

Det är också svårt att med säkerhet kunna kvantifiera delningen på internet genom mätning, 

speciellt i relation till varje enskild medlemsstat. Därmed blir det också svårare att kunna 

beräkna skadan orsakad i varje medlemsstat. Även mosaikprincipen tappar därmed i min 

mening en del av sin relevans. Just på grund av svårigheterna att dela upp skadan och ge 

käranden möjligheten att stämma för respektive del av skadan i respektive medlemsstat 
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tillhandahölls käranden ett enda forum där denne kan väcka talan gällande hela skadan. I Shevill 

gavs detta val tack vare möjligheten att stämma på orten där utgivaren av publikationen är 

etablerad som då ansågs vara handlingsorten. Skulle de påstådda kränkningarna i målen eDate 

och Martinez ha tryckts i en tidning är det alltså orten för det redaktionella beslutet som hade 

blivit ett möjligt forum för att erhålla ersättning för hela skadan. 

Sist men inte minst lyftes den drabbades mer sårbara position fram, som beror på internets 

universella omfattning, som en skiljefaktor. De i Shevill ovan nämnda 250 000 exemplar kan 

inte i kränkningsgrad jämställas mot de miljontals klick som en länk kan skapa. 

Generaldirektören föreslog en granskning av Shevill-doktrinen med tanke på den digitala 

utvecklingen. Förslaget var att skapa en teknologisk neutral lösning där själva mediet för 

spridningen inte skulle vara det som avgjorde kärandens val. Istället föreslogs, utöver 

svarandens hemvist och orten där utgivaren är etablerad, en ny typ av anknytning som skull ge 

rätt till tilldömande av hela ersättningen för skadan. Den baserades på tyngdpunkten för tvisten 

mellan de berörda intressena, centre of gravity of the publication.  

 

5.2.2 EU-domstolens avgörande och skäl 

Domstolen fann först och främst de överväganden som gjorts i Shevill-målet applicerbara även 

på andra medier och kommunikationsbärare. Shevill-doktrinen ansågs avse ett stort antal 

kränkningar av personlighetsskyddet, bland annat de kränkningarna som kärandena i målen 

drabbats av.80 Resonemanget är rimligt eftersom graden av kränkning via internet är ju minst 

lika stor, om inte större, på Internet som i tryckt media. Därför bör käranden i den senare typen 

av fall få åtnjuta det extra skydd som gavs käranden i Shevill även när kränkningen skett genom 

annorlunda medium. 

Samtidigt accepterades generaladvokatens linje om behovet av att anpassa Shevill-doktrinen 

efter det nya mediet eftersom Shevill saknade tillräcklig relevans för kränkningar som sker 

genom publikation på internet. Detta på grund av de tidigare redovisade skillnaderna. 

Det ansågs att när kränkningen skett över Internet ska behörighetsgrunden i artikel 7.2 tolkas 

så att personen som utsatts för kränkningen kan vända sig till ett enda forum gällande hela 

skadan, likt lösningen i Shevill. Orten där utgivaren är etablerad ansågs vara otillräckligt som 

                                                        
80 Generaladvokaten Cruz Villalón p. 39 och e/M p. 44. 
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ett enda alternativ och domstolen introducerade därför även orten där kärande har sitt centrum 

för sina intressen, ”centre of interests” som en möjlighet. Domstolen på den ort där käranden 

har sitt centrum för sina intressen blev värderad som bäst lämpad att bedöma skadornas 

inverkan på kärandens privatliv. Denna ort torde oftast motsvaras av kärandens hemvistort men 

denna presumtion kan brytas av andra faktorer som kan skapa ett nära samband med en viss 

medlemsstat. Som ett exempel presenterades orten där käranden utövar sin yrkesverksamhet.81 

Lösningen motiverades med att det inte borde vara alltför svårt för utgivaren att, vid tiden han 

lägger ut informationen på internet, ta reda på orten för kärandens intressecentrum och därmed 

rimligtvis kunna förutse var en eventuell talan kan riskera att väckas. 

För varje fråga som EU-domstolen reder ut dyker det upp fem nya. I det här fallet skapas bland 

annat undringen om hur ”centrum för sina intressen” ska tolkas. Tolkningen av begreppet som 

kärandens hemvistort och ort där han utövar sin yrkesverksamhet är som ovan redovisat givna 

som alternativ av själva EU-domstolen. Värt att notera är också att alternativen inte är 

uttömmande utan bedömningen kommer nog variera från fall till fall och skapa nya fasta 

punkter. Det som de två aktuella varianterna har gemensamt är att de hänför sig till kärandens 

personliga sfär och utgör väldigt personliga ”egenskaper”.  

Syftet med varför domstolen valde just den anknytningspunkten kan skvallra om dess 

eventuella tolkning. Orten ansågs nämligen vara bäst lämpad att bedöma skadornas inverkan 

på kärandens privatliv. Kan inte då familjeförhållande spela en viss roll, det vill säga om 

käranden har sin familj i en annan stat dit publikationen spridits? En annan fråga är huruvida 

yrkesverksamhet även ska anses innefatta näringsverksamhet. Om svaret på den frågan är 

jakande, kommer då domsrätten att sträcka sig till domstolarna i de länder där filialer till denna 

verksamhet finns? Eller kommer krav ställas på att domstolen måste vara belägen i stater där 

den huvudsakliga delen av yrkes- eller näringsverksamheten äger rum? Skulle det vara möjligt 

att tillämpa mosaikprincipen och ge huvudorten domsrätt över hela skadan och andra orter 

endast partiell domsrätt? Troligtvis kommer inte bedömningen av vad som är intressecentrum 

att dras för långt, inte minst på grund av att man redan i och med själv beslutet att skapa en helt 

ny anknytningspunkt, som dessutom kan utdöma ersättning för hela skadan, ändrade spelplanen 

för kärandens möjligheter. Artikel 7.2:s karaktär av undantagsregel får för övrigt inte heller 

glömmas bort i sammanhanget. 

 

                                                        
81 Domen p 48-49. 
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5.3 Rättigheter mot varandra 

Samtidigt som många detaljfrågor hanteras, motiveras och tas ställning till får inte de större, 

principiella frågorna komma i skymundan. Genom ovan redovisade rättsfall testas dels de 

konkreta rättsfrågorna i varje fall men också gränserna för hur långt yttrande- och 

informationsfriheten kan dras innan den måste begränsas med hänsyn till människors rätt till 

privatliv. 

Framför allt blir dessa två artiklar ur Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna aktuella: 

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

”1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

[…]” 

Artikel 10 - Yttrandefrihet 

”1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att 

ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och 

oberoende av territoriella gränser. 

[…]” 

 Det är inte svårt att förstå att dessa två bestämmelser kan motverka varandra. Vid 

bestämmandet av balansen mellan dessa två viktiga intressen måste syftet med yttrandefriheten 

tas i beaktande. I stort eftersträvas granskning av människor med maktställningar och med det 

tillhandahållande av information som är av intresse för människor på ett bredare plan. I min 

mening är allmänintresset mindre, även om inte nyfikenheten är det, för vad exempelvis artister 

gör på sin fritid, och i och med det bör även utrymmet för att åberopa yttrandefrihet i sådana 

fall vara mindre. Europadomstolen verkar dock vara av annan mening, då artikel 8 tillämpas 

inte bara på politiker och liknande utan även artister, kungligheter etc. 

Avgörandet i målen eDate och Martinez måste betraktas i ett större perspektiv. Domen har blivit 

kritiserad för att gå för hårt mot svaranden samtidigt som domstolen ger för mycket utrymme 

till käranden.82 Den åsyftade balansen mellan skyddet för yttrandefriheten och enskildas 

                                                        
82 Se Jan- Jaap Kuipers artikel för en analys av både domsrätts- som lagvalsdelen av målen eDate och Martinez. 
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privatliv som försökt skapas i Shevill rubbades i och med tillkomsten av målen eDate och 

Martinez. Genom dessa fick käranden en starkare ställning. Även om Shevill-doktrinen var i 

behov av revidering på grund av internets uppkomst kan man fråga sig om inte domstolen gick 

för långt i sitt skydd av enskildas privatliv när man tillät ett helt nytt anknytningsmoment vid 

vilket ersättning för hela skadan kan utdömas.  

Vad som talar för att en sådan lösning var försvarlig är internetpublikationers lättillgängliga 

och i princip oåterkalleliga karaktär samt den extra utlämnade och sårbara ställning som 

käranden sätts i på grund av detta. Det är också förståeligt att moraliska överväganden tar plats 

i mål om kränkningar av privatlivet via internet där extra hänsyn tas till kärandens situation. 

Dessutom kan yttrandefriheten i viss mån få sitt genomslag utan att enskilda kommer till skada. 

I exempelvis eDate-målet hade tidningen kunnat tillgodose allmänhetens behov av att veta om 

fallet utan att namnge någon. Det finns därmed omständigheter som kan försvara domstolens 

avgörande att tilldela käranden ännu ett forumval. Det som saknades i avgörandet var dock en 

djupare analys om i vilken ställning detta ställer svaranden.  I många fall kan den ekonomiska 

smällen av att behöva processa utomlands vara en stor börda för utgivaren. Speciellt i de fall då 

det handlar om en till storleken mindre tidning. Vad det i praktiken kan leda till är att allt färre 

vågar publicera, potentiellt allmänintressant, information. Ett alternativ till domstolens beslut 

hade varit att ge käranden rätt att stämma vid orten för sitt centrum för sina intressen men då 

endast ge domstolen behörighet att döma i den del av skadan som uppkommit där, det vill säga 

partiell behörighet. 

En viktig skillnad mellan Shevill-målet och målen eDate och Martinez är vikten av själva 

spridningen av informationen. Spridningen fick nämligen en mindre betydelse i eDate och 

Martinez än i Shevill vilket var en av anledningarna till att domstolen tog ställning till ändrande 

av doktrinen. Utgivaren i Shevill var medveten om att han genom att ta vissa beslut, viktigast 

beslutet gällande till vilka medlemsstater man skulle distribuera till, kunde också aktivt ta 

ställning till vilka länders domstolar domsrätten kunde sträcka sig till. Som nämnt ovan, intar 

utgivaren av information på internet en passivare roll och det är istället internetanvändarna som 

aktivt söker sig till informationen. Visserligen möjliggörs själva tillgången till informationen 

tack vare utgivaren men utgivaren riktar inte medvetet informationen mot de platser där 

informationen kan nås. I min mening kan man diskutera utgivarens ställning i spelet och 

betydelse för var informationen sprids. Det kan argumenteras för att utgivaren genom att 

använda ett specifikt språk eller genom att sprida en viss typ av information riktar sig mot en 
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viss grupp människor eller en viss nationalitet och bör med det vara medveten om att han kan 

bli dragen inför rätta på den platsen.  

Det är intressant att dra paralleller mot näringsidkares reklamföring mot konsumenter i artikel 

17.1.c Bryssel Ia förordningen. Domstolen har rörande den artikeln valt att se till 

näringsidkarens syfte med publikationen snarare de enskilda faktorerna som språk, valutaval 

etc. Detta talar emot att utgivaren bör kunna förutse att domsrätten för vissa stater endast genom 

exempelvis språkval. Är det möjligt, anser jag, att man bör kunna göra någon slags syftesanalys 

av utgivarens handlingar. Om utgivaren syftade till att publikationen på internet skulle spridas 

till en viss stat får man anse att det borde ha varit förutsebart för honom att han kan bli stämd 

där. 

Man kan också fråga sig om det verkligen kan förväntas av svaranden att känna till kärandens 

hemvistort vid tiden för publikationen. EU-domstolen menade att det är möjligt för käranden 

att förutse centrumet för svarandens intressen. Detta behöver dock inte alltid stämma, speciellt 

inte ifråga om internationellt kända personer, så som skådespelare. Dessutom kan det ifall som 

Martinez, där publikationen berörde både honom och Kylie Minogue, anknytningen centrum 

för intressen innebära att flera olika staters domstolar blir behöriga beroende på vem av de 

drabbade som väljer att väcka talan.  

Dessutom begränsas inte domsrätten av publikationens karaktär – exempelvis tas ingen hänsyn 

till publikationens språk eller vilket lands domännamn det blivit publicerat på. Ett bra exempel 

på detta är Martinez där publikationen var skriven på engelska och hade dessutom publicerats 

på en utländsk webbsida, under ett engelskt domännamn. Ett inte helt orättvisst antagande är 

att få i Frankrike, där käranden hade sin hemvist, hade läst artikeln på grund av ovannämnda 

omständigheter. Omständigheterna i sig talade snarare för domsrätt för engelska domstolar 

snarare än franska och det är svårt att utifrån dessa dra slutsatsen att franska domstolar ska ha 

domsrätt. Alltså var inte domstolens lösning på problemet så förutsägbar för käranden som man 

hade velat. 

Värt att notera är att man inte begränsat eller slopat mosaikprincipen etablerad via Shevill i 

målen eDate och Martinez utan att den fortfarande är ett alternativ för käranden som vill 

processa i sin hemvistort. Man kan till och med påstå att det utöver att finnas kvar också blivit 

snällare mot käranden. Efter Shevill krävdes nämligen aktivt spridande i ett visst territorium för 

att principen skulle bli tillämplig. Numera, gällande internetpublicerade kränkningar, kan 

käranden blott genom webbsidans tillgänglighet i ett visst territorium åberopa mosaikprincipen. 



35 

 

Det räcker alltså med webbsidans närvaro på internet och tillgänglighet från ett visst lands 

territorium. De flesta webbsidor är tillgängliga från hela världen vilket gör att kravet på 

publikation i ett visst land är i praktiken upplöst. Speciellt internationella stjärnor, med ett stort 

rykte i alla medlemsstater kan i praktiken väcka talan i vilken medlemsstat som helst. Därför 

kan sägas att spridningskriteriet som slogs fast i Shevill urholkats med intåget av internet. 

Notera dock förekomsten av länder som systematiskt censurerar visst innehåll på internet, bland 

annat Kina och Saudiarabien, men i och med att dessa länder inte är medlemsstater - Shevill 

ställer väl krav på att skadeorten ska vara en medlemsstat - har detta ingen betydelse.83 Det bör 

därtill ses till andras faktiska tillgång till de kränkande uppgifterna. Exempelvis innebär inte 

alltid det faktum att en sida har ”endast medlemmar”- policy i praktiken att endast ett fåtal 

människor tar del av informationen. Tillgång för andra än medlemmar kan föreligga genom 

sparade skärmdumpar eller genom distribuering av hemsidans lösenord till intresserade.  

Även om käranden bara får ersättning för den del av skadan som åsamkats honom i det forumet 

kan endast hotet och eventuella processkostnader i sig ha en hämmande inverkan på 

yttrandefriheten. 

Risken för forumshopping från kärandens sida måste också tas i beaktande. Pluralism eller 

mångfald av fora ger käranden möjligheter att processa inför domstolar som de vet mest 

sannolikt kommer ge dem ett gynnande utslag. På det stora hela är det ett problem för det 

forumets värderingar kommer bli ledande i den prövade typen av mål. Speciellt i denna 

rättsfråga som till stor del bygger på rättsfall och doktrin.  

Generaladvokaten i målen eDate och Martinez föreslog en teknologisk neutral lösning men 

domstolen valde att ändra Shevill endast i de delar som rörde de kränkande uppgifterna 

publicerade på internet. Därmed blir olika regler tillämpliga beroende på om kränkningen 

publicerats online eller genom några andra, främst tryckta, medier. Argumentation kan föras 

för att sådan uppdelning inte passar sig på grund av att det leder till förvirring i en del fall. 

Exempelvis har många tryckta tidningar idag även hemsidor vilket gör att informationen inte 

sällan kan få karaktären av både tryckt och publicerad på internet. Dessutom går en sådan 

tolkning av domstolen emot systematiken i Bryssel Ia förordningen. Lagstiftaren har påvisat 

meningen att ett val av en annan anknytningsfaktor inte passar sig endast på den grunden att ett 

                                                        
83 http://www.svd.se/aktivister-upphaver-censuren-i-saudiarabien 
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konsumentavtal sluts på internet jämfört mot något annat sätt.84 En tolkning i motsatt riktning 

gällande kränkningar av privatpersoner verkar något splittrat.   

När man gjorde om Brysselkonventionen till Bryssel I förordningen formades anknytningen i 

artikel 15 i förordningen mer flexibelt för att regeln skulle kunna hantera även konsumentavtal 

slutna över internet.85 Svaret på varför andra bestämmelser, bland andra då 

skadeståndsbestämmelsen, inte fick förmånen att vara teknikneutrala, kan vara att problemet 

med kränkningar över internet inte var så aktuella vid den tiden medan internet-handeln mot 

konsumenter vaknade till liv och krävde en snabb lösning.  

Lagstiftaren har alltså utformat konsumentbestämmelsen så att den ska täcka båda fallen medan 

kränkta får två olika tolkningar att förhålla sig till beroende på om skadan skett via internet eller 

inte. Det är sannerligen märkligt att man ger konsumentavtalsbestämmelsen en teknologisk 

neutral lösning men inte detta, speciellt med tanke på att kränkningar över internet är så pass 

utbredda i dagens samhälle och kan i antal och angelägenhet mäta sig med konsumentavtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
84 Øren, “International jurisdiction over consumer contracts in e-Europe”, 52 ICLQ 

(2003), 665–696; 
85 Se vidare Jan-Jaap Kuipers, s 1224. 
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