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Sammanfattning 
 
Skadestånd i gränsöverskridande brottmål är ett ämne som berör frågor om såväl 

domstols internationella behörighet som frågor om lagval. I uppsatsen har särskilt 

frågor om behörighet och lagval diskuterats för det fall det enskilda anspråket 

avskiljs från brottmålet. Är det självklart att svensk lag ska tillämpas på hela 

brottmålsprocessen eller ska det vara annorlunda vid handläggningen av det 

enskilda anspråket? 

Frågan om domstols internationella behörighet uppmärksammas sällan i 

domstol, medan bestämmelserna i 2 kap. BrB gör det. När domstolen konstaterat 

att den är behörig enligt BrB har svensk lag, som regel, tillämpats på hela 

processen. Det är något som ifrågasätts i uppsatsen.  

Uppsatsen har också tagit ställning till frågan om vem som ansvarar för att 

utländsk rätt ska uppmärksammas. Vidare har uppsatsen belyst problemet att 

tillämpningen av skadeståndsrättsliga principer varierar beroende på vilken 

myndighet som handlägger frågan. Sammanfattningsvis är det min uppfattning att 

lagvalsfrågor inte hanteras enligt gällande rätt. 

Ett annat problem som uppmärksammas är att EU:s Bryssel I a-förordning och 

Rom II-förordning får något av en fakultativ ställning i svensk rätt i så kallade 

blandade mål – det vill säga när domstolen handlägger brottmålet och tvistemålet 

gemensamt i en och samma rättegång. 

Uppsatsen illustrerar att svensk nationell lagstiftning i fråga om behörighet och 

lagval behöver ses över för att bättre samspela med unionsrättsliga bestämmelser 

i skadeståndsfrågor i gränsöverskridande brottmål. En av slutsatserna i uppsatsen 

är att de oklarheter som föreligger i dessa avseenden leder till rättsosäkerhet.  

 

 

 

 



  
 
 
 
 

Abstract 
 
This master thesis illustrates and analyzes the various problems which might occur 

when dealing with questions of damages in cross-border criminal cases.  

In the Nordic legal systems the tradition is to join the private claim with the 

criminal case and handle them together in the criminal trial procedure. In Sweden 

the criminal case is decided under the Swedish Criminal Code (brottsbalken, SFS 

1962:700) while the question of indemnity liability is decided under the Tort 

Liability Act (skadeståndslagen, SFS 1972:207) which is a part of the civil 

procedural law.  

In modern days Internet is often used as an aid to commit crimes. The Internet-

related crimes have increased during the past decades. The perpetrator in one 

country can, by using Internet, commit crimes towards victims in other countries. 

Accordingly, I have analyzed the following questions: How should the courts’ 

international jurisdiction be decided when dealing with a private claim in a 

criminal case? Furthermore, which law is applicable when deciding the private 

claim? Other issues concern under what circumstances a court can separate the 

private claim from the criminal case.  

My analysis may shed some light on the needs of updating national regulations 

in these questions.  

Some of the issues this master thesis focuses on are that the                            

Brussels Ibis Regulation and Rome II Regulation is treated as optional law instead 

of non-optional law. These instruments are to have priority as they originate in   

EU law. 

This master thesis shows that these issues must be dealt with in order to have 

confidence in the legal system and also to defend the rule of law such as legal 

security and foreseeability. 
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1 Inledning 
 Introduktion till ämnet 

I ett massmedialt uppmärksammat mål1 (nedan kallat Sexualbrottet I) från Uppsala 

tingsrätt uppkom frågor om gränsöverskridande brottslighet över internet.2 Åtalet 

gällde en man, bosatt i Sverige, som genom diverse mobil- och datorapplikationer 

– som KiK, Skype och liknande – sökt upp unga flickor. Efter en kort tids kontakt 

med de unga flickorna framställde gärningsmannen hot riktade mot flickorna och 

deras familjer. Hoten gick ut på att gärningsmannen skulle lägga ut bilder på 

flickorna med en bildtext som uppmanade folk att söka upp flickorna, våldta dem 

och döda deras familjer.3 Brotten fullbordades genom att gärningsmannen 

instruerat flickorna att utföra olika sexuella handlingar och visa upp detta i 

webbkamera för gärningsmannen.  

Målsägandena var minderåriga flickor bosatta i USA, Kanada och 

Storbritannien. Målet hade alltså en tydlig utlandsanknytning. En fråga som 

                                            
 
1 Uppsala tingsrätts dom av den 30 november 2017 i mål B 3216-16 som överklagades till Svea hovrätt 

i dom av den 16 april 2018 i mål B 11734-17, i vilket HD inte meddelade prövningstillstånd. För det 
senare, se beslut i HD av den 4 juli 2018 i mål B 2307-18. (Nedan kallat ”Sexualbrottet I”.) 

2 En av de uppseendeväckande omständigheterna i målet var bland annat att det var första gången 
någon dömdes för våldtäkt utan att vara fysiskt närvarande hos målsäganden. Enligt förarbetena till 
då gällande lag framkom att för att någon ska dömas för våldtäkt utan att vara fysiskt närvarande 
krävs att den kränkning målsäganden utsätts för ska vara lika allvarlig som vid ett påtvingat samlag 
(prop. 2012/13:111 s. 111 f.). Det ska dock uppmärksammas att sexuallagstiftningen har förändrats 
sedan den 1 juli 2018. I förarbetena till ändringen har det diskuterats kring sexualbrott som begås på 
distans. Det har klargjorts att våldtäkt inte längre anses vara ett egenhändigt brott, där 
gärningsmannens fysiska medverkan krävs för brottets fullbordan (se prop. 2017/18:177 s. 98). 
Genom den nya sexuallagstiftningen kan straffansvar för våldtäkt inträda även om brottet begås med 
hjälp av internet (a.prop. s. 43 ff.). Se även NJA 2015 s. 501.  

3 Uppsala tingsrätts dom av den 30 november 2017 i mål B 3216-16 s. 17. 

Inom detta område må hänvisas till /…/ bestämmelserna i brottsbalkens andra 
kapitel om tillämpligheten av svensk lag. De kunna någon gång få betydelse i 
internationellt privaträttsliga frågor t.ex. om skadestånd. 
– Hilding Eek (Internationell privaträtt; metod och material, Eek 1967 s. 50) 
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tingsrätten hade att ta ställning till var sin internationella behörighet och enligt 

vilken rättsordning det enskilda anspråket skulle bedömas. Tingsrätten tog 

emellertid inte uttryckligen ställning till sin internationella behörighet. Inte heller 

gjordes något lagval i skadeståndsdelen. Målsägandena tillerkändes istället 

skadestånd med tillämpning av skadeståndslagen (1972:207) (SkL).  

Problematiken som Sexualbrottet I ger upphov till är bland annat IP-rättsliga 

frågor om behörighet och lagval i gränsöverskridande brottmål. Det är sådant som 

kommer att behandlas i denna uppsats.   

Ämnet IP-rätt behandlar något förenklat frågor som kan uppstå när en tvist har 

anknytning till flera länder.4 Endast civilrättsliga frågor, som exempelvis 

skadestånd, äktenskap och arv, omfattas av IP-rätten.5 De centrala IP-rättsliga 

frågorna gäller behörighet, vilken lag som ska tillämpas samt erkännande och 

verkställighet av utländska domar i den egna staten.  

Ämnet kompliceras av att IP-rätten består av en hel del oskrivna regler och 

principer. Inom IP-rättens område finns det frågor som fortfarande är outforskade 

och olösta. Sådana frågor gäller behörighet och lagval i ett enskilt anspråk inom 

ramen för brottmålsprocessen.  

I modernare tid när hela världen med hjälp av internet kan utgöra en brottslig 

spelplan omkullkastas det traditionella tänkesättet vilket leder till att IP-rätten får 

förnyad aktualitet i en straffrättslig kontext.  

Inom ramen för brottmålsprocessen yrkas det ofta på skadestånd (som är en 

civilrättslig fråga). Det kan ifrågasättas om den traditionella IP-rätten får sitt fulla 

genomslag när den aktualiseras inom ramen för en brottmålsprocess.  

 Civilprocessen i brottmål och kopplingen till IP-rätten 
1.2.1 Den straffrättsliga delen 
En del i brottmålsprocessen är att utreda gärningsmannens skuld. En annan del är 

att ta ställning till vissa processuella frågor som exempelvis preskription och 

                                            
 
4 Gihl s. 280 f. 
5 Bogdan 2014 s. 20. 
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rättegångshinder. Utöver sådana frågor ska domstolen först ta ställning till om den 

överhuvudtaget är behörig att handlägga åtalsfrågan i mål med internationell 

anknytning.  

När brottet har en internationell anknytning ska domstolen nämligen pröva om 

den är behörig att handlägga åtalet enligt 2 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB). 

Om svensk domstol finner sig behörig ska det enligt                                                             

19 kap. rättegångsbalken (1942:740) (RB) fastställas vilken svensk domstol som 

är behörig att pröva åtalet.  

1.2.2 Den civilrättsliga delen 
En del i brottmålsprocessen kan utgöras av en civilprocessuell del, nämligen det 

skadeståndsrättsliga anspråket på gärningsmannen från brottsoffret – ett så kallat 

enskilt anspråk. Det enskilda anspråket är ett civilrättsligt anspråk vilket 

aktualiserar de civilprocessuella reglerna för tvistemål.6 I sådana fall kan frågor 

om domstols internationella behörighet i skadeståndsmål och frågor om lagval 

uppkomma.  

Frågor om domstols internationella behörighet avgörs med tillämpning av 

Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av                                    

den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) (Bryssel I a-

förordningen)7 och i vissa fall med stöd av RB.  

Frågan om tillämplig lag avgörs av Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska 

förpliktelser (Rom II-förordningen)8.   

                                            
 
6 Rättegång II s. 211. I förarbetena betonades särskilt att det är parterna som förfogar över anspråket 

när det gäller frågor om bevisning och utredning i ett enskilt anspråk (NJA II 1943 s. 290.                         
I NJA 2016 s. 791 p. 4 betonade HD att ett enskilt anspråk är ett dispositivt tvistemål). I och med att 
det är ett civilrättsligt anspråk kan parterna, inom ramen för sin partsautonomi, förlikas eller välja 
tillämplig lag i skadeståndsfrågan. 

7 EUT L 351, 20.12.2012, s. 1. 
8 EUT L 351, 31.7.2007, s. 40. 
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Följaktligen är det i samband med handläggning av de civilrättsliga frågorna 

inom ramen för brottmålsprocessen som IP-rätten aktualiseras i de fall det finns en 

internationell anknytning.  

 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen kommer i huvudsak utgå från följande omständigheter, som 

exemplifierats ovan (i avsnitt 1.1) i brottmålet från Uppsala tingsrätt. 

Gärningsmannen begår brottet på svenskt territorium, har hemvist i Sverige medan 

målsägandena finns i utlandet, som är platsen för där skadan uppkommer.  

Därför är huvudsyftet med förevarande uppsats att utreda och analysera frågor 

om skadestånd i den civilprocessuella delen av ett gränsöverskridande brottmål. 

Det innebär att vissa internationellt privat- och processrättsliga frågor om domstols 

internationella behörighet och lagvalsfrågor behöver utredas närmare. 

I och med att IP-rätten traditionellt sett avser civilrättsliga frågor är tanken med 

syftet att utreda om IP-rätten får fullt genomslag när den aktualiseras i 

skadeståndsfrågor i gränsöverskridande brottmål. För att uppnå huvudsyftet 

kommer följande frågor utredas.  

 

1. På vilka bestämmelser kan en svensk domstol grunda sin internationella 

behörighet, det vill säga när kan en svensk domstol handlägga mål med 

internationell anknytning?  

2. Vilka utomobligatoriska anspråk omfattas av Rom II-förordningen?  

3. Hur ska den tillämpliga lagen fastställas i fråga om det civilrättsliga 

anspråket i brottmålsrättegången?  

 

För att uppnå huvudsyftet behöver jag också ta ställning till andra frågor som är av 

mer praktisk natur. Det gäller processuella frågor om vem som ansvarar för att 

uppmärksamma de IP-rättsliga frågorna inom ramen för brottmålsprocessen. 

Därför kommer jag utreda vilket ansvar åklagare respektive domstol har för att 

uppmärksamma IP-rättsliga frågor i samband med handläggning av det enskilda 
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anspråket när det är kumulerat med brottmålet i mål med internationell 

anknytning.9 Jag kommer också utreda frågan om, och i sådana fall i vilken 

omfattning, bestämmelserna i brottsskadelagen (2014:322) (BrSkL) omfattas av 

den IP-rättsliga regleringen.  

Mot bakgrund av att frågeställningarna i uppsatsen avser att utröna hur IP-rätten 

tillämpas i domstolar och rättstillämpande myndigheter kommer uppsatsen i vissa 

delar anlägga ett handläggningsperspektiv.10 

 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att analysera frågor om behörighet och lagval i 

skadestånd inom ramen för en brottmålsrättegång i Sverige, med fokus på brott 

som begås i Sverige mot målsäganden i utlandet. Uppsatsen kommer inte utreda 

behörighetsfrågor inom tillämpningsområdet för Luganokonventionen11 eller 

Bryssel I-förordningen12. Skälet till det är att Bryssel I a-förordningen reglerar 

sådana frågor som de andra nämnda instrumenten reglerar. Den största skillnaden 

instrumenten emellan är vilka länder som omfattas av respektive regelverk och 

deras tillämplighet i tiden. Ännu ett skäl till att endast Bryssel I a-förordningen 

diskuteras i uppsatsen är att det mellan Bryssel I a-förordningen, Bryssel I-

förordningen och Brysselkonventionen13 råder kontinuitet.14 

Jag kommer huvudsakligen avgränsa uppsatsen genom att utreda direkta skador 

inträffade efter den 11 januari 2009 med vissa undantag.15 Det innebär att jag inte 

kommer att utreda behörighets- eller lagvalsfrågor vid indirekta skador som 

                                            
 
9 Jag har uppmärksammat att det även från en av HD:s ledamöter uttryckts viss förväntan över att få 

handlägga IP-rättsliga skadeståndsmål. Det framkommer av HD:s verksamhetsberättelse för år 2019 
s. 10 där justitierådet Renfors uttalar att ”det skulle vara jättekul att få sätta tänderna i frågor /…/ 
[om] t.ex. domstols behörighet i skadeståndsmål /…/.” 

10 I bilaga II till uppsatsen finns ett flödesschema för att illustrera problematiken på ett relativt enkelt 
sätt.  

11 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3. 
12 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1. 
13 EGT L 299, 31.12.1972, s. 32. 
14 Se fotnot 52 för upplysning om relationen mellan dessa tre instrument.  
15 Skälet till det är att Rom II-förordningen, som reglerar frågan om lagval i utomobligatoriska 

förpliktelser, enligt artiklarna 31 och 32 är tillämplig på skadevållande händelser som inträffat efter 
den 11 januari 2009. 
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exempelvis anhörigersättning, mer än att notera det upplysningsvis. De 

skadeståndsgrundande gärningarna som uppsatsen tar sikte på är framförallt 

brotten mot person (3 kap. BrB) och sexualbrotten (6 kap. BrB) även om vissa 

andra kan förekomma.  

Ett av syftena med uppsatsen som beskrivits i föregående avsnitt är att avgöra 

vem som ansvarar för att IP-rättsliga frågor uppmärksammas. För att uppsatsen 

inte ska bli alltför omfattande i denna del kommer jag att avgränsa uppsatsen på så 

vis att jag inte kommer utreda frågan om hur den utländska rätten ska bevisas eller 

utredas för det fall domstol eller åklagare kommer fram till att utländsk rätt ska 

tillämpas i ett visst mål.16 Syftet är istället att avgöra när utländsk rätt ska 

tillämpas. 

Dessutom kommer jag inte att utreda vissa andra skadeståndsrättsliga frågor 

som kan uppstå på grund av brott. Därför kommer uppsatsen inte att behandla 

frågor om så kallad frysning, som bygger på unionsrätten.17 Frysning innebär i 

korthet att viss egendom kan omhändertas och överflyttas för bland annat 

bevissäkring.18 

 Rättsdogmatisk metod 
Den rättsdogmatiska metoden beskrivs ofta som att man ska försöka rekonstruera 

en rättsregel eller försöka rekonstruera lösningen av ett rättsligt problem.19 

Uttalandet kan appliceras på frågeställningarna i denna uppsats. Vid en första 

anblick på frågeställningarna framstår det som rimligt att jag försöker rekonstruera 

                                            
 
16 Den intresserade läsaren hänvisas i dessa frågor till Maarit Jänterä-Jareborgs bok ”Svensk domstol 

och utländsk rätt; en internationellt privat- och processrättslig studie, Iustus 1997”.  
17 Se Rådets rambeslut 2003/577RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av 

beslut om frysning av egendom eller bevismaterial. 
18 I artikel 3.1 b i rådets rambeslut anges att beslut om frysning kan tillämpas på egendom som syftar 

till att ”senare förverka egendom”. När det gäller förverkande enligt rådets rambeslut kan den 
egendomen inte användas till att ersätta skadelidande (genom att till exempel återlämna egendomen. 
Det är däremot möjligt enligt 36 kap. 1 a § brottsbalken (1962:700) (BrB). Där anges att förverkande 
inte ska ske i vissa fall, som kan vara om egendomen eller värdet kan återställas till målsäganden. 
För det senare se prop. 2004/05:135 s. 106 f. Jfr även författningskommentaren i prop. 1986/87:6    
s. 38. 

19 Kleineman s. 21. 
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lösningen på ett rättsligt problem. Jag vill hävda att jag istället försöker konstruera 

lösningen på ett rättsligt problem. Den rättsdogmatiska metoden går ut på att hitta 

källmaterial och vägledning i vissa rättsliga frågor i lagstiftning, rättspraxis, 

förarbeten och doktrin.20 Det har dock inte varit helt enkelt inom ramen för de 

aktuella frågeställningarna, eftersom sådant material inte alltid funnits tillgängligt.  

Kleineman anför att det gäller att formulera en korrekt frågeställning för att inte 

hamna fel, och nå ”felaktiga” slutsatser.21 Även Jareborg uttalar att för att nå hela 

vägen fram måste rätt sorts frågor ställas. Sådana frågor ska avse såväl forsknings- 

som vetenskapliga resultat. Jareborg anför vidare att svaret på en viss 

forskningsfråga ska vara hur verkligheten förhåller sig och hur den är medan svaret 

på ett vetenskapligt resultat handlar om hur något bör vara.22 I uppsatsen har jag 

ställt frågor som kommer att visa hur verkligheten är och hur den borde vara           

de lege ferenda. 

Det råder dock delade meningar om vad en rättsdogmatisk metod egentligen 

innefattar. Vissa hävdar att metoden inte borde kallas för rättsdogmatisk metod 

därför att detta begrepp är svårförståeligt och möjligen oförenligt med dess syfte.23 

Andra påstår att ingen egentligen vet vad den rättsdogmatiska metoden innebär.24 

Kleineman för fram att man istället kan kalla metoden för en ”rättsanalytisk 

metod”, eftersom det bättre speglar det man gör – nämligen att analysera 

rättsreglerna.25 

Inom den juridiska litteraturen verkar det åtminstone råda konsensus om att 

rättsdogmatik handlar om att avgöra vad som är gällande rätt.26 Trots detta 

svårtolkade och omstridda begrepp synes det finnas en gemensam nämnare och 

                                            
 
20 A.st. 
21 A.a. s. 23. 
22 Jareborg SvJT 2004 s. 1 och 3. 
23 Se t.ex. Kleineman s. 24 f. 
24 Sandgren TfR 2005 s. 648 f. 
25 Kleineman s. 24.  
26 Sandgren TfR 2005 s. 649 f., se även Kleineman s. 26 som hävdar att den rättsdogmatiska analysen 

handlar om att ”försöka spegla innehållet i gällande rätt”. Även Peczenik diskuterar begreppet i 
Juridikens metodproblem s. 27 ff. där han bland annat påstår att det inte finns någon ”erkänd teori 
kring begreppet [gällande rätt]”.  
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det är att rättsdogmatiken ”gå[r] ut på att åstadkomma en auktoritativ utsaga om 

gällande rätt”.27 Det är det som är avsikten med denna uppsats – att åstadkomma 

en utsaga om vad som är gällande rätt. För att åstadkomma en auktoritativ utsaga 

får man tänka som en domare.28  

För att komplicera saken ytterligare har det framförts att rättsdogmatiken är 

otidsenlig och möjligen inte särskilt vetenskaplig, varför denna metod borde 

överges – eller i vart fall moderniseras.29 Rättsdogmatiken handlar i mångt och 

mycket om samtliga tempus (imperfektum, presens och futurum) för att fastställa 

hur rättens innehåll ska tolkas och tillämpas. Genom att använda tempus som 

imperfektum och presens är det möjligt att förstå hur rätten är de lege lata. Därefter 

kan man tänka som en domare för att bilda sig en uppfattning om hur rätten borde 

vara de lege ferenda. Det kan den rättsdogmatiska metoden och analysen bidra 

med.  

Av dessa skäl använder jag mig av den rättsdogmatiska metoden i det följande. 

Det innebär att det är lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin som kommer ligga 

till grund för argumentationen och innehållet i uppsatsen. Det är sedan genom 

tillämpning av ovanstående rättskällor jag kommer att diskutera hur rätten är          

de lege lata för att därefter föreslå hur rätten borde vara de lege ferenda.  

I sammanhanget ska jag göra läsaren uppmärksam på att jag under uppsatsens 

gång i vissa delar kommer att anlägga ett handläggningsperspektiv medan andra 

delar blir ett rent analytiskt perspektiv. Skälet till det är att det ska bli tydligare för 

läsaren att ta till sig informationen i uppsatsen om det i vissa fall anläggs ett 

handläggningsperspektiv. 

                                            
 
27 Olsen SvJT 2004 s. 111 f.  
28 Jfr a.st. där Olsen anger att det gäller att besvara domarens frågor om vad som är rättsordningens 

innehåll – i sådana fall, anger hon, ska man använda domarens arbetssätt.  
29 Se Samuelsson s. 192.  
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 Material  
1.6.1 Rättskällor 
I och med att det saknas rättsfall från såväl EU-domstolen som HD som explicit 

berör lagvalsfrågan i enskilt anspråk inom ramen för en brottmålsprocess har jag 

använt mig av domar från underrätterna samt andra myndighetsbeslut för att utreda 

frågorna. Jag har kontaktat samtliga svenska domstolar för att fråga efter 

utlandsanknutna avgöranden med vissa specifika teman.30 Vidare har jag kontaktat 

polismyndigheterna31, riksenheten för internationella brott vid 

Åklagarmyndigheten32, Ekobrottsmyndigheten33, Brottsoffermyndigheten34, 

Brottsförebyggande rådet35 samt Riksrevisionen36 för att få fram ytterligare 

material. I och med att det förelegat vissa tekniska begränsningar i myndigheternas 

datorsystem med att söka fram materialet kan det finnas en felmarginal. Det är 

möjligt att det finns fler rättsfall än de jag fått men att det på grund av de tekniska 

begränsningarna inte gått att söka fram dessa. 

Utöver rättspraxis är ett materialval i uppsatsen doktrin. Skälet till det är att 

doktrinen på IP-rättens område har stor genomslagskraft i brist på prejudicerande 

avgöranden.37  

                                            
 
30 Jag sände min fråga, den 13 november 2019, till landets 48 tingsrätter, de sex hovrätterna och till 

HD. Av dessa har (per den 20 mars 2020) 39 tingsrätter, fem hovrätter och HD besvarat min 
förfrågan. Av flertalet inkomna svar anges att deras IT-system inte är uppbyggt på det sättet att man 
kan söka på medborgarskap eller utlandsadresser. Det generella svaret har varit att det inte har gått 
att söka fram de begärda uppgifterna. Vissa tingsrätter, och någon hovrätt, har dock ansträngt sig 
litet extra och skickat frågan vidare till de dömande enheterna, för det fall någon rådman eller annan 
kände till något avgörande med de särskilda kriterierna. Det medförde att fem avgöranden inkom. 

31 Polismyndigheterna svarade den 21 november 2019 att ”utifrån din frågeställning och de system vi 
har [inte kan] ta fram sådana ärenden som du efterfrågar”. 
32 Efter telefonsamtal med en chefsåklagare har jag fått ytterligare handlingar. 
33 Ekobrottsmyndigheten svarade, den 15 november 2019, genom en verksamhetsutvecklare att ”det 

finns tyvärr ingen möjlighet att söka i myndighetens verksamhetssystem enligt de kriterier du angett. 
Jag har hört efter med åklagare vid myndigheten och fått uppgift om ett mål där dom meddelats av 
hovrätten för västra Sverige 2019-06-05 och som passar in på dina kriterier. Det rör sig om mål  
B 1316-19 och B 1579-19”.  

34 Brottsoffermyndigheten, som gjort gedigna efterforskningar för att finna begärda handlingar, har 
skickat sju beslut som rör frågan om brottsskadeersättning. 

35 Brå svarade, den 15 november 2019, genom en verksjurist att de inte för statistik för brott som riktar 
sig mot personer som befinner sig i utlandet och därför inte kan finna efterfrågade handlingar.  

36 Riksrevisionen har, på begäran, tagit fram dagboksblad ur granskningsrapporten RIR 2015:21. Ur 
denna beställde jag en handling, upprättad av Europeiska unionens råd.  

37 Jfr Bogdan 2014 s. 17 f., Jänterä-Jareborg 1997 s. 30 samt Eek 1967 s. 43 f. 
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1.6.2 Statistik 
När internet används vid brottslighet innebär det att den brottsliga spelplanen 

utvidgas till att omfatta hela världen. Att begå brott i olika länder samtidigt och 

mot flera personer har blivit enklare. Statistiken antyder att internetbrotten och 

distansdeliktbrotten ökar. Det krävs inte längre att gärningsmannen deltar fysiskt 

vid brottsutförandet utan det är fullt möjligt att numera begå brott mot ett stort 

antal målsäganden över landgränserna med hjälp av internet. 

Syftet med statistiken är att illustrera i vilken omfattning den 

gränsöverskridande brottsligheten ökar. I bilaga I finns information och statistik 

om hur den it-relaterade brottsligheten har utvecklats över tid. 

 Terminologi 
1.7.1 Osjälvständiga brottsformer 
Inom straffrätten talas det om osjälvständiga brottsformer. Att de är osjälvständiga 

innebär att de endast kan vara aktuella när det finns en straffbestämmelse i 

brottsbalken eller annan lagstiftning som de kan ”komplettera”. De osjälvständiga 

brotten är brott som är på väg att fullbordas, som försök, förberedelse och 

stämpling och även brott som flera kan medverka till.38                                             

1.7.2 Hjälpmedel 
I uppsatsen beskrivs att internet är ett hjälpmedel vid brottsutförandet. För att 

klargöra vad som menas med hjälpmedel i detta sammanhang kan följande 

konstateras. 

I 23 kap. 2 § första stycket 2 BrB anges att ”[d]en som /…/ tar annan liknande 

befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett 

brott /…/” kan dömas i vissa fall. Enligt doktrinen anges att rekvisitet ”särskilt 

ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott” ska vara teknikneutralt och ta 

hänsyn till den tekniska utvecklingen och därmed innefatta nya metoder som 

används för att begå brott.39 Att en mobiltelefon som är falskprogrammerad och en 

                                            
 
38 Kriminalrättens grunder s. 396. De osjälvständiga brotten finns i 23 kap. BrB.  
39 Jfr a.a. s. 418.  
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del i en brottsplan ter sig mer naturligt att betrakta som ett hjälpmedel vid ett brott, 

än en internetuppkoppling, som endast är ett led ”på vägen” till såväl ett 

självständigt som ett osjälvständigt brott.40 

En annan avgörande faktor för om något ska kunna anses vara ett brottsligt 

hjälpmedel är att hjälpmedlet ska vara tänkt att användas vid brottets fullbordan. 

Med andra ord måste internetuppkopplingen på något vis användas vid brottets 

fullbordan och inte endast vid förberedelse av brottet.41 Det går att påstå att 

internetuppkopplingen per se ger en möjlighet att fullborda brottet men att betrakta 

internet och därmed internetuppkopplingen som ett hjälpmedel vore långsökt. Om 

man anser att internet eller internetuppkopplingen är ett hjälpmedel kan frågor 

uppstå om hur ett sådant hjälpmedel i sådana fall ska förverkas enligt                          

36 kap. 2 § BrB.  

Med det sagt är det klargjort att när det i uppsatsen talas om hjälpmedel avses 

inte ett hjälpmedel enligt brottsbalkens terminologi, utan snarare den vedertagna 

terminologin, som ett ”medel som underlättar något”.42 

1.7.3 Brottsoffer och gärningsman 
Uppsatsen bygger på brottmåls- och tvistemålsprocessen. Därför är det lämpligt 

att påpeka att jag i viss mån kommer att skifta mellan begreppen kärande, 

skadelidande, målsägande och brottsoffer. Detsamma gäller för begreppen 

svarande, skadevållare, gärningsman, tilltalad och åtalad.  

Skälen till skiftandet av begrepp är att det i civilprocessen talas om kärande, 

skadelidande, svarande och skadevållare medan det i straffrätten är vedertaget att 

använda uttrycken målsägande, gärningsman, tilltalad och åtalad.  

I uppsatsen görs ingen skillnad på begreppen, men beroende på sammanhanget 

de förekommer i används olika begrepp. När jag skriver om brottsoffret syftar jag 

                                            
 
40 Se rättsfallet RH 1999:11 som handlande om en mobiltelefon som programmerats för att det skulle 

gå att ringa telefonsamtal från den men med telefonnummer som tillhörde andra abonnenter. Brottet 
bedömdes som förberedelse till grovt bedrägeri och mobiltelefonen klassificerades som ett 
hjälpmedel. 

41 Se Kriminalrättens grunder s. 421 och även NJA 2007 s. 774. 
42 Svenska Akademins ordbok av år 2009. 
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på käranden, målsäganden eller den skadelidande. När jag skriver om 

gärningsmannen syftar jag på svaranden, skadevållaren, den tilltalade eller den 

åtalade. Gärningsmannen i uppsatsen är den som begått ett visst brott och därmed 

en skadevållande handling som kan leda till utomobligatoriskt skadeståndsansvar. 

1.7.4 Separation, avskiljande och kumulation 
Separation, avskiljande och kumulation är centrala begrepp i uppsatsen. I korthet 

innebär kumulation att skadeståndstalan handläggs gemensamt med brottmålet. 

Om skadeståndstalan har handlagts gemensamt med brottmålet kan domstolen 

besluta att det senare ska avskiljas från brottmålet. I sådana fall talar man om 

avskiljande eller separation. Avskiljande och separation används dock som 

synonymer i uppsatsen. Anledningen till variationen är att de används olika i såväl 

doktrin och praxis som i vissa lagrum. 

1.7.5 Lex fori, lex loci damni och lex loci delicti commissi 
Mot bakgrund av ämnets internationella karaktär har jag valt att använda de 

vedertagna latinska uttrycken som används på IP-rättens område. Det innebär att 

när det beskrivs att något handläggas enligt domstolslandets lag eller sin egen lag 

beskrivs det med uttrycket lex fori.  

När det gäller frågan om lagval finns det två huvudregler beroende på när en 

viss skada uppkommit. Den ena huvudregeln gällde fram till och med Rom II-

förordningens tillkomst medan den andra huvudregeln gäller från och med         

Rom II-förordningens tillkomst. Före Rom II-förordningen var den gällande 

huvudregeln att det var lagen i det land där den skadevållande handlingen 

uppkommit som skulle tillämpas på lagvalsfrågan – lex loci delicti commissi. Från 

och med den 11 januari 2009 som Rom II-förordningen tillämpas är huvudregeln 

att det är lagen där skadan uppstår som ska tillämpas i lagvalsfrågor – lex loci 

damni. 
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 Disposition  
Kapitel 2 behandlar behörighetsfrågan. Jag kommer där analysera och utreda de 

svårigheter som uppstår beroende på om det enskilda anspråket handläggs 

kumulerat med brottmålet eller om det separeras från brottmålet. 

I kapitel 3 utreds lagvalsfrågan. Där kommer bland annat att utredas om alla 

slags enskilda anspråk omfattas av Rom II-förordningens tillämpningsområde eller 

om det finns situationer där skadeståndsanspråket inte omfattas av förordningens 

tillämpningsområde. Därefter kommer jag uppmärksamma viss rättspraxis för att 

belysa lagvalsproblematiken som uppstår i rättstillämpningen.  

I kapitel 4 kommer redogöras för rättsläget när ett brottsoffer begär ersättning 

från Brottsoffermyndigheten. Jag kommer i kapitlet diskutera relationen mellan 

IP-rätten och brottsskadelagen. 

Mot bakgrund av att uppsatsen i vissa delar kommer inta ett 

handläggningsperspektiv har jag ägnat ett kapitel åt att utreda vissa processuella 

frågor som vem som ansvarar för att uppmärksamma den utländska rätten. Det kan 

talas om ett praktiskt kapitel som konkretiserar problematiken som framkommer i 

de teoretiska kapitlen. ”Handläggarperspektivet” beskrivs i kapitel 5. 

Handläggningskapitlet illustreras även i ett flödesschema som finns i bilaga II.  

Avslutningsvis kommer jag i kapitel 6 att reflektera över de problem jag stött 

på under uppsatsskrivandets gång samt beskriva hur jag anser rättstillämpningen 

borde vara de lege ferenda.  
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2 Behörighetsfrågan 
 Brottmålets två dimensioner 

2.1.1 Inledning 
Vanligtvis föreligger inga svårigheter att lokalisera var ett brott har begåtts. Det 

framgår som regel av omständigheterna och är sällan något som vållar särskilda 

problem. Det som däremot skulle kunna vara mer problematiskt är att avgöra om 

svensk domsrätt föreligger vid distansdelikt där gärningsmannen och brottsoffret 

befinner sig på skilda platser vid tidpunkten för brottet. Därför kommer jag i 

förevarande kapitel utreda vad som gäller i behörighetsfrågan och vad som gäller 

beroende på om det enskilda anspråket kumuleras med brottmålet eller inte. 

2.1.2 BrB och RB 
I brottmålsprocessen kan det talas om två dimensioner. Den ena dimensionen är 

behörigheten i åtalsfrågan medan den andra dimensionen är behörigheten när det 

enskilda anspråket kumuleras eller separeras från brottmålet. Behörigheten kan bli 

olika beroende på domstolens sätt att handlägga frågorna. 

I BrB och RB finns behörighetsregler som reglerar dessa två dimensioner. 

Medan BrB svarar på frågan om domstolen är behörig att handlägga internationella 

åtal svarar bestämmelserna i RB på frågan om vilken domstol som ska vara laga 

domstol respektive behörig domstol i skadeståndsfrågan. Kort sagt kan man 

uttrycka saken så att BrB lokaliserar var ett brott har begåtts. När brottet är 

lokaliserat kan RB peka ut vilken domstol som ska handlägga brottmålet 

respektive skadeståndsanspråket. 

2.1.3 Territorialitetsprincipen 
När det gäller domsrätt och lagval i brottmål med internationell anknytning finns 

det regler stadgade för detta ändamål i 2 kap. BrB under rubriken ”[o]m 

tillämpligheten av svensk lag”. Bestämmelserna i kapitlet svarar på frågan om 

svensk domstol är behörig att döma i målet och om det kan ske enligt svensk lag.43  

                                            
 
43 Internationell straffrätt s. 25. 
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Behörighet enligt 2 kap. BrB kan i huvudsak grundas på fyra olika 

anknytningskriterier: gärningsorten, gärningsmannen, gärningsobjektet och 

brottet.44 För att avgöra gärningsorten och lokalisera brottet tillämpas den så 

kallade territorialitetsprincipen. Territorialitetsprincipen anses vara allmänt erkänd 

och är den princip som tillämpas i de flesta länder.45 

Territorialitetsprincipen kommer till uttryck i 2 kap. 1 § BrB där det anges 

följande. 

”För brott som begåtts här i riket dömes efter svensk lag och vid svensk domstol. 
Detsamma gäller, om det är ovisst var brott förövats men skäl finnes antaga att det 
är begånget inom riket.” 

Av lagtexten går att utläsa att domsrätt och lagval sammanfaller. Brott som begåtts 

på det egna territoriet ger alltid svensk domsrätt. Med lagval enligt 2 kap. 1 § BrB 

avses svensk strafflag. Om en domstol finner sig behörig enligt 2 kap. BrB är det 

alltså svensk strafflag som gäller i åtalsfrågan. Lagvalsfrågor uppstår aldrig i 

brottmål, med mindre det rör sig om ett civilrättsligt anspråk.46 

Det är även viktigt att framföra att det inte endast är brott som begås i Sverige 

som är att anse som svenska brott. Utgångspunkten är att brottsbalksbrotten är 

universellt tillämpliga vilket innebär att brotten kan begås över hela världen och 

ändå prövas av svensk domstol. Det är endast om det föreligger särskilda skäl som 

brotten är nationellt begränsade och därmed inte kan handläggas vid svensk 

domstol.47 Sådana skäl skulle exempelvis kunna vara att det inte föreligger svenskt 

rättskipningsintresse och att det mot bakgrund av en viss straffbestämmelses 

skyddsomfång inte går att tolka in att det skulle finnas ett sådant intresse.  

2.1.4 Lokalisering av brott 
I avsnitt 2.1.3 har beskrivits när svenska domstolar är behöriga att döma över brott 

begångna i utlandet. Nästa fråga blir att avgöra var ett brott har begåtts.48 För att 

                                            
 
44 A.a. s. 25 ff. 
45 SOU 2002:98 s. 76. 
46 A.a. s. 74.  
47 Allmän kriminalrätt s. 240. 
48 I 19 kap. 1 § första stycket första meningen RB stadgas att forumregeln i brottmål är forum delicti, 

det vill säga där skadan uppstår eller brottet förövas. Se Olivecrona s. 108. 
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lokalisera var ett brott har begåtts tillämpas den så kallade lokaliseringsregeln. 

Lokaliseringsregeln stadgas i 2 kap. 4 § BrB. Där anges följande. 

”Brott anses begånget där den brottsliga handlingen företogs, så ock där brottet 
fullbordades eller, vid försök, det tillämnande brottet skulle hava fullbordats.” 

Av lagtexten kan utläsas att brottet har begåtts där den brottsliga handlingen 

företagits. Redan av detta stadgande borde det vara relativt enkelt, och möjligen 

självklart, att avgöra var ett brott har begåtts. Lokaliseringsregeln ger också 

upplysningen att brott anses begångna på olika ställen beroende på om det rör sig 

om ett självständigt brott eller om det rör sig om ett osjälvständigt brott.49 

 Separation eller kumulation? 
I förarbetena till RB uttalades att behörigheten vid ett enskilt anspråk blir olika 

beroende på om det enskilda anspråket kumuleras med brottmålet eller om det 

separeras från brottmålet.50 När det gäller behörighetsfrågan i enskilda anspråk, 

som är den civilrättsliga delen av ett brottmål, finns det särskilda bestämmelser att 

tillämpa.  

Det sedvanliga är att med stöd av adhesionsprincipen kumulera det enskilda 

anspråket med brottmålet. Adhesionsprincipen innebär att domstolen får 

handlägga det enskilda anspråket tillsammans med brottmålet som framgår av      

22 kap. 1 § RB.51 Om det enskilda anspråket kumuleras med brottmålet gäller        

19 kap. 1 § första stycket RB i fråga om behörighet. I sådana fall är huvudregeln 

att hela processen, vilket inkluderar det enskilda anspråket, handläggs vid den 

                                            
 
49 I NJA 1993 s. 292 anförde HD att en gammal grundsats i svensk rätt är att om en del av brottet 

begåtts i Sverige så ska man anse att brottet som helhet har begåtts i Sverige. I RH 2000:84 dömdes 
en gärningsman för mord, enligt 3 kap. 1 § BrB, trots att endast stämplingsgärningen utförts i Sverige 
medan det fullbordade brottet skett i Irak. Enligt den så kallade ubikvitetsprincipen innebär det att 
så snart någon del av ett brott begåtts inom rikets gränser föreligger domsrätt. Det spelar ingen roll 
om brottet fullbordats i Sverige eller inte (se Allmän kriminalrätt s. 243, Kriminalrättens grunder     
s. 184 och SOU 2002:98 s. 78). 

50 SOU 1938:44 s. 145. 
51 Se SOU 2007:6 s. 289. Agge anför att adhesionsprincipen är det normala och endast om det 

föreligger särskilda skäl som skadeståndstalan ska separeras från brottmålet (Agge SvJT 1936 
s. 243). 
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domstol som är behörig att handlägga brottmålet. Om domstolen däremot väljer 

att handlägga målen separat gäller andra bestämmelser i fråga om behörighet.  

I fråga om skadestånd i gränsöverskridande brottmål kan IP-rättsliga 

bestämmelser aktualiseras. Bryssel I a-förordningen aktualiseras då den bland 

annat reglerar frågan om behörighet i skadestånd när det finns en internationell 

anknytning. Till det kommer att förordningen normhierarkiskt går före nationella 

behörighetsregler. Därför bör man vid fastställande av behörighet i skadeståndsmål 

med internationell anknytning börja i unionsrättsliga bestämmelser och därefter i 

nationella bestämmelser som RB. RB kan alltså bara tillämpas för det fall Bryssel 

I a-förordningen inte är tillämplig.  

Nedan kommer jag att gå igenom de aktuella regelverken och därefter diskutera 

vilket regelverk som är tillämpligt beroende på om det enskilda anspråket 

kumuleras eller separeras från brottmålet. 

 Relevanta regleringar52 
2.3.1 Bryssel I a-förordningen  
Bryssel I a-förordningen är tillämplig på privaträttens område vilket framgår av 

artikel 1.1. Det innebär att den omfattar civilrättsliga anspråk som exempelvis 

enskilda anspråk. 

Huvudregeln i Bryssel I a-förordningen är den erkända principen actor sequitur 

forum rei, som innebär att käranden följer svaranden.53 Talan ska som huvudregel 

                                            
 
52 Mellan EU-staterna (medlemsstaterna) finns tre olika Brysselinstrument. Brysselkonventionen om 

domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område EGT L 299, 
31.12.1972, s. 32 (1968 års Brysselkonvention), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet 
av domar på privaträttens område EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Bryssel I-förordningen) samt 
Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) 
EUT L 351, 20.12.2012, s. 1 (Bryssel I a-förordningen). Den stora skillnaden instrumenten emellan 
är från vilka datum de gäller och vilka länder som omfattas av respektive instrument. Eftersom det 
råder kontinuitet mellan instrumenten kan rättspraxis meddelad i anledning av Brysselkonventionen 
och Bryssel I-förordningen användas vid tolkningen av artiklar i Bryssel I a-förordningen (skäl 34 i 
Bryssel I a-förordningen). Den följande hänvisningen till skäl och artiklar kommer enbart att göras 
till Bryssel I a-förordningen om inget annat framkommer. 

53 Skäl 15 och artikel 4.1. 
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väckas i svarandens hemviststat vilket innebär att käranden får inställa sig i 

svarandens hemviststat. Vid sidan av huvudregeln finns andra behörighetsregler 

som avser vissa särskilda situationer. För det ändamålet finns exempelvis en 

särskild behörighetsregel i artikel 7.3 som reglerar behörighet när det enskilda 

anspråket är kumulerat med brottmålet. I andra fall av utomobligatoriskt 

skadestånd kan artikel 7.2 tillämpas som reglerar skadeforum (forum delicti) i 

allmänhet.  

2.3.2 RB 
För det fall Bryssel I a-förordningen inte är tillämplig hamnar vi i autonom svensk 

rätt. Det kan till exempel röra sig om situationer när svaranden har hemvist i ett 

tredjeland. I sådana situationer tillämpas bestämmelserna i RB genom analogi.54 

Eftersom utgångspunkten i uppsatsen är att svaranden är bosatt och har hemvist i 

Sverige diskuteras inte i vilka situationer det kan vara aktuellt att grunda 

behörighet genom analogi till RB. 

I 22 kap. RB finns bestämmelser om enskilt anspråk i anledning av brott. Av     

1 § anges att det enskilda anspråket får föras i samband med åtalet. Enligt andra 

meningen i samma bestämmelse anges att om anspråket inte upptas i samband med 

åtalet ska talan föras i den stadgade ordningen som gäller för tvistemål i övrigt. I 

sådana situationer är bestämmelserna i 10 kap. RB tillämpliga, eftersom de 

bestämmelserna reglerar frågan om laga domstol i tvistemål.  

Enligt 22 kap. 5 § RB följer att det enskilda anspråket kan avskiljas från 

brottmålet om det medför ”väsentliga olägenheter” att handlägga det enskilda 

anspråket och åtalet gemensamt. Av såväl förarbetena som lagkommentaren till 

bestämmelsen framgår att domstolen när som helst kan besluta att handlägga 

målen separat.55  

I förarbetena uttalas att det främst är tidsutdräkten som ska vara skäl för att 

separera tvistemålet från brottmålet. Om det skulle krävas för stor utredning att 

                                            
 
54 Dennemark s. 51 f., Rättegång I s. 84, Bogdan 2014 s. 115 ff., Strömholm s. 102, Karlgren 1966    

s. 171, Eek 1967 s. 91 och Lindell s. 252 f. 
55 SOU 1938:44 s. 281 f. och Domstolsprocessen s. 163. Se även prop. 1987/88:1 s. 17 f.  
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fastställa det enskilda anspråket bör det handläggas i ett särskilt mål och i synnerhet 

om det innebär att skuldfrågan inte kan fastställas inom rimlig tid.56 

2.3.3 BrB 
Såsom beskrivits i avsnitt 2.1.3 gäller behörighet för brottmålet enligt 

territorialitetsprincipen som stadgas i 2 kap. 1 § BrB. I det avsnittet har också 

anförts vilka brott som är universella. Det är de universella brotten svensk domstol 

kan döma över och det är sådana brott som diskuteras i denna uppsats. Det finns 

inga skäl att ytterligare fördjupa sig i den delen, eftersom uppsatsen begränsas till 

frågor som relaterar till civilrättsliga anspråk som uppstår på grund av universella 

brottsbalksbrott.  

 Om kumulation 
När det enskilda anspråket kumuleras med brottmålet anges i                                     

artikel 7.3 Bryssel I a-förordningen följande. 
”Om talan avser enskilt anspråk i anledning av brott, [får talan väckas] vid den 
domstol där brottmålet är anhängigt, i den mån domstolen enligt sin lag är behörig 
att pröva enskilda anspråk.” 

Med ”enskilt anspråk” avses i bestämmelsen skadeståndstalan i anledning av brott 

enligt den definition som förekommer i nationell rätt i den anmodade staten, det 

vill säga i staten som har att pröva talan.57 Rekvisitet ”där brottmålet är anhängigt” 

syftar på den domstol som handlägger brottmålet och rekvisitet ”enligt sin lag” 

syftar på att det måste finnas bestämmelser i nationell rätt som skapar behörighet 

att handlägga enskilda anspråk. Om en sådan rätt inte föreligger enligt nationell 

lagstiftning kan artikel 7.3 inte tillämpas.58 

För svensk rätts vidkommande är det 22 kap. RB som är den nationella 

lagstiftningen som möjliggör att artikel 7.3 kan tillämpas. Det innebär att om det 

                                            
 
56 I förarbetena anges som exempel på ”väsentlig olägenhet” att om kumulation leder till fördröjning 

av brottmålet bör det enskilda anspråket separeras. Det är ofta när det finns korta tidsfrister att beakta 
som det kan bli aktuellt med ett avskiljande, till exempel i ungdomsmål eller vid häktning             
(prop. 1987/88:1 s. 17). 

57 Mankowski m.fl. s. 340. 
58 A.a. s. 342. 
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inom ramen för brottmålsprocessen förs talan om enskilt anspråk så är det den 

domstol som handlägger åtalet som också är behörig att handlägga frågan om 

enskilt anspråk. Artikel 7.3 samspelar med andra ord med de nationella 

processrättsliga reglerna i detta avseende, som för svensk rätts del finns i RB. Om 

det enskilda anspråket inte kumuleras med brottmålet ska det handläggas som ett 

tvistemål.59 I ett sådant läge kan artikel 7.3 inte tillämpas, utan i sådana fall får 

andra behörighetsregler tillämpas.  

Slutsatsen är att den domstol som enligt nationell rätt är behörig att kumulera 

det enskilda anspråket med brottmålet också är behörig att handlägga anspråket 

enligt Bryssel I a-förordningens artikel 7.3.60   

 Om separation  
Om tvistemålet istället avskiljs från brottmålet enligt 22 kap. 5 § RB är det reglerna 

för tvistemål som blir tillämpliga i skadeståndsdelen. I sådana situationer stadgas 

i 22 kap. 5 § RB att skadeståndstalan ”skall handläggas som särskilt mål enligt 

reglerna för tvistemål”.61 Mot bakgrund av Bryssel I a-förordningens 

unionsrättsliga ursprung bör den därför tillämpas i första hand. Däremot 

kompliceras saken av att svenska regler i detta avseende inte beaktar unionsrättens 

företräde. I förarbetena till RB anges att den domstol som avskiljer det enskilda 

anspråket behåller sin behörighet i skadeståndsfrågan fastän det handläggs enligt 

bestämmelserna för tvistemål. I förarbetena framgår följande.  

”Då rätten på grund av denna § [22 kap. 5 § RB] förordnat, att talan om enskilt 
anspråk skall handläggas som särskilt mål, inverkar detta icke på rättens behörighet, 
även om sådan behörighet icke skulle ha förelegat /…/.”62 

                                            
 
59 Jfr 22 kap. 1 och 5 §§ RB. Se även avsnitt 2.3.2.  
60 Jfr prop. 1991/92:128 s. 176. I förarbetena i samband med Sveriges tillträde till 

Luganokonventionen som i artikel 5.4 har en liknande bestämmelse som i Bryssel I a-förordningen, 
anfördes att bestämmelserna i svensk rätt överensstämmer med konventionens bestämmelser. 
Eftersom Luganokonventionens artikel 5.4 och Bryssel I a-förordningens artikel 7.3 överensstämmer 
med varandra samt att uttalandet i förarbetena är så pass generellt är min uppfattning att uttalandet 
även kan ligga till grund för bedömningen att bestämmelserna i 22 kap. RB överensstämmer med 
Bryssel I a-förordningen. Se även Pålsson 1992 s. 95 f. samt Pålsson 2008 s. 135 f. 

61 Jfr även 22 kap. 1 § första stycket första meningen RB.  
62 NJA II 1943 s. 296. 
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Vid ett avskiljande enligt 22 kap. 5 § RB tillämpas alltså 10 kap. RB och närmare 

bestämt 10 kap. 8 § RB. Den senare bestämmelsen har följande lydelse. 

”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.” 

För att behörigheten ska grundas på 10 kap. 8 § RB i ett mål om enskilt anspråk 

krävs att det lokaliseras var skadan uppkommit. I uppsatsen gäller att målsäganden 

befinner sig i utlandet och skadan därmed uppstår utom riket.  Bryssel I a-

förordningen reglerar civilrättsliga frågor som enskilda anspråk. Med hänsyn till 

förarbetsuttalandet till RB framstår det därför som oklart om det är Bryssel I a-

förordningen eller RB som ska tillämpas i första hand vid ett avskiljande. 

Om unionsrätten pekar ut utländsk domstol som behörig men svensk 

lagstiftning pekar ut svensk domstol som behörig uppstår en slags regelkonkurrens 

mellan nationell rätt och unionsrätten. I och med att Bryssel I a-förordningen har 

unionsrättsligt ursprung står den över autonom svensk rätt, om förordningen är 

tillämplig.  

Följaktligen borde Bryssel I a-förordningen tillämpas på den 

skadeståndsrättsliga delen i ett brottmål i alla fall som gäller en gränsöverskridande 

fråga av privaträttslig natur. Frågan är då vid vilken domstol talan kan väckas. Av 

artikel 7.2 följer. 

”Om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, [får talan väckas] vid 
domstolen för den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.” 

Å ena sidan kan man tänka sig att skadeforum (forum delicti) som det uttrycks i 

såväl 10 kap. 8 § RB som i artikel 7.2 i Bryssel I a-förordningen har samma 

innebörd. Bägge bestämmelser pekar nämligen ut behörig domstol i den ort där 

skadan uppkom. De har med andra ord liknande syften när det gäller fråga om 

behörig domstol i skadeståndsmål. Sådana omständigheter kan tala för att det 

egentligen inte föreligger något reell regelkonkurrens mellan nationell rätt och 

unionsrätten.   

Å andra sidan avser inte bestämmelserna i RB att i första hand avgöra frågan 

om domstols internationella behörighet. Bestämmelserna i RB har till huvudsyfte 
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att fastställa den lokala behörigheten.63 Det är endast genom analogi av 

bestämmelserna i 10 kap. RB domstolen kan skapa svensk behörighet.64 Edelstam 

har anfört att så snart det finns mål där Bryssel I a-förordningen är tillämplig så 

ska RB lämna företräde åt förordningen.65 En sådan ordning överensstämmer med 

principen om unionsrättens företräde. Till det kommer att förordningens regler om 

forum delicti kan vara mer gynnsamma för käranden.66 

Sammanfattningsvis kan sägas att om svensk domstol har behörighet att 

handlägga brottmålet målet enligt 19 kap. RB så behåller samma domstol sin 

behörighet att handlägga det enskilda anspråket även vid ett avskiljande utan att 

man tar hänsyn till Bryssel I a-förordningen. En sådan ordning framstår därför som 

tveksam. Mot bakgrund av förarbetena till RB är en i dagsläget obesvarad fråga 

vilket regelverk som ska tillämpas i första hand vid ett avskiljande – är det    

Bryssel I a-förordningen eller är det RB?  

 Allmänt om kärandens valrätt 
I rättsfallen Shevill67 och eDate Advertising68 har EU-domstolen uttalat att 

käranden kan välja att få hela skadeståndstalan prövad antingen vid den domstol 

där svaranden har sitt hemvist, vid den domstol där käranden har centrum för sina 

intressen eller i andra medlemsländer men då endast i den omfattning det 

uppkommit skada i de medlemsländerna.69 I rättsfallet Bolagsupplysningen70 har 

EU-domstolen förtydligat att kärandens valrätt i skadeståndsmål bland annat 

motiveras av att det är praktiskt ur bevishänseende att utreda skadan i det land där 

                                            
 
63 Rättegång II s. 24.  
64 Dennemark s. 51 f., Rättegång I s. 84, Bogdan 2014 s. 115 ff., Strömholm s. 102, Karlgren 1966    

s. 171, Eek 1967 s. 91 och Lindell s. 252 f. 
65 Rättegång II s. 33.  
66 Denna problematik av att separera målet och de gynnsamma reglerna kommer framgå i avsnitt 2.6.  
67 Dom av den 7 mars 1995, Shevill m.fl. mot Presse Alliance, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61 (nedan 

kallat C-68/93). 
68 Dom av den 25 oktober 2011, eDate Advertising m.fl., C-509/09 och C-161/10, 

ECLI:EU:C:2011:685 (nedan kallat förenade målen C-509/09 och C-161/10). 
69 C-68/93 p. 33 samt de förenade målen C-509/09 och C-161/10 p. 48 och 51–52. 
70 Dom av den 17 oktober 2017, Bolagsupplysningen och Ilsjan, C-194/16, ECLI:EU:C:2017:766 

(nedan kallad C-194/16). 
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käranden är bosatt. Närheten till skadan ska vara styrande för valet av behörig 

domstol.71 Liknande skäl motiverar valet av brottmålsdomstol. Till det kommer att 

EU-domstolen i rättsfallet Hejduk72 har uttalat att det inte har någon betydelse om 

den skadan har uppstått på internet eller i den fysiska världen. Landet där 

webbinnehållet är tillgängligt är att anse som skadeort.73 Käranden har alltså enligt 

EU-domstolens avgöranden tre valmöjligheter beroende på hur stor del av skadan 

denne vill få prövad. Den första möjligheten är att få hela skadeståndstalan prövad 

vid svarandens hemviststat. Den andra möjligheten är att få hela skadeståndstalan 

prövad där käranden har centrum för sina intressen. Den tredje möjligheten är att 

få skadeståndstalan prövad i andra medlemsstater men endast till den del skada 

uppstått där.74 

 Konsekvenserna av att separera det enskilda anspråket 
2.7.1 Unionsrätten får inget företräde 
De problem som kan tänkas uppstå av att separera det enskilda anspråket är i 

samband med rättstillämpningen. Å ena sidan har vi unionsrätten som ger käranden 

valrätt att välja var talan kan väckas i skadeståndsmål. Å andra sidan ger RB 

beskedet att svensk domstol behåller sin behörighet även vid ett avskiljande. Redan 

i detta avseende kan man konstatera att svensk rätt står i strid med unionsrätten 

med mindre den utländska målsäganden väljer att väcka talan vid svensk domstol. 

Förarbetena till RB förhindrar unionsrättens företräde i detta avseende.  

                                            
 
71 C-194/16 p. 27 samt 37–38. 
72 Dom av den 22 januari 2015, Hejduk, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28 (nedan kallat C-441/13). 
73 C-441/13 p. 2, 12 och 38. EU-domstolen anför att skadeorten vid webbpublikationer är den 

”webbplats som är åtkomlig från domstolens domkrets” (a.dom p. 38). Uttalandet innebär att 
nationella domstolar får en utsträckt behörighet att pröva skadeståndstalan i sådana fall, eftersom 
webbplatser i stort sett kan nås från hela världen.  

74 Den tredje möjligheten blir inte aktuell i denna uppsats eftersom brottet begås mot en person med 
hjälp av internet och riktas direkt mot målsäganden. Brottet uppstår så att säga i kärandens 
hemviststat. Därför blir det inte aktuellt att väcka talan i andra länder än kärandens eller svarandens 
hemviststat. Det är förvisso tänkbart att endast en skadeståndstalan kan väckas i andra länder om 
bilder eller filmer publicerats på webbplatser i andra länder än där käranden eller svaranden har 
hemvist. I ett sådant läge kan det vara möjligt att väcka skadeståndstalan i andra länder.  
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2.7.2 Har brottsoffret en reell valrätt? 
Ponera att ett brottsoffer bosatt i Filippinerna väcker talan mot en svensk svarande 

i fråga om skadestånd på grund av ett brott denne är utsatt för över internet. Med 

hänsyn till att skadeståndsfrågan kan ta lång tid att utreda i gränsöverskridande 

brottmål är det tänkbart att den svenska domstolen anser att målet ska avskiljas 

med stöd av 22 kap. 5 § RB. Frågan är då om målsäganden verkligen har en sådan 

valrätt som EU-domstolen uttalat. Ser man till svensk rätt överensstämmer den 

med unionsrätten men endast vid kumulation. Om man däremot separerar 

tvistemålet uppstår problem. 

Käranden har enligt EU-domstolens avgörande i eDate Advertising75 möjlighet 

att väcka talan där denne har centrum för sina intressen. Normalt är det där 

käranden är stadigvarande bosatt.76 Därför är det tänkbart att det filippinska 

brottsoffret har centrum för sina intressen i Filippinerna. Redan här uppstår frågor 

om var skadeståndstalan kan väckas vid ett avskiljande. Kan talan väckas i 

Filippinerna eller i Sverige? Till det kommer att om det filippinska brottsoffret 

väcker talan i Filippinerna uppstår frågor om den filippinska domen kan erkännas 

och verkställas i Sverige. Frågor om verkställighet och erkännande av domar i 

Sverige från tredjeland förtjänar att belysas men de faller utanför uppsatsens 

syfte.77 

2.7.3 Kostnad för utredning och målsägandebiträde 
Om tvistemålet handläggs gemensamt med brottmålet uppstår inga särskilda 

kostnadsproblem för brottsoffret, eftersom åklagaren för talan och även bidrar till 

att utreda brottet och därmed en eventuell skada. I brottmål ligger det inom ramen 

för åklagarens tjänsteplikt att utföra målsägandens talan vilket innebär att det inte 

                                            
 
75 Förenade målen C-509/09 och C-161/10. 
76 A.dom p. 49. 
77 Den intresserade läsaren hänvisas därför till Maarit Jänterä-Jareborgs bok ”Svensk domstol och 

utländsk rätt; en internationellt privat- och processrättslig studie, Iustus 1997” och till                   
Marie Lintons uppsats ”Den svenska inställningen till utländska domar. Är det dags för Sverige att 
ta sitt förnuft till fånga?” i vänbok till Maarit Jänterä-Jareborg, Iustus 2014.  
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tillkommer kostnader för brottsoffret.78 Om det enskilda anspråket separeras från 

brottmålet är åklagaren inte längre behörig att föra målsägandens talan.  

Vid ett avskiljande uppstår därför eventuella kostnader för målsägandebiträde. 

Till det kommer att målsäganden måste bekosta eventuella utredningskostnader 

som det allmänna, genom Åklagarmyndigheten, annars hade stått för om 

skadeståndet hade handlagts gemensamt med brottmålet. Redan de 

omständigheterna kan verka avskräckande och avhålla brottsoffret från att väcka 

talan.  

Är det rimligt att målsäganden ska stå kostnaderna när denne är utsatt för brott 

och domstolen avskiljer målet på den grunden att det finns en internationell 

anknytning som gör att målet blir för komplicerat att handlägga i en och samma 

rättegång?  

2.7.4 Säkerhetskostnader 
Enligt lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för 

rättegångskostnader anges i 1 § första stycket följande. 

”Om en utländsk medborgare som inte har hemvist här i landet eller en utländsk 
juridisk person vill väcka talan vid svensk domstol mot en svensk medborgare, mot 
någon som har hemvist i Sverige eller mot en svensk juridisk person, skall på 
svarandens yrkande käranden ställa säkerhet för de rättegångskostnader som han 
genom lagakraftägande avgörande i målet kan bli skyldig att betala.” 

Käranden kan alltså behöva ställa säkerhet för rättegångskostnaderna på yrkande 

av svaranden.79 I förarbetena till 1980 års lag anges att rekvisitet ”väcka talan” 

innebär det förfarande som ett mål anhängiggörs på. Det görs ingen skillnad på om 

målet väcks genom stämning eller i annan ordning.80 ”Annan ordning” kan alltså 

                                            
 
78 Se NJA II 1943 s. 291. 
79 I NJA 2014 s. 669 anför HD att syftet med lagen är att skydda svaranden mot risken att denne 

eventuellt inte får sina rättegångskostnader ersatta, särskilt i de fall en svensk dom inte är verkställbar 
utomlands (se p. 14). I domen anför HD att beloppet bör fastställas med utgångspunkt i att målet 
kommer prövas i två instanser (p. 7). Till det kommer att HD i NJA 2017 s. 857 p. 8 anfört att 
säkerhet kan anses vara betungande för käranden men att det inte strider mot rätten till rättvis 
rättegång enligt artikel 6.1 EKMR. Det ska uppmärksammas att i de två nämnda rättsfallen rörde det 
sig om juridiska personer som var käranden och beloppen frågan gällde var 1,5 miljoner kronor 
respektive 8 miljoner kronor. Frågan är om HD kommit fram till samma slutsats angående 6.1 EKMR 
om käranden istället var ett brottsoffer. 

80 Prop. 1979/80:78 s. 9. 
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syfta på när ett tvistemål avskiljs från brottmålet och handläggs enligt reglerna för 

tvistemål.81  

Om man då återgår till det filippinska brottsoffret uppstår en prekär situation. 

För det fall domstolen avskiljer tvistemålet från brottmålet och låter förarbetena 

vara styrande, det vill säga att rätten behåller sin behörighet, kan brottsoffret 

tvingas ställa säkerhet för rättegångskostnader på svarandens yrkande – en 

säkerhet som dessutom ska motsvara rättegångskostnader i två instanser.82  

Om målsäganden istället har hemvist i ett EU/EES-land uppstår inte frågan om 

kostnad för säkerhet. Enligt 1 § tredje stycket i ovan nämnd lag framkommer 

nämligen att medborgare inom EU/EES-området anses vara likställda med svenska 

medborgare.  

 Ett exempel – Sexualbrottet I83 
Sexualbrottet I används för att illustrera de problem jag har diskuterat här ovan. 

Genom att använda ett verkligt fall går det att visa vilka konsekvenser som kan 

uppstå i samband med målets handläggning av skadeståndsfrågan när målet har 

internationell anknytning.  

I Sexualbrottet I, som är beskrivet i avsnitt 1.1, kumulerades det enskilda 

anspråket med brottmålet och därför blev behörig domstol för det enskilda 

anspråket samma som för brottmålet. Det går inte att utläsa av tingsrättens domskäl 

att behörighetsfrågan i den civilrättsliga delen varit uppe till bedömning men om 

tingsrätten skulle ha tillämpat Bryssel I a-förordningen borde utfallet bli – i och 

med att det enskilda anspråket kumulerades med brottmålet – att artikel 7.3 pekats 

ut och att svensk domstol därmed var behörig att handlägga det enskilda anspråket 

med brottmålet. 

Om man ponerar att rätten i målet skulle besluta att avskilja skadeståndstalan 

från brottmålet enligt 22 kap. 5 § RB hade behörighetsfrågan prövats enligt 

                                            
 
81 Det ska upplysas om att skyldigheten att ställa säkerhet inte gäller för alla måltyper. Däremot har 

HD i NJA 1900 s. 341 anfört att lagen är tillämplig även i ett brottmål (se prop. 1979/80:78 s. 5). 
82 Se NJA 2014 s. 669 p. 7. 
83 Uppsala tingsrätts dom av den 30 november 2017 i mål B 3216-16. 
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reglerna för tvistemål. Om vi dessutom antar att det är målsäganden i USA som 

begär skadestånd är nästa fråga att ta ställning till hur behörighetsfrågan hade 

avgjorts.  

I förarbetena till 22 kap. 5 § RB anförs att den domstol som avskiljer 

skadeståndsmålet behåller sin behörighet, även om den inte hade haft behörighet 

att handlägga målet om talan hade väckts separat som ett tvistemål.84 Det innebär 

rent praktiskt att skadeståndstalan kommer att prövas av svensk domstol, oavsett 

om skadan uppkom i USA.  

Jag anser att om domstolen avskiljer målet kan den inte förbehållslöst behålla 

sin behörighet i de situationer där skadan uppkommit i ett annat land. Behörigheten 

i skadeståndsmål innebär att flera domstolar kan vara behöriga att pröva talan. 

Enligt svensk rätt kommer en skadeståndstalan att handläggas av svensk domstol, 

något som kan leda till oförenliga avgöranden för det fall den amerikanska 

käranden väljer att väcka skadeståndstalan i USA, där skadan också uppkom.85 

Om man däremot är av uppfattningen att det vore orimligt att låta den utländska 

domstolen pröva skadeståndstalan därför att det inte anses processekonomiskt vare 

sig för målsäganden eller den tilltalade, uppstår andra problem för det amerikanska 

brottsoffret. Hon kommer då, som tredjelandsmedborgare, att få ställa säkerhet för 

rättegångskostnaderna enligt 1980 års lag för att rättegången ens ska kunna inledas.  

 Svensk lagstiftning är ålderdomlig 
I internationella brottmål uppkommer särskilda svårigheter för brottsoffer som 

hamnar i en svårare ställning än de annars hade gjort om målet inte vore 

internationellt. Svårigheterna har koppling till andra frågor än själva brottet. 

Istället är det processuella frågor som kan få oanade konsekvenser för brottsoffren.  

                                            
 
84 SOU 1938:44 s. 282. 
85Svensk rätt tar nämligen inte hänsyn till omständigheten att flera domstolar kan vara behöriga 

samtidigt vid ett avskiljande. En sådan ordning kan strida mot den vedertagna forum delicti-regeln 
om att domstols behörighet ska grundas på forum delicti, det vill säga där skadan uppkom. Om 
skadan uppkommer i kärandens hemviststat borde svensk domstol inte vara behörig vid separation 
eftersom någon skada inte har uppkommit i Sverige. Jfr Strömholm s. 106. 
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Jag har analyserat vilka problem som kan uppstå för kärandena vid ett 

avskiljande av det enskilda anspråket. Det är i synnerhet tre problem jag 

uppmärksammat.  

Det första problemet är att käranden inte har en verklig valrätt att välja vid 

vilken domstol denne vill stämma svaranden på grund av ett förarbetsuttalande 

som innebär att svensk domstol behåller sin behörighet vid ett avskiljande. Det 

faktum att flera domstolar kan vara behöriga samtidigt i det enskilda anspråket tar 

svensk rätt inte hänsyn till. Det andra problemet är att det vid separation 

tillkommer kostnader för utredning och målsägandebiträden i och med att 

åklagaren vid ett avskiljande inte längre är behörig att föra skadeståndstalan. För 

tredjelandsmedborgare tillkommer dessutom ett tredje problem. Det är nämligen 

att käranden vid ett avskiljande på svarandens yrkande måste ställa säkerhet för 

rättegångskostnader – ett belopp som ska motsvara rättegångskostnader i två 

instanser.  

När det särskilt gäller sexualbrotten är det oftast unga brottsoffer som drabbas. 

Utöver sexualbrotten kan även andra typer av brott begås över landgränserna. Det 

kan röra sig om kreditbedrägerier eller cyberattacker. Även vid sådana brott 

uppkommer samma slags problematik. Låt vara att det vid sådana brott oftast är 

juridiska personer som drabbas – och som möjligen har bättre resurser än 

minderåriga brottsoffer – men behörighetsproblematiken är oförändrad alldeles 

oavsett om det är en fysisk person eller juridisk person som utsätts för brott.  

För att komma tillrätta med problemen jag uppmärksammat är det på tiden att 

det närmare utreds hur nationell rätt ska samspela med unionsrätten för det fall det 

enskilda anspråket separeras från brottmålet.  

Förarbetena till RB skrevs i en tid före internet. Nu har det gått cirka 80 år sedan 

förarbetena skrevs och det är dags att se över bestämmelsen som medför att svensk 

domstol behåller sin behörighet vid ett avskiljande. Det är också på tiden att utreda 

frågan om man bör göra skillnad på i vilka situationer ett brottsoffer ska ställa 

säkerhet för rättegångskostnader. Ett brottsoffer är inte som vilken kärande som 

helst.   
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3 Lagvalsfrågan 
 Ett exempel – Rwanda I86 

I detta kapitel kommer jag att diskutera frågan om tillämplig lag. I kapitlet 

diskuteras om, och i sådana fall när, Rom II-förordningen kan tillämpas. Därutöver 

kommer jag utreda hur den tillämpliga lagen i ett enskilt anspråk ska fastställas. 

I Rwanda I-målet uppstod frågor om vilken lag som skulle tillämpas på det 

enskilda anspråket med anledning av att skadan uppstod i utlandet. Målets 

straffrättsliga del kommer endast att beskrivas i korthet. Fokus kommer istället att 

ligga på de delar som behandlar skadeståndsanspråket.  

Rwanda I-målet handlar om folkmordet på den rwandiska folkgruppen tutsis    

år 1994. En av de åtalade hade medverkat till folkmordet. Mannen dömdes i 

tingsrätten för folkrättsbrott till fängelse på livstid.87 I hovrätten blev den 

straffrättsliga bedömningen densamma.88 

Angående skadeståndsfrågan uppstod frågor om tillämplig lag. Tingsrätten 

konstaterade att Rom II-förordningen var gällande vid tidpunkten för domen men 

eftersom skadorna uppkommit före förordningens tillkomst fick nationella 

lagvalsregler användas. Tingsrätten tillämpade därför den av HD praxisskapade 

lagvalsregeln, från det så kallade Cronsioe-målet (NJA 1969 s. 163). 

Lagvalsregeln i Cronsioe-målet innebär att lagen där den skadevållande 

handlingen företagits ska tillämpas i mål med internationell anknytning (lex loci 

delicti commissi). Huvudregeln i svensk IP-rätt var således lex loci delicti 

commissi fram till dess att Rom II-förordningen började gälla. Numera är 

huvudregeln lex loci damni, det vill säga att det är lagen där skadan uppstår som 

ska vara avgörande i fråga om tillämplig lag i utomobligatoriska förpliktelser.89  

                                            
 
86 RH 2014:34 (nedan kallat ”Rwanda I”). 
87 A.dom s. 35. 
88 A.dom s. 45. 
89 Jfr även skäl 15 i Rom II-förordningen.  
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Tingsrätten anförde att de skadevållande handlingarna uppkommit i Rwanda, 

att målsägandena var rwandiska medborgare och bosatta i Rwanda och att det inte 

fanns någon närmare anknytning till Sverige. Därför skulle rwandisk rätt tillämpas 

i skadeståndsfrågan.90 

Hovrätten anförde i sina domskäl bland annat hur lagvalsfrågan bör hanteras i 

dispositiva tvistemål med internationell anknytning.  

”I svensk internationell privaträtt torde som regel gälla att rätten även i dispositiva 
tvistemål – som det här är fråga om – självmant ska tillämpa utländsk rätt om de av 
parterna åberopade omständigheterna leder till att utländsk rätt är tillämplig på 
tvisten”.91 

I fråga om tillämplig lag ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning om lex 

loci delicti commissi.92 

Lagvalsfrågan har i detta mål utretts av såväl tingsrätten som hovrätten. 

Tingsrätten redogör för tillämpliga bestämmelser och hovrätten tillägger att 

lagvalsfrågan ska avgöras ex officio när det finns en utlandsanknytning. När det 

gäller frågan om den utländska lagens innehåll är det något som får läggas fram av 

parterna alternativt inhämtas av domstolen. Av hovrättens domskäl framgår att 

målsäganden åtagit sig att inkomma med innehållet i utländsk rätt men inte gjort 

det. Frågan är då om hovrätten i annat fall självmant borde inhämta sådan 

information. Den frågan lämnar jag öppen eftersom den faller utanför uppsatsens 

syfte. 

                                            
 
90 RH 2014:34 s. 36 f. 
91 A.dom s. 45. Hovrätten är tydlig med att lagvalsfrågan ska bedömas ex officio av domstolen och 

förtydligar även att vid ett överklagande innebär inte frågan om tillämplig lag en ny omständighet 
som enligt 50 kap. 25 § tredje stycket RB ska medföra att frågan om tillämplig lag ska avvisas. 
Hovrätten konstaterar att parterna inte åberopar nya rättsfakta när man uppmärksammar utländsk rätt 
utan endast fäster rättens uppmärksamhet på lagvalsfrågan som för övrigt ska bedömas ex officio, 
eftersom det är fråga om rättsregler som domstolen har att tillämpa utan att de behöver åberopas  
(RH 2014:34 s. 45). Därför är inte den omständigheten om tillämplig lag som förts fram först i 
hovrätten grund för avvisning enligt 50 kap. 25 § tredje stycket RB. I NJA 1987 s. 815 har HD uttalat 
att om man först överenskommit om att tillämpa svensk lag i ett dispositivt tvistemål inte senare kan 
återkalla överenskommelsen i högre rätt, såvida det inte är tillåtet enligt 55 kap. 13 § RB. Huruvida 
samma sak är tillåtet om man först avtalat om tillämpning av utländsk rätt och sedan i högre instans 
önskar tillämpa svensk rätt är oklart, jfr NJA 2017 s. 168 p. 11.  

92 A.dom s. 46. 
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 Relevanta regleringar 
3.2.1 Lagvalet i den straffrättsliga delen 
I avsnitt 2.1.3 har territorialitetsprincipen beskrivits. Av territorialitetsprincipen 

framgår att så snart svensk domstol är behörig att handlägga åtalet enligt                     

2 kap. 1 § BrB ska svensk lag tillämpas. Med svensk lag avses i detta sammanhang 

svensk strafflag. Behörighet och lagval sammanfaller i den straffrättsliga delen. 

Till det kommer att EU-domstolen uttalat att frågor om åtal faller utanför EU-

lagstiftarens kompetensområde.93 Det sagda innebär att den tillämpliga lagen i ett 

brottmål utgörs av nationell strafflagstiftning.  

3.2.2 Lagvalet i den civilrättsliga delen 
3.2.2.1 Rom II-förordningen 

Rom II-förordningen pekar ut tillämplig lag vid utomobligatoriska skador när det 

finns en internationell anknytning. Syftet med förordningen är att underlätta för 

medlemsländerna att vid händelse av utlandsanknutna skador med lätthet kunna 

peka ut tillämplig lag.94  

Genom att ha en och samma förordning som är tillämplig inom unionens 

domstolar leder det till ökad förutsebarhet och rättssäkerhet för samtliga parter 

genom att det på ett överskådligt vis går att förutse vilken lag som kan komma att 

tillämpas på en viss tvist.95  

Rom II-förordningen ska enligt artikel 1.1 ”tillämpas på utomobligatoriska 

förpliktelser på privaträttens område som innebär lagkonflikt”. Enligt artikel 3 är 

                                            
 
93 Se t.ex. dom av den 22 oktober 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen och Aertssen Terrassements,   

C-523/14, ECLI:EU:C:2015:722 (nedan kallat C-523/14). I och med att det råder kontinuitet mellan 
Brysselinstrumenten och Rom II-förordningen anges i skäl 7 i Rom II-förordningen att de materiella 
områden instrumenten emellan bör överensstämma. Det innebär exempelvis att om begreppet 
”enskilt anspråk” faller inom Bryssel I a-förordningens materiella område, eftersom det är inom 
”privaträttens område”, faller det även inom Rom II-förordningens materiella tillämpningsområde. 
I mål C-523/14 har EU-domstolen uttalat att strafflagstiftning inte omfattas av rekvisitet 
”privaträttens område” enligt Bryssel I a-förordningen. Följaktligen innebär det att strafflagstiftning 
inte heller omfattas av Rom II-förordningens rekvisit ”privaträttens område” som det anges i      
artikel 1.1. 

94 Det ska dock uppmärksammas att förordningen inte är tillämplig eller bindande för Danmark.          
Se artikel 1.4 och skäl 40.  

95 Skäl 14.  
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förordningen universellt tillämplig. Det innebär att den utpekade lagen enligt 

förordningen kan vara vilken lag som helst och inbegripa lagen i ett tredjeland.96  

Huvudregeln är lex loci damni som framgår av artikel 4.1. Med lex loci damni 

menas att det är lagen i det land där skadan uppstår som är styrande för 

lagvalsfrågan – skadelandets lag.  

Rom II-förordningen äger tillämpning enligt artikel 31 och 32 på skadevållande 

händelser som inträffat efter den 11 januari 2009. Som jag beskrivit under       

avsnitt 1.4 kommer uppsatsen vid frågor om lagval utgå från situationer när 

förordningen är tillämplig.97 

3.2.2.2 Vid enskilda anspråk 

I artikel 2 anges att Rom II-förordningen omfattar alla skadeståndsgrundande 

händelser som inträffar och som kan inträffa. Ett enskilt anspråk beror på en 

skadeståndsgrundande händelse som har inträffat. Anhörigersättning omfattas 

också av förordningen därför att det är skador som kan uppkomma eller inträffa. 

Det framgår av förtydligandet i artikel 2.3 a och b där det anges att 

”en skadevållande händelse innefatta[r] skadevållande händelser som kan inträffa, 
och /…/ som kan uppkomma.” 

Följdskada är sådan skada ”som kan uppkomma” på grund av en skadevållande 

händelse. I och med att frågor om indirekta skador faller utanför uppsatsens syfte 

ska endast något i korthet anföras om indirekta skador.  

Den som exempelvis yrkar på anhörigersättning gör det på grund av att någon 

annan lidit skada. Ersättningen beror således inte på egen skada. De anhöriga kan 

till exempel sägas vara drabbade av indirekta skador.98  

                                            
 
96 Se även Hellner 2014 s. 28.  
97 Upplysningsvis ska nämnas att det enligt skäl 15 framgår att lex loci delicti commissi varit gällande 

lagvalsregel i nästan alla medlemsstater före Rom II-förordningens tillkomst. Den lagvalsregeln var 
också gällande i svensk rätt. Se avsnitt 3.1. 

98 I dom av den 10 december 2015, Lazar, C-350/14, ECLI:EU:C:2015:802 (nedan kallat C-350/14). 
I C-350/14 p. 25 har EU-domstolen uttalat att Rom II-förordningen grundas på direkta skador och 
det är den direkta skadan som utgör ett självständigt lagval. När den direkta skadan är fastställd är 
det utifrån den utpekade lagen man får avgöra om anhöriga har rätt till ersättning eller inte. EU-
domstolen anför i punkt 28 i ovan nämnd dom följande: ”/…/ [Det är] nödvändigt att först avgöra 
vilken lag som är tillämplig på en rättslig omständighet för att därefter, på grundval av den lagen, 
kunna fastställa vilka personer som har lidit en skada som ger rätt till ersättning.” En rättslig 
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Indirekta skador kan inte i sig utgöra ett självständigt lagval utan lagvalet är 

beroende av den direkta skadan.99 Indirekta skador följer den direkta skadans lag. 

Det är tänkbart att psykiska besvär (som PTSD och liknande) som uppkommer till 

följd av brott men som visar sig vid ett senare skede ska bedömas enligt lagen i det 

land där skadan (besvären) uppstår. Sådana frågor förtjänar att belysas men de 

faller utanför uppsatsens syfte.100 

3.2.2.3 Vid vanliga tvistemål 

Vid utomobligatoriska förpliktelser i dispositiva tvistemål finns det en möjlighet 

för parterna att enligt artikel 14 i Rom II-förordningen ingå ett så kallat lagvalsavtal 

men det följer med vissa begränsningar. Av skäl 31 i förordningen stadgas 

principen om partsautonomi som innebär att det är fritt för parterna att välja vilken 

lag som ska tillämpas på tvisten.101 Om tvisten gäller en svagare part, som till 

exempel en konsument (och möjligen ett brottsoffer), ska det enligt samma skäl 

finnas begränsningar att ingå ett lagvalsavtal. För att tillgodose svagare parts skydd 

stadgas särskilt i artikel 14.1 a att ett lagvalsavtal för svagare parter endast kan 

ingås efter den skadevållande händelsen.   

                                            
 

omständighet är den skadan som omfattas av artikel 4.1. När sedan lagen fastställts ska den lagen 
enligt artikel 15 f i Rom II-förordningen peka ut vilka som kan begära ersättning. I det så kallade 
Akilov-målet (Stockholm tingsrätts dom av den 7 juni 2018 i mål B 4708-17) uppstod den direkta 
skadan i Sverige medan de anhöriga med indirekta skador var bosatta i utlandet. Med tillämpning av 
förordningen kan man tala om att den indirekta skadan följer den direkta skadans lag. Eftersom den 
direkta skadan uppstod i Sverige var svensk lag tillämplig. Enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 SkL 
finns rätt till anhörigersättning. För mer om denna problematik hänvisas läsaren till Maarit Jänterä-
Jareborgs uppsats ”Hur ersätts mordoffrets anhöriga? En kinesisk-europeisk historia & Akilov-
målet” i vänbok till Lena Holmqvist. Se även domskälen i Akilov-målet under domens avsnitt 4.4.3 
och 4.4.4. 

99 Se Hellner 2014 s. 102 och Jänterä-Jareborg 2019 s. 204. 
100 Jfr Akilov-målet. Hur ska man bedöma personer som bevittnat brott som har hemvist i andra länder 

än Sverige och vid deras hemkomst blir psykiskt sjuka? Möjligen kan man hävda att de ska bedömas 
enligt lex loci damni och därmed i enlighet med lagen i det land skadan uppstår. En annan situation 
är exempelvis whiplash-skador. Om man krockar i land A men de fysiska besvären uppstår en månad 
senare i land B är det då enligt lagen i land A eller B som skadan ska bedömas i enlighet med? Om 
den direkta skadan uppstår i land A skulle man kunna tänka sig att de fysiska besvären är att anse 
som följdskador som inte kan utgöra självständigt lagval. I sådant fall ska whiplash-skadan bedömas 
i enlighet med lagen i land A. För att komplicera saken ytterligare kan man också tänka sig att den 
skadelidande har hemvist i land B och endast var på semester i land A. I ett sådant läge uppstår frågor 
om land B ska tillämpa lagen i land A. Samma frågeställningar gör sig gällande vid psykiska besvär 
som uppstår vid ett senare tillfälle.    

101 Se även Jänterä-Jareborg 1989 s. 41 f. och Bogdan 2014 s. 257 f. 
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I NJA 2017 s. 168 har HD uttalat att parterna i dispositiva tvistemål under målets 

handläggning kan komma överens om tillämplig lag. HD anför följande. 

”Därtill kommer möjligheten för parter i ett dispositivt tvistemål att vid tiden för 
domstolsprövningen av tvisten komma överens om tillämplig lag för denna. En 
samstämmig förklaring om att svensk rätt ska tillämpas i ett mål rörande ett 
rättsförhållande där förlikning enligt svensk intern rätt är tillåten bör godtas av 
domstolen, förutsatt att det finns en anknytning till Sverige.”102 

Huruvida parterna kan välja vilken lag som helst eller endast svensk lag är inte helt 

klart. Å ena sidan har det anförts att parterna i dispositiva tvistemål endast kan 

välja den rättsordning som parterna har anknytning till och då inte kan välja vilken 

lag som helst.103 Å andra sidan finns en uppfattning om att HD:s dom kan tolkas 

på det sättet att det råder lagvalsfrihet som innebär att det inte endast är svensk lag 

parterna kan välja.104 Det har till och med i doktrinen uttalats att HD:s dom innebär 

att parterna kan välja vilken lag som helst i ett dispositivt tvistemål och det utan 

någon begränsning till endast svensk rättsordning.105 Till detta kommer att det i ett 

förarbetsuttalande anges att möjligheten att ingå lagvalsavtal ”svarar väl mot den 

möjlighet som finns för parter att välja tillämplig lag vid en dispositiv tvist i 

domstol”.106  

Följaktligen föreligger en viss osäkerhet i vilken utsträckning parterna fritt kan 

välja tillämplig rättsordning men mycket talar för den senare uppfattningen att 

parterna i ett dispositivt tvistemål kan komma överens om tillämplig lag och det 

utan att endast begränsas till svensk rättsordning.  

I fråga om ett enskilt anspråk är det därför tänkbart att HD:s dom samspelar med 

artikel 14.1 a i Rom II-förordningen om att lagvalsavtal kan ingås efter en 

skadevållande händelse genom att parterna kan avtala om tillämplig lag under 

målets handläggning (som i brottmål är efter den skadevållande händelsen).  

                                            
 
102 NJA 2017 s. 168 p. 11.  
103 Prop. 2018/19:50 s. 57 f. och jfr Bogdan 2014 s. 41. 
104 Se Brattström och Sayed s. 49. 
105 Bogdan SvJT 2019 s. 582 f. 
106 Se prop. 2018/19:50 s. 82. 
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 Är Rom II-förordningen tillämplig? 
3.3.1 Vilka anspråk omfattas av förordningen? 
En av frågeställningarna i uppsatsen är att utreda vilka utomobligatoriska skador 

som omfattas av Rom II-förordningen. Följaktligen måste det utredas när 

förordningen, i fråga om skadestånd på grund av brott, är tillämplig. 

I artikel 1.1 och 1.2 i Rom II-förordningen anges vilka situationer som omfattas 

av förordningen samt vilka situationer som undantas från förordningens 

tillämpningsområde. I artikel 1.1 anges följande.  

”Denna förordning skall tillämpas på utomobligatoriska förpliktelser på 
privaträttens område i situationer som innebär lagkonflikt. Den skall i synnerhet 
inte tillämpas på skattefrågor, tullfrågor eller förvaltningsrättsliga frågor eller på 
statens ansvar för handlingar och underlåtenhet vid utövandet av statens myndighet 
(acta iure imperii).” 

Ett enskilt anspråk grundas i allmänhet på en skada till följd av en utomobligatorisk 

förpliktelse. I och med att det enskilda anspråket är ett skadeståndskrav mellan två 

enskilda (i betydelsen att ingendera av parterna är kommunal eller statlig) är det 

en fråga som omfattas av begreppet ”privaträttens område”.107 Även rekvisitet 

”lagkonflikt” är uppfyllt när det rör sig om en gränsöverskridande situation. 

3.3.2 Träffas enskilda anspråk av undantagsregeln i artikel 1.2 g? 
I artikel 1.2 listas vad som uttryckligen undantas från förordningens 

tillämpningsområde. Ett särskilt undantag anges i artikel 1.2 g. Där stadgas att 

vissa förpliktelser ska undantas från förordningen, såsom 

”utomobligatoriska förpliktelser som har sin grund i kränkning av privatlivet eller 
personlighetsskyddet, inberäknat ärekränkning.” 

Begreppet ”kränkning av privatlivet eller personlighetsskyddet” ger intrycket av 

att det skulle kunna inbegripa all kränkning på grund av brott. Att bli utsatt för ett 

brott kan tolkas som att det alltid uppstår en slags kränkning av privatlivet. Mot 

                                            
 
107 Jfr Hellner 2014 s. 51 ff. Om skadan uppkommer mellan enskild och stat omfattas det inte av 

förordningens tillämpningsområde därför det inte är en tvist på ”privaträttens område”. En 
utomobligatorisk förpliktelse som har grund i myndighetsutövning omfattas därför inte. Se närmare 
i skäl 9 och artikel 1.1. För gränsdragningen mellan civilrättsliga- och förvaltningsrättsliga frågor 
kan hänvisas till Hellner 2014 s. 51 ff. och Rome II Regulation s. 31 ff. 
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bakgrund av tolkningssvårigheterna behöver det klargöras vad som avses med 

”kränkning av privatlivet eller personlighetsskyddet” på det sätt som anges i 

förordningens artikel 1.2 g. 

Enligt artikel 30.2 i Rom II-förordningen anges att kommissionen ska lägga 

fram en studie som avser just tillämpningen av artikel 1.2 g. 

3.3.3 Kommissionens studie 
I studien som går under namnet Mainstrat108 har kommissionen utrett vad som 

omfattas av undantaget i artikel 1.2 g.  

Av Mainstrat-studien i korthet framkommer att det ska finnas en särskild 

lagvalsregel för kränkningar på personrättens område som relaterar till 

yttrandefriheten.109 Det anges vidare att artikel 1.2 g har till syfte att undanta 

kränkningar som sker i medier som tidningar eller internet.110 En av slutsatserna i 

Mainstrat-studien kan belysas med följande utdrag.  

“The impossibility of reconciling the different interests – caused especially by the 
difficult balance between the right to private life and the right to freedom of speech 
– and of reconciling the texts proposed by the Commission and the amendments 
submitted by the European Parliament, led finally to the issue of non-contractual 
obligations arising out of violation of privacy or of rights related to personality 
being excluded from the scope of the Rome II Regulation.”111 

Av utdraget framkommer att undantaget endast gäller för yttrandefrihetsbrott.112 

Slutsatsen från Mainstrat-studien är således att undantaget inte omfattar 

skadeståndsanspråk på grund av kränkningar till följd av andra brott än 

yttrandefrihetsbrott, som förtal och ärekränkning.  

                                            
 
108 Comparative study on the situation in the 27 Member States as regards the law applicable to non- 

contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality, 
JLS/2007/C4/028. Final Report (Mainstrat). 

109 Mainstrat s. 70 f. 
110 A.a. s. 75 och särskilt fotnot 46 i Mainstrat-studien.  
111 A.a. s. 76. 
112 A.a. s. 142. 
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3.3.4 Vad framkommer av andra rättskällor? 
Mot bakgrund av att yttrandefrihetens gränser varierar från land till land har Lando 

hävdat att det är anledningen till att det är yttrandefrihetsfrågor som omfattas av 

undantagsbestämmelsen i artikel 1.2 g.113 Bogdan är av samma uppfattning.114  

Ytterligare stöd för uppfattningen att bestämmelsen undantar 

yttrandefrihetsbrott som förtal och ärekränkning framförs av Hellner. Han anför 

att undantaget tar sikte på otillåtna publiceringar på olika medier som syftar till att 

kränka privatlivets fred och därigenom personlighetsskyddet.115 Hellner 

poängterar dock att skadestånd på grund av andra typer av brott sannolikt inte 

omfattas av undantaget med tanke på bestämmelsens historik.116  

I samband med ändringarna till den nya brottsskadelagen (2014:322) 

uppmärksammades Rom II-förordningens tillämpningsområde.117 Utredningen 

konstaterade att artikel 1.2 g inte är tillämplig i situationer som rör 

ärekränkningsbrott som begås på internet. Utredningen uttalade att ”en balans 

mellan yttrandefriheten och skyddet för den enskildes privatliv måste uppnås”.118 

Eftersom medlemsstaterna hade olika uppfattning om yttrandefrihetens gränser 

kunde ingen enighet nås i frågan. Därför undantogs yttrandefrihetsfrågor helt från 

Rom II-förordningens tillämpningsområde. 

3.3.5 Undantagsbestämmelsen är inte tillämplig 
Mot bakgrund av innehållet i Mainstrat-studien, doktrin och förarbeten leder det 

till uppfattningen att ett enskilt anspråk omfattas av lagvalsreglerna i Rom II-

förordningen med mindre det rör sig om ett yttrandefrihetsbrott. 

Sammanfattningsvis innebär det att artikel 1.2 g i Rom II-förordningen endast 

avser yttrandefrihetsbrott.  

                                            
 
113 Lando TfR 2011 s. 90 f. 
114 Bogdan 2014 s. 256 f.  
115 Hellner 2014 s. 65 f. 
116 A.a. s. 66. 
117 SOU 2012:26 s. 149 f. 
118 A.st.  
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 Lex loci damni 
3.4.1 Huvudregeln 
Under avsnitt 3.3 har det diskuterats vilka anspråk som Rom II-förordningen 

omfattar. Därför ska jag nu diskutera hur den tillämpliga lagen ska fastställas i ett 

civilrättsligt anspråk i mål med internationell anknytning. Enligt artikel 4.1 är det 

lex loci damni, skadelandets lag, som är förordningens huvudregel i fråga om 

tillämplig lag i utomobligatoriska förpliktelser.  

Att det är lex loci damni som är huvudregel beror på att det skapar en rimlig 

balans mellan de olika parternas intressen.119 Med det avses att unionslagstiftaren 

har tagit hänsyn till de intressen som finns på såväl skadelidandesidan som på 

skadevållarsidan. Det har diskuterats att lex loci damni lämpar sig bäst när det 

gäller att avgöra lagvalet i situationer där skador kan uppstå i flera länder 

samtidigt.120 Hellner tillägger att valet av lex loci damni innebär att skadeståndets 

reparativa funktion får större genomslag. Vidare anför han att lex loci damni 

baseras på en objektivt närmare anknytning till en viss skada.121  

En rimlig avvägning är att se brottsoffret som mest skyddsvärd. Brottsoffret kan 

nämligen inte ”välja” var den blir utsatt för ett brott. Därför framstår det som 

rimligt att det är landet där skadan uppstår som också avgör frågan om tillämplig 

lag.122 Man kan fråga sig vem som är mest skyddsvärd i ett utomobligatoriskt 

förhållande som uppstår till följd av brott: brottsoffret eller gärningsmannen? 

3.4.2 Lazar123 
I målet Lazar hade EU-domstolen att ta ställning till lagvalsfrågan vid 

utomobligatoriska förpliktelser. Målet är relevant i lagvalssammanhang av det 

skälet att EU-domstolen uttalar vissa principer om hur lagvalsfrågan ska avgöras. 

                                            
 
119 Skäl 16. 
120 En annan anledning till valet av huvudregel är att stärka skadelidandes ställning som många gånger 

kan vara ett brottsoffer istället för att lägga vikt vid skadeståndets handlingsdirigerande funktion. 
Det finns fler argument på skadelidandesidan än på skadevållarsidan. Jfr Bogdan m.fl. s. 151. 

121 Hellner 2014 s. 108. 
122 Jfr Rome II Regulation s. 69 ff. 
123 Dom av den 10 december 2015, Lazar, C-350/14, ECLI:EU:C:2015:802 (nedan kallat C-350/14). 
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I Lazar redogörs för vilka skadesituationer som kan leda till ett självständigt lagval, 

det vill säga vilka skador som kan aktualisera artikel 4.1 i Rom II-förordningen.  

Omständigheterna i korthet var följande. Den rumänske medborgaren Lazar 

yrkade ersättning till följd av att hans dotter omkommit i en trafikolycka i Italien. 

Lazar var bosatt i Rumänien. Den nationella domstolen i Italien hade att ta ställning 

till huruvida italiensk eller rumänsk rätt skulle tillämpas på tvisten. Antingen 

uppkom skadan i Rumänien i form av ideell skada eller så uppkom skadan i Italien 

där dottern omkom.  

EU-domstolen hade alltså att ta ställning till huruvida Lazars skada var en 

”direkt skada” eller en ”indirekt följd” (eller indirekt skada).124 EU-domstolen 

anförde följande i sina domskäl. 

”När det är möjligt att fastställa en direkt skada /…/ är det följaktligen landet där 
denna direkta skada uppkommer som är det relevanta anknytningsmomentet vid 
fastställandet av tillämplig lag, oberoende av de indirekta följderna av olyckan.”125 

Därefter konstaterade EU-domstolen att trafikolyckan var det relevanta 

anknytningsmomentet och därmed den direkta skadan. Det medförde att italiensk 

rätt var tillämplig i målet.  

EU-domstolen fastställer således att lagvalet vid utomobligatoriska skador beror 

på platsen där den direkta skadan uppstod. Följdskador är att betrakta som 

indirekta skador som inte i sig kan utgöra ett självständigt lagval.126 

3.4.3 Undantagsregeln 
Eftersom jag tidigare angivit att uppsatsen kommer att avgränsas till att analysera 

frågor om lagval med fokus på brott som begås i Sverige mot målsäganden i 

utlandet – så kallade distansdelikt – kommer jag inte diskutera innehållet i       

artikel 4.2 i Rom II-förordningen. Den artikeln är nämligen tillämplig när den 

skadelidande och skadevållaren har gemensam vistelseort. 

                                            
 
124 Skälet till frågan är att indirekta följder/skador inte utgör ett självständigt lagval utan är 

accessoriska i förhållande till den direkta skadans lag. Se fotnot 126. 
125 C-350/14 p. 25. 
126 Se Hellner 2014 s. 111 och Jänterä-Jareborg 2019 s. 204. Anhörigersättning är ett exempel på en 

indirekt skada. Se även fotnot 98 och 100. 
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I artikel 4.3 finns en undantagsregel från lex loci damni. Skälet till att den 

diskuteras i uppsatsen är att det inte är omöjligt att den skulle kunna tillämpas i 

skadeståndsfrågor med internationell anknytning.  

Syftet med regeln är att fungera som en skyddsklausul som ska förhindra 

kringgående av lag när det finns en uppenbart närmare anknytning till ett annat 

land än vad som stadgas i artikel 4.1. Som exempel på vad som är ”uppenbart 

närmare anknytning” anges i bestämmelsen att ”det redan finns ett rättsförhållande 

mellan parterna, såsom ett avtal som har nära anknytning till den 

skadeståndsgrundande händelsen.”  

Kommissionen har i en förklarande rapport till Rom II-förordningen angivit att 

undantagsbestämmelsen skulle kunna aktualiseras om den uppkomna skadan 

endast är slumpmässig.127 Det har framförts att en sådan undantagssituation skulle 

kunna vara om varken den skadelidande eller skadevållaren har någon som helst 

anknytning till landet där skadan uppstod.128  

Mot bakgrund av bestämmelsens funktion och syften, och i synnerhet då det rör 

sig om en undantagsbestämmelse som ska tillämpas restriktivt, leder det till 

uppfattningen att bestämmelsen inte är tillämplig när den skadelidande utsätts för 

brott och därmed skadas i det land brottsoffret har sitt hemvist i. En sådan tolkning 

överensstämmer med tänkesättet att undantaget är tillämpligt när det rör sig om 

slumpmässiga skador – brott begås inte slumpmässigt. 

 Lex loci delicti commissi 
3.5.1 Allmänt 
Uppsatsen har huvudsakligen avgränsats till att avse skador som aktualiserar      

Rom II-förordningen. Emellertid finns det anledning att belysa rättsläget för tiden 

före förordningens tillkomst. Den tidigare lagvalsregeln, lex loci delicti commissi, 

                                            
 
127 KOM(2003) 427 slutlig s. 12. 
128 Generaladvokatens förslag till avgörande, ECLI:EU:C:2015:586, C-350/14 p. 81. En sådan 

situation skulle kunna röra sig om någon skadas under en flygresa när flygplanet befinner sig i ett 
lands luftterritorium som parterna saknar anknytning till eller om parterna befinner sig på ett fartyg 
i ett lands sjöterritorium som parterna saknar anknytning till. 



 51 
 

 
 
 
 

kan nämligen få betydelse vid skador som uppstår exempelvis vid perdurerande 

brott.129 Av statistiken i bilaga I antyds att sexualbrott över internet ofta riktas mot 

barn som inte fyllt 18 år. Av intresse här är att preskriptionsreglerna för sådana 

brott börjar räknas från dagen målsäganden fyller 18 år.130 Det är tänkbart att ett 

visst brott som begåtts före    Rom II-förordningen tillkomst kan utredas vid en 

senare tidpunkt i anledning av den långa preskriptionstiden. Vid sådana situationer 

är det därför tänkbart att lagvalsreglerna som gällde före Rom II-förordningen ska 

tillämpas.  

3.5.2 Huvudregeln 
Som beskrivits i avsnitt 3.5.1 var huvudregeln innan Rom II-förordningen trädde i 

kraft lex loci delicti commissi. Regeln innebar att lagvalet bestämdes utifrån landet 

där den skadevållande händelsen inträffade.131 I svensk rätt har principen varit 

vedertagen och tydliggjorts i det så kallade Cronsioe-målet.132 HD anförde följande 

i sina domskäl. 

”Enligt svensk internationell privaträtt får såsom allmän regel anses gälla, att 
skadeståndsskyldighet i utomobligatoriska förhållanden bedömes i överensstäm-
melse med den materiella lagen i det land, där den skadegörande handlingen 
företagits, oavsett om i straffrättsligt avseende svensk lag tillämpas eller icke.” 

Av domskälen går att utläsa att lex loci delicti commissi är huvudregeln. Det är 

med andra ord lagen där den skadegörande handlingen inträffat som ska gälla vid 

utomobligatoriska förhållanden.  

3.5.3 Cronsioe-målets förhållande till det enskilda anspråket 
När Cronsioe-målet diskuteras i doktrinen är det främst i samband i diskussioner 

om vilken lagvalsregel som gällde före Rom II-förordningen. Något som däremot 

inte diskuteras i doktrinen är hur domen förhåller sig till ett enskilt anspråk. Vid 

                                            
 
129 Ett perdurerande brott/skada är pågående till dess att brottet/skadan upphör. Motsatsen är 

momentana brott/skador som uppstår och upphör vid gärnings- respektive skadetillfället. 
Miljöskador, olaga frihetsberövanden, kvinnofridskränkning är exempel perdurerande brott/skador. 
Vid miljöbrott kan man tänka sig att skadan visar sig långt senare än vid själva skadetillfället. Samma 
sak kan tänkas vid vissa sexualbrott beroende på hur gammalt brottsoffret var vid brottstillfället. 

130 36 kap. 4 § andra stycket BrB.  
131 Skäl 15.   
132 NJA 1969 s. 163. 
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en lexikalisk tolkning av de ovan citerade domskälen framgår att även om svensk 

strafflag tillämpas i ett mål hindrar det inte att IP-rättsliga regler tillämpas 

samtidigt i den civilrättsliga delen av målet. Det framgår av meningen ”/…/ oavsett 

om i straffrättsligt avseende svensk lag tillämpas eller icke”. 

Översatt i nutid kan domen läsas så att IP-rätten och straffrätten löper parallellt. 

Idag kommer IP-rätten i ett enskilt anspråk peka ut lagen där skadan uppstår även 

om brottsbalken tillämpas i den straffrättsliga delen. HD anför att även om IP-

rätten tillämpas i skadeståndsfrågan så kan svensk strafflag tillämpas i åtalsfrågan. 

Låt vara att lagvalsregeln i Cronsioe-målet inte tillämpas på skador inträffade när 

Rom II-förordningen gäller men uttalandet om att straffrätten och civilrätten löper 

parallellt är ingen lagvalsregel, utan en processuell regel som får anses vara 

alltjämt tillämplig i IP-rättsliga sammanhang.  

 Konsekvenser i rättstillämpningen 
Jag har uppmärksammat fyra sexualbrott där omständigheterna varit ungefär 

desamma.133 Brotten har gått ut på att en och ibland flera gärningsmän bosatta i 

Sverige haft kontakt med ett stort antal barn i utlandet på olika mobil- och 

internetplattformar och bett dessa barn att utföra olika sexuella handlingar. I vissa 

fall har gärningsmännen genom hot fått brottsoffren att utföra sexuella handlingar 

på sig själva och hotat att filmerna kommer spridas om de inte gör det. I andra fall 

har det funnits personer på plats i utlandet som på uppmaning från de svenska 

gärningsmännen utfört de sexuella handlingarna på barnen. Gemensamt för 

Sexualbrotten I–IV är att brotten begåtts i Sverige och har riktats mot målsäganden 

i utlandet. Det har i samtliga av dessa fall funnits en tydlig utlandsanknytning. Ur 

                                            
 
133 Uppsala tingsrätts dom av den 30 november 2017 i mål B 3216-16 som överklagades till Svea 

hovrätt i dom av den 16 april 2018 i mål B 11734-17, i vilket HD inte meddelade prövningstillstånd. 
För det senare, se beslut i HD av den 4 juli 2018 i mål B 2307-18 (Sexualbrottet I), Eskilstuna 
tingsrätts dom av den 10 juli 2018 i mål B 1715-17 (Sexualbrottet II), Östersund tingsrätts dom av 
den 15 februari 2018 i mål B 1116-17 som överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland i dom av 
den 22 maj 2018 i mål B 284-18 (Sexualbrottet III) och Stockholm tingsrätts dom av den 4 juli 2019 
i mål B 11206-18 som överklagades till Svea hovrätt i dom av den 22 oktober 2019 i mål B 8435-19 
(Sexualbrottet IV). 



 53 
 

 
 
 
 

Rom II-förordningens perspektiv kan man därför tala om att skadan uppstått i 

utlandet enligt artikel 4.1. Det beror på att skadan, i form av kränkning, uppstår i 

det land där målsäganden befinner sig, som i samtliga fall varit i utlandet.  

Trots Rom II-förordningens tillämplighet har domstolarna inte i något av dessa 

fall uppmärksammat frågan om tillämplig lag i det enskilda anspråket fastän 

målsägandena befunnits i utlandet vid tiden för brottet och då skadan uppstått där. 

Inte heller har åklagaren eller målsägandebiträdet uppmärksammat lagvalsfrågan 

såvitt framgår av domskälen. Varför så inte skett går inte att utläsa av domskälen. 

Vid tidpunkten för när Sexualbrotten I–IV meddelades fanns det nämligen tydliga 

prejudikat på det IP-rättsliga området som klargjorde hur mål med internationell 

anknytning borde handläggas.134 

  

                                            
 
134 Se t.ex. NJA 1969 s. 163, NJA 2017 s. 168 och RH 2014:34.  
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4 Brottsskadelagen 
 Kort om brottsskadeersättning och kopplingen till Rom II-

förordningen 
Med hänsyn till den internationella brottsligheten och dess konsekvenser som 

uppstår för brottsoffren är det av vikt att det på något vis går att kompensera 

brottsoffren.  

I Sverige finns brottsskadelagen (2014:322) (BrSkL) som syftar till att 

kompensera brottsoffren när gärningsmannen inte kan betala eller om brottsoffret 

på annat sätt inte kan få ersättning för den lidna skadan.135  

Brottsskadeersättning är inte samma sak som skadestånd eftersom den ”rena” 

skadeståndsrätten har andra funktioner och principer än rätten till 

brottsskadeersättning. Inom skadeståndsrätten är grundtanken att den skadelidande 

ska kompenseras fullt medan de bärandena principerna för brottsskadeersättning 

är av social karaktär.136 Det innebär att ett brottsoffer inte ska gå miste om 

ersättning för sina skador endast på den grunden att varken gärningsman eller 

försäkringsbolag inte kan betala – det gör brottsskadeersättning till ett socialt 

skyddsnät.137 

Det behöver utredas om brottsskadeersättning ska utgå baserat på IP-rättsliga 

bestämmelser eller om brottsskadeersättningen inte omfattas av IP-rätten. För det 

fall IP-rätten aktualiseras i frågor om brottsskadeersättning uppstår kopplingen 

mellan regelverken i lagvalsfrågan när det finns en utlandsanknytning. 

 Tillämpliga bestämmelser  
Enligt 2 § första stycket BrSkL utgår brottsskadeersättning om brottet har begåtts 

i Sverige. Av huvudregeln framgår att det inte spelar någon roll var brottsoffret 

                                            
 
135 SOU 1977:36 s. 107 f. och prop. 2013/14:94 s. 14 f. Se också 10 § BrSkL. 
136 Se Brottskadelagen – en kommentar s. 11.  
137 Prop. 2013/14:94 s. 19.  
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finns utan det är brottets anknytning till Sverige som är avgörande för om 

brottsskadeersättning ska utgå eller inte.138  

Enligt undantagsregeln i 3 § första stycket BrSkL stadgas att ersättning inte 

utgår för det fall brottet och den skadelidande har så ringa anknytning till Sverige 

att det inte är rimligt att skadan ersätts av staten. Syftet med undantagsregeln är att 

svenska staten inte ska utge ersättning för brott som saknar anknytning till 

Sverige.139 Det handlar exempelvis om brott som begåtts på flygplan över svenskt 

territorium.140 

Ärenden som är av principiell betydelse avgörs av Nämnden för 

brottsskadeersättning enligt 22 § BrSkL. Nämndens beslut är prejudicerande och 

ska därför anses vara vägledande för Brottsoffermyndighetens efterföljande beslut 

i ärenden om brottsskadeersättning.141 

 En civilrättslig fråga eller en förvaltningsrättslig fråga? 
En fråga som är relevant inom ramen för uppsatsen är om brottsskadeersättning är 

en civilrättslig fråga eller en förvaltningsrättslig fråga. Skälet till det är att       

artikel 1.1 i Rom II-förordningen är begränsad till att avse civilrättsliga frågor och 

inte förvaltningsrättsliga frågor.  

Hellner har uttalat att förvaltningsrättsliga frågor är sådant som rör kommunala 

avgifter, böter, skattetillägg och liknande.142  

Brottsskadeersättning handläggs och betalas ut av Brottsoffermyndigheten. När 

avgörandet handläggs av myndighetens nämnd är arbetsformerna och nämndens 

sammansättning byggd på så sätt att den ska anses uppfylla kraven för att vara en 

domstol enligt EKMR:s och Brysselinstrumentens definitioner.143 Redan dessa 

skäl talar för att brottsskadeersättning faller inom Rom II-förordningens 

                                            
 
138 Se a.prop. s. 74. 
139 Brottsskadelagen – en kommentar s. 37. 
140 A.st. Bestämmelsen påminner om undantagsregeln i artikel 4.3 i Rom II-förordningen                       

(se avsnitt 3.4.3 och även fotnot 128). 
141 Brottsskadelagen – en kommentar s. 15 f. och 158 ff. 
142 Hellner 2014 s. 51. 
143 Brottsskadelagen – en kommentar s. 16, prop. 1998/99:41 s. 19 ff. och SOU 2012:26 s. 365 f. 
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tillämpningsområde. Även likheterna med skadestånd som döms ut av ”vanlig” 

domstol är en omständighet som talar för att brottsskadeersättning omfattas av 

förordningen. Ytterligare en omständighet som talar för att brottsskadeersättning 

är en civilrättslig fråga är att bedömningarna ska baseras på skadeståndsrättsliga 

principer.144 Till det kommer att Jänterä-Jareborg har ansett att begreppet 

”skadeståndsrättsliga principer” inkluderar de IP-rättsliga reglerna om tillämplig 

lag för rätt till skadestånd.145 

Mot detta talar det faktum att brottsskadeersättning explicit inte har ansetts vara 

skadestånd i vanlig mening. Det har anförts att även om brottsskadeersättning 

bygger på skadeståndsrättsliga principer är brottsskadeersättningen inte 

civilrättslig utan offentligrättslig.146 Brottsoffermyndigheten prövar rätten till 

ersättning efter ansökan. Hellner har med hänvisning till praxis från EU-domstolen 

fört fram att ”en tvist är inte privaträttslig om den karaktäriseras av att ena parten 

är offentlig myndighet och utövar offentlig makt”.147 Så är fallet mellan 

Brottsoffermyndigheten och brottsoffret.  

Det finns omständigheter som talar för att brottsskadeersättning är en 

civilrättslig fråga baserat på de likheter den har med skadeståndsrätten i övrigt men 

samtidigt finns tungt vägande skäl att ersättningen är en förvaltningsrättslig fråga 

med tanke på att beslutet fattas ensidigt av Brottsoffermyndigheten efter ansökan. 

I sammanhanget blir jag tvungen att ge det otillfredsställande svaret att rättsläget i 

denna fråga är oklart men mycket talar för att det är en civilrättslig fråga enligt 

Rom II-förordningens definition i artikel 1.1. I det följande kommer jag därför att 

utgå från att bedömningen ska göras på skadeståndsrättsliga principer vilka 

inkluderar IP-rätten. 

                                            
 
144 Prop. 2013/14:94 s. 96. 
145 Jänterä-Jareborg 2019 s. 193. 
146 Prop. 2013/14:94 s. 19 samt SOU 2012:26 s. 385. 
147 Hellner 2014 s. 52. 
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 Brottsoffermyndighetens beslut 
I aktuellt avsnitt kommer jag redogöra för några av Brottsoffermyndighetens beslut 

i ärenden rörande brottsskadeersättning. Urvalet av beslut har avgränsats till 

sådana beslut som är tydligt kopplade till uppsatsens frågeställningar. 

4.4.1 Från lex loci damni …  
I ett beslut från år 1984148 hade nämnden att pröva om efterlevande föräldrar 

bosatta i Kina hade rätt till underhåll till följd av att deras son mördades i en 

studentkorridor i Stockholm. Nämnden inledde med att ersättning bestäms enligt 

skadeståndsrättsliga principer. Nämnden anförde följande i beslutsmotiveringen. 

”I skadeståndsrätten ingår också de s k kollisionsnormerna, d v s regler som, enligt 
vad som brukar kallas internationell privaträtt, i förekommande fall när anknytning 
till flera länder föreligger vilket lands lag som skall tillämpas i fråga om 
förutsättningarna för att ersättning skall utgå, beträffande ersättningens storlek 
o s v.”149 

Efter att nämnden konstaterat att huvudregeln i svensk rätt, vid tidpunkten för 

nämndens beslut, var lex loci delicti commissi frågade sig nämnden om det fanns 

skäl att göra avsteg från den. Svaret blev jakande. Eftersom föräldrarna gick miste 

om sin rätt till underhåll uppkom skadan på sätt och vis i Kina. Därför var det 

nämndens uppfattning att skadan skulle bedömas i enlighet med lex loci damni, 

det vill säga enligt kinesisk lag. 

4.4.2 … till lex loci delicti commissi … 
I ett beslut från år 2000150 hade nämnden att pröva om brottsskadeersättning skulle 

utgå för förlust av underhåll. En polsk medborgare som också var bosatt i Polen 

ansökte om brottsskadeersättning för mordet på sin förälder. Föräldern mördades 

                                            
 
148 RFS serie B:7 1984:6. Här följer lite kuriosa. Det tog en dryg vecka att få fatt i det aktuella 

originalbeslutet. Anledningen var att Brottsoffermyndigheten inte arkiverade ärenden meddelade av 
Brottsskadenämnden (Brottsoffermyndighetens föregångare). Efter kontakt med Riksarkivet 
framgick att beslutet fanns på Carolina Rediviva i Uppsala. Personalen fick genom stora 
efterforskningsinsatser fram att beslutet fanns på ett annat arkiv i Uppsala. Nämligen det juridiska 
bibliotekets arkiv i Uppsala. Efter letande i arkiven kunde en pärm återfinnas i arkivet. Eftersom 
beslutet inte var insatt på rätt ställe i pärmen tog det längre tid för mig att hitta beslutet. Jag har efter 
att jag kopierat beslutet satt in det under rätt flik för framtida sökningar. 

149 Se a.beslut s. 1. 
150 Brottsoffermyndighetens beslut av den 2 oktober 2000 i beslut med dnr 02345/2000. 
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i Sverige. Nämnden var till skillnad från 1984 års beslut inte lika progressiv i sin 

beslutsmotivering. I beslutet anförs bland annat följande.  

”Brottsoffermyndigheten har således att på skadeståndsrättslig grund fastställa om 
N.N. [min anmärkning] har rätt till ersättning för förlust av underhåll”.151  

Efter att nämnden kommit fram till att prövningen skulle ske i enlighet med 

skadeståndsrättsliga principer fortsatte nämnden med följande uttalande. 

”I detta fall begicks den skadegörande handlingen i Sverige och därför skall svensk 
skadeståndsrätt och praxis tillämpas vid bestämmandet av ersättning /…/.”152 

Nämnden tog inte ställning till om det fanns närmare anknytning till ett annat land 

och beaktade inte heller IP-rätten på det sätt som gjordes i 1984 års beslut. På sätt 

och vis kan man säga att nämnden backade från tidigare beslut och återgick till den 

vid beslutet gällande huvudregeln lex loci delicti commissi.  

4.4.3 … till lex fori 
I ett beslut från år 2005153 hade nämnden att pröva om svensk eller tysk 

rättsordning skulle tillämpas i ärendet. Omständigheterna var sådana att en man 

bosatt i Sverige under en semesterresa till Tyskland också blev misshandlad där. 

Vid bedömningen om vilken rättsordning som skulle tillämpas i ärendet anförde 

nämnden följande. 

”Ersättningens storlek ska bestämmas enligt svensk skadeståndsrätt.”154  

Den knapphändiga motiveringen ger ingen ledning i hur nämnden övervägt för att 

nå den aktuella slutsatsen. Nämnden tar heller inte ställning till om ärendet ska 

prövas enligt lex loci damni eller lex loci delicti commissi utan nöjer sig med att 

besluta enligt lex fori, vilket leder till tillämpning av svensk rätt. 

I ett efterföljande beslut från år 2019 har myndigheten hållit fast vid sin lex fori-

tillämpning. Beslutet gällde brottsoffret i målet Sexualbrottet III155. Det filippinska 

                                            
 
151 A.beslut s. 2. 
152 A.st.  
153 Brottsoffermyndighetens beslut av den 4 juli 2005 med dnr 06881/2004. 
154 A.beslut s. 2. 
155 Se fotnot 133. 
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brottsoffret begärde ersättning från Brottsoffermyndigheten. Beslutet saknar en 

utförlig motivering om vilken rättsordning som ska tillämpas. Det framkommer 

kort och gott att ”beslutet har fattats med stöd av bestämmelserna i 

brottsskadelagen”.156  

 Konsekvenser av Brottsoffermyndighetens beslut 
Det står klart att Brottsoffermyndigheten i sina beslut ska tillämpa 

skadeståndsrättsliga principer. Redan år 1984 anförde nämnden att IP-rätten är en 

del av den svenska skadeståndsrätten. Numera står det klart att Rom II-

förordningen är gällande rätt i Sverige och att den ska tillämpas i skadeståndsfrågor 

som har utomobligatorisk grund i frågor med internationell anknytning. Även om 

det kan finnas svårigheter att kvalificera om brottsskadeersättning är en 

civilrättslig fråga eller en förvaltningsrättslig fråga står det klart att myndigheten 

har att tillämpa skadeståndsrättsliga principer. IP-rätten omfattar skadeståndsrätten 

och huvudregeln är därför i dessa sammanhang lex loci damni, inte lex fori. 

De senare besluten från Brottsoffermyndigheten visar dock att man övergivit 

lex loci damni och övergått till en renodlad lex fori-tillämpning. Skälen till en 

sådan övergång går inte att utläsa av nämndens beslutsmotiveringar. 

 Tillämpningssvårigheterna hänförliga till brottsskadelagen 
4.6.1 Brottsskadeersättningens inneboende problematik 
Brottsskadeersättning och skadestånd har som sagt olika syften. Syftet med 

skadestånd är att reparera medan brottsskadeersättning är ett socialt skyddsnät för 

brottsoffren. Sammanblandningen av dessa ersättningsformer bidrar till något av 

en rättslig förvirring. Det är tänkbart att det inte är helt klart om alla 

skadeståndsrättsliga principer ska tillämpas fullt ut i frågor med utlandsanknytning 

i ansökningar om brottsskadeersättning.  

                                            
 
156 Brottsoffermyndighetens beslut av den 1 april 2019 med dnr 01408/2019. 
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Det saknas motiveringar i besluten om varför inte utländsk lag tillämpas i ett 

visst ärende fastän det finns anknytning till utlandet. I besluten avseende det 

filippinska brottsoffret eller turisten i Tyskland uppstod dessutom skadorna i 

Filippinerna respektive Tyskland. Enligt svensk skadeståndsrätt gäller lex loci 

damni. Att då istället tillämpa svensk rättsordning framför filippinsk respektive 

tysk rättsordning utgör således ett undantag från huvudregeln. Ett undantag som 

dessutom ska tillämpas restriktivt.  

Det behöver därför klargöras om de skadeståndsrättsliga principerna endast ska 

gälla frågor om ersättningsberäkning eller om de ska gälla i sin helhet i ärenden 

med internationell anknytning.  

4.6.2 Brottsskadelagen behöver förtydligas 
Redan år 1984 tillämpade nämnden IP-rättsliga regler när den bedömde huruvida 

lex loci delicti commissi skulle tillämpas eller inte. Även beslutet från år 2000 

innehåller en IP-rättslig bedömning. Där angav nämnden att den då gällande 

huvudregeln var lex loci delicti commissi. När beslutet från år 2005 kommer 

bortser nämnden från IP-rättsliga regler. Beslutet saknar en motivering om varför 

svensk rätt ska tillämpas framför tysk rätt, fastän skadan uppstod i Tyskland. 

De två senaste besluten har tydlig utlandsanknytning. I det ena beslutet uppstod 

skadan i Tyskland och i det andra i Filippinerna. Det senare beslutet från år 2019 

fattas dessutom när Rom II-förordningen trätt ikraft. Trots det görs ingen 

bedömning i lagvalsfrågan. Därför framstår det som oklart om besluten grundas på 

skadeståndsrättsliga principer eller inte. I sådant fall hade Rom II-förordningen 

tillämpats, vilket rimligtvis hade lett till andra resultat i lagvalsfrågan. I och med 

att kopplingen mellan Rom II-förordningen och BrSkL uppkommer i lagvalsfrågan 

bör nämnden uppmärksamma IP-rättsliga regler.  

Om det är så att Rom II-förordningen inte ska tillämpas bör skälen till det 

framgå av förarbetena till BrSkL. I annat fall finns ingen anledning att inte tillämpa 

IP-rättsliga regler, eftersom de är gällande rätt.  

Mot bakgrund av brottsskadeersättningens något oklara ställning låter jag 

frågan i vilken omfattning skadeståndsrättsliga principer ska tillämpas vara 
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obesvarad. Brottsskadeersättning är något ”skadeståndsliknande” men inte 

skadestånd i egentlig mening vilket kan vara ett av skälen till att Rom II-

förordningen endast tillämpas partiellt.  

Slutsatsen är med andra ord att det inte står klart om nämndens beslut står i strid 

med gällande rätt eller inte. Det som är klart är att dessa frågor förtjänar att 

uppmärksammas och utredas vidare för att det inte ska råda tveksamheter i den 

skadeståndsrättsliga bedömningen. Risken är annars att kommande beslut enbart 

fattas på grundval av svensk rättsordning i ärenden med internationell anknytning 

– något som idag inte framstår som en självklarhet.   
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5 Handläggning av IP-rätt 
 Inledning 

Avsikten med förevarande kapitel är att omsätta de teoretiska kapitlen till ett 

praktiskt kapitel. Under metodavsnittet (i avsnitt 1.5) anfördes nämligen att jag i 

vissa delar kommer att anlägga ett handläggningsperspektiv.  

Kapitlet är något av en sammanfattning av kapitel 2, 3 och 4. I följande kapitel 

kommer jag systematiskt gå igenom behörighetsfrågan och lagvalsfrågan. 

Kapitlets struktur är tänkt att spegla hur frågorna skulle kunna handläggas rent 

praktiskt. Slutligen kommer jag med rättsfall exemplifiera hur IP-rättsliga frågor 

har hanterats i samband med handläggning av ett enskilt anspråk i en 

brottmålsprocess.  

 Domstolens ansvar 
5.2.1 Behörighetsfrågan – prövningen ska ske ex officio 
Om man anlägger ett handläggningsperspektiv på hur behörighetsfrågan ska 

prövas gäller följande. Frågan om domstols internationella behörighet i 

skadeståndsmål är något som domstolen har att ta ställning till ex officio.157 Skälet 

till det är att en talan som väckts vid fel forum kan leda till avvisning, eftersom 

behörighetsfrågan enligt 34 kap. 1 § andra stycket RB utgör ett rättegångshinder.158  

                                            
 
157 Pålsson 2008 s. 91, Rättegång I s. 82, Rättegång II s. 14 f., Lindell s. 257, Praktisk process V s. 29 

samt även NJA 2007 s. 787 där HD anförde att ”Behörighetsreglerna i Brysselkonventionen skall 
iakttas av domstolarna ex officio”. Se även prop. 1991/92:128 s. 109 där det anförs att ”/…/ 
bestämmelser om domstols internationella behörighet är bindande i så måtto att de måste tillämpas 
oberoende av om de åberopas eller inte /…/.” 

158 Se Praktisk process V s. 69 ff., Rättegång I s. 82 f. och Rättegång II s. 17 ff. Där talas det om 
dispositiva och indispositiva processhinder. Om behörighetsreglerna pekar ut en exklusiv domstol 
som behörig (se artikel 24 i förordningen) måste prövningen av behörighet ske ex officio. Vid 
dispositiva processhinder där reglerna ger möjlighet att flera domstolar är behöriga krävs invändning 
från svaranden om att talan är väckt vid fel forum för att talan ska avvisas. Om svaranden däremot 
går i svaromål utan att bestrida behörigheten ska talan inte avvisas. Se Rättegång II s. 17 f.          
Artikel 7.2 ger möjlighet till att flera domstolar är behöriga att pröva tvistemålet. Avvisning sker 
därför endast på svarandens åberopande. Jfr 10 kap. 18 § RB och artikel 28.1 i Bryssel I a-
förordningen. 
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Ett problem som kan uppstå är hur domstolen ska hantera frågan om enskilt 

anspråk när det separeras från åtalet. Åtalet ska nämligen prövas vid domstolen där 

brottet förövades enligt 19 kap. 1 § första stycket RB. Om domstolen beslutar att 

separera det enskilda anspråket från åtalet behåller dock domstolen sin behörighet 

(se mer om denna problematik i avsnitt 2.5).  

I och med att Bryssel I a-förordningens artikel 7.2 reglerar frågan om behörighet 

i skadeståndsmål och då förordningen ska tillämpas ex officio är det min 

uppfattning att domstolen inte kan behålla sin behörighet vid separation. I annat 

fall riskerar Bryssel I a-förordningen att inte tillämpas fullt ut, vilket kan förhindra 

unionsrättens företräde. Behörighetsfrågan enligt förordningen och RB samspelar 

inte vid distansdelikt. Bestämmelserna i 19 kap. RB tar nämligen sikte på 

domstolen i den ort där brottet begåtts medan Bryssel I a-förordningen tar sikte på 

domstolen i den ort där skadan inträffat eller kan inträffa. Vid distansdelikt 

sammanfaller inte dessa orter. I sådana lägen uppstår en slags regelkonkurrens 

mellan nationell rätt och unionsrätten. Slutsatsen är att den regelkonkurrens som 

uppstår i denna del leder till svaret att rättsläget framstår som oklart. 

Sammanfattningsvis kan sägas att så länge det enskilda anspråket är kumulerat 

med brottmålet är svensk rätt förenlig med unionsrätten. Samma sak kan inte sägas 

om det enskilda anspråket separeras från brottmålet.  

5.2.2  Lagvalsfrågan – ska utländsk lag åberopas eller uppmärksammas ex 
officio? 

5.2.2.1 Allmänt 

I avsnitt 3.3 beskrivs vilka anspråk Rom II-förordningen omfattar. Det har framgått 

att förordningen är tillämplig oavsett om grunden till anspråket är straffrättslig. 

Vidare har det framgått att rekvisitet ”kränkning av privatlivet eller 

personlighetsskyddet” i artikel 1.2 g i Rom II-förordningen endast avser kränkning 

på grund av yttrandefrihetsbrott. Av den anledningen omfattas andra typer av 

kränkningar av förordningens tillämpningsområde. I avsnitt 3.4 är det beskrivet att 

huvudregeln är lex loci damni – skadelandets lag – i situationer när förordningen 

är tillämplig. Avsikten med detta avsnitt är därför att utreda när utländsk rätt ska 

uppmärksammas av domstolen. 
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5.2.2.2 Vad talar för att tillämpa lagvalsreglerna ex officio? 

När det gäller frågan om domstolen ex officio ska tillämpa utländsk rätt eller inte 

finns inget klart svar. Anledningen till det är att det enskilda anspråket är ett 

dispositivt tvistemål som aktualiserar de civilprocessuella reglerna. Det innebär att 

domstolen enligt 17 kap. 3 § RB är förhindrad att döma ”över annat eller mera” än 

vad parterna har yrkat (dispositionsprincipen). Av paragrafens andra mening 

framkommer dessutom att i dispositiva tvistemål får domstolen inte grunda domen 

på sådana omständigheter som inte har åberopats.  

Bogdan hävdar att det enligt svensk rättsuppfattning innebär att lagvalsreglerna 

ska tillämpas ex officio av domstolen.159 Jänterä-Jareborg anför att i dispositiva 

tvistemål ska lagvalet bero på parternas processföring men hon tillägger samtidigt 

i en fotnot att om frågan berör unionsrättsliga lagvalsregler finns det skäl att göra 

undantag och därmed tillämpa unionsrättens lagvalsregler ex officio.160  

Ytterligare stöd för uppfattningen att lagvalet ska tillämpas ex officio har anförts 

av bland andra Karlgren, Eek, Kallenberg och Hellner för att nämna några.161 Det 

kan även hämtas visst stöd från förarbetena till RB angående domarens materiella 

processledning. I förarbetena uttalades att domstolen är skyldig att tillämpa den 

korrekta rättsregeln i ett dispositivt tvistemål och det utan hinder av parts 

åberopande men om det rör utländsk rätt bör domaren informera parterna om vilka 

lagrum som kan komma att tillämpas.162  

Södertörns tingsrätt har i Domarbloggen uttalat att ”när det rör sig om tvister 

med internationell anknytning ska rätten generellt självmant uppmärksamma 

frågan om det kan vara något annat lands lag som är tillämplig.”163 Användningen 

av begreppet ”generellt självmant” ger stöd för uppfattningen att lagvalsfrågan ska 

uppmärksammas ex officio i alla måltyper så snart det aktuella målet har en 

internationell anknytning.  

                                            
 
159 Bogdan 2014 s. 38. 
160 Jänterä-Jareborg 1997 s. 174 och särskilt fotnot 132. Se även Jänterä-Jareborg 2006 s. 643. 
161 Karlgren 1966 s. 79, Eek 1972 s. 137, Kallenberg band II del I s. 93 f. och Hellner 2014 s. 288. 
162 SOU 1982:26 s. 126. 
163 Domarbloggen den 28 november 2017 http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/kan-

svensk-domstol-tillampa-annan-lag-an-svensk-lag/. 



 65 
 

 
 
 
 

Till detta kommer att HD nyligen i NJA 2017 s. 168 uttalat följande. 

”En domstol bör i en tvist med internationell anknytning i allmänhet självmant 
uppmärksamma frågan om vilken lag som är tillämplig.”164 

Enligt Bogdan är HD:s uttalande särskilt viktigt eftersom HD anför att parterna i 

dispositiva tvistemål under målets handläggning kan komma överens om att 

svensk lag ska tillämpas.165 HD gör heller inte skillnad på om det är ett dispositivt 

eller indispositivt tvistemål utan uttalandet har generell räckvidd i lagvalsfrågor.166 

5.2.2.3 Vad talar emot en ex officio-tillämpning? 

Lindell påstår att domstolen inte är skyldig att ex officio utreda och tillämpa 

utländsk rätt om sådan inte åberopas i målet. Han är av uppfattningen att domstolen 

får välja huruvida den ska anmana parterna att inkomma med bevisning om 

innehållet i utländsk rätt eller inte.167 Problemet med vad Lindell anför är att han 

skriver om vad som ska bevisas medan bland annat Jänterä-Jareborg skriver om 

att domstolen bör uppmärksamma lagvalsfrågorna när det finns 

utlandsanknytning. Det är till synes två vitt skilda saker. Antingen rör det sig om 

en bevisfråga som ska åberopas av parterna eller en rättsfråga som domstolen ska 

uppmärksamma ex officio. Det är först när domstolen ex officio kommit fram till 

att det finns lagvalsregler på området som det är upp till domstolen att anmana 

parterna att inkomma med bevisning eller inte.168  

5.2.3 Dispositionsprincipen inget hinder för ex officio-tillämpning 
Sammantaget kan man säga att domstolen ska göra som den brukar göra i 

dispositiva tvistemål. Den dömer inte över omständigheter som inte har åberopats 

av parterna. Lagvalsreglerna anses nämligen vara en del av den svenska 

rättsordningen som ska tillämpas när omständigheterna i målet leder till att 

                                            
 
164 NJA 2017 s. 168 p. 11. 
165 Bogdan SvJT 2019 s. 582. 
166 Se även avsnitt 3.2.2.3. 
167 Lindell s. 526 f.  
168 I förordning (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt 

finns möjligheter för domstolen att inhämta upplysningar om utländsk rätt från Justitiedepartementet.  
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utländsk rätt pekas ut.169 Även Brattström och Sayed har uttalat att lagvalsreglerna 

ska behandlas som övriga rättsregler, nämligen att de inte behöver åberopas.170 

Genom parternas argumentation kan det framkomma omständigheter som 

föranleder utlandsanknytning, till exempel om att skada uppstått i utlandet, om 

målsägande eller brottsoffer befinner sig i utlandet eller liknande.                         

Enligt 17 kap. 3 § RB är domstolen förhindrad att basera domen på ”omständighet, 

som icke av part åberopats”. När domstolen tar ställning till lagvalsfrågan gör den 

det på grundval av de utlandsanknutna omständigheterna som framkommit i målet. 

Det innebär inte att domstolen går utöver dispositionsprincipen. I RH 2014:34 

”Rwanda I” har hovrätten anfört följande.  

”I svensk internationell privaträtt torde som regel gälla att rätten även i dispositiva 
tvistemål /…/ självmant ska tillämpa utländsk rätt om de av parterna åberopade 
omständigheterna leder till att utländsk rätt är tillämplig på tvisten”.  

Utdraget från domskälen stärker ytterligare uppfattningen att rätten ex officio ska 

tillämpa utländsk rätt när omständigheterna i ett visst mål leder till att utländsk rätt 

är tillämplig. Hovrätten avslutar sitt resonemang angående utomobligatoriskt 

skadestånd i ovan nämnt rättsfall med följande mening.  

”Som ovan anförts har rätten även i mål om utomobligatoriskt skadestånd att 
självmant beakta om utländsk rätt ska tillämpas.” 

Sammantaget utifrån det jag anfört ovan angående domstolens skyldigheter i 

lagvalsfrågan leder det till att tillämplig lag i ett enskilt anspråk inom ramen för en 

brottmålsprocess ska uppmärksammas ex officio av domstolarna. Undantaget är 

om parterna för sin talan med utgångspunkt att svensk rätt ska gälla.171 I ett sådant 

skede kan man i likhet med NJA 2017 s. 168 tala om att parterna inom ramen för 

sin partsautonomi avtalat om att svensk rätt ska gälla. 

                                            
 
169 Bogdan 2014 s. 38 f. 
170 Brattström och Sayed s. 49. 
171 Se NJA 2013 s. 659 p. 8. 



 67 
 

 
 
 
 

5.2.4 Lagvalsreglernas förhållande till jura novit curia 
Principen jura novit curia kommer till uttryck i 35 kap. 2 § andra stycket RB och 

innebär i korthet att rätten känner lagen. Principen innebär att svenska rättsregler 

inte behöver åberopas. Som beskrivits ovan i avsnitt 5.2 finns det starkt stöd i såväl 

rättspraxis som i doktrinen som innebär att domstolen ska tillämpa lagvalsreglerna 

ex officio alldeles oavsett parternas processföring.172 Det innebär att om tvisten har 

internationell anknytning, och oavsett om målet är dispositivt eller inte, ska 

domstolen tillämpa lagvalsreglerna ex officio.173  

 Åklagarens ansvar 
5.3.1 Vilket ansvar har åklagaren? 
För det fall domstolen inte tar upp lagvalsfrågan ex officio är nästa fråga om det 

är åklagarens plikt enligt 22 kap. 2 § RB att uppmärksamma lagvalsreglerna.174 

Enligt 22 kap. 2 § RB är åklagaren inte skyldig att föra målsägandens 

skadeståndstalan om anspråket är ”uppenbart obefogat” eller om det inte kan ske 

utan ”väsentlig olägenhet”. Så snart skadeståndsyrkandet är befogat är det 

åklagarens plikt att föra skadeståndstalan.175 Utgångspunkten är att åklagaren i 

                                            
 
172 Eek 1978 s. 136 och s. 229 och Kallenberg band II del I s. 93 ff. Se även NJA 2016 s. 288 p. 18. 
173 Jfr också justitierådet Linds tillägg i NJA 1989 s. 614 där han skriver att ”det är också sedan länge 

vedertaget att domstolen även i dispositiva tvistemål är skyldig att tillämpa den adekvata rättsregeln 
oavsett om part har åberopat den eller ej.” Vidare skriver han att ”en annan sak är hur domstolen bör 
förfara rent handläggningsmässigt när den upptäcker, att någon rättsregel som parterna inte berört 
kan ha betydelse i målet. Det kan säkert ofta vara påkallat att rätten som ett slags utflöde av sin 
materiella processledning fäster parternas uppmärksamhet på frågan.” Med hans tillägg i åtanke kan 
man tänka sig att rättsregler ska tillämpas ex officio och att domstolen genom sin materiella 
processledning ska uppmärksamma parterna på de rättsregler som kan komma att tillämpas. För egen 
del har jag svårt att se hur Rom II-förordningen inte ska anses vara rättsregler, i synnerhet då EU-
förordningar är bindande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna. När den utländska lagen är 
utpekad uppstår frågor om hur innehållet i utländsk rätt ska utredas och vem som ska svara för den 
utredningen. Sådana frågor faller dock utanför uppsatsens syfte. För utredning i den frågan kan 
hänvisas till Maarit Jänterä-Jareborgs bok (se fotnot 16) samt även till Sinander och Lindkvist i SvJT 
2015 s. 749 ff. för att nämna några exempel. För den senare källan se särskilt fotnot 32 där författarna 
anger att ”utländsk rätt måste rimligen också tillämpas ex officio”. 

174 Det ska uppmärksammas att om tvistemålet kumuleras med brottmålet handläggs det civilrättsliga 
anspråket i enlighet med reglerna för tvistemål (se Praktisk process III s. 15 och s. 59 ff., SOU 2007:6 
s. 289, Domstolsprocessen s. 160 samt 2005/06:RFR1 s. 8). 

175 Olivecrona s. 335 f.  
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princip alltid ska föra målsägandens skadeståndstalan, vilket Åklagarmyndigheten 

också anser.176 

5.3.2 Åklagarens ansvar är långtgående 
Med rekvisitet ”uppenbart obefogat” enligt 22 kap. 2 § RB avses att anspråket inte 

kommer vinna bifall, antingen därför att det begärda anspråket är orimligt i 

förhållande till fast praxis, att det inte finns bevisning om att skadan inträffat eller 

att det inte går att uppskatta skadans storlek.177 Rekvisitet ”väsentlig olägenhet” 

innebär att det skulle ta mycket tid i anspråk att utreda skadeståndsanspråket, 

krävas att åklagaren har ingående kunskaper i skadeståndsrätt eller att anspråket är 

invecklat och kräver omfattande utredning.178 Enligt Nordh är en väsentlig 

olägenhet att utredningen kräver orimligt stora resurser därför att det är många 

skadelidande/skadevållare involverade och att det därför tar för lång tid att utreda 

varje ansvarssubjekt var för sig.179  

Rom II-förordningen och dess lagvalsregler är gällande rätt. För att åberopa 

lagvalsreglerna krävs inga ingående kunskaper i skadeståndsrätt. Om det inte 

föreligger ”väsentlig olägenhet” skulle det kunna anges i stämningsansökan om 

åklagaren är av uppfattningen att utländsk rätt bör tillämpas i skadeståndsdelen, 

eftersom åklagaren vid tiden för utfärdandet av stämningsansökan vet var ett visst 

brott har förövats och därmed var skadan uppkommit. Av ovan anförda skäl har 

åklagaren ett långtgående ansvar att uppmärksamma Rom II-förordningens 

lagvalsregler, om de är tillämpliga.180 

                                            
 
176 Se a.st. och jfr Åklagarmyndighetens RättsPM 2018:2 s. 11. Jag har avgränsat bort frågan om vem 

som svarar för utredningen men det bör poängteras att det enligt 4 § i förordning (1981:366) om rätt 
att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt framgår att åklagaren innan åtal har 
väckts har möjlighet att begära uppgifter om innehållet i utländsk rätt. Domstolen har enligt 2 § 
möjlighet att inhämta uppgifter om innehållet i utländsk rätt. En förutsättning är dock att det måste 
finnas ett pågående mål hos domstolen för att den ska kunna inhämta upplysningar om innehållet i 
utländsk rätt 

177 Rättegång II s. 214 f.  
178 Rättegång II s. 214 f., prop. 1987/88:1 s. 15 f., SOU 2007:6 s. 291, SOU 2013:17 s. 718 och          

NJA II 1943 s. 290 
179 Praktisk process III s. 26 f. 
180 Om det gäller skador före 11 januari 2009 gäller lagvalsregeln så som den stadgas i Cronsioe-

målet, nämligen lex loci delicti commissi.  
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 Rättstillämpningen 
5.4.1 Sexualbrotten I–IV181  
Det har i uppsatsen utretts när Rom II-förordningen är tillämplig, hur 

lagvalsreglerna ska uppmärksammas samt vilka lagvalsregler förordningen 

stipulerar. Därför kan man fråga sig varför Rom II-förordningen inte tillämpades i             

Sexualbrotten I–IV (som beskrivits ovan i avsnitt 3.6). Det är anmärkningsvärt att 

fråga om lagval inte tas upp ex officio särskilt då det finns en uppenbar 

utlandsanknytning som aktualiserar IP-rätten i ett enskilt – civilrättsligt – anspråk. 

Såvitt framkommer av domskälen har lagvalsreglerna inte ens varit uppe för 

diskussion och det framkommer heller inte om parterna enats om att svensk rätt 

skulle tillämpas i skadeståndsfrågan. 

5.4.2 Rwanda II182 
Rwanda II-målet handlar om samma folkmord i Rwanda år 1994 som exemplet i 

avsnitt 3.1 men i Rwanda II-målet är det en annan person som står tilltalad. I 

skadeståndsdelen var parterna överens om att rwandisk rätt skulle tillämpas.  

Frågan om utländsk lag ska uppmärksammas ex officio av domstolen eller om 

den ska åberopas av parterna löstes i Rwanda-målen genom att parterna tilläts välja 

vilken rättsordning som skulle tillämpas i skadeståndsfrågan. En sådan lösning 

möjliggjordes dock inte i Sexualbrotten I–IV såvitt kan utläsas av domskälen.183 

Skillnaden framstår som inkonsekvent och omotiverad. Varför görs det skillnad på 

lagvalsreglerna när grunden i såväl Sexualbrotten I–IV som i Rwanda-målen är 

straffrättslig?  

                                            
 
181 Uppsala tingsrätts dom av den 30 november 2017 i mål B 3216-16 som överklagades till Svea 

hovrätt i dom av den 16 april 2018 i mål B 11734-17, i vilket HD inte meddelade prövningstillstånd. 
För det senare, se beslut i HD av den 4 juli 2018 i mål B 2307-18 (Sexualbrottet I), Eskilstuna 
tingsrätts dom av den 10 juli 2018 i mål B 1715-17 (Sexualbrottet II), Östersund tingsrätts dom av 
den 15 februari 2018 i mål B 1116-17 som överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland i dom av 
den 22 maj 2018 i mål B 284-18 (Sexualbrottet III) och Stockholm tingsrätts dom av den 4 juli 2019 
i mål B 11206-18 som överklagades till Svea hovrätt i dom av den 22 oktober 2019 i mål B 8435-19 
(Sexualbrottet IV). 

182 Stockholm tingsrätts dom av den 16 maj 2016 i mål B 12882-14 som överklagats till Svea hovrätt 
i dom av den 15 februari 2017 i mål B 4951-16. 

183 Det framstår som udda att parterna inte fick samma möjligheter som vid andra 
brottmålsrättegångar. Särskilt udda är det därför att Rwanda I och NJA 2017 s. 168 vid tidpunkten 
för dom i Sexualbrotten I–IV redan var meddelade.  



 70 
 

 
 
 
 

5.4.3 Konsekvenserna 
I Rwanda-målen fick uttalandena i rättspraxis, doktrin och reglerna i Rom II-

förordningen genomslag i den faktiska rättstillämpningen. Domstolen tillämpade 

svensk strafflag i brottmålet och utländsk rätt i skadeståndsdelen utan att avskilja 

tvistemålet. En slutsats man kan dra är att domstolen genom att tillämpa olika 

rättsordningar i samma mål också tagit ställning till frågan om kumulation skulle 

medföra väsentlig olägenhet enligt 22 kap. 5 § RB.184 

På sätt och vis är Rwanda-målen unika eftersom det tiden efter dessa 

avgöranden inte finns nya avgöranden som tar upp frågan om tillämplig 

rättsordning i skadeståndsdelen, när det handläggs gemensamt med åtalsfrågan. 

Däremot finns det avgöranden som tar ställning till frågan om tillämplig 

rättsordning i fråga om skadestånd men sådana avgöranden är, såvitt jag funnit, 

endast renodlade civilrättsliga tvistemål.185 Det rör sig alltså inte om blandade mål 

där civilrättsliga frågor handläggs tillsammans med den straffrättsliga delen.  

Rwanda-målen får därför anses utgöra stora framsteg i IP-rättslig rättspraxis och 

för rättstillämpningen när det gäller frågan om lagval i den civilprocessuella delen 

av ett brottmålsförfarande. 

 Sammanfattning 
När det gäller frågan om hur den utländska rätten ska uppmärksammas har det 

framgått att det finns olika uppfattningar i doktrinen som gäller om domstolen ex 

officio ska uppmärksamma frågan eller om den måste åberopas. Jag sluter mig till 

uppfattningen om att utländsk rätt ska uppmärksammas ex officio. En sådan 

uppfattning får stöd av HD i NJA 2017 s. 168, Rwanda-målen och doktrinen. Till 

                                            
 
184 I och med att domstolen tillämpade två rättsordningar i samma mål – en på den civilrättsliga delen 

och en på den straffrättsliga delen – får man uppfattningen av att lagvalsfrågan inte i sig medför 
väsentlig olägenhet, som annars är grund för ett avskiljande enligt 22 kap. 5 § RB. 

185 Se exempelvis Skellefteå tingsrätts dom av den 8 mars 2018 i mål T 1012-13 som överklagades 
till Hovrätten för Övre Norrland i dom av den 27 mars 2019 i mål T 294-18 (Arica Victims). Målet 
var ett renodlat tvistemål och en av frågorna domstolarna hade att ta ställning till var vilken lag som 
skulle gälla på frågan om skadestånd – något parterna hade olika uppfattning om. I ett annat mål 
meddelat av Svea hovrätt (T 3412-11 av den 4 september 2012) var frågan om svensk eller syrisk 
rätt skulle tillämpas på skadeståndsfrågan. Även det målet var ett renodlat tvistemål. 
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det kommer att Rom II-förordningen genom sitt unionsrättsliga ursprung är 

bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna, som är ytterligare 

omständigheter som talar för att domstolarna ska tillämpa lagvalsreglerna ex 

officio.186 En sådan metod är också förenlig med principen jura novit curia, 

eftersom rättsregler inte behöver åberopas.  

I samband med Akilov-målet yttrade Jänterä-Jareborg följande.  

”Domen hade dock vunnit i internationell trovärdighet om motiveringen hade tagit 
Rom II-förordningen i beaktande.”187 

Som rättsläget ser ut nu framstår det som inkonsekvent av domstolarna att i vissa 

mål tillämpa Rom II-förordningen, men inte i andra när det uppenbart finns 

internationell anknytning.  

För att undvika överraskningar är det inte meningen att den utländska rätten ska 

tillämpas ex officio. Det som ska göras ex officio är att uppmärksamma parterna 

på att utländsk rätt kan komma att tillämpas. Om parterna istället önskar att svensk 

rättsordning ska gälla på skadeståndsfrågan är det möjligt för parterna att inom 

ramen för sin partsautonomi under målets handläggning göra ett sådant val. På så 

vis tillämpas rättsreglerna på ett ändamålsenligt sätt och genom en sådan 

handläggning får unionsrätten sitt företräde. 

 

                                            
 
186 Se även Jänterä-Jareborg 1997 s. 197 f. där hon analyserar Romkonventionens tvingande karaktär. 

Hon anför att den tvingande karaktären framkommer av begreppet ”skall” och att det är en 
omständighet som talar för att domstolarna ex officio ska pröva bestämmelserna i Romkonventionen. 
Eftersom Romkonventionen och Rom II-förordningen i mångt och mycket har samma grundidéer 
och då hennes uttalande är så pass generellt är det även min uppfattning att Rom II-förordningens 
rekvisit ”skall” i artikel 1.1 leder till samma tolkning – nämligen den att den ska uppmärksammas 
ex officio. 

187 Jänterä-Jareborg 2019 s. 204. 
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 Metod188 
Utgångspunkten i förevarande metodsavsnitt är att brottet begåtts i Sverige mot 

målsäganden i utlandet och att domstolen är behörig att handlägga åtalet enligt        

2 kap. BrB.  

1. Rör det sig om ett gränsöverskridande brottmål, det vill säga finns det en 

internationell anknytning? 

2. Om svaret på fråga 1 är jakande ska domstolen ta ställning till sin 

internationella behörighet enligt Bryssel I a-förordningen. Om svaret 

däremot är nekande aktualiseras inte IP-rättsliga regler.  

a. Kumulation. Om det enskilda anspråket är kumulerat med 

brottmålet kan man konstatera att behörighetsregeln i artikel 7.3 i 

Bryssel I a-förordningen överensstämmer med svensk rätt.  

b. Separation. Väljer domstolen att separera det enskilda anspråket 

måste domstolen med tillämpning av Bryssel I a-förordningens 

artikel 7.2 fråga sig var skadan har inträffat. Eftersom skadan uppstått 

i utlandet kan utländska domstolar vara behöriga. Det är därför inte 

självklart att svensk domstol ska handlägga skadeståndsfrågan. Vid 

separation förhindrar svensk rätt unionsrättens företräde.  

3. Oavsett om domstolen separerar det enskilda anspråket eller låter det 

kumuleras med brottmålet kommer lagvalsfrågan alltid att uppstå i dessa 

mål. Det beror på att skadan inträffar i utlandet. Huvudregeln i Rom II-

förordningen stadgas i artikel 4.1. Artikeln pekar ut lagen i det land där 

skadan uppkommer. Enligt artikel 3 är det inte endast lagen i en medlemsstat 

som kan pekas ut, utan även lagen i ett tredjeland. Om skadan inträffat före 

den 11 januari 2009 gäller lagvalsregeln lex loci delicti commissi såsom 

angivits i NJA 1969 s. 163 och domstolen bör istället fråga sig var den 

skadevållande händelsen uppstod. 

                                            
 
188 I bilaga II till uppsatsen finns ett antal flödesscheman som är tänkta att klargöra hur IP-rättsliga 

frågor bör handläggas. 
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6 Avslutande reflektioner  
I detta avslutande kapitel reflekteras över några av de problem som föranletts av 

uppsatsämnet.  

 Vem ansvarar för kostnader? 
Ett problem som framkommit i uppsatsen gäller vem som ska stå för 

rättegångskostnader enligt lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att 

ställa säkerhet för rättegångskostnader. När det rör sig om brottsoffer i tredjeland 

innebär svensk rätt att käranden efter yrkande från svaranden behöver ställa 

säkerhet för samtliga parters eventuella rättegångskostnader, i två instanser, innan 

rättegången kan inledas. HD har uttalat att en sådan ordning är förenlig med rätten 

till rättvis rättegång enligt EKMR, när partskonstellationen består av två juridiska 

personer. En idag obesvarad fråga är om det är förenligt med EKMR i de fall 

käranden är ett brottsoffer. Sannolikt är 1980 års lag inte anpassad efter brottsoffer 

i tredjeland (eller ens för brottsoffer i allmänhet). 

 Får unionsrätten genomslag? 
När det gäller frågan om lagval i gränsöverskridande brottmål har det framkommit 

att IP-rättsliga bestämmelser inte tillämpas fullt ut i praktiken. Trots Rom II-

förordningens bindande verkan är intrycket att den av domstolarna behandlas som 

om den vore ”fakultativ”. Den civilrättsliga delen i brottmålsförfarandet hanteras 

inte enligt IP-rättsliga regler utan det enskilda anspråket handläggs istället på ett 

mer traditionsenligt sätt.  

Rom II-förordningen tillämpas inte i mål där det finns en utlandsanknytning mer 

än i vissa fall, nämligen sådana där det särskilt yrkas på eller om det är ett renodlat 

civilrättsligt mål. Uppsatsen har utrett att när det finns omständigheter i ett mål 

som pekar på att det finns en tydlig internationell anknytning är det domstolens 

uppgift att ex officio uppmärksamma parterna på de IP-rättsliga reglerna. Ett 

sådant ställningstagande stöds av såväl doktrin som rättspraxis från HD. Det ligger 

dessutom inom ramen för principen jura novit curia att domstolen ska tillämpa 
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relevanta rättsregler utan åberopande. Därefter är frågan till parterna om utländsk 

rätt ska tillämpas eller inte. Man kan därför tala om att unionsrätten, och dess 

förordningar, inte får ett effektivt genomslag vid handläggning av den civilrättsliga 

delen av ett brottmål. 

 Hur ser prejudikatföljsamheten ut? 
Ett annat problem är att det förekommer att varken svensk praxis eller praxis från 

EU-domstolen följs av svenska domstolar eller andra rättstillämpande 

myndigheter. Vid tidpunkten för när Sexualbrotten I–IV meddelades hade EU-

domstolen meddelat dom i Lazar-fallet189 och HD hade avkunnat dom i såväl    

NJA 2017 s. 168 som i NJA 1969 s. 163. Trots det har prejudikaten om att 

domstolarna ex officio ska uppmärksamma lagvalsfrågan inte följts av svenska 

domstolar eller av rättstillämpande myndigheter. Inte heller har prejudikaten att 

straffrätt och civilrätt kan löpa parallellt i IP-rättsliga sammanhang följts i något 

av dessa mål. Möjligen kan det bero på att de inte är rena tvistemål utan blandade 

mål. Om prejudikaten ska ses som vägledande för domstolar och rättstillämpande 

myndigheter måste innehållet i prejudikaten realiseras vid den faktiska 

handläggningen. I annat fall kan det talas om att prejudikaten inte följs.190 

 Behandlas lika fall lika? 
Ett annat uppmärksammat problem är att det verkar råda inkonsekvens i praktiken 

när det gäller frågorna om behörighet och tillämplig lag. Endast i vissa mål utreder 

domstolarna behörighet och tillämplig lag enligt BrB och endast i Rwanda I–II har 

frågan om tillämplig lag uppkommit vid handläggning av det enskilda anspråket. 

I Sexualbrotten I–IV har frågan om tillämplig lag i det enskilda anspråket inte ens 

                                            
 
189 C-350/14. 
190 Ramberg har anfört att om ett prejudikat är relevant kan avvikelser inte göras hur som helst. 

Rättsregeln i ett prejudikat är nämligen bindande för de rättstillämpande myndigheterna        
(Ramberg SvJT 2017 s. 777). Mellqvist har vidare anfört att det HD uttalar i sina domskäl har 
betydelse för rättstillämparen och ska därför användas som en vedertagen rättskälla i dömandet         
(Mellqvist SvJT 2017 s. 806 f.). Därför framstår det som oklart varför rättspraxis inte tas i beaktande 
i mål med internationell anknytning. 
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nämnts i domskälen, trots att det funnits uppenbar utlandsanknytning och att det 

rört en civilrättslig fråga. Varför det är så kan man endast spekulera i. Rättsläget i 

frågan leder till slutsatsen att det är tveksamt om lika fall behandlas lika. 

 Är svenska domstolar för traditionsbundna? 
I uppsatsen antyds att det är tradition som råder när domstolen handlägger den 

civilrättsliga delen i ett kumulerat mål. Endast när det rör sig om renodlade 

civilrättsliga mål uppmärksammas IP-rättsliga regler. Möjligen ses det inte som 

”naturligt” att tillämpa rättsregler av olika hierarkiskt ursprung i en och samma 

process. Rent krasst kan man därför tala om att rättsreglerna inte följs.             

Bryssel I a-förordningen reglerar bland annat behörighet i skadeståndsfrågor, även 

när det enskilda anspråket är kumulerat med brottmålet. Det finns till och med en 

särskild behörighetsregel för det ändamålet. Rom II-förordningen reglerar frågan 

om tillämplig lag i ett enskilt – civilrättsligt – anspråk, något som rimligen borde 

föranleda frågor om tillämplig lag när skadan uppkommit utomlands.  

Trots rättsläget förbiser domstolarna gällande rätt genom att inte 

uppmärksamma frågan om tillämplig lag när det finns en uppenbar 

utlandsanknytning. Frågan man ställer sig är då: varför tillämpas inte svensk lag i 

svensk domstol om det nu är så att svenska rättsregler inte behöver åberopas? 

 Omfattas brottsskadeersättning av IP-rättsliga regler?  
När det gäller beslut fattade enligt BrSkL har det uppmärksammats problem med 

lagstiftningens tvetydighet. Det anges explicit i förarbetena att skadeståndsrättsliga 

principer ska gälla vid beslutsfattandet. Efter att uppsatsen närmare utrett 

beslutsmotiveringarna från Brottsoffermyndigheten uppstår det IP-rättsliga 

problemet i lagvalsfrågan. Uppsatsen har visat att besluten under 1980-talet hade 

inslag av IP-rättsliga bedömningar men att sådana bedömningar verkar ha avtagit 

under senare tid.  

Min uppfattning är att det av förarbetena till BrSkL inte går att dra slutsatsen att 

besluten är inkorrekta. Om det är ersättningsfrågan eller besluten som helhet som 
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ska bedömas enligt skadeståndsrättsliga principer framgår inte. En sådan brist 

leder till något av en ”inbyggd” rättsosäkerhet och någon förutsebarhet går det inte 

att tala om. 

 Slutord 
Uppsatsen har behandlat IP-rättsliga frågor om domsrätt och lagval inom ramen 

för ett skadeståndsanspråk i gränsöverskridande brottmål. Uppsatsen har visat 

omfattningen av vilka problem som kan uppstå när de IP-rättsliga frågorna dyker 

upp i rättstillämpningen. I uppsatsen har framkommit behovet av förändrade eller 

i vart fall uppdaterade regelverk inom flera områden för att dessa ska harmonisera 

med unionsrätten. Baserat på vad som framkommit i uppsatsen är det klart att det 

finns många frågor att utreda. Oklarheterna är för många för att man ska kunna 

påstå att något är rättssäkert eller förutsebart.  

Frågor om behörighet och lagval i internationella situationer måste utredas 

närmare, särskilt när grunden till tvisten är straffrättslig. Just nu är det nog ingen 

som riktigt vet vad som kommer ske om det enskilda anspråket avskiljs från 

brottmålet när brottsoffret finns i utlandet, oavsett om det är ett tredjeland eller ett 

EU- eller EES-land, eftersom frågan aldrig prövats.  

Av statistiken i bilaga I framgår att den gränsöverskridande brottsligheten inte 

endast är begränsad till sexualbrott. Det kan röra sig om kreditbedrägerier eller 

cyberattacker som riktas från ett land mot ett annat med internet som hjälpmedel. 

Brottsligheten har inga gränser. 

Avslutningsvis vill jag säga något om det inledande citatet. År 1967 uttalade 

Eek att 2 kap. BrB ”någon gång” kan få betydelse i IP-rättsliga sammanhang i 

frågor om skadestånd. Efter 53 år är det med glädje jag avslutningsvis vill säga att 

”någon gång” är nu! 
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Bilaga I 
Riksrevisionen beskriver, i en rapport från december 2015, att möjligheten att begå 

internationella brott ökar markant och att internet har möjliggjort för fler att begå 

grova brott – något som i vissa fall kan ske helt anonymt.191 I rapporten anger 

Riksrevisionen vidare att vissa typer av brott är mer vanligt förekommande än 

andra. Sådana vanligt förekommande brott är till exempel bedrägerier, ID-

kapningar, näthat (hotelser, trakasserier och liknande), internetrelaterade 

barnpornografibrott, dataintrång och andra typer av sabotage.192 Rapporten 

beskriver att mellan åren 2006 och 2014 ökade it-brottsligheten med 767 procent, 

jämfört med 18 procent för all brottslighet.193 Det framkommer att det år 2014 

anmäldes 75 369 it-relaterade brott och att trenden verkar vara ihållande.194 

Riksrevisionens rapport har tagit sikte på utredningen från anmälan till att åtal 

väcks (eller avskrivs) och har även redovisat vissa förslag på förbättringar – som 

avser Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete.  

I en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) från september 2016, 

framkommer att it-relaterade brott som vissa typer av bedrägeri, dataintrång och 

internetrelaterade barnpornografibrott har ökat med 949 procent mellan åren 2006 

och 2015.195 Rapportens fokus är bland annat att uppmärksamma vilka brister och 

kunskapsluckor det finns inom såväl Polismyndigheten som Åklagarmyndigheten 

och vilka åtgärder som behövs för att komma tillrätta med dessa problem. I likhet 

med Riksrevisionens granskning innebär även rapporten från Brå att det är 

utredningsarbetet som måste bli bättre. Domstolsverket har, som det anges i 

rapporten, uttryckt intresse för att följa den it-relaterade brottsligheten för att kunna 

utveckla kompetensen och hanteringen kring it-relaterade brottmål.196 

 

                                            
 
191 RIR 2015:21 s. 21. 
192 A.a. s. 22 f.  
193 A.a. s. 25.  
194 A.st.  
195 Brå:s rapport 2016:17 s. 8 f. 
196 A.a. s. 84. 
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Av statistiken går det att utläsa att antalet anmälda internetrelaterade 

barnpornografibrott (16 kap. 10 § BrB) år 2009 var 252 stycken och år 2018 var 

de 687 stycken. När det gäller bedrägeribrotten (9 kap. 1–3 §§ BrB) och särskilt i 

de fall dessa begåtts med hjälp av internet framkommer att år 2009 anmäldes 

13 800 sådana brott och motsvarande siffra år 2018 var 26 507. Slutligen kan 

nämnas att år 2018 anmäldes 8 827 dataintrångsbrott (4 kap. 9 c § BrB) jämfört 

med 1 493 anmälningar år 2009.197 

Det statistiska underlaget antyder att den internetrelaterade brottsligheten 

kommer fortsätta att öka. Därför behöver lagstiftningen i frågor om behörighet och 

lagval vid gränsöverskridande brottslighet anpassas efter nya modus operandi. 

  

                                            
 
197 Uppgifter från Brå:s kriminalstatistik över anmälda brott perioden 2009–2018. Tabellen hämtad 

den 28 november 2019 från https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html.  
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Bilaga II 
Avsikten med denna bilaga är att illustrera uppsatsen i form av tre flödesscheman. 

Utgångspunkten är att domstolen är behörig enligt 2 kap. BrB. Brottet har begåtts 

i Sverige, svaranden har hemvist i Sverige, målsägandena bor i utlandet och skadan 

uppkommer där målsäganden befinner sig vid tidpunkten för brottet.  

 
Behörighetsfrågan 

 
Hur handläggs det enskilda anspråket? 

 
 

Kumulerat    Separerat 
 
 

 
 

Bryssel I a-förordningens art. 7.3  Bryssel I a-förordningens art. 7.2  
 
 
 

    Handlägg som vanligt             Flera domstolar kan vara behöriga  
 

    
Svensk rätt förenlig med unionsrätten  Svensk rätt i strid med unionsrätten 

 
 

  
 
REGELKONKURRENS! 

            RB → 19:1-domstolen, medan BF I a → utländsk domstol 
            

 
Ska svensk domstol ändå pröva skadeståndstalan? 

 
   JA              NEJ 

 
 
 

     Kostnader enligt 1980 års lag   Vilken regel gäller? 
    (Endast om det är kärande utanför EU/EES)   
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Utgångspunkten i lagvalsfrågan är densamma som vid behörighetsfrågan. I fråga 

om lagval görs dock ingen skillnad på om skadan uppstår inom eller utanför 

unionen.  

Lagvalsfrågan – skador efter 11 januari 2009 
 

Gränsöverskridande skada? 
 

  JA            NEJ 
 
 
 
 

                       Finns lagvalsavtal?               SkL  
 
  
                    JA       NEJ 

 
 
           Partsautonomi styr         Rom II ska uppmärksammas ex officio 
NJA 2017 s. 168 → kan välja 
    lag under handläggningen 
 

         Rom II-förordningen, art. 4.1 (lex loci damni)              
 
 

 
       Vill parterna tillämpa svensk eller utländsk rätt? 

 
 
 

           Utländsk       Svensk = SkL 
 
 
                  Förordning 1980 om innehåll i utländsk rätt 
                            eller anmana enligt 35:2 st. 2 RB 

       
NÄR UTLÄNDSK RÄTT INKOMMIT/BEGÄRTS  

                                    
       Väsentlig olägenhet enligt 22:5 RB?  

                    JA               NEJ 
 

 
Behörighetsproblem vid avskiljande   Fortsätt handläggning      
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Lagvalsfrågan – skador före 11 januari 2009 

                      Om lagvalsavtal finns gäller det! 

 
        Gränsöverskridande skada? 

 
     JA                  NEJ 

 
 
 
       Cronsioe-målet (lex loci delicti commissi)             SkL     
 
 
   
    Var uppstod den skadevållande händelsen? 
 
 
        Den lagen gäller i skadeståndsfrågan 
 


