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Maarit Jänterä-Jareborg

Hur ersätts mordoffrets anhöriga? 
En kinesisk-europeisk historia 

& Akilov-målet

1 En kinesisk gäststudent mördas i Sverige
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i en tragisk händelse för drygt tret-
tio år sedan.1 Z, som var kinesisk medborgare och inskriven som gäststu-
dent vid ett svensk lärosäte, blev mördad under sin vistelse i Sverige utan 
att gärningsmannen kunde fastställas. Z beräknades vid tidpunkten för sin 
död ha kvar ett års studier för civilingenjörsexamen, varefter han förvän-
tades återvända till Kina. Kvar i Kina fanns Z:s föräldrar som med stöd av 
dåvarande brottsskadelagen (1978:413) yrkade ersättning från statsmedel 
för förlust för underhåll. Denna typ av yrkanden bedöms hos oss huvud-
sakligen enligt skadeståndsrättsliga principer, inklusive de internationellt 
privaträttsliga reglerna om tillämplig lag för rätten till skadestånd.2 Enligt 
det kinesiska rättssystemet är vuxna barn underhållsskyldiga gentemot sina 

1 Det fall som åsyftas är från dåvarande Brottsskadenämnden, RFS, serie B:7 – 1984:6. Fallbe-
skrivningen och dess rättsliga bedömning bygger här i allt väsentligt på Lennart Pålssons kom-
mentarer i dels ”Svensk rättspraxis: Internationell privat- och processrätt 1981–1985”, Svensk 
Juristtidning 1987, s. 346–348 och Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, 
Norstedts Juridik, andra upplagan, 2006, s. 197 f.
2 L. Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, Norstedts Juridik, andra 
upplagan, 2006, s. 197.
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föräldrar. Som bekant finns inte någon motsvarande underhållsskyldighet 
enligt svensk rätt. Ett särskilt ansvar vilade enligt kinesisk rätt på den äldste 
sonen, vilket Z var. Föräldrarna levde under små omständigheter i Kina. 
Vid den aktuella tidpunkten var ersättning vid dödsfall begränsad till eko-
nomisk skada. Ideell skada ersattes fram till en lagreform år 2001 endast i 
särskilda fall och var inte aktuellt här.

Brottsskadenämnden (som sedermera har ersatts av Brottsoffermyndig-
heten) beviljade båda föräldrarna ersättning för förlust av underhåll, intres-
sant nog genom tillämpning av kinesiska regler om underhåll, men under en 
skadeståndsrättslig skepnad. Hur nämnden resonerat för att komma fram 
till sitt beslut blev en källa för förundran i den svenska internationellt privat- 
och processrättsliga litteraturen. Som professor Lennart Pålsson uttryckte 
det ”Det är i själva verket sällan man i svensk rättspraxis ser ett så tydligt 
exempel på att lagvalet har påverkats av innehållet i de lagar som kunde 
komma i fråga”, dvs. så tydligt ge uttryck för ”result-selective approach”.3 
Enligt hans bedömning saknade det dock knappast betydelse att det rörde 
sig om ersättning från statsmedel. Han bedömde det osannolikt att samma 
bedömning skulle ha gjorts om det hade rört sig om en vid domstol mot 
gärningsmannen förd skadeståndstalan.4

2 När skadeståndskrävande anhöriga finns i ett annat land
Föga förvånande är det i en global värld allt mer vanligt att mordoffer har 
skadeståndsberättigade anhöriga i andra länder. Sålunda fanns det en bel-
gisk turist och en brittisk medborgare med hemvist i Sverige bland de offer 
vars liv terroristen Akilov skördade en aprildag 2017 på Drottninggatan i 
Stockholm.

I denna uppsats till den straff-och skadeståndsrättsligt bevandrade Lena 
Holmqvists ära vill jag lyfta fram fallet Z och dess bedömning på 1980-
talet då den berörda internationella privaträtten i Sverige fortfarande i stor 
utsträckning föll utanför lagreglering och styrdes av ”autonoma” svenska 
ställningstaganden. Samma fall kommer sedan att prövas mot bakgrund av 
den idag i Sverige gällande internationellt privaträttsliga regleringen, näm-
ligen EU:s förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktel-

3 L. Pålsson, ”Svensk rättspraxis: Internationell privat- och processrätt 1981–1985”, Svensk 
Juristtidning 1987, s. 347.
4 L. Pålsson, ”Svensk rättspraxis: Internationell privat- och processrätt 1981–1985”, Svensk 
Juristtidning 1987, s. 347.



Hur ersätts mordoffrets anhöriga? En kinesisk-europeisk historia …

195

ser (den s.k. Rom II-förordningen)5 och Haagprotokollet om tillämplig lag 
avseende underhållsskyldighet,6 ratificerat av EU på medlemsstaternas väg-
nar7. Reglernas EU-rättsliga koppling till trots är de avsedda att tillämpas 
i förhållande till alla världens länder och inte bara i relation till stater som 
själva tillämpar Rom II-förordningen eller underhållsprotokollet. Jag vill 
alltså undersöka effekten av de nya europeiska regleringarna på ett fråge-
komplex där skadeståndsrätten sammanvävs med underhållsskyldigheten. 
I det aktuella fallet uppkom frågan om en vuxen sons underhållsskyldig-
het gentemot sina föräldrar som en prejudiciell fråga vid tillämpningen av 
skadeståndsrättsliga regler. Av relevans är också att nära anhörigas rätt till 
skadestånd enligt den svenska skadeståndslagen (1972:207), sedan en lag-
reform från 2001, även omfattar ersättning för personskada som till följd av 
dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.8

När offer till i Sverige begångna brott har nära anknytning till ett annat 
land är det inte givet att rätten till skadestånd ska bedömas enligt svensk 
(materiell) lag. I sådana här fall gör den i Sverige gällande internationella 
privaträtten anspråk på tillämplighet. Den bristande erfarenheten att använ-
da internationell privaträtt kan föranleda att det framstår som så oerhört 
mycket enklare att direkt tillämpa de ”vanliga” svenska skadeståndsrätts-
liga reglerna. Den detaljerade regleringen i skadeståndslagens femte kapitel 
om skadeståndets bestämmande, exempelvis om hur förlust av underhåll 
ska ersättas när personskada har lett till döden, kan dessutom – missvisande 
– upplevas som ett eget och självständigt system som står på egna ben. Innan 
skadestånd kan bestämmas, måste den tillämpliga rättsordningen (svensk 
eller utländsk lag) ha bestämts!

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juni 2007 om till-
lämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser. Förordningen gäller sedan den 11 januari 2009. 
Det innebär att den tillämpas på skadevållande händelser som inträffat den 11 januari 2009 
eller senare, se artikel 31. Skadan brukar uppstå samtidigt som den skadevållande handlingen 
men kan även uppkomma vid en annan tidpunkt, vilket kan skapa tolkningssvårigheter. Se M. 
Hellner, Rom II-förordningen. Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, Norstedts 
Juridik 2014, s. 71–73.
6 Haagprotokoll av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet, 
EUT 2009 L 221 s. 19. Protokollet trädde i kraft den 1 augusti 2013.
7 Storbritannien och Danmark omfattas dock inte av EU:s ratificering av protokollet.
8 Lag 2001:732. Bestämmelsen återfinns i 5 kap. 2 § 1 st. punkten 3, skadeståndslagen.
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3 Brottsskadenämndens bedömning
På 1980-talet (och senare, fram till ikraftträdandet av Rom II-förordningen) 
gällde principen om lex loci delicti som huvudregel för lagvalet vid bedöm-
ningen av alla typer av skadestånd utanför avtalsförhållanden. Principen 
innebar en tillämpning av lagen i den stat där den skadevållande handlingen 
hade företagits. Z:s föräldrars krav på skadestånd skulle följaktligen bedö-
mas enligt svensk (materiell) skadeståndsrätt. Enligt Brottsskadenämndens 
bedömning kunde någon ”skadeståndsrättslig underhållsskyldighet” inte 
utgå enligt 5 kap. 2 § skadeståndslagen.9 Nämnden valde då att betona fal-
lets starka anknytning till Kina för att kunna frångå principen om lex loci 
delicti till förmån för en tillämpning av kinesisk rätt.10 Utgången blev att 
båda föräldrarna beviljades ett som skäligt ansett belopp som ersättning för 
förlust av underhåll.

Avgörandets ”sensationsvärde” låg huvudsakligen i avvikelsen från prin-
cipen om lex loci delicti som på den tiden föreföll vara grundmurad i svensk 
rätt och strängt applicerades i utomobligatoriska tvister om skadestånd. 
För att principen skulle kunna frångås förutsattes enligt etablerad praxis att 
en sammanvägning av samtliga omständigheter tydligt vägde till fördel för 
tillämpning av en annan stats lag.11 Brottsskadenämnden har kritiserats för 
att ha tagit alltför lätt på dessa kriterier.12 Anmärkningsvärt nog redogjorde 
nämnden inte heller för innehållet i de kinesiska skadeståndsregler (som 
nämnden sade sig tillämpa)13 utan nöjde sig med att upplysa om innehållet 
i kinesiska regler om underhåll.

9 Det aktuella lagrummet i 5 kap. 2 § 1 st. punkten 2 står i sak oförändrat än i dag (2018). 
Detsamma gäller innehållet i 5 kap. 2 § 2 st. som utvecklar kriterierna för de efterlevandes rätt 
till underhåll.
10 Tankeväckande nog berättigade dåvarande brottsskadelagen (1978:413) inte till ersättning 
av statsmedel om brottet och den skadelidande hade ”så ringa anknytning till Sverige att det 
inte är rimligt att skadan ersätts av svenska statsmedel”, 1 § 2 st. Anknytningen till Sverige 
ansågs alltså tillräckligt stark för att brottsskadeersättning kunde utgå. Kriteriet har behållits 
i nuvarande brottsskadelagen (2014:322) 3 §, med undantag för uppsåtliga våldsbrott som 
begåtts i Sverige, om den skadelidande vid tidpunkten för brottet var medborgare eller hade 
hemvist i en annan EU-medlemsstat.
11 Det ledande prejudikatet på området är NJA 1969 s. 163.
12 Enligt Pålssons kritik tog nämnden vid bedömningen av den anknytning som förelåg till 
Kina ”hänsyn enbart till faktorer som strängt taget inte har något att göra med den frågan, 
bl.a. innehållet i kinesisk lag och billighetsskäl som talade för att bevilja ersättning”. L. Pålsson, 
”Svensk rättspraxis: Internationell privat- och processrätt 1981–1985”, Svensk Juristtidning 
1987, s. 347.
13 Dessa brister försvårar tolkningen. Se L. Pålsson, ”Svensk rättspraxis: Internationell privat- 
och processrätt 1981–1985”, Svensk Juristtidning 1987, s. 347 f.
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4 Kritik
En med den internationella privaträtten förtrogen jurist slås av Brottsska-
denämndens oväntade turer för att komma fram till en lösning. Yrkandets 
skadeståndsrättsliga kvalifikation var i sig invändningsfri.14 Men eftersom 
Z:s skyldighet att försörja föräldrarna var en förutsättning för att den 
yrkade ersättningen (om förlust av underhåll) kunde beviljas skulle denna 
s.k. prejudiciella fråga först bedömas, efter vederbörlig kvalifikation.15 För 
Brottsskadenämnden var det fråga om ”skadeståndsrättslig underhållsskyl-
dighet”, som skulle bedömas enligt kinesisk rätt och som nämnden (enligt 
ovan) funnit tillämplig på rätten till skadestånd. Pålsson har påpekat att 
det hade det varit befogat att i stället pröva den prejudiciella frågan enligt 
den lag som utpekades av de i Sverige tillämpliga lagvalsreglerna avseende 
underhållsskyldighet.16 De underhållsrättsliga lagvalsreglerna var visserli-
gen vid tidpunkten för avgörandet inte fästa i lag men skulle tvivelsutan 
ha föranlett en tillämpning av kinesisk lag med beaktande av att såväl de 
(påstått) underhållsberättigade som den (påstått) underhållsskyldige var 
kinesiska medborgare med hemvist i Kina.

Brottsskadenämnden gick alltså vilse i vandringen längs det skadestånds-
rättsliga spår som den angav sig följa.17 Avvikelsen från principen om lex 
loci delicti föranleddes av att någon underhållsskyldighet från Z gentemot 
föräldrarna inte bedömdes komma i fråga enligt 5 kap. 2 § skadestånds-
lagen. En sådan tolkning måste ifrågasättas. Lagrummets uttryck ”under-
håll som tillkommer efterlevande enligt lag” bör inte med automatik anses 
syfta på svensk (intern) lag utan bör rimligen i utlandsanknutna fall i stället 
anses syfta på den lag som enligt de tillämpliga lagvalsreglerna är tillämplig 
på rätten till underhåll.18 I det aktuella fallet skulle det ha medfört en till-
lämpning av kinesisk rätt. ”Den något äventyrliga utflykt inom den inter-

14 Avsteget från den etablerade skadeståndsrättsliga lagvalsprincipen lex loci delicti var där-
emot inte invändningsfritt.
15 Om den s.k. prejudiciella frågan i internationell privaträtt, se M. Bogdan, Svensk internatio-
nell privat- och processrätt, åttonde upplagan, Norstedts Juridik 2014, s. 92–95.
16 L. Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, Norstedts Juridik, andra 
upplagan, 2006, s. 198.
17 Se L. Pålsson, ibid.
18 Så även enligt Pålsson, se L. Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, 
Norstedts Juridik, andra upplagan, 2006, s. 198. Svensk skadeståndsrättslig doktrin tycks dock 
ta den interna rätten, genom regleringarna i äktenskapsbalken, föräldrabalken och (den upp-
hävda) lagen om registrerat partnerskap som givna referensramar vid fastställande av huruvida 
det förelåg en familjerättslig underhållsplikt som kan utgöra grund för skadestånd. Se kom-
mentaren till 5 kap. skadeståndslag (1972:207), Karnov, Svensk lagsamling med kommentarer 
(konsulterad upplaga 2013/14).
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nationella skadeståndsrättens domäner som brottsskadenämnden gav sig ut 
på var således inte alls nödvändig”,19 suckade Pålsson.

5 Hur skulle ett likadant fall bedömas idag?
5.1 Kvalifikation

Hur skulle Z:s föräldrars krav på skadestånd och ersättning för förlust av 
underhåll bedömas idag, om sonen hade bragts om livet sommaren 2018? 
Liksom på 1980-talet ska inledningsvis den tillämpliga lagen bestämmas 
genom förmedling av lagvalsreglerna i den internationella privaträtten; 
någon direkt tillämpning av svensk (materiell) lag avses inte ske. För att 
finna de tillämpliga lagvalsreglerna måste yrkandet först kvalificeras. Enligt 
hävdvunnen uppfattning sker kvalifikation med utgångspunkt i lagen i det 
land där ställningstagandet görs (den s.k. lex fori-teorin).

En skadeståndsrättslig (utomobligatorisk) kvalifikation ligger fortfaran-
de närmast till hands, med hänsyn till den svenska rättssystematiken (lex 
fori). Yrkandet har ju föranletts av en personskada som lett till döden och 
yrkandet riktas mot gärningsmannen – eller den som kommit i dennes ställe. 
Ersättning för förlust av underhåll regleras fortfarande uttryckligen (och 
oförändrat i sak) av 5 kap. 2 § skadeståndslagen. Valet av rätt rättskäl-
la, dvs. från vilken reglering de tillämpliga bestämmelserna ska inhämtas, 
kompliceras dock av att den svenska internationella privaträtten numera 
i väsentliga hänseenden har ett EU-rättsligt ursprung. Det innebär bland 
annat att de för EU-staterna gemensamma reglerna enligt huvudregeln ska 
tolkas unionsautonomt, dvs. självständigt från den nationella begreppsbild-
ningen.20 I sista hand är det EU-domstolen som i form av förhandsbesked 
bestämmer hur olika begrepp och rekvisit är att tolka enligt unionsrätten.

5.2 Scenario 1 – situationen faller utanför Rom II-förordningen

En skadeståndsrättslig kvalifikation synes inledningsvis föranleda en till-
lämpning av lagvalsreglerna i Rom II-förordningen. Enligt förordningens 
huvudregel i artikel 4 tillämpas då i första hand lagen i det land där skadan 
uppkommer (lex loci damni), oavsett i vilket land den skadevållande hand-

19 Se L. Pålsson, ”Svensk rättspraxis: Internationell privat- och processrätt 1981–1985”, 
Svensk Juristtidning 1987, s. 347 f. och Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, 
Norstedts Juridik, andra upplagan, 2006, s. 198.
20 Se närmare, M. Hellner, Rom II-förordningen. Tillämplig lag för utomobligatoriska förplik-
telser, Norstedts Juridik 2014, s. 35 f.
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lingen inträffade. Förordningens inledande artikel 1, genom punkten 2.a) ska-
par dock en osäkerhet om situationen omfattas av förordningen. Enligt den 
ska ”utomobligatoriska förpliktelser som har sin grund i familje förhållanden 
och förhållanden som enligt den lag som är tillämplig på sådana förhål-
landen har samma verkan, inberäknat underhållsskyldighet” undantas från 
lagens tillämpningsområde. Om det nu aktuella yrkandet tolkas uppfylla det 
angivna rekvisitet är det undantaget Rom II-förordningens lagvalsregler. I så 
fall måste lagvalet avgöras enligt andra bestämmelser.

För svensk rätts del är vi i det fallet tillbaka inom domänen för principen 
om lex loci delicti. I den senare rättstillämpningen (när Rom II-förordningen 
inte varit tillämplig) får principen anses ha stärkts till den grad att undantag 
till förmån för en tillämpning av kinesisk rätt synes uteslutna.21 Principen 
för anleder en tillämpning av svensk rätt som lagen i den stat där den skade-
vållande handlingen – alltså mordet – ägde rum. Mot alternativet att i stället 
analogt tillämpa Rom II-förordningens lagvalsregler kan hävdas tala att den 
aktuella situationen uttryckligen undantagits förordningens tillämpnings-
område.22

Enligt 5 kap. 2 § i skadeståndslagen ska ersättning betalas för förlust 
av underhåll till efterlevande ”som enligt lag hade rätt till underhåll av 
den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom för sin försörj-
ning, om underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om det kan antas att 
underhåll skulle ha kommit att utgå inom en nära framtid därefter”. Såsom 
påpekades i anslutning till det ursprungliga fallet ”Z” är det i ett utlandsan-
knutet fall rimligt att uttrycket ”enligt lag” tolkas avse den lag som enligt de 
tillämpliga lagvalsreglerna gäller för rätten till underhåll.23

21 Se t.ex. NJA 1990 s. 734. Även Hovrätten över Skåne och Blekinge, i dom av den 30 maj 
2012 i mål T 1170-11, fann att de anhörigas yrkanden om skadestånd mot tillverkaren av ett i 
Sverige havererat flygplan, i en olycka där samtliga ombord avled, skulle bedömas enligt prin-
cipen om lex loci delicti. Den skadevållande handlingen lokaliserades till Spanien där flygplanet 
hade tillverkats. – Däremot fann Skellefteå TR i sin dom 2018-03-08, mål nr T 1012-13, i det 
s.k. Boliden-målet avseende rätt till skadestånd för personskada som drabbat 796 chilenska 
privatpersoner, genom Bolidens sätt att överlåta och transportera arsenikhaltigt våtverksslam i 
Chile (under 1980-talet), att skadeortens lag var att tillämpa som den lag som bäst tillgodoser 
de skadelidandes intressen. Yrkandet om skadestånd lämnades dock utan bifall vid domstolens 
tillämpning av chilensk lag. – Noteras bör att Rom II-förordningen gäller för skadevållande 
händelser som inträffar efter dess ikraftträdande, se artikel 31. Denna begränsning medför att 
många typer av situationer som i och för sig omfattas av förordningens tillämpningsområde i 
sak inte kan direkt bedömas enligt den.
22 Jfr M. Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, åttonde upplagan, Norstedts 
Juridik 2014, s. 256. Bogdan betraktar det som en öppen fråga om Rom II-förordningens lag-
valsregler är att tillämpa analogt i situationer som uttryckligen undantagits.
23 De kriterier som skadeståndslagen anger för beräkning av den ersättning som ska utgå för 
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Sådana regler finns idag i Haagprotokollet om tillämplig lag för rätten 
till underhåll som gäller för sådan underhållsskyldighet som har sin grund 
i familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller svågerlagsförhållande (artikel 1). 
Detta kriterium är uppfyllt i relationen mellan Z och hans föräldrar. Rätten 
till underhåll styrs i första hand av lagen i den stat där den underhållsberätti-
gade har hemvist (artikel 3), vilket i detta fall medför en tillämpning av kine-
sisk rätt. Något annat följer inte heller av protokollets särskilda regler som 
huvudsakligen avser att värna om att en underhållsskyldighet kan göras gäl-
lande.24 Både de underhållsberättigade föräldrarnas och sonens anknytning 
till Kina är för starkt för att en tillämpning av kinesisk rätt skulle ge vika, 
utom om parterna inför eller under tvisten kommer överens om annat.25

5.3 Scenario 2 – situationen omfattas av Rom II-förordningen 

Anta i stället att den uppkomna situationen inte anses kvalificera sig som 
tillhörande den från Rom II-förordningens tillämpningsområde undantagna 
kategorin ”utomobligatoriska förpliktelser som har sin grund i familjeför-
hållanden och förhållanden som enligt den lag som är tillämplig på sådana 
förhållanden har samma verkan, inberäknat underhållsskyldighet”. Det 
rör sig om ett rekvisit vars tolkning inte är helt klar i en situation som 
denna.26 De i bestämmelsen avsedda familjeförhållanden förtydligas i en 
ingresspunkt till förordningen som avseende förhållanden mellan föräldrar 
och barn, mellan makar, mellan besvågrade samt mellan släktingar på sido-
linjen.27 Bogdan anger som exempel (på de undantagna anspråken) skade-
ståndsanspråk på grund av utebliven betalning av familjerättsligt underhåll 
eller sabotage av umgängesrätt.28

Tills EU-domstolen kommit fram till annat förefaller det rimligt att anta 
att en skyldighet att utge skadestånd till mordoffrens anhöriga omfattas 
av Rom II-förordningen.29 Enligt förordningen gäller lagen i det land där 

förlust av underhåll i 5 kap. 2–4 §§ synes å andra sidan kunna gälla endast om svensk lag är 
tillämpligt underhållsstatut.
24 Se särskilt artikel 4 i protokollet.
25 Se artikel 7 i protokollet.
26 Jfr Hellner som anser att ”frågan om i vilken utsträckning föräldrar är skadeståndsskyldiga 
för sina barns handlingar” omfattas av Rom II-förordningen och faller alltså utanför undanta-
get i artikel 1.2 c). Se M. Hellner, Rom II-förordningen. Tillämplig lag för utomobligatoriska 
förpliktelser, Norstedts Juridik 2014, s. 56.
27 Ingresspunkt nr 10.
28 Se M. Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, åttonde upplagan, Norstedts 
Juridik 2014, s. 256, not 4.
29 Rom II-förordningen gäller för utomobligatoriska förpliktelser på privaträttens område, 
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skadan uppkommer (artikel 4). Skadans uppkomstland ska tolkas EU-auto-
nomt.30 Enligt den förtydligande ingresspunkten i förordningen avses det 
land där personskadan uppstår.31 I och med att Z bragtes om livet i Sverige 
har den direkta skadan uppkommit här i landet. Svensk lag styr alltså över 
föräldrarnas rätt till skadestånd.

5.4 Den prejudiciella frågan

Såsom tidigare påpekats uppkom sonens underhållsskyldighet gentemot 
föräldrarna som en prejudiciell fråga att bedömas vid tillämpning av skade-
ståndsrättsliga regler. Hur en prejudiciell fråga ska bedömas är fortfarande 
huvudsakligen oreglerat i EU-rätten, så varje medlemsstat bedömer själv. 
Alternativen är dock begränsade. De består av att pröva frågan enligt samma 
lagvalsregler som i forumlandet skulle gälla om frågan om underhåll upp-
kom som en självständig fråga eller att underkasta bedömningen lagen i den 
stat som gäller själva huvudfrågan i målet, i detta fall rätten till skadestånd. 
Den förra metoden (lex fori-metoden) förespråkades i fallet ”Z” av Pålsson, 
medan Brottsskadenämnden synes ha följt den andra metoden (lex causae-
metoden). Båda modellerna får stöd av svensk internationellt privaträttslig 
praxis, även om övervägande skäl normalt ansetts tala för en tillämpning 
av lex fori-metoden.32

6 Den avvikande svenska rätten?
Denna uppsats har i första handlat om efterlevandes rätt till ersättning för 
förlust till underhåll efter en i Sverige mördad kinesisk medborgare med 
hemvist i Kina. Den kinesiska rättens position om att vuxna barn är under-
hållsskyldiga gentemot sina föräldrar är ingalunda något kinesiskt särdrag. I 

när en s.k. lagkonflikt är aktuell. Tillämpningsområdet ”på privaträttens område” ges i EU-
sammanhang, av hävd, en vid tolkning.
30 Det finns en hel del förhandsbesked från EU-domstolen avseende hur rekvisitet ”den ort där 
skadan inträffade” i domsrättsreglerna i EU:s s.k. Bryssel I-förordning (EG, nr 44/2001 om 
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område) 
ska tolkas. Frågeställningen aktualiseras dock då i en annan kontext än den nu aktuella, i och 
med att det då handlar om att ta ställning till en alternativ domsrättsmöjlighet, vid sidan av att 
talan enligt huvudregeln ska väckas i den EU-stat där svaranden har hemvist.
31 Ingresspunkt nr 17. De undantag från huvudregeln som medges i artikel 4 till förmån för 
tillämpning av en annan stats lag, nämligen att den skadelidande och den skadevållaren har 
sin vanliga vistelseort i ett och samma (annat) land (art. 4.2) eller att det finns en uppenbart 
närmare anknytning till ett annat land (art. 4.3,) saknar relevans i det aktuella fallet.
32 Se närmare M. Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, åttonde upplagan, 
Norstedts Juridik 2014, s. 105–109.
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tidningsartiklar i Sverige framställs den dock gärna som sådan.33 Den betung-
ande underhållsskyldigheten gentemot föräldrarna anges som en viktig (men 
kortsiktig) förklaring till varför kinesiska familjer anser sig inte ha råd att 
ha fler än ett barn och varför Kinas avskaffande av ”ettbarnspolitiken” år 
2015 inte fått någon nämnvärd effekt.34 Vuxna barns underhållsskyldig-
het gentemot föräldrarna är tvärtom den globalt gällande huvud regeln och 
vanlig även i Europa, de nordiska ”välfärdsstaterna” undantagna. I och 
med ”europeiseringen” av Sveriges internationella privaträtt förefaller det 
idag uteslutet att framgångsrikt här kunna åberopa s.k. ordre public, för att 
slippa betala underhåll till föräldrarna enligt tillämplig utländsk lag. Sådan 
underhållsskyldighet regleras dessutom särskilt och på ett för de underhålls-
berättigade gynnsamt sätt i det numera i Sverige gällande Haagprotokollet 
om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet.

Under rättegången mot terroristen Akilov lär anhöriga till de utländska 
dödsoffren ha kritiserat nivån på skadestånd enligt svensk lag som mycket 
låg i internationell jämförelse. En förstärkning har visserligen skett både 
genom lagstiftning och rättstillämpning. Sålunda infördes år 2001 rätt till 
ersättning för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som 
stod den avlidne särskilt nära.35 Samtliga anhöriga, inklusive föräldrar och 
syskon, till de fem dödsoffer som Akilov skördade krävde ersättning inte 
bara för sådan personskada utan även för kränkning, för vardera formen 
à 150 000 kr, sammanlagt alltså 300 000 kr per person. Med 5 kap. 2 § 
punkten 3 skadeståndslagen som rättslig grund (”personskada som till följd 
av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära”) beviljade 
TR både föräldrar och syskon 60 000 kr vardera som anhörigersättning.36 
Inte minst av hänsyn till HD:s prejudikatbildning där schablonbeloppet på 
60 000 kr fastställts som ersättning vid uppsåtligt dödande37 ansågs något 
högre belopp inte kunna utdömas. De anhörigs krav på kränkningsersätt-
ning lämnades utan bifall.38 Varken lagtext (2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § ska-
deståndslagen) eller de bakomliggande lagmotiven bedömdes kunna lämna 

33 Se t.ex. O. Wong, ”Svärmor ’jävligast i Kina’ – men har partiet bakom sig”. Svenska Dag-
bladet, Krönika, Familjepolitik 11 augusti 2018, s. 30.
34 Denna politik tillämpades sedan 1979. Dessförinnan var det vanligt med stora barnskaror 
i familjen.
35 Se 5 kap. 2 § 1 st. punkten 3 skadeståndslagen.
36 Stockholms TR, Avdelning 4, Dom 2018-06-07, Mål nr B 4708-17.
37 Se NJA 2017 s. 1208. Se även motiveringen i Akilov-domen, avsnitt 4.4.3 (Anhörigersätt-
ning).
38 Domen överklagades i skadeståndsdelen av en förälder till den mördade 11-åriga flickan 
som var svensk medborgare med hemvist i Sverige. Några internationellt privaträttsliga fråge-
ställningar stod alltså inte på spel.
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något utrymme att bevilja ersättning för kränkning till andra än den mot 
vilken brottet riktats.39 Att familjemedlemmar till personer vars död är en 
direkt följd av ett terroristbrott kan betraktas som direkta brottsoffer enligt 
ett EU-direktiv rubbade inte domstolens bedömning som angavs utgå från 
gällande rätt. (Det aktuella direktivet ska ha genomförts i svensk rätt senast 
den 8 september 2018.40) Anspråk på ersättning för förlust av underhåll 
prövades inte i samband med Akilov-målet.

7  Den undanskymda lagvalsproblematiken  
– Akilov-målet som exempel

Skadeståndsanspråken i Akilov-målet synes uteslutande ha prövats enligt 
svensk rätt. Ingenting i domen tyder heller på att ersättning skulle ha yrkats 
enligt utländsk lag. Med hänsyn till att två av dödsoffren (dvs. den belgiska 
turisten och den brittiska medborgaren), liksom deras i Belgien respektive 
Storbritannien bosatta anhöriga, hade tydliga anknytningar till utlandet är 
det dock befogat att fråga sig om tillämpningen av svensk lag på skadestånd 
i deras fall är given och förenlig med Rom II-förordningen. Såsom nämnts 
är förordningens huvudregel tillämpning av lagen i det land där skadan 
uppkommer (lex loci damni), i motsats till den i svensk rätt tidigare gäl-
lande huvudregeln om tillämpning av lagen i det land där den skadevållande 
handlingen företogs (lex loci delicti). Dessa två kan givetvis sammanfalla.

Var skadan har uppkommit är ett rekvisit som ska tolkas EU-autonomt.41 
Enligt vägledningen i Rom II-förordningens ingresspunkt 17 bör tillämp-
lig lag bestämmas på grundval av var skadan uppkommer, oavsett i vilket 
eller vilka länder indirekta följder kan inträffa. I händelse av personskada 
bör enligt samma ingresspunkt skadan anses ha uppkommit i det land där 
personskadan uppstår. Eftersom både terroristhandlingen och den direkta 
personskadan (i vart fall avseende den avlidne) inträffar i samma land, synes 
övergången i svensk internationell privaträtt från handlingsorten till skade-
orten, genom ikraftträdandet av Rom II-förordningen, inte ha någon effekt 
i detta fall. Att personskadan enligt svensk skadeståndslag inte är begränsad 
till dödsoffret utan också kan drabba nära anhöriga42 är en omständighet 

39 Kränkningsersättning avser att kompensera känslor som den kränkande handlingen har 
framkallat, såsom rädsla, skam eller liknande, se domsmotivering avsnitt 4.4.1 (Rättsliga 
utgångspunkter).
40 Europaparlamentets och Rådets direktiv [EU] 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekäm-
pande av terrorism.
41 Se ovan avsnitt 5.1.
42 Skadeståndslagen 5 kap. 1 § 3 st.
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som får relevans först om svensk lag befunnits vara tillämplig på rätten till 
skadestånd.

Det förefaller nog mest naturligt, i vart fall enligt gällande rätt, att betrak-
ta det lidande som offrens anhöriga utsatts för som indirekta skador.43 Följ-
aktligen bör sådana yrkanden inte föranleda ett självständigt lagval (vilket 
i så fall hade kunnat medföra en tillämpning av belgisk respektive brittisk 
rätt), utan de ska bedömas enligt den lag som gäller för den direkta skadan. 
Att de anhörigas skadeståndsanspråk bedömdes enligt svensk lag förefaller 
således invändningsfritt i sak. Domen hade dock vunnit i internationell tro-
värdighet om motiveringen hade tagit Rom II-förordningen i beaktande.44

Vem betalar det utdömda skadeståndet om Akilov själv inte kan betala? 

I slutändan, i den mån som den ersättningsgilla skadan inte täcks av andra 
försäkringar,45 är det Brottsoffermyndigheten, alltså den svenska staten, 
som är betalningsskyldig.

PS.

Lena Holmqvist blev en av mina första svenska vänner när jag hösten 1978 
kom till Uppsala som gästforskare. De uppsaliensiska straffrättsforskarnas 
födelsedagar firades festligt under många år, under Alvar Nelsons ledning. 
Burken med bruna bönor var en given present, och den gick runt bland 
födelsedagsbarnen i drygt ett decennium, tills den bedömdes vara explosiv 
vara. Jag hoppas att Lena upplever mitt bidrag i klass med de övriga mer 
oväntade presenterna, såsom lösa tänder.

43 Se även M. Hellner, Rom II-förordningen. Tillämplig lag för utomobligatoriska förplik-
telser, Norstedts Juridik 2014, s. 111, med vidare hänvisning till EU-domstolens tolkningar.
44 En förklaring till att så inte skett kan vara att de anhöriga fört sin talan med utgångspunkt 
i svensk skadeståndsrätt. Eftersom skadeståndsfrågor betraktas som dispositiva har domsto-
len därför (kanske) inte ansett sig behöva beakta internationellt privaträttsliga lagvalsregler. 
Rätten att disponera över EU-rättsliga lagvalsregler är dock inte given. Om denna problematik, 
se M. Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, Iustus Förlag 1997, s. 119 ff.
45 I detta fall skulle enligt TR avräkning ske för den trafikskadeersättning (från det försäk-
ringsbolag där lastbilen var försäkrad) som hade utbetalats till vissa anhöriga. Avräkning ska 
däremot inte ske när en försäkring motsvaras av sparande på den skadelidandes sida, se domen 
avsnitt 4.3.3 (Anhörigersättning).


