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Förkortningslista  
 

 

EGT Europeiska gemenskapernas officiella 

tidning 

 

EUT Europeiska unionens officiella tidning 

 

EFTA   European Free Trade Association  

 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol eller 

Europeiska gemenskapernas domstol, som 

domstolen hette fram till att 

Lissabonfördaget trädde ikraft den första 

december 2009. 

 

FEUF Fördraget om europeiska unionens 

funktionssätt 

 

IT   Informationsteknik 

 

SvJT Svensk Juristtidning 

 

KOM-dokument Förslag från EU-kommissionen om ny eller 

ändrad EU-lagstiftning, alternativt 

policydokument såsom grön- och vitböcker 

eller rapporter. 
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1 Inledning  
 

1.1 Ett ämne i tiden 
 

En molntjänst är en IT-lösning där information lagras på externa servrar som 

användaren sedan får tillgång till via internet. Genom en s.k. molntjänst får 

användaren tillgång till en närmast obegränsad datorkapacitet utan att behöva 

investera i egen IT-infrastruktur. Användaren når istället informationen i molnet via 

sin internetanslutning.1 Molntjänsterna regleras ofta genom standardavtal som 

utformats i förväg av tjänstetillhandahållaren. Det kan därför vara svårt för 

användaren av molntjänsten att påverka avtalsinnehållet. Till saken hör också att 

avtalen ofta ingås över internet.2  

Molntjänsternas styrka ligger i den lättillgänglighet, flexibilitet och 

kostnadseffektivitet som tjänsten erbjuder.3 Det innebär att framförallt företag har 

mycket att tjäna på att använda molntjänster och för många företag kan 

molntjänsternas intåg beskrivas som en IT-revolution.4 EU-kommissionen har 

uttryckt sig i positiva ordalag angående molntjänsterna. 

 
”Eftersom molnbaserade datortjänster är befriade från rumsliga begränsningar kan de höja den 

digitala inre marknaden till en ny nivå. Men detta kan bara ske om den inre marknadens regler 

genomförs effektivt överallt. Vinsterna kan bli enorma.”5 

 

                                                 
1 Kommerskollegium, Hur gränslöst är molnet? s. 3. 
2 Williams, A quick start guide to cloud computing s. 83 och KOM (2012) 529 slutlig, Att 

frigöra de molnbaserade tjänsternas potential i Europa s. 11. 
3 Williams, A quick start guide to cloud computing s. 25–32. 
4 Artikel 29 gruppen, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, WP 196 s. 4. 
5 KOM (2012) 529 slutlig, Att frigöra de molnbaserade tjänsternas potential i Europa s. 6. 
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EU-kommissionens uttalande visar den potential som kommissionen tillskriver 

molntjänsterna.  

Molntjänster har tidigare analyserats ur IT-säkerhetssynpunkt och utifrån 

molntjänstens inverkan på skyddet av den personliga integriteten.6 Därför är det nu 

angeläget att belysa molntjänsterna ur ett internationellt privat- och processrättsligt 

perspektiv. Rättsområdet måste beaktas när molntjänsterna används eftersom 

användning av molntjänster och lagring av information i molntjänsten genererar 

anknytningar till fler olika länder. Så snart ett rättsförhållande har anknytningar till 

olika stater måste den internationella privat- och processrätten beaktas. 

 

 

1.2 Den internationellt processrättsliga problematiken beträffande 

molntjänster 
 

Gränsöverskridande anknytningar kan uppstå av olika anledningar när molntjänster 

används. Avtal om molntjänster kan ha ingåtts av parter med hemvist i olika länder. 

Gränsöverskridande anknytningar kan också uppstå när informationen i molntjänsten 

flyttas mellan molntjänstleverantörens servrar, som kan vara placerade i olika länder. 

Molntjänsten gör det dessutom möjligt för användaren att nyttja tjänsten varsomhelst 

vilket också ger upphov till gränsöverskridande anknytningar.7 Användaren av 

molntjänsten kan alltså använda molntjänsten varsomhelst i världen så länge en 

internetanslutning finns.  

Den internationella privat- och processrätten handlar huvudsakligen om tre frågor. 

Den första frågan är domsrättsfrågan som besvarar vilket lands domstol som är 

                                                 
6 Se Catteddu & Hogben, Cloud Computing, Benefits, risks and recommendations for 

information security och Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter, Opinion 

05/2012 on Cloud Computing, WP 196. 
7 Hellström, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny Juridik 

2:11 s. 38 och KOM (2012) 529 slutlig, Att frigöra de molnbaserade tjänsternas potential i 

Europa s. 8–9. 
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behörig att pröva en utlandsanknuten tvist. Den andra frågan handlar om vilket lands 

rättsordning som ska tillämpas på tvisten, den s.k. lagvalsfrågan. Den tredje frågan 

anger under vilka förutsättningar en utländsk dom kan erkännas och verkställas i den 

egna staten.8  

Den här uppsatsen fokuserar på domsrättsfrågan. Internationell privat- och 

processrättslig problematik med molntjänster kan uppstå när ett företag avtalar med 

en molntjänstleverantör om att förvara eller arbeta med information i en molntjänst 

och informationen sedan t.ex. skadas, läcks eller förloras. 

Antag t.ex. att ett svenskt företag avtalar med en tysk molntjänstleverantör om att 

mot ekonomisk ersättning få använda sig av det tyska företagets molntjänst. Det 

svenska företaget använder sedan molntjänsten under en tid. Det innebär i praktiken 

att det svenska företaget har sin information på molntjänstleverantörens servrar. Det 

svenska företaget får alltså tillgång till servrarna genom sin internetanslutning.  

Efter ett oväntat tekniskt fel hos det tyska företaget försvinner det svenska 

företagets information från servrarna. Under den tid molntjänsten fungerade har den 

svenska användarens information befunnit sig på det tyska företagets servrar som är 

placerade i Tyskland, Bulgarien, Kanada, Italien, Uruguay och Australien. 

Informationen har under den tid som tjänsten utfördes flyttats mellan servrarna i de 

olika länderna. Lägg därtill att det svenska företaget också har brukat tjänsten, inte 

enbart i Sverige utan även i Norge, Finland, Danmark, USA, Thailand, England, 

Polen och Nederländerna. Avtalsförhållandet har totalt anknytningar till 15 olika 

länder. Det svenska företaget vill nu väcka talan om avtalsbrott vid svensk domstol.  

En internationellt processrättslig princip är att talan ska väckas där svaranden har 

hemvist. Principen är, och har historiskt sett varit, en etablerad regel i många 

rättsordningar.9 Principen om svarandens hemvist återfinns i art. 2 i rådets förordning 

(EG) nr. 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-
                                                 

8 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt s. 25. 
9 Se t.ex. Jenard, Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of 

judgements in civil and commercial matters, Official Journal of the European Communities 

1979 C 59/1 s. 18–19. 



 10 

förordningen)10 som i princip gäller EU-staterna emellan. Principen återfinns även i 

art. 4 rådets förordning (EU) nr. 1215/2012 om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I bis-

förordningen)11 som i januari 2015 kommer att ersätta Bryssel I-förordningen. 

Eftersom svaranden i den fiktiva tvisten har hemvist i Tyskland är utgångspunkten 

alltså att talan ska väckas vid tysk domstol enligt huvudregeln om svarandens 

hemvist. 

För att talan ska kunna väckas i Sverige måste det finnas en annan alternativ 

domsrättsgrund som ger svensk domstol behörighet. Vid avtalsrättsliga tvister kan en 

domstol som har en nära anknytning till det avtal som ligger till grund för tvisten 

under vissa förutsättningar också vara behörig att döma i tvisten. Ett sådant s.k. 

fullgörelseforum skapas vid uppfyllelseorten för det avtal som ligger till grund för 

tvisten.  

Ett fullgörelseforum kräver att det finns en nära anknytning mellan det avtal som 

ligger till grund för tvisten och den fullgörelseort där den behöriga domstolen är 

belägen. Därför är de anknytningar som det aktuella avtalsförhållandet bär med sig 

centrala vid tillämpningen av fullgörelseforum. Det som gör tillämpningen av 

fullgörelseforum på molntjänstavtal så intressant är att ett avtalsförhållande om 

molntjänster kan ha anknytningar till flera olika orter. Fullgörelseforum regleras i 

Bryssel I-förordningens art. 5.1 som motsvaras av art. 7.1 i Bryssel I bis-

förordningen.  

Det måste därför utredas om och hur en molntjänst kan anses ha en uppfyllelseort 

och i så fall under vilka förutsättningar en sådan domstol kan grunda internationell 

behörighet på fullgörelseforum. 

                                                 
10 EGT L 12, 16.1.2001 s. 1. 
11 EUT L 351, 20.12.2012 s. 1. Bryssel I bis-förordningen antogs i Strasbourg den 12 

december 2012. Under sommaren 2013 har ytterligare förändringar i Bryssel I bis-

förordningen tillkommit. COM (2013) 554 final, ännu opublicerat, antogs och översändes till 

parlamentet och rådet den 26/7-2013 som ett led i skapandet av en enhetlig patentdomstol för 

EU. Ändringarna inverkar dock inte på det område som uppsatsen undersöker. 
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Följande frågor blir därför intressanta. Kan talan väckas på de platser där 

användaren använt tjänsten eller den eller de platser där leverantören utfört sitt arbete 

med tjänsten? Är det så att talan till och med kan väckas vid en domstol på en ort i ett 

land som har anknytning till tvisten på grund av att information har befunnit sig på en 

server i landet under den tid molntjänsten utfördes? Vi återkommer till besvarandet 

av dessa frågor senare i uppsatsen.  

 

 

1.3 Syfte och avgränsningar 
 

Den här uppsatsen utreder var domsrätt finns för tvister om molntjänstavtal med 

utlandsanknytning. I Sverige regleras den internationellt processrättsliga 

domsrättsfrågan på privaträttens område av Bryssel I-förordningen. Bryssel I-

förordningen anses vara det viktigaste internationellt processrättsliga instrumentet i 

EU.12 

Bryssel I-förordningen kommer som redan nämnts att ersättas av Bryssel I bis-

förordningen i januari 2015. Båda förordningarna har sitt ursprung i konventionen av 

den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på 

privaträttens område (Brysselkonventionen)13 och regelverken kan tillsammans kallas 

för Brysselinstrumenten.14  

Ett regelverk som är knutet till Brysselinstrumenten är konventionen om domstols 

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område 

undertecknad i Lugano den 30 oktober 2007 (Luganokonventionen).15 

                                                 
12 Vlas, Public Policy in Private International Law and It's Continuing Importance, FS van 

Loon s. 622. 
13 EGT C 27, 26.1.1998 s. 1 (konsoliderad version). 
14 Bryssel I bis-förordningen ingresspunkt 7 och 8. 
15 EUT L 339, 21.12.2007 s. 3. (konsoliderad version) och Bryssel I bis-förordningen 

ingresspunkt 7. 
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Luganokonventionen gäller mellan EFTA-16 och EU-staterna samt EFTA-staterna 

emellan. Luganokonventionen är en parallellkonvention till Bryssel I-förordningen 

och är till sina operativa bestämmelser närmast identisk med Bryssel I-

förordningen.17 Konventionen kommer dock inte att behandlas vidare i uppsatsen. 

Uppsatsen utreder om det är möjligt att grunda domsrätt på fullgörelseforum i 

avtalsrättsliga tvister om molntjänster. Uppsatsen syftar därför till att identifiera de 

problem som kan uppstå när fullgörelseforum tillämpas på molntjänstavtal och avser 

sedan att diskutera för- och nackdelar med eventuella lösningar på de problem som 

identifieras. 

Uppsatsen behandlar uteslutande de internationellt processrättsliga problem som 

uppstår när molntjänster används och fokuserar på frågan om domsrätt enligt den nya 

Bryssel I bis-förordningen, som dock tolkas i ljuset av den nuvarande Bryssel I-

förordningen. Frågor om lagval eller erkännande och verkställighet av utländska 

avgöranden besvaras alltså inte.18 

För att tillämpa fullgörelseforum enligt Brysselinstrumenten krävs att talan avser 

avtal. Uppsatsen fokuserar av den anledningen på avtalsrättsliga tvister mellan parter 

som har hemvist inom EU. Brysselinstrumentens tolkning av avtalsbegreppet och fall 

där avtalet i sig är omtvistat av parterna spelar därför en roll vid tillämpningen av 

fullgörelseforum. Av utrymmesskäl kommer dock dessa aspekter av fullgörelseforum 

inte behandlas i uppsatsen.19 

Problematiken med fullgörelseforum analyseras uteslutande ur en näringsidkares 

perspektiv, uppsatsen berör därför inte konsumentreglerna på området.20  

                                                 
16 EFTA-stater som tillträtt Luganokonventionen av 2007 är Island, Norge och Schweiz. 
17 Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 29 
18 För en komprimerad genomgång av lagvalsfrågan och frågan om erkännande och 

verkställighet avseende molntjänster se Andersson m.fl. Rättsliga frågor vid flytten till 

molnet – en checklista s. 12–13. 
19 Om avtalsbegreppet se Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 119–144. 
20 Om konsumentregler på området se Linton, Konsumentens skydd i handeln över 

landgränserna, Iustus Förlag 2013. 
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Vidare avgränsas uppsatsen till att behandla publika molntjänster. Publika 

molntjänster kräver stora resurser som fördelas på en mängd olika servrar. 

Användningen av publika molntjänster är inte geografiskt begränsad vilket kan vara 

fallet med privat- eller hybridmoln. Publika molntjänster kan användas varsomhelst 

så länge tillgång till internet finns. De publika molntjänsterna blir i sammanhanget 

mest intressanta att studera eftersom användandet av en publik molntjänst innebär 

störst risker för intrång, dessa innehåller också flest gränsöverskridande moment. Den 

publika molntjänsten ger dessutom användaren minst möjligheter att utöva kontroll 

över informationen i molntjänsten.21 Molntjänsternas karaktärsdrag beskrivs mer 

ingående i kapitel 2. 

 

 

1.4 Metod och material  
 

Den internationella privat- och processrätten är en del av nationell rätt men har av 

naturliga skäl kopplingar till internationella rättsförhållanden. Utgångspunkten för 

uppsatsen är Brysselinstrumenten som har sitt ursprung i EU-rätten.   

Uppsatsen använder huvudsakligen en problemorienterad metod och söker genom 

metoden att identifiera de problem som uppstår när fullgörelseforum ska tillämpas på 

avtal om molntjänster. Utifrån de problem som identifieras analyseras sedan möjliga 

lösningar på problemen. Analysen fokuserar även på de olika problemlösningarnas 

för- och nackdelar. 

Eftersom uppsatsen tar sin utgångspunkt i Brysselinstrumenten behandlas de 

syften som ligger till grund för instrumenten. Det innebär att en deskriptiv metod 

delvis används i kapitel 3. Rättspraxis från EU-domstolen är vidare av stor vikt för 

uppsatsen eftersom EU-domstolens praxis styr nationella domstolars tolkning och 

tillämpning av Brysselinstrumenten. 

                                                 
21 Janakiram, Demystifying the cloud s. 19, Catteddu & Hogben, Cloud Computing s. 16 och 

Hellström, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny Juridik 

2:11 s. 40–41. 
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Uppsatsen tar upp relevant praxis från EU-domstolen, i syfte att visa hur EU-

domstolen tidigare löst de problem som uppstår vid tillämpningen av 

fullgörelseforum. Som komplement till Brysselinstrumenten och EU-domstolens 

praxis har även internationellt privat- och processrättslig doktrin beträffande 

Brysselinstrumenten använts. 

För att bidra med nya synsätt kring hur domstols behörighet kan grundas på 

fullgörelseforum för tjänster som utförs på internet används även internationell 

privat- och processrättslig doktrin som avser onlinetjänster. I sammanhanget belyses 

också exempel på hur EU-domstolen har löst de problem som uppkommer när 

modern teknik möter juridiken. 

Doktrin om molntjänster används för att beskriva för läsaren vad en molntjänst är 

för något. I vissa delar av kapitel 2 används därför en deskriptiv metod. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 593/2008 av den 17 juni 2008 

om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen)22 är ett lagvalsrättsligt 

regelverk på privaträttens område som har kopplingar till Brysselinstrumenten.23 Det 

innebär att de delar av Rom I-förordningen och lagvalsrättslig doktrin som berör de 

aspekter som är aktuella för uppsatsen också befunnits vara intressant material för 

uppsatsen. 

Det är viktigt att visa att praxis och doktrin som avser de äldre 

Brysselinstrumenten även kan ge ledning vid tolkningen och tillämpningen av den 

nya Bryssel I bis-förordningen. Eftersom Bryssel I bis-förordningen ännu inte 

tillämpas måste ställning tas till huruvida den nya förordningen kan tolkas och 

tillämpas i ljuset av de äldre Brysselinstrumenten. 

Efter att Bryssel I-förordningen år 2000 antagits tydliggjorde EU-domstolen att de 

tolkningsprinciper som fastslogs beträffande tillämpningen av Brysselkonventionens 

art. 5.1 även till viss del skulle gälla vid tillämpningen av Bryssel I-förordningens art. 

5.1 a.24 Det innebar att den praxis som avsåg Brysselkonventionens art. 5.1 även kom 
                                                 

22 EUT L 177, 4.7.2008 s. 6. 
23 Rom I-förordningen ingresspunkt 7 och 17. 
24 Mål C-533/07, Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch mot Gisela Weller-Lindhorst, REG 

2009 s. I-3327 punkt 57. Se även Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 36. 
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att gälla för Bryssel I-förordningens art. 5.1 a. Eftersom Bryssel I bis-förordningen 

inte börjar tillämpas förrän år 2015 finns ännu ingen liknande praxis för Bryssel I bis-

förordningen.  

Bryssel I bis-förordningen innebär ingen total förändring i jämförelse med sin 

föregångare.25 Det framgår vidare av Bryssel I bis-förordningens ingress att det vid 

tillämpningen av Bryssel I bis-förordningen ska råda kontinuitet mellan 

Brysselkonventionen och de två efterträdande förordningarna.26  

Därför kommer uppsatsen vid användningen av Bryssel I bis-förordningen att söka 

ledning avseende tolkningen och tillämpningen av den nya förordningens 

bestämmelser i den praxis och doktrin som avser motsvarande bestämmelser i 

Brysselkonventionen och Bryssel I-förordningen.  

 

 

1.5 Viss terminologi 
 

Eftersom uppsatsen rör ett område där det förekommer uttryck som kan vara okända i 

allmänhet finns anledning att närmare förklara vissa återkommande begrepp i syfte att 

underlätta läsarens förståelse av uppsatsen. 

En server eller en värddator har till uppgift att betjäna andra datorer i ett nätverk. 

En server behöver inte fysiskt placeras i anslutning till det nätverk som den betjänar 

utan kan placeras varsomhelst och sedan nås av de andra datorerna i nätverket via en 

internetanslutning. 

När det i uppsatsen anges att information finns i molnet så innebär det att 

informationen egentligen befinner sig på någon av molntjänstleverantörens servrar. 

Att säga att informationen finns i molnet är alltså en förenklad beskrivning av vad 

som egentligen försiggår när en molntjänst tillhandahålls, eftersom något fysiskt 

                                                 
25 KOM (2010) 748 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område 

(omarbetning) s. 3–4 och Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 45. 
26 Bryssel I bis-förordningen ingresspunkt 34. 
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moln egentligen inte existerar. Molnet består istället av en eller flera servrar. Sättet vi 

använder begreppet moln visar möjligtvis på den ovisshet som råder beträffande var 

informationen i molnet faktiskt finns.27 

Hårdvara är de delar av en dator som fysiskt kan beröras exempelvis datormus, 

hårddisk och grafikkort. Mjukvara är motsatsen till hårdvara, exempelvis de program 

och drivrutiner som används i datorn men som inte är fysiska ting. 

 

 

1.6 Disposition  
 

Uppsatsen är utformad så att kapitel 2 beskriver molntjänsternas karaktärsdrag samt 

dess fördelar och nackdelar. I kapitel 3 presenteras Brysselinstrumentens inbördes 

förhållande, en översiktlig beskrivning av Brysselinstrumentens regelverk samt de 

förutsättningar som ska vara uppfyllda för att fullgörelseforum ska kunna tillämpas. 

Uppsatsen visar sedan i kapitel 4 hur fullgörelseforum tidigare tillämpats i EU-

domstolens praxis beträffande Brysselinstrumenten och problematiserar beträffande 

huruvida EU-domstolens praxis kan överföras på avtal om molntjänster. I kapitel 5 

analyseras hur internationell privat- och processrättslig doktrin ser på onlinetjänster i 

syfte att få klarhet i om fullgörelseforum kan tillämpas på avtal om molntjänster. 

Kapitlet avslutas med att förutsättningarna för att tillämpa fullgörelseforum på avtal 

om molntjänster analyseras och problematiseras. I kapitel 6 förs slutligen en 

diskussion om de lösningar som Bryssel I bis-förordningens bestämmelser om 

fullgörelseforum erbjuder i avtalsrättsliga tvister om molntjänster. 

 

                                                 
27 Hellström, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny Juridik 

2:11 s. 38. 
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2 Vad är en molntjänst? 
 

2.1 Molntjänstens karaktär 
 

I det här kapitlet beskrivs molntjänsternas huvudsakliga drag i syfte att ge läsaren en 

översiktlig bild av vad en molntjänst är. Kapitlet utreder om molntjänsten ska 

klassificeras som en tjänst i Bryssel I bis-förordningens mening, eller om 

molntjänsten ska klassificeras på annat sätt. Slutligen identifieras några av 

molntjänsternas för- och nackdelar.  

Det som är gemensamt för molntjänsterna är att kontroll och förvaltning av 

tjänsten sköts av molntjänstleverantören från en extern plats.28 En molntjänst kan 

användas i olika syften: för att lagra information (t.ex. e-post, fotografier eller andra 

filer), tillhandahålla användaren med datorprogram, eller för att skapa en plattform 

där användaren själv kan testa eller utveckla sina egna datorprogram.29 

Molntjänsterna erbjuder ett substitut för dem som annars skulle köpa servrar och 

datorprogram. Servrar och datorprogram kräver underhåll. Eftersom molntjänsten är 

underhållsfri för användaren blir molntjänsten mer kostnadseffektiv och flexibel att 

använda.30  

Användaren av en molntjänst betalar löpande för sin användning av tjänsten och 

slipper därmed anpassa och utvärdera sitt behov genom att köpa och sälja servrar, 

datorer och datorprogram. Det gör molntjänsterna kostnadseffektiva och stärker 

molntjänstanvändarens konkurrenskraft i tider av marknadsfluktuationer.31 

                                                 
28 Hellström, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny Juridik 

2:11 s. 37. 
29 KOM (2012) 529 slutlig, Att frigöra de molnbaserade tjänsternas potential i Europa s. 3–4. 
30 Hellström, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny Juridik 

2:11 s. 38–40. 
31 KOM (2012) 529 slutlig, Att frigöra de molnbaserade tjänsternas potential i Europa s. 2. 
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2.2 Ska molntjänsten klassificeras som en tjänst? 
 

Tjänstebegreppet i Brysselinstrumenten ska enligt EU-domstolen tolkas som ett 

autonomt begrepp.32 En tjänst definieras i art. 57 FEUF33 som en prestation som 

normalt utförs mot ersättning och som inte faller under kategorierna kapital, varor 

eller personer. Begreppet tjänst definieras alltså negativt utifrån övriga kategorier. 

Tjänstedefinitionen i art. 57 FEUF tar sikte på verksamheter av kommersiell och 

industriell natur.  

Avtal om utförande av tjänster kännetecknas enligt EU-domstolens praxis 

beträffande Bryssel I-förordningen av att säljaren svarar för att utföra ett arbete efter 

köparens anvisningar och inte tillhandahåller en väsentlig del av materialet.34  

EU-domstolen har funnit att utlicensering av immateriella rättigheter inte kan 

anses vara utförande av en tjänst, eftersom licensgivaren endast förbinder sig till att 

inte invända mot licenstagarens användning av rättigheten.35 Rättsfallet reser frågan 

om molntjänsterna möjligtvis inte bör klassificeras som en tjänst, eftersom det i 

tillhandahållandet av molntjänsten inbegrips att användaren får en rätt att bruka 

tjänsten. Det viktiga att utreda i sammanhanget blir därför om molntjänstleverantören 

kan sägas ha andra förpliktelser att uppfylla utöver att inte invända mot användarens 

bruk av tjänsten. 

                                                 
32 Mål C-533/07, Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch mot Gisela Weller-Lindhorst, REG 

2009 s. I-3327 punkt 26. 
33 Art. 57 FEUF lyder: ”Som ’tjänster’ i fördragens mening ska anses prestationer som 

normalt utförs mot ersättning, i den utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri 

rörlighet för varor, kapital och personer. Med tjänster ska särskilt avses verksamhet: a) av 

industriell natur, b) av kommersiell natur, c) inom hantverk, d) inom fria yrken.” 
34 Mål C-381/08, Car Trim GmbH mot KeySafety Systems Srl, REG 2010 s. I-1255 punkt 42. 
35 Mål C-533/07, Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch mot Gisela Weller-Lindhorst, REG 

2009 s. I-3327 punkterna 30–44. 
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En molntjänst kan användas på olika sätt, men karaktäriseras av att kunden får 

tillgång till molntjänstleverantörens IT-infrastruktur mot betalning. Molntjänsten 

innebär inte att egendom överlåts. Det utesluter därför att molntjänsten ska 

klassificeras som ett köp.  

Molntjänstleverantören tillhandahåller istället något som tidigare sköttes av IT-

avdelningen internt. Molntjänsten innebär alltså att en extern part sköter en syssla 

som tidigare sköttes internt på företaget.36 Molntjänstleverantören svarar för 

underhåll och administration av molntjänsten.37 Det tyder på att ett avtalsförhållande 

om molntjänster innebär att molntjänstleverantörens förpliktelser sträcker sig längre 

än att endast medge användaren en rätt att bruka molntjänsten. Det talar enligt min 

mening för att molntjänsten ska klassificeras som en tjänst. 

Det bör också nämnas att molntjänsternas specifika karaktär skulle kunna innebära 

att molntjänsterna varken klassificeras som en tjänst eller en vara utan efter sitt eget 

slag (sui generis). Enligt min mening är molntjänsten unik i sättet den tillhandahålls, 

men inte sett till de sysslor som molntjänsten fyller. Molntjänsten utgör i den 

aspekten en ny teknisk lösning på gamla problem. Den aktivitet som krävs av 

molntjänstleverantören för att tillhandahålla molntjänsten och den funktion som 

molntjänsten fyller talar sammantaget för att molntjänsten ska klassificeras som en 

tjänst. Uppsatsen utgår därför i det följande från att en molntjänst är att klassificera 

som en tjänst. 

 

 

 

 

                                                 
36 Hellström, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny Juridik 

2:11 s. 40–41. 
37 Miller, Web-Based Applications That Change the way you Work and Collaborate Online s. 

38–39 och Yttrande från ekonomiska och sociala kommittén om ”Datormoln i Europa” 

(initiativyttrande) 2012/C24/08 s. 3. 
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2.3 Olika sorters molntjänster 

 

En molntjänst kan vara privat, publik eller en hybrid mellan de privata och publika 

molntyperna.38 Ett publikt moln är öppet för allmänheten och används av såväl 

privatpersoner som företag. En användare av ett publikt moln har i regel inte vetskap 

om var informationen i molnet lagras fysiskt, eftersom informationen i molntjänsten 

kontinuerligt flyttas mellan servrar lokaliserade på olika platser i världen.39 Molnet 

ägs och tillgängliggörs ofta av molntjänstleverantören via tusentals olika servrar i 

hundratals olika datahallar världen över. Eftersom det krävs stora resurser för att 

upprätta ett publikt moln är det i regel multinationella företag såsom Microsoft och 

Google som erbjuder publika molntjänster.40  

Ett privat moln är till skillnad från det publika avgränsat till en viss krets, 

exempelvis ett företag eller en organisation. Ett företag kan genom att använda ett 

privat moln få några av de fördelar som molntjänsterna erbjuder, samtidigt som 

organisationen fortsättningsvis kan kontrollera sin IT-infrastruktur bättre än om 

molnet var publikt. Det privata molnet är säkrare än det publika eftersom 

informationen i molnet inte lämnar organisationens gränser. Det privata molnet 

innebär dock större kostnader jämfört med det publika molnet eftersom användaren 

måste stå för installation, underhåll samt inköp av hård- och mjukvara.41 

Den sista varianten av molntjänst är hybridmolnet, som är en kombination av de 

två ovannämnda molntyperna. Många ser fördelarna med att använda ett publikt moln 

men är på grund av lagstiftning eller andra intressen tvungna att ha kontroll över 

känsliga uppgifter, exempelvis patientjournaler och företagshemligheter. I 

hybridmolnet förblir det privata och publika molnets infrastruktur skilda från 

                                                 
38 Mell & Grance, The NIST definition of Cloud Computing s. 2. 
39 Mell & Grance, The NIST definition of Cloud Computing s. 2–3. 
40 Janakiram, Demystifying the cloud s. 19–20. 
41 Williams, A quick start guide to cloud computing s. 16–17. 
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varandra men kan sammanbindas.42 Genom hybridmolnet kan företag upprätthålla sitt 

dataskydd samtidigt som några av fördelarna med att använda ett publikt moln kan 

bibehållas.43 

 
 

2.4  Molntjänsternas fördelar 
 

Molntjänsternas fördelar är många, men i detta sammanhang bör särskilt 

molntjänsternas lättillgänglighet och kostnadseffektivitet framhållas.44 Eftersom 

molntjänsterna är webbaserade blir tillgängligheten till molntjänsten platsoberoende. 

Anställda på ett företag kan ha tillgång till molnet samtidigt från olika platser, vilket 

skapar ett fritt arbetssätt. De anställda behöver därför inte vara bundna till 

arbetsplatsen utan kan fullgöra sina arbetsuppgifter någon annanstans.45 

Molntjänsterna är kostnadseffektiva eftersom tjänsten ger användaren möjlighet att 

anpassa sitt bruk av tjänsten efter sitt eget behov. Användaren av molntjänsten betalar 

endast för de resurser som han eller hon använder, vilket skapar en skalbar och 

kostnadseffektiv tjänst.46 Molntjänsten är skalbar eftersom den ger användaren 

möjlighet att närsomhelst utöka eller minska det utrymme som används av 

molntjänsten utan att behöva köpa eller sälja servrar eller mjukvara.  

Molntjänsten är också underhållsfri, vilket innebär att en användare som annars 

skulle vara tvungen att investera i servrar och datorer som kräver underhåll slipper 

underhållskostnader genom att använda sig av en molntjänst.47 

                                                 
42 Janakiram, Demystifying the cloud s. 21. 
43 Williams, A quick start guide to cloud computing s. 17. 
44 Williams, A quick start guide to cloud computing s. 25–32. 
45 Miller, Web-Based Applications That Change the way you Work and Collaborate Online s. 

24–28 och KOM (2012) 529 slutlig, Att frigöra de molnbaserade tjänsternas potential i 

Europa s. 2–3. 
46 Janakiram, Demystifying the cloud s. 14. 
47 Miller, Web-Based Applications That Change the way you Work and Collaborate Online s. 

38–39. 
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2.5  Molntjänsternas nackdelar 
 

När ett företag använder sig av en IT-infrastruktur som tillhandahålls över internet, 

där det interna säkerhetssystemet tidigare fanns, och det nya systemet tillhandahålls 

av en extern part är det naturligt att säkerhetsriskerna ökar. Bara det faktum att 

informationen transporteras över internet ökar risken för obehörigt intrång. Skulle 

information försvinna ur molnet går den inte att återskapa på användarens dator 

eftersom informationen aldrig har befunnit sig där. Användaren blir således beroende 

av att molntjänsten verkligen fungerar och att molntjänstleverantören sköter sina 

förpliktelser.48  

En annan nackdel är att företag som använder sig av det publika molnet inte har 

någon egentlig kontroll över var i världen informationen lagras. För att kunna 

optimera kapacitetsutrymmet i molnet förflyttas informationen av 

molntjänstleverantören vanligen mellan servrar på olika platser i världen vilket gör att 

den fysiska lagringsplatsen för informationen kan skifta från dag till annan.49 

När informationen placeras i molnet innebär det också att uppdateringar och 

säkerhetsaspekter överlåts till molntjänstleverantören. Leverantören sköter daglig 

drift som t.ex. sparande av backups och åtgärdande av systemfel.  

Trots att molntjänstanvändarens information befinner sig i molntjänstleverantörens 

moln är användaren dessutom i många fall ansvarig för informationen i molnet. Den 

som använder en molntjänst är t.ex. ansvarig för att eventuell hantering av 

personuppgifter i molntjänsten sker i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204) 

(PUL).50 Molntjänstanvändaren är att anse som personuppgiftsansvarig enligt PUL 

och är därmed ansvarig för all behandling av personuppgifter som 

                                                 
48 Miller, Web-Based Applications That Change the way you Work and Collaborate Online s. 

29–30. 
49 Hellström, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny Juridik 

2:11 s. 40–41. 
50 Datainspektionens faktablad, Molntjänster och personuppgiftslagen, september 2011  
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molntjänstleverantören utför åt användaren. Därför är det viktigt att användaren av en 

molntjänst försäkrar sig om att molntjänstleverantören upprätthåller ett säkert system, 

genom att t.ex. avtala om hur behandling av personuppgifter i molntjänsten ska ske.51 

En annan säkerhetsaspekt är den brist på transparens som kan uppstå i förhållandet 

mellan användaren och molntjänstleverantören. Användaren kan ha otillräcklig 

information om molntjänstleverantörens tjänster. Av den anledningen är användaren 

inte medveten om de potentiella faror och risker som föreligger när information 

förflyttas till molnet. Om användaren inte är medveten om hur molntjänsten är 

uppbyggd, exempelvis att avtal har ingåtts med underleverantörer, är det svårt att 

kontrollera var användarens information faktiskt hamnar.52 Avtal om molntjänster 

sluts ofta, som redan nämnts i avsnitt 1.1, genom s.k. standardavtal som kan vara 

svåra att påverka för användaren av molntjänsten eftersom dessa avtal utformats i 

förväg av leverantören och ofta sluts online. Dessutom är molntjänstleverantörer i 

regel stora multinationella företag som kan vara svåra eller t.o.m. omöjliga att 

förhandla med.53 Sammanfattningsvis karaktäriseras molntjänsten av att den används 

och tillhandahålls oberoende av geografiska gränser. 54 

 

                                                 
51 Williams, A quick start guide to cloud computing s. 47–50. 
52 Artikel 29-arbetsgruppen, Opinion 05/2012 on Cloud Computing WP 196 s. 6. 
53 Sveriges Kommuner och Landsting faktablad, E-samhället i praktiken, Använd 

molntjänster på rätt sätt s. 3–4. 
54 KOM (2012) 529 slutlig, Att frigöra de molnbaserade tjänsternas potential i Europa s. 8–9. 
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3 Svensk domstols internationella behörighet 
 

3.1 Bakgrund 
 

I Sverige besvaras domsrättsfrågan i en tvist med internationell karaktär55, på 

privaträttens område56 av reglerna i Bryssel I-förordningen. I förevarande kapitel 

presenteras först Brysselinstrumentens huvudprincip om svarandens hemvist. 

Principen är en viktig del av Brysselinstrumenten eftersom en domstol ska tillämpa 

principen om svarandens hemvist när domsrätt inte kan grundas på någon annan 

behörighetsregel.  

Brysselinstrumentens behörighetsregler är hierarkiskt konstruerade. Eftersom 

regelhierarkin styr tillämpningen av domsrättreglerna i Brysselinstrumenten redovisas 

regelhierarkin nedan i syfte att ge läsaren en förståelse för hur Brysselinstrumenten är 

uppbyggda. Sist i kapitlet presenteras slutligen den för uppsatsen så viktiga 

alternativa domsrättsregeln om fullgörelseforum.  

 

 

 

 

                                                 
55 Om en tvists internationella karaktär se Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 

52–53. Har inte en tvist internationell karaktär avgörs domsrättsfrågan genom en tillämpning 

av medlemsstatens egna forumregler, enligt art. 4 i Bryssel I-förordningen (motsvaras av art. 

6 i Bryssel I bis-förordningen) se Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt s. 

135. Se även mål C-281/02, Owusu mot Jackson, REG 2005 s. I-1383. 
56 Om Brysselinstrumentens tillämpningsområde ”på privaträttens område” se t.ex. Magnus 

& Mankowski, Brussels I Regulation s. 55 och mål C-645/11, Land Berlin mot Sapir, Busse, 

Birgansky, Rumney, Ben-Zadok och Brown, ännu opublicerat, punkt 73. 
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3.2 Huvudregeln om svarandens hemvist 
 

Brysselinstrumenten bygger på principen om svarandens hemvist. I Bryssel I-

förordningen finns principen i art. 2 som motsvaras av Bryssel I bis-förordningens 

art. 4. Bestämmelsen föreskriver att talan mot någon som har hemvist i en 

medlemsstat ska väckas i den medlemsstaten oavsett medborgarskap. Det är alltså 

huvudsakligen hemvist som utlöser Bryssel I bis-förordningens tillämplighet.57 

Bryssel I-förordningens art. 3 som i Bryssel I bis-förordningen motsvaras av art. 5 

tydliggör att behörighetsreglerna i Bryssel I bis-förordningen är uttömmande. Det 

innebär att inga nationella behörighetsregler kan användas i fall som involverar 

rättssubjekt med hemvist i en EU-medlemsstat när förordningarna är tillämpliga.  

Hemvistbegreppets innebörd för juridiska personer bestäms enligt art. 63 i Bryssel 

I bis-förordningen utifrån var företagets säte, huvudkontor är eller var orten för 

företagets huvudsakliga verksamhet är belägen. Begreppet definieras på samma sätt i 

Bryssel I-förordningens art. 60 och tolkas autonomt av EU-domstolen.58 

Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att tillämpningen av principen om 

svarandens hemvist inte är beroende av tvistens karaktär. EU-domstolens rättspraxis 

visar att principen om svarandens hemvist i art. 2 i Bryssel I-förordningen kan 

tillämpas oberoende av om det i vissa fall kan finnas ett mer passande forum (forum 

conveniens) för en tvist.59 För tvister om molntjänstavtal är domstol vid svarandens 

                                                 
57 Jenard, Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in 

civil and commercial matters, Official Journal of the European Communities 1979 C 59/1 s. 

14–18 och Pocar, Convention of jurisdiction and the recognition and enforcement of 

judgements in civil and commercial matters signed i Lugano on 30 October 2007, 

Explanatory report, Official Journal of the European Union, 2009/C 319/01 s. 7–8. 
58 Hemvistbegreppet för bolag och andra associationer bestämdes i Brysselkonventionen 

genom en tillämpning av konventionsstaternas egna internationella privat- och 

processrättsliga regler. Om hemvistbegreppet se Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 101–102. 
59 Mål C-281/02, Owusu mot Jackson, REG 2005 s. I-1383. Se även McClean, The Right to a 

Fair Trial, Forum non Conveniens and the limits of the possible, FS Van Loon s. 361 om 

begreppet forum non conveniens. 
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hemvist alltid behörig när domsrätten ska bestämmas (det gäller dock under 

förutsättning att ingen av de exklusiva behörighetsreglerna är tillämpliga).  

Att talan kan väckas vid domstolen där svaranden har hemvist har flera fördelar, 

framförallt kan båda parter enkelt förutse vid vilken domstol talan kan väckas. 

Svaranden slipper gå i svaromål vid en domstol i ett främmande land, på ett annat 

språk, vid en domstol som tillämpar främmande utländska regler. Vidare undviker 

svaranden också de svårigheter som det kan innebära att anlita ett juridiskt ombud för 

tvisten. Principen om svarandens hemvist skapar sammantaget trygghet för svaranden 

och ger käranden ett tydligt alternativ beträffande var talan ska väckas. 

En nackdel med huvudregeln om svarandens hemvist är att domsrättsfrågan då 

kommer att styras av normativa faktorer. Med det menas att domsrätten inte bestäms 

utifrån de faktiska omständigheter som ligger till grund för tvisten, exempelvis det 

avtal eller den egendom som tvisten avser. Eftersom tvister ofta kan ha nära 

anknytning till en plats som inte är svarandens hemvist är huvudprincipen om 

svarandens hemvist i vissa fall inte det mest processekonomiska alternativet när 

domsrättsfrågan ska besvaras.  

Det kan också i vissa tvister finnas ett intresse av att koncentrera handläggningen 

av flera inbördes sammanhängande mål till en och samma domstol.60 Huvudregeln 

om svarandens hemvist kompletteras därför i Brysselinstrumenten av exklusiva och 

alternativa behörighetsregler. 

 

                                                 
60 Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 106–108 och Lindskog, Domsrätt och lagval vid 

elektronisk handel s. 97. 
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3.3 Exklusiva och särskilda behörighetsregler samt 

prorogationsavtal 
 

Högst upp i regelhierarkin finns de exklusiva behörighetsreglerna som bland annat 

tillämpas på bolags- och patenträtt eller tvister om fast egendom. De exklusiva 

behörighetsreglerna finns i art. 22 i Bryssel I-förordningen som motsvaras av art. 24 i 

Bryssel I bis-förordningen. De exklusiva behörighetsreglerna går före alla andra 

behörighetsregler och tillämpas således oberoende av principen om svarandens 

hemvist. 

Parterna har även tillsammans möjligheten att upprätta prorogationsavtal och på så 

sätt påverka vilken domstol som är behörig att ta upp en eventuell tvist. I Bryssel I-

förordningen regleras prorogationsavtal i art. 23 och i Bryssel I bis-förordningen i art. 

25. Parternas överenskommelse om behörig domstol går alltså före en tillämpning av 

huvudprincipen om svarandens hemvist och de alternativa forumreglerna.  

En prorogationsklausul i ett avtal om molntjänster skulle alltså besvara 

domsrättsfrågan utan att hänsyn skulle behöva tas till principen om forum vid 

svarandens hemvist eller fullgörelseforum. Prorogationsklausulerna utgör därför ett 

bekvämt sätt att kringgå den internationellt processrättsliga problematik som 

uppsatsen annars avser att belysa.  

Om svaranden väljer att gå i svaromål vid den domstol där talan har väckts utan att 

invända mot domstolens behörighet godkänner svaranden genom sitt handlande 

domstolens behörighet att ta upp tvisten, s.k. tyst prorogation. Tyst prorogation 

regleras i Bryssel I-förordningens art. 24 som i Bryssel I bis-förordningens motsvaras 

av art. 26. 

Utöver de exklusiva behörighetsreglerna och parternas möjligheter till prorogation 

finns i art. 8–21 i Bryssel I-förordningen speciella behörighetsregler vilka motsvaras 

av art. 10–23 i Bryssel I bis-förordningen. Behörighetsreglerna syftar till att skydda 

den svagare parten i försäkrings- och konsumenttvister eller när tvisten rör 

anställningsavtal. De speciella behörighetsreglerna är starkare än de alternativa 
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behörighetsreglerna som behandlas i nästa avsnitt men tillämpas inte istället för de 

exklusiva behörighetsreglerna eller i de fall prorogation föreligger.61  

När någon av ovanstående behörighetsregler är tillämpliga ska reglerna tillämpas 

oberoende av svarandens hemvist. Reglerna går alltså före huvudprincipen om 

svarandens hemvist.  

 

 

3.4 Alternativa behörighetsregler 
 

Till skillnad från de behörighetsregler som togs upp i föregående avsnitt är Bryssel I 

bis-förordningens art. 7–9 alternativa behörighetsbestämmelser, i förhållande till 

domsrättsregeln om svarandens hemvist.62 Det innebär att bestämmelserna i art. 7–9, 

när de är tillämpliga, inte utesluter en tillämpning av svarandens hemvist. Art. 7–9 

utgör enbart en ytterligare valmöjlighet för käranden.63  

Det framgår av EU-domstolens praxis att tillämpningen av alternativa 

behörighetsbestämmelser inte får ske så att domstols behörighet bestäms med 

svarandens hemvist som anknytningsmoment. Anknytningsmomentet svarandens 

hemvist är alltså förbehållet huvudregeln om svarandens hemvist i art. 2 i Bryssel I-

förordningen och art. 4. I Bryssel I bis-förordningen.64  

EU-domstolen tar här sikte på de anknytningsmoment som används vid 

tillämpningen av de av alternativa behörighetsreglerna och inte på vilket utfall en 

tillämpning av de alternativa behörighetsreglerna får. Det innebär att domstolen vid 

                                                 
61 Se mål C-111/09, Ceska podnikatelská pojistovna a.s., Vienna Insurance Group mot 

Michal Bilas, ECR 2010 s. I-4545. 
62 Jenard, Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in 

civil and commercial matters, Official Journal of the European Communities 1979 C 59/1 s. 

22. 
63 Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 92. 
64 Mål C-220/88, Dumez och Tracoba mot Hesaba, Salvatorplatz Grundstückgesellschaft & 

Co oHG Saarland [1990], ECR I-49 punkt 19. 
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svarandens hemvist naturligtvis kan vara behörig att handlägga en tvist även vid en 

tillämpning av en alternativ behörighetsregel, men inte i sin egenskap av domstol vid 

svarandens hemvist. Anknytningsmomentet måste grundas i något annat.  

EU-domstolen har även uttalat att de alternativa behörighetsreglerna ska betraktas 

som undantag till principen om svarandens hemvist, behörighetsreglerna ska därför 

tolkas restriktivt.65  

Slutligen bör en multiplicering av tillgängliga fora undvikas för att i möjligaste 

mån ge käranden möjlighet att ta reda på var talan kan väckas och ge svaranden en 

rimlig möjlighet att förutse var han eller hon är skyldig att gå i svaromål.66 

 

3.5 Särskilt om s.k. fullgörelseforum  

3.5.1 En notoriskt problematisk behörighetsregel 

I art. 5.1 i Bryssel I-förordningen och art. 7.1 i Bryssel I bis-förordningen ges 

förutsättningarna för domstolars internationella behörighet med avseende på 

fullgörelseforum. Artiklarna är identiska så när som på artikelnumreringen.  

Fullgörelseforum aktualiseras när det avtal som tvisten rör har en nära anknytning 

till en viss ort.67 En bestämmelse om fullgörelseforum finns även i 

Brysselkonventionens art. 5.1, men enbart med den innebörd som uttrycks i Bryssel I-

förordningens art. 5.1 a. Brysselkonventionens art. 5.1 var resultatet av en 

kompromiss mellan konventionsstaternas nationella lagar. Bestämmelsen hade som 

mål att utpeka en enda behörig domstol.68 Enligt art. 5.1 i Brysselkonventionen ska 

                                                 
65 Mål C-26/91, Handte & Co GmbH mot TMS SA [1992], ECR I-3967, REG spec. utg., vol. 

XII s. I-137 punkt 14. 
66 Mål C-220/88, Dumez och Tracoba mot Hesaba, Salvatorplatz Grundstückgesellschaft & 

Co oHG Saarland [1990], ECR I-49 punkt 18. 
67 Bryssel I bis-förordningen ingresspunkt 16 och Magnus & Mankowski s. 112–113. 
68 Jenard, Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in 

civil and commercial matters, Official Journal of the European Communities 1979 C 59/1 s. 

23. 
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talan som avser avtal väckas vid domstolen i uppfyllelseorten för den förpliktelse som 

talan avser.  

Art. 7.1 i Bryssel I bis-förordningen och Bryssel I-förordningens art. 5.1 har 

följande lydelse. 

 

 
Art 7.1 Bryssel I bis-förordningen 

 
Talan mot en person som har hemvist i 

en medlemsstat får väckas i en annan 

medlemsstat: 

 

a) Om talan avser avtal, vid domstolen 

för uppfyllelseorten för den förpliktelse 

som talan avser. 

  

b) Vid tillämpning av denna 

bestämmelse, och såvida inte annat 

avtalats, avses med uppfyllelseorten för 

den förpliktelse som talan avser 

 

– vid försäljning av varor, den ort i en 

medlemsstat dit enligt avtalet varorna 

har eller skulle ha levererats, 

 

– vid utförande av tjänster, den ort i en 

medlemsstat dit enligt avtalet tjänsterna 

har eller skulle ha utförts. 

 

c) Om led b inte gäller, ska led a gälla. 

 

Art 5.1 Bryssel I-förordningen 

 

Talan mot den som har hemvist i en 

medlemsstat kan väckas i en annan 

medlemsstat 

 

a) om talan avser avtal, vid domstolen i 

uppfyllelseorten för den förpliktelse 

som talan avser; 

 

b) i denna bestämmelse, och såvida 

annat inte avtalats, avses men 

uppfyllelseorten för den förpliktelse 

som talan avser 

 

– vid försäljning av varor, den ort i en 

medlemsstat dit enligt avtalet varorna 

har eller skulle ha levererats, 

 

– vid utförande av tjänster, den ort i en 

medlemsstat där enligt avtalet 

tjänsterna har eller skulle ha utförts; 

 

c) om punkt b inte gäller ska punkt a 

gälla,
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Art. 5.1 debatterades vid utarbetandet av den nya Bryssel I bis-förordningen. Men 

bestämmelsen blev trots debatten inte föremål för någon väsentlig ändring i den nya 

Bryssel I bis-förordningen.69  

Bakom bestämmelsen ligger ett syfte att balansera den svarandevänliga 

huvudprincipen genom att vid tillämpningen av bestämmelsen beakta de 

anknytningar som den aktuella tvisten har till olika platser.70 På så sätt kan käranden i 

vissa fall ges möjlighet att väcka talan vid en domstol som inte är belägen där 

svaranden har hemvist. Den behöriga domstolen bestäms då utifrån omständigheterna 

i tvisten och inte med utgångspunkt i svarandens hemvist, vilket är till fördel för 

käranden.  

Tillämpningen av bestämmelsen i art. 5.1 i Bryssel I-förordningen har varit 

problematisk samtidigt som artikeln har varit en central del i förordningen.71 Art. 5.1 

är den bestämmelse som givit upphov till flest begärda förhandsavgöranden från 

nationella domstolar till EU-domstolen av samtliga bestämmelser i 

Brysselinstrumenten.72  

Problematiken som omgärdar bestämmelsen har sitt ursprung i att domstolarna i 

vid tillämpningen av bestämmelsen har varit tvungna att ta ställning i en rad 

komplicerade frågor. Det har gjort resultaten av bestämmelsens tillämpning svåra att 

förutse.73 De problem som uppstått har bland annat handlat om när en förpliktelse kan 

anses vara avtalsrättslig, vilken förpliktelse som talan avser och hur uppfyllelseorten 

för förpliktelsen ska fastställas.  

                                                 
69 Se Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 109–111, om den debatt som förts 

kring fullgörelseforum vid utarbetandet av den nya Bryssel I bis-förordningen. 
70 Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 105–106. 
71 Jfr Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 108–109 och Pålsson, The unruly horse of the 

Brussels and Lugano Conventions: The forum solutionis, Festskrift til Ole Lando s. 259. 
72 Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 106. 
73 Jfr Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 108–109 och Pålsson, The unruly horse of the 

Brussels and Lugano Conventions: The forum solutionis, Festskrift til Ole Lando s. 280. 
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Eftersom bestämmelsen om fullgörelseforum i Brysselkonventionen ledde till 

problem gjordes bestämmelsen om vid utarbetandet av Bryssel I-förordningen som 

antogs år 2000.74 

När Bryssel I-förordningen antogs fick domstolarna avseende avtalstyperna köp- 

och tjänsteavtal ytterligare hjälp vid fastställandet av uppfyllelseorten genom den 

kompletterande bestämmelsen i Bryssel I-förordningens art. 5.1 b.75 Omarbetningen 

av art. 5.1 innebar även att begreppet uppfyllelseort fick en autonom bestämning vid 

tillämpningen av art. 5.1 b.76 

Det framfördes dock åsikter om att problematiken med bestämmelsen skulle 

kvarstå och att de ändringar som genomfördes i Bryssel I-förordningens art. 5.1 

endast förändrade bestämmelsens utseende. Leffler argumenterade för att 

bestämmelsen i Bryssel I-förordningens art. 5.1 b tog sikte på de fall parterna redan 

hade uttryckligen eller underförstått avtalat om uppfyllelseort för avtalet. Det var 

enligt Leffler något som domstolarna ändå redan tog hänsyn till vid tillämpningen av 

art. 5.1 i Brysselkonventionen. Det skulle innebära att Tessilimetoden fortfarande 

skulle tillämpas i de fall där en avtalad uppfyllelseort inte fanns. Således skulle 

bestämmelsen inte medföra någon märkbar förändring, undantaget att endast en 

förpliktelse nu skulle vara relevant vid bestämmandet av domsrätt för avtal om köp 

och tjänster.77 

3.5.2 Vad motiverar ett fullgörelseforum? 

De överväganden som ligger till grund för art. 5.1 i Bryssel I-förordningen 

återspeglas i de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna tillämpa 

artikeln.  

                                                 
74 KOM (1999) 348 slutlig, förslag till rådets förordning om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område s. 6. 
75 Lindskog, Domsrätt och lagval vid elektronisk handel s. 98. 
76 Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 116. 
77 Leffler, Brysselförordningens artikel 5: Vad har förändrats? SvJT 2002 s. 816–823. 
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Tillämpningen av art. 5.1 måste vara förenlig med närhetskriteriet vilket innebär 

att tvisten ska tas upp av domstolen på den ort som har närmast anknytning till 

avtalet.78 För att art. 5.1 ska kunna tillämpas krävs således en nära anknytning mellan 

avtalet som ligger till grund för tvisten och den behöriga domstolen.79  

Förbundet med närhetskriteriet är förutsebarhetskravet som föreskriver att 

tillämpningen av artikeln måste vara förutsebar för avtalsparterna.80 

Förutsebarhetskravet innebär att avtalsparterna enkelt och på ett rimligt vis ska kunna 

förutse i vilken medlemsstats domstol de kan få sin tvist prövad.81  

Är förutsättningarna i art. 5.1 inte uppfyllda har käranden att falla tillbaka på 

huvudprincipen om svarandens hemvist och väcka talan enligt art. 2 i Bryssel I-

förordningen.82  

Eftersom tillämpningen av art. 5.1 i Bryssel I-förordningen styrs av närhetskriteriet 

är de anknytningar som tvisten har till olika platser viktiga när bestämmelsen 

tillämpas. Vi återvänder därför till det fiktiva molntjänstavtal som beskrevs i avsnitt 

1.2 där ett svenskt företag hade avtalat med en tysk molntjänstleverantör om att få 

använda sig av det tyska företagets molntjänst.  

                                                 
78 Bryssel I-förordningen ingresspunkt 12, Bryssel I bis-förordningen ingresspunkt 16 och 

mål C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH mot Silva Trade SA, REG 

2010 s. I-2121 punkt 22. Om närhetskriteriet se KOM (2002) 654 slutlig, Grönbok om 

omvandling av 1980 års Romkonvention om tillämplig lag på avtalsförpliktelser till ett 

gemenskapsinstrument och dess revidering i samband därmed s. 11. 
79 Mål C-386/05, Color Drack GmbH mot Lexx International Vertriebs GmbH, REG 2007 s. 

I-3699 punkterna 22–23. 
80 Mål C-26/91, Handte & Co GmbH mot TMS SA [1992], ECR I-3967, REG spec. utg., vol. 

XII s. I-137 punkt 18. 
81 Mål C-386/05, Color Drack GmbH mot Lexx International Vertriebs GmbH, REG 2007 s. 

I-3699 punkterna 32–33. 
82 Se mål C-256/00, Besix SA mot Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. 

KG, REG 2002 s. I-1699 där uppfyllelseorten för en negativ förpliktelse inte kunde fastställas 

och domsrättsfrågan fick lösas enligt huvudprincipen om svarandens hemvist. 
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Det svenska företaget använde molntjänsten under en tid. Då befann sig det 

svenska företagets information på molntjänstleverantörens servrar. Efter ett tekniskt 

fel hos det tyska företaget försvann det svenska företagets information från servrarna 

och därmed också från molntjänsten. Under tiden tjänsten utfördes befann sig 

informationen på det tyska företagets servrar som var placerade i Tyskland, 

Bulgarien, Kanada, Italien, Uruguay och Australien och det svenska företaget hade 

under tiden tjänsten fungerade brukat tjänsten i Sverige, Norge, Finland, Danmark, 

USA, Thailand, England, Polen och Nederländerna. I exempelfallet har 

avtalsförhållandet har anknytningar till 15 olika länder.  

Att det fiktiva avtalsförhållandet har anknytning till just 15 olika länder bör på 

intet sätt uppfattas som ett typiskt eller maximalt antal anknytningspunkter för avtal 

om molntjänster. Det framgår av kapitel 2 att det endast är användarens tillgång till 

internet och leverantörens placering av servrar som sätter gränserna för hur många 

anknytningar ett avtalsförhållande om molntjänster kan ha. De 15 länderna skulle 

därmed likväl kunnat vara 100 olika länder beroende på hur användandet och 

tillhandahållandet av molntjänsten sett ut. Det finns inget som utesluter att ett 

molntjänstavtal som ingås mellan stora multinationella företag på både användar- och 

leverantörssidan kan ge upphov till ett stort antal anknytningar. Med det sagt kan 

alltså anknytningar i ett avtalsförhållande om molntjänster se ut på olika sätt och 

dessutom vara svåra att överskåda. 

Anknytningarna i det fiktiva exemplet har ursprung i tre saker: leverantörens 

tillhandahållande av tjänsten, leverantörens servrar och användarens bruk av tjänsten. 

De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett fullgörelseforum ska kunna 

tillämpas reser frågetecken när det gäller molntjänster. Molntjänsterna karaktäriseras 

av flexibilitet både i hur tjänsterna kan användas och hur tillhandahållandet av 

tjänsten sker. Med tanke på att molntjänsten inte sätter några geografiska gränser för 

hur tjänsten används eller hur tjänsten tillhandahålls, uppstår svårigheter när den ort 

som har närmast anknytning till molntjänstavtalet ska urskiljas.  

Det är därför svårt att vid en första anblick av avtalsförhållandet uttala något om 

vilken ort som har närmast anknytning till avtalet. Svårigheten ligger i att 

anknytningarna till avtalsförhållandet är flera och dessutom grundas på olika element 
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i molntjänsten, såsom leverantörens tillhandahållande av tjänsten, leverantörens 

servrar och användarens bruk av tjänsten. 

Det är viktigt att tillämpningen av fullgörelseforum är förutsebar för båda parter. 

När domsrätt grundas genom en tillämpning av fullgörelseforum på avtal som avser 

molntjänster blir förutsebarhetskriteriet problematiskt, eftersom molntjänsten har 

element som i både tillhandahållandet och användandet av tjänsten godtyckligt kan 

kontrolleras av en part utan den andra avtalspartens insyn. Här åsyftas leverantörens 

möjlighet att kontrollera och placera ut servrar utan att användaren har möjlighet att 

förutse var servrarna finns, samt användarens möjlighet att använda molntjänsten på 

platser som leverantören inte rimligtvis kan förutse. Det innebär att 

utlandsanknytningarna blir svåra att förena med förutsebarhetskriteriet. 

De utlandsanknytningar som ett molntjänstavtal har skapar också problem när flera 

yrkanden grundas på samma avtal. Det innebär att det kan uppstå fall där flera 

yrkanden har anknytning till olika orter. Med stöd av närhetskriteriet bör yrkandena 

då tas upp vid de domstolar som yrkandena har närmast anknytning till, vilket skulle 

innebära att yrkanden som grundas på samma avtal tas upp i olika domstolar. Ett 

sådant rättsläge gynnar inte parterna och är inte särskilt processekonomiskt, eftersom 

flera processer som avser samma avtal och med samma parter handläggs vid olika 

domstolar.  

Brysselinstrumenten vill motverka sådana situationer och innehåller därför regler 

om litispendens. Art. 27 i Bryssel I-förordningen och art. 29 i Bryssel I bis-

förordningen avser de fall då talan väckts angående samma sak och gäller samma 

parter och föreskriver att handläggningen av målen ska vila tills det utretts var talan 

väcktes först. 
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4 EU-domstolens rättspraxis 
 

4.1 Bakgrund 
 

Som redan nämnts i föregående kapitel är art. 5.1 en problematisk behörighetsregel. 

Artikelns ordalydelse och det faktum att bestämmelsen har ett tillämpningsområde 

som omfattar tvister av varierande art, gör att EU-domstolens praxis blir viktig i 

tolkningen och tillämpningen av bestämmelsen.  

Urvalet av den praxis som redovisas nedan har gjorts i syfte att på bästa sätt få 

ledning beträffande hur fullgörelseforum för avtal om utförande av tjänster har 

behandlats av EU-domstolen. Därför tas rättsfall som behandlar fullgörelseforum för 

tjänsteavtal upp. EU-domstolens praxis för avtal om köp av varor är i vissa avseenden 

även relevanta för tjänsteavtal. Det innebär att vissa av de rättsfall som redovisas 

nedan rör avtal som avser försäljning av varor. Dessa rättsfall tas upp eftersom EU-

domstolens resonemang i domarna även bidrar till att klargöra hur fullgörelseforum 

kan tillämpas avseende tjänsteavtal.  

För att visa hur praxis på området har utvecklats kommer EU-domstolens 

rättspraxis från Brysselkonventionen att redovisas innan rättspraxis från Bryssel I-

förordningen. 
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4.2 EU-domstolens rättspraxis avseende Brysselkonventionen 
 

Enligt Brysselkonventionens art. 5.1 ska talan väckas vid uppfyllelseorten för den 

förpliktelse som talan avser. Det innebär att den förpliktelse som talan avser först 

måste identifieras. När den förpliktelsen har identifierats ska uppfyllelseorten för 

förpliktelsen som talan avser fastställas. Bestämmelsen anger såväl den 

internationella som den nationella domsbehörigheten. 

4.2.1 Fastställandet av den förpliktelse som talan avser (De Bloos mot Bouyer)83 

Ofta är den förpliktelse som talan avser svår (eller t.o.m. omöjlig) att förutse för 

parterna i förväg eftersom avtal ofta innefattar olika förpliktelser som utförs på skilda 

platser. Vilken av dessa förpliktelser som en part eventuellt kommer att bryta går inte 

att förutse på förhand. Vid köp av en vara kan exempelvis avtalsslutet, betalningen 

och avlämningen av varan ske på olika orter. 

EU-domstolen fastslog i rättsfallet De Bloos mot Bouyer att begreppet förpliktelse 

ska anses vara den avtalsenliga förpliktelse som ligger till grund för talan, alltså den 

förpliktelse i avtalet som käranden hävdar att svaranden har brustit i, vid tolkningen 

av Brysselkonventionens art. 5.1.84  

Käranden kunde därmed väcka talan vid den ort där den avtalsförpliktelse som 

talan avser, enligt avtalet, hade eller skulle ha uppfyllts. En följd av domen var att 

domsrätten i avseendet blev beroende av vilken förpliktelse i avtalet som talan i 

tvisten avsåg.85 

                                                 
83 Mål C-14/76, De Bloos mot Bouyer [1976], ECR 1497, REG spec.utg., vol. III s. 187. 
84 Mål C-14/76, De Bloos mot Bouyer [1976], ECR 1497, REG spec.utg., vol. III s. 187 

punkt 15. 
85 Se Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 196–200, om problematiken som kan 

uppstå beträffande förpliktelsen som talan avser. 
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4.2.2 Fastställandet av uppfyllelseorten (Tessili mot Dunlop)86 

I nästa steg ska den domstol där käranden väckt talan pröva sin behörighet och 

identifiera uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser. Här etablerade EU-

domstolen den så kallade Tessilimetoden, som har sitt ursprung i rättsfallet Tessili 

mot Dunlop. 

Enligt Tessilimetoden identifieras uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan 

avser genom en tillämpning av domstolens nationella lagvalsregler. 

I det första steget identifieras förpliktelsen som talan avser enligt vad som 

föreskrevs i fallet de Bloos. En tillämpning av nationella lagvalsregler identifierar 

sedan i steg två vilken lag som ska användas för att bestämma uppfyllelseorten 

utifrån den förpliktelse som talan avser. I det tredje steget fastställs slutligen 

uppfyllelseorten genom en tillämpning av den lag som de nationella lagvalsreglerna 

angivit. Är det så att uppfyllelseorten sedan finns inom domstolens territoriella 

behörighetsområde är domstolen behörig att ta upp tvisten.  

EU-domstolen motiverade Tesslilimetoden med att avsaknaden av harmoniserad 

materiell rätt på området, samt att olikheter i konventionsstaternas nationella 

lagstiftning inte gav EU-domstolen möjlighet att ge artikeln en mer substantiell 

tolkning. EU-domstolen uttalade vidare att den förpliktelse som talan avser, i varje 

enskilt fall, måste bestämmas med utgångspunkt i tvistens specifika karaktär. Det 

utgjorde ytterligare anledning för domstolen att avhålla sig från att föra mer ingående 

resonemang beträffande tolkningen av bestämmelsen. EU-domstolen överlät därmed 

bestämmandet av fullgörelseorten till konventionsstaternas nationella lagvalsregler 

och av dem utpekade materiella regler.87 

                                                 
86 Mål C-12/76, Industrie Tessili Italiana Como mot Dunlop AG [1976], ECR 1473, REG 

spec.utg., vol. III s. 177. 
87 Mål C-12/76, Industrie Tessili Italiana Como mot Dunlop AG [1976], ECR 1473, REG 

spec.utg., vol. III s. 177 punkterna 13–15. 
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4.2.3 För- och nackdelar 

Brysselkonventionens art. 5.1 motsvaras av art. 5.1 a i Bryssel I-förordningen och har 

inneburit svårigheter vid både tolkning och tillämpning. För molntjänsterna, som är 

att klassificera som tjänster (se avsnitt 2.2), ska art. 5.1 a tillämpas när 

fullgörelseforum inte kan tillämpas genom art. 5.1 b. Det följer av art. 5.1 c.  

Tessilimetoden har kritiserats för att den kan ge flera domstolar domsrätt över 

samma tvist beroende på hur den relevanta förpliktelsen i avtalet uttolkas av 

domstolen. Eftersom metoden också är svårtillämpad innebär det dålig förutsebarhet 

för parterna när metoden tillämpas.88 Dessutom är de nationella lagregler som 

metoden hänvisar till inte sällan oklara vilket ger metoden olika resultat beroende på 

vilken medlemsstats regler som tillämpas.89  

Pålsson har argumenterat för att art. 5.1 i Brysselkonventionen ska avskaffas, men 

tillstår samtidigt att resultatet av metoden i varje enskilt fall inte nödvändigtvis bör 

vara oförutsebart. Istället ligger problemets kärna i det faktum att bestämmelser på 

nationell nivå tillåts påverka metodens utfall.90 

Den oförutsebarhet som Tessilimetoden tidigare omgärdades av får anses ha 

minskat genom att lagval för avtalsförpliktelser i EU numera regleras i Rom I-

förordningen.91 Det innebär att de nationella lagvalsregler som tillämpas i 

Tessilimetodens andra steg, i tvister om avtalsförpliktelser, är likadana i hela EU. 

Samtidigt är metoden fortfarande inte okomplicerad eftersom både lagvalsregler och 

nationell rätt tillämpas för att bestämma domstols behörighet.  

För molntjänstavtalen blir Tessilimetodens eventuella utfall svåra att förutse, inte 

nödvändigtvis på grund av molntjänsternas egenskaper. Anledningen till den 

                                                 
88 Leffler, Brysselförordningens artikel 5: Vad har förändrats? SvJT 2002 s. 818. 
89 Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 119–120. 
90 Pålsson, The unruly horse of the Brussels and Lugano Conventions: The forum solutionis, 

Festskrift til Ole Lando s. 280–281 se även Pålssons fotnot nr 48. 
91 Rom I-förordningen ersatte år 2009 1980 års romkonvention om tillämplig lag på 

avtalsförpliktelser (Romkonventionen), EGT C 27, 26.01.1998 s. 34 (konsoliderad version). 

Romkonventionen blev giltig i samtliga EU-länder år 1998. 
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bristande förutsebarheten ligger enligt min mening främst i själva metoden och det 

faktum att metoden tar sin utgångspunkt i den förpliktelse som talan avser, vilken 

parterna av naturliga skäl inte kan förutse innan talan är väckt. 

I det fiktiva exempel som presenterats tidigare i uppsatsen hade ett svenskt företag 

avtalat med en tysk molntjänstleverantör om användning av en molntjänst. När det 

svenska företagets information försvann från den tyska molntjänstleverantörens 

servrar väckte det svenska företaget talan om avtalsbrott.  

Utgångspunkten i Tessilimetoden tas i den förpliktelse som ligger till grund för 

talan. Den förpliktelse som ligger till grund för talan kan variera från fall till fall 

eftersom begreppets innebörd ytterst är beroende av tvisteföremålet. Tvistar parterna 

om betalning bestäms domsrätten exempelvis utifrån var betalningsförpliktelsen har 

eller skulle ha skett.  

I det fiktiva exemplet tvistar parterna om tillhandahållandet av molntjänsten. Talan 

i fallet grundar sig alltså på molntjänstleverantörens underlåtenhet att tillhandahålla 

molntjänsten enligt avtalet. Det innebär, vid en tillämpning av Tessilimetodens första 

steg, att uppfyllelseorten för den förpliktelse som ligger till grund för talan ska 

bestämmas utifrån var förpliktelsen att tillhandahålla molntjänsten har eller skulle ha 

uppfyllts.  

Det är svårt att avgöra var förpliktelsen att tillhandahålla en molntjänst har eller 

skulle ha uppfyllts eftersom en molntjänst kan tillhandahållas och användas utan 

rumsliga begränsningar. En svensk domstol tillämpar i Tessilimetodens andra steg 

Rom I-förordningen, som utgör lagvalsrättsligt regelverk för avtalsförpliktelser på 

privaträttens område i Sverige. Relevant artikel för tvisten blir Rom I-förordningens 

art. 4.1 b som avser tjänsteavtal. Art. 4.1 b föreskriver att tjänsteleverantörens 

nationella rätt ska tillämpas när lagkonflikter uppstår, såvida Rom I-förordningens 

art. 4.2 – 4 inte är tillämpliga.  

Tillämpningen av art. 4.1 b i Rom I-förordningen innebär i det fiktiva exemplet att 

molntjänstleverantörens nationella rätt ska användas för att fastställa uppfyllelseorten. 

Det svenska företaget skulle därmed tvingas identifiera uppfyllelseorten för 

förpliktelsen utifrån tillämplig tysk rättsordning enligt Tessilimetodens tredje steg 

och sedan väcka talan vid domstolen på uppfyllelseorten. 
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Jag vill sammanfattningsvis ifrågasätta huruvida användandet av Tessilimetoden 

överensstämmer med det mål om förutsebarhet som utgör en förutsättning för att 

grunda domsrätt genom fullgörelseforum. De starkaste orsakerna till den bristfälliga 

förutsebarheten är enligt min mening det faktum att metodens resultat är beroende av 

tvisteföremålet, och att metoden inbegriper en tillämpning av nationella regler. 

Metoden innebär dessutom en metodologisk kollision där nationell rätt och EU-rätt 

måste tillämpas tillsammans vilket gör metoden krånglig att tillämpa. 

 

 

4.3 EU-domstolens rättspraxis avseende Bryssel I-förordningen 
 

Bryssel I-förordningens art. 5.1 har samma innebörd som art. 7.1 i Bryssel I bis-

förordningen. Till skillnad från Brysselkonventionen, som enbart innehöll den 

bestämmelse som nu är art. 5.1 a i Bryssel I-förordningen, så fick domstolen i och 

med antagandet av Bryssel I-förordningen hjälp av de två strecksatserna i art. 5.1 b. 

Strecksatserna ger ledning för hur uppfyllelseorten ska fastställas för avtal om köp av 

varor och tjänster.  

För att stärka förordningens syften skulle också anknytningsmomentet i art. 5.1 b 

Bryssel I-förordningen definieras autonomt för varor och tjänster.92  

Vid tillämpningen av art. 5.1 b spelar det avtal som ligger till grund för tvisten en 

viktig roll. Det är vad parterna avtalat som utgör den grund som fullgörelseforum ska 

bestämmas utifrån. Även om en uttrycklig uppfyllelseort inte har avtalats mellan 

parterna beaktas i andra hand huruvida avtalshandlingarna kan ge ledning vid 

fastställandet av avtalets uppfyllelseort.93 

                                                 
92 Mål C-386/05, Color Drack GmbH mot Lexx International Vertriebs GmbH, REG 2007 s. 

I-3699 punkterna 19–24 och mål C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH 

mot Silva Trade SA, REG 2010 s. I-2121 punkt 25. 
93 Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 166–167 och mål C-87/10, Electrosteel 

Europe SA mot Edil Centro SpA punkt 26. 



 42 

När art. 5.1 b i Bryssel I-förordningen tillämpas ska den relevanta förpliktelsen i 

avtalet urskiljas för att fastställa avtalets uppfyllelseort.94 Den relevanta förpliktelsen 

i art. 5.1 b Bryssel I-förordningen är till skillnad från i art. 5.1 i Brysselkonventionen 

inte beroende av vad talan avser i det enskilda fallet. Art. 5.1 b Bryssel I-förordningen 

tar istället sikte på en enda förpliktelse och därmed också en enda uppfyllelseort för 

avtalet. Den förpliktelse som styr tillämpningen av art. 5.1 b är den förpliktelse som 

är karaktäristisk95 för avtalet.96  

Den karaktäristiska förpliktelsen förbinder ett avtal med det socioekonomiska 

sammanhang som kontraktet är en del av. Enkelt uttryckt skänker den karaktäristiska 

förpliktelsen ett avtal sin egenart.97 Den karaktäristiska förpliktelsen är företrädesvis 

den förpliktelse i avtalet som inte innebär ekonomisk ersättning, utan 

naturaförpliktelsen. Vid ett avtal om utförande av tjänster är det exempelvis 

förpliktelsen att utföra tjänsten och inte förpliktelsen att betala för tjänsten som är den 

karaktäristiska förpliktelsen för avtalet.98  

                                                 
94 KOM (1999) 348 slutlig, Förslag till rådets förordning (EG) om domstols behörighet och 

om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område s. 12. 
95 Begreppet den karaktäristiska förpliktelsen härstammar från Romkonventionen som ersatts 

av Rom I-förordningen. Rom I-förordningen besvarar lagvalsfrågan vid tvister om 

avtalsrättsliga förpliktelser på privaträttens område och står nära Bryssel I-förordningen vad 

gäller tillämpningsområde och begreppsdefinitioner, se Rom I-förordningens ingresspunkter 

7 och 17. 
96 Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 161–162, Pålsson, Bryssel I-förordningen 

s. 116–117. 
97 Giuliano & Lagarde, Report on the convention applicable to contractual obligations, 

Official Journal of the European Communities 1980 C 282/1 s. 20–21. 
98 KOM (2002) 654 slutlig, Grönbok, om omvandling av 1980 års Romkonvention om 

tillämplig lag på avtalsförpliktelser till ett gemenskapsinstrument och dess revidering i 

samband därmed s. 11. 
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EU-domstolen har uttalat att den karaktäristiska förpliktelsen för avtalet är 

avgörande vid bestämmandet av behörig domstol vid tillämpningen av art. 5.1 b i 

Bryssel I-förordningen.99 

4.3.1 Color Drack mot Lexx100 

4.3.1.1 Omständigheterna i fallet 

Tvisten i fallet avsåg ett avtal om försäljning av varor. Trots att molntjänsten är att 

klassificera som ett tjänsteavtal är fallet Color Drack av betydelse för uppsatsen, 

eftersom domstolen i rättsfallet använder resonemang som även är relevanta för 

tolkningen och tillämpningen av art. 5.1 b avseende tjänsteavtal.101  

Tvisten gällde företaget Lexx från Tyskland som enligt avtal hade åtagit sig att 

leverera varor åt företaget Color Drack från Österrike till återförsäljare på olika orter 

inom Österrike. Företagen tvistade om Lexx skyldighet att återlämna de varor som 

inte sålts till Color Drack. Tvisten gällde ett avtal om försäljning av varor som ingåtts 

mellan parter från olika medlemsstater. Leveranserna skulle enligt avtalet ske till flera 

orter inom samma medlemsstat. De tolkningsfrågor som EU-domstolen hade att 

besvara rörde huruvida art. 5.1 b var tillämplig när ett avtal hade utförts på flera orter 

i samma medlemsstat och om domsrätt i så fall kunde grundas på fullgörelseforum 

enligt art. 5.1 b i Bryssel I-förordningen. 

4.3.1.2 EU-domstolens domskäl 

EU-domstolen inledde med att påpeka att art. 5.1 b inte ska tolkas så att artikeln avser 

att peka ut en enda behörig domstol, tvärtom kan flera domstolar uppfylla rekvisiten i 

                                                 
99 Mål C-381/08, Car Trim GmbH mot KeySafety Systems Srl, REG 2010 s. I-1255 

punkterna 31–32. 
100 Mål C-386/05, Color Drack GmbH mot Lexx International Vertriebs GmbH, REG 2007 s. 

I-3699. 
101 Se mål C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH mot Silva Trade SA, 

REG 2010 s. I-2121 punkt 25 och mål C-204/08, Rehder mot Air Baltic Corporation, REG 

2009 s. I-6073 punkt 30 och punkt 36. 
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art. 5.1 b och därigenom vara behöriga att handlägga samma tvist. Det innebär att ett 

avtal som har anknytning till olika orter inte utesluter en tillämpning av art. 5.1 b, 

eftersom parterna torde kunna förutse vilka domstolar som kan komma att bli 

behöriga att pröva en tvist om avtalet.102 EU-domstolen drog därmed slutsatsen att 

art. 5.1 b är tillämplig på leveransavtal när leverans sker till flera orter inom samma 

medlemsstat.  

Det innebar dock inte att domstolen i varje leveransort automatiskt skulle vara 

behörig att ta upp tvisten. Istället ska i första hand den huvudsakliga leveransorten 

fastställas med hjälp av ekonomiska kriterier i syfte att finna den domstol som har 

starkast anknytning till det avtal som tvisten angår. EU-domstolen preciserar inte vad 

som menas med ekonomiska kriterier i domen, men bör rimligtvis åsyfta mätbara 

värden som omsättning och försäljningsintäkter. Går det inte att finna en huvudsaklig 

leveransort kan talan i andra hand väckas vid vilken leveransort som helst, d.v.s. 

enligt kärandens val.  

EU-domstolen klargjorde också i fallet Color Drack att den behöriga domstolen 

ska ha möjlighet att ta upp alla yrkanden som grundas på avtalet och inte bara de 

yrkanden som har anknytning till den enskilda leveransorten.103  

4.3.1.3 För- och nackdelar med domen 

Domen i fallet Color Drack bidrar med flera grundförutsättningar vad gäller 

tolkningen av art. 5.1 b i Bryssel I-förordningen. Domen visar att art. 5.1 b är 

tillämplig trots att ett avtal fullgörs på olika platser samt att domstolens behörighet 

omfattar alla yrkanden som grundas på avtalet. Det innebär att en och samma domstol 

kan ta upp alla yrkanden som grundas på ett avtal. Det är positivt ur 

processekonomisk synvinkel eftersom yrkanden som avser samma avtal handläggs i 

samma mål. Det gör också att tillämpningen fokuserar på själva avtalet och inte på de 

                                                 
102 Mål C-386/05, Color Drack GmbH mot Lexx International Vertriebs GmbH, REG 2007 s. 

I-3699 punkterna 29–33. 
103 Mål C-386/05, Color Drack GmbH mot Lexx International Vertriebs GmbH, REG 2007 s. 

I-3699 punkterna 36–44. 
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yrkanden som framställts i den enskilda tvisten, som tillämpningen av art. 5.1 i 

Brysselkonventionen förutsatte. 

I domen fastslås att tillämpningen av art. 5.1 b inte syftar till att ange en specifik 

domstol i varje enskilt fall. Rekvisiten i art. 5.1 b kan alltså uppfyllas av flera olika 

domstolar i samma tvist. Det betyder att flera domstolar ibland kan vara behöriga att 

handlägga samma tvist. EU-domstolen anser inte att en sådan tillämpning står i strid 

med förutsebarhetskravet.  

EU-domstolens lösning innebär att svaranden missgynnas eftersom svaranden 

löper risk att bli instämd vid varje leveransort. För det fall avtalet exempelvis 

innehåller 20 olika leveransorter öppnar domen för situationer där svaranden kan ha 

svårt att förutse vid vilken domstol han eller hon kan instämmas.  

I första hand ska dock den huvudsakliga leveransorten försöka fastställas med 

hjälp av ekonomiska kriterier vilket begränsar kretsen av behöriga domstolar i fall där 

den huvudsakliga leveransorten kan fastställas.  

Eftersom domen i Color Drack inte utesluter att varje leveransort kan vara 

fullgörelseforum när en huvudsaklig leveransort inte kan fastställas skapar domen 

möjligheter för parterna att välja forum. Negativa följder av en sådan rättstillämpning 

kan uppstå eftersom parterna ges möjlighet till s.k. forum shopping. Forum shopping 

innebär att en part väljer att väcka talan vid en viss domstol i syfte att påverka 

motpartens förutsättningar att vinna tvisten och därmed gagna sina egna intressen i 

tvisten. Forum shopping sker exempelvis om en part väcker talan vid den domstol 

som tillämpar de mest fördelaktiga lagvalsreglerna för den parten. Om möjligheten 

till forum shopping finns kan parterna bli ivriga att vara först med att väcka talan i 

syfte att slippa svara vid en viss nationell domstol inom en medlemsstat. 

Det faktum att domen öppnar för att flera domstolar blir parallellt behöriga att ta 

upp samma tvist ökar även risken för att samma sak prövas i två samtidigt pågående 

mål vid olika domstolar. Det avser dock av Brysselinstrumentens litispendensregler 

motverka. 
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4.3.2 Peter Rehder mot Air Baltic104 

4.3.2.1 Omständigheterna i fallet 

Peter Rehder, med hemvist i Tyskland, hade bokat en flygbiljett till Riga i Lettland 

med det lettiska flygbolaget Air Baltic som hade sitt säte i Riga. Den bokade 

flygningen ställdes dock in. Peter Rehder bokade då om sin resa så att han tog sig till 

Riga via Köpenhamn. Det resulterade i att Peter Rehder anlände till Riga sex timmar 

senare än den ursprungliga ankomsttiden. Peter Rehder väckte därför talan mot Air 

Baltic vid den domstol som har domsrätt över Münchens flygplats. Air Baltic ansåg 

dock att rätt forum för tvisten var Riga i Lettland och inte München i Tyskland. Efter 

att frågan behandlats i två instanser begärdes ett förhandsavgörande från EU-

domstolen beträffande hur uppfyllelseorten för flygresor inom unionen ska 

bestämmas och vilka kriterier som ska inverka på bestämmandet av en sådan 

uppfyllelseort. 

4.3.2.2 EU-domstolens domskäl 

EU-domstolen återkopplade i sina domskäl till fallet Color Drack och ansåg att den 

för parterna mest förutsebara domstolen bör vara domstolen på den ort som har 

närmast anknytning till avtalet, alltså den huvudsakliga utförandeorten för 

tjänsterna.105 Avtalet ifråga avsåg i domstolens mening utförandet av en tjänst. 

Domstolen konstaterade med utgångspunkt i tjänstens karaktär att de enda orterna 

med direkt koppling till utförandet av tjänsteavtalet var avreseorten och 

ankomstorten. Flygresan var i EU-domstolens mening en tjänst som utfördes i en 

enhet mellan avreseorten och ankomstorten och som inte var möjlig att dela upp i 

flera olika prestationer i syfte att finna en huvudprestation. Således fann domstolen 

att avrese- och ankomstorten var de enda orterna med tillräckligt stark anknytning till 

avtalet för att grunda domsrätt genom fullgörelseforum. Ett sådant fullgörelseforum 

                                                 
104 Mål C-204/08, Rehder mot Air Baltic Corporation, REG 2009 s. I-6073. 
105 Mål C-204/08, Rehder mot Air Baltic Corporation, REG 2009 s. I-6073 punkt 38. 
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uppfyllde enligt EU-domstolen både närhetskriteriet och kravet på förutsebarhet för 

avtalsparterna.106 

4.3.2.3 För- och nackdelar med domen 

EU-domstolen visar i domen att art. 5.1 b är tillämplig när tjänster utförs i flera 

medlemsstater. Vidare tydliggör EU-domstolen vilka element i flygresan som bidrar 

till att grunda domsrätt på fullgörelseforum. En flygresa innebär i regel att tjänsten 

utförs på flera platser, exempelvis kan flygbolagets säte eller huvudsakliga 

verksamhet vara belägen på en plats där varken avresan eller ankomsten sker, likväl 

kan en eller flera mellanlandningar förekomma. EU-domstolen valde i sina domskäl 

att fokusera på lufttransportavtalets konkreta element såsom incheckning, 

ombordstigning och bagagehantering för att fastställa de platser som hade en direkt 

anknytning till avtalet. 

En fördel med EU-domstolens dom i fallet Rehder är att domstolen pekar ut två 

tydliga och förutsebara uppfyllelseorter som inte bör vara svåra att förutse för någon 

av parterna. Eftersom EU-domstolen tydliggör vilka element i tjänsten som är 

väsentliga för att bestämma uppfyllelseorten och enbart pekar ut två möjliga forum, 

blir risken för litispendens och forum shopping liten. Det får anses vara en annan 

positiv aspekt av domen. 

EU-domstolens dom i fallet Rehder blir intressant för uppsatsämnet eftersom 

domen visar hur behörighet kan grundas på art. 5.1 b för en tjänst där det finns 

anknytning till flera länder. Precis som flygresan utförs molntjänsten på olika platser. 

Information som finns i molnet flyttas exempelvis mellan servrar i olika länder vilket 

medför gränsöverskridande anknytningar. På liknande sätt färdas ett flygplan över 

olika länders territorier på resan mellan avrese- och ankomstorten, Peter Rehder 

mellanlandade exempelvis i Köpenhamn. EU-domstolens resonemang i fallet Rehder 

visar att fullgörelseforum i art. 5.1 b inte kan tillämpas på grunder som endast är 

hänförliga till tjänstens specifika egenskaper, istället är det avtalet som ligger till 

grund för tvisten som ska beaktas i första hand. 

                                                 
106 Mål C-204/08, Rehder mot Air Baltic Corporation, REG 2009 s. I-6073 punkterna 40–47. 
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Jämfört med domen i Color Drack anger EU-domstolen i fallet Rehder endast två 

orter som har lika stark anknytning till avtalet och utesluter därmed resten av orterna 

med anknytning till tvisten. EU-domstolens domskäl i fallet Rehder överensstämmer 

således bättre med Bryssel I-förordningens bakomliggande syften om närhet och 

förutsebarhet.107 Det beror främst på att uppfyllelseorten för flygresan kunde 

avgränsas till två alternativa orter, nämligen avrese- och ankomstorten. I Color Drack 

kunde EU-domstolen inte på ett lika enkelt sätt avgränsa uppfyllelseorterna som 

domstolen gjorde i fallet Rehder, eftersom tvisten i Color Drack avsåg ett 

avtalsförhållande där leverans av varor hade skett till flera olika platser. 

Enligt min mening tyder skillnaderna i domarna på hur EU-domstolen väljer en 

specifik lösning för varje avtalstyp i sin tolkning och tillämpning av art. 5.1 b. EU-

domstolen är i fallet Rehder tydlig med att domstolens lösning avser 

lufttransportavtal och anpassar domen efter det avtal som ligger till grund för tvisten, 

istället för att föra generella resonemang beträffande tillämpningen av 

fullgörelseforum i Bryssel I-förordningen.  

Eftersom EU-domstolens resonemang i fallet Rehder förs med utgångspunkt i en 

specifik avtalstyp, blir det tyvärr svårt att dra slutsatser avseende andra avtal än 

lufttransportavtal från domen i fallet Rehder. 

4.3.3 Wood Floor Solutions mot Silva Trade108 

4.3.3.1 Omständigheterna i fallet 

Företagen Silva Trade och Wood Floor tvistade om ett handelsagenturavtal. Wood 

Floor var handelsagent och hade enligt avtalet utfört tjänster i flera olika länder. 

Wood Floor ansåg att Sankt Pöltens domstol i Österrike var behörig att pröva tvisten i 

egenskap av fullgörelseforum och grundade sin talan på artikel art. 5.1 b i Bryssel I-

förordningen. Enligt Wood Floors ståndpunkt kunde domsrätt genom 

fullgörelseforum grundas på var företaget hade utövat sin verksamhet.  

                                                 
107 Bryssel I-förordningen ingresspunkter 11 och 12. 
108 Mål C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH mot Silva Trade SA, 

REG 2010 s. I-2121. 
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Silva Trade delade inte Wood Floors åsikt i domsrättsfrågan utan ansåg att 

fullgörelseforum inte kunde tillämpas eftersom avtalet avsåg tjänster vars utförande 

inte kunde avgränsas geografiskt. Tjänsterna hade nämligen utförts i flera 

medlemsstater. Silva Trade ansåg därför att domsrättsfrågan endast kunde lösas 

genom huvudprincipen om svarandens hemvist. Österrikiska Oberlandsgericht ställde 

därför tolkningsfrågor till EU-domstolen om huruvida domsrätt kunde grundas 

genom fullgörelseforum när en tjänst utförts i flera medlemsstater, samt vilka faktorer 

som i så fall skulle beaktas vid tillämpningen av fullgörelseforum. 

4.3.3.2 EU-domstolens domskäl 

EU-domstolen erinrade i sina domskäl inledningsvis om att en tillämpning av art. 5.1 

förutsätter att det finns en nära anknytning mellan avtalet och den domstol som ska 

pröva avtalet. Enligt EU-domstolen måste en domstol för att uppnå förordningens 

syften om närhet och förutsebarhet ha möjlighet att pröva en tvist som har anknytning 

till flera olika medlemsstater. Därigenom kom domstolen till slutsatsen att art. 5.1 b 

måste kunna tillämpas på ett avtal om tjänster som utförs i flera olika medlemsstater 

och att den behöriga domstolen måste kunna pröva samtliga yrkanden som grundas 

på avtalet.109 

Vad avsåg de faktorer som används vid bestämmandet av uppfyllelseorten uttalade 

EU-domstolen med utgångspunkt i de resonemang som domstolen fört i fallet Color 

Drack att den huvudsakliga utförandeorten för tjänsterna ska anses vara 

uppfyllelseorten för avtalet, alltså den ort där anknytningen mellan avtalet och den 

behöriga domstolen är som närmast.110 

EU-domstolen övergick sedan till att uttala sig om de faktorer som påverkar 

fastställandet av den huvudsakliga utförandeorten i handelsagenturförhållanden. 

Enligt EU-domstolen skulle uppfyllelseorten bestämmas utifrån var huvuddelen av 

                                                 
109 Mål C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH mot Silva Trade SA, 

REG 2010 s. I-2121 punkterna 22–30. 
110 Mål C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH mot Silva Trade SA, 

REG 2010 s. I-2121 punkterna 31–33. 
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handelsagentens arbete för huvudmannen utförts eftersom det är handelsagenten som 

utför den prestation som är kännetecknande för avtalet. 

Vid bestämmandet av var arbetet utförts ska först och främst beaktas vad parterna 

har avtalat. Om avtalet inte ger ledning ska i andra hand undersökas var det faktiska 

arbetet av handelsagenten har utförts såvida utförandeorten inte strider mot den 

partsvilja som uttrycks i avtalet. Om uppfyllelseorten inte heller kan fastställas i 

ovanstående steg ska uppfyllelseorten i tredje hand anses vara belägen där 

handelsagenten har sin hemvist.111 

4.3.3.3 För- och nackdelar med domen 

EU-domstolen bygger vidare på de resonemang som domstolen framförde i fallet 

Color Drack och fastslår att art. 5.1 är tillämplig när en tjänst utförs i flera länder. 

På samma sätt som i fallet Color Drack finner EU-domstolen att tillämpningen av 

fullgörelseforum tar sikte på den ort som har närmast anknytning till det avtal som 

ligger till grund för tvisten. EU-domstolens mer specifika överväganden i avseendet 

avgränsas till att främst omfatta handelsagentursavtal, vilket stärker bilden av att EU-

domstolen verkar fylla ut betydelsen av art. 5.1 b för respektive avtalstyp. 

Det är enligt EU-domstolen handelsagenten som vid handelsagenturförhållanden 

utför den tjänst som kännetecknar avtalet, alltså den karaktäristiska förpliktelsen för 

avtalet. EU-domstolens resonemang visar hur tillämpningen av art. 5.1 b är nära 

anknuten till art. 4 i Rom I-förordningen. I denna lagvalsbestämmelse fastställs 

tillämplig lag med hjälp av att den karaktäristiska förpliktelsen i avtalet identifieras. 

Eftersom handelsagenten är den som utför den prestation som är karaktäristisk för 

avtalet skulle handelsagentens verksamhet även kunna utgöra utgångspunkt vid 

fastställandet av uppfyllelseorten.  

Det är positivt att EU-domstolen, genom domen i Wood Floor, visar vilka kriterier 

i handelsagentens verksamhet som grundar domsrätt genom fullgörelseforum och i 

vilken ordning kriterierna ska beaktas. Det stärker parternas möjlighet att kunna 

förutse vilka domstolar som kan tänkas bli behöriga att döma i tvisten.  
                                                 

111 Mål C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH mot Silva Trade SA, 

REG 2010 s. I-2121 punkterna 34–43. 
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En negativ konsekvens med domen är att EU-domstolens resonemang, precis som 

i Color Drack, inte utesluter att flera domstolar blir parallellt behöriga att handlägga 

samma tvist. Det leder till samma negativa aspekter som domen i Color Drack, 

nämligen en fara för forum shopping och litispendens. 

Genom domen i fallet Wood Floor får också handelsagenten möjlighet att påverka 

uppfyllelseorten i de fall avtalet inte ger ledning beträffande vilken den huvudsakliga 

utförandeorten för tjänsten är. Handelsagentens möjlighet att påverka uppfyllelseorten 

består i att uppfyllelseorten enligt domen bestäms utifrån var handelsagenten utförde 

tjänsten. Det får dock inte glömmas bort att uppfyllelseorten inte får strida mot den 

gemensamma partsviljan.  

Det innebär att om handelsagenten utfört tjänsten på en plats som handelsagenten 

inte har haft rätt att utföra tjänsten på enligt avtalet, så kan den platsen inte vara 

uppfyllelseort för avtalet. Om så inte är fallet får handelsagentens motpart rätta sig 

efter var handelsagenten har utfört tjänsten.  

Det kan skapa obalans i parternas respektive möjlighet att påverka uppfyllelseort, 

vilket får anses vara en negativ konsekvens av domen. Det hela är en naturlig följd av 

att den karaktäristiska förpliktelsen för avtalet används som anknytningsmoment vid 

bestämmandet av uppfyllelseort, eftersom handelsagentens verksamhet bildar 

utgångspunkt vid den bedömningen. 

För det fallet varken avtal eller handelsagentens arbete kan bidra till att fastställa 

en uppfyllelseort styrs domsrätten av handelsagentens hemvist. Alternativet kan anses 

vara mindre lämpligt eftersom tillämpningen av fullgörelseforum då inte styrs av det 

avtal som ligger till grund för tvisten. Å andra sidan utgör handelsagentens hemvist 

ett sista alternativ som endast tillämpas när omständigheterna i tvisten inte ger den 

ledning som krävs för att grunda domsrätt genom fullgörelseforum. 

Att handelsagenten i dessa fall ges fördelen av att kunna väcka talan vid sin 

hemvist med stöd av fullgörelseforum beror på att handelsagenten tillhandahåller den 

karaktäristiska förpliktelsen för avtalet.  

Möjligen skulle det kunna anses att ett rättsläge där fullgörelseforum inte tillämpas 

med hemvist som anknytningsmoment är mer i linje med EU-domstolens uttalanden 

som föreskriver att behörighetsregler som avviker från huvudregeln om svarandens 
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hemvist bör tillämpas restriktivt, eftersom behörighetsreglerna har karaktären av 

undantag till huvudregeln.112 

Domen i Wood Floor blir sammanfattningsvis intressant för uppsatsen eftersom 

den visar att ett fullgörelseforum för molntjänster inte kan avskrivas på grund av att 

tjänsten utförs i flera länder. Det kan inte heller uteslutas att de resonemang som 

domstolen använder för att fastställa fullgörelseforum för handelsagentur kan ge 

ledning för andra sorters tjänster som exempelvis molntjänster. Nyckelfrågan i 

sammanhanget blir då vilken aktör i molntjänstavtalet som kan anses utföra den 

prestation som kännetecknar avtalet. 

 

 

4.4 Reflektioner 
 

Av den praxis som presenterats ovan framgår tydligt att rättstillämpningen skiljer sig 

beroende på om art. 5.1 a eller b i Bryssel I-förordningen tillämpas.  

Det är svårt att spekulera i hur en eventuell tillämpning av Tessilimetoden på ett 

avtal om molntjänster skulle utfalla, eftersom resultatet i grunden beror på vilka 

länder som tvisten ifråga berör och vilken förpliktelse som talan i fallet avser. Jag 

anser därför att det finns goda grunder för att ifrågasätta förutsebarheten i 

Tessilimetoden och därigenom huruvida metoden överhuvudtaget bör tillämpas på 

molntjänster med tanke på de krav på förutsebarhet som uppställs i ingressen till 

Bryssel I- och Bryssel I bis-förordningarna.113  

Vad gäller art. 5.1 b så ska anknytningsmomentet i bestämmelsen definieras 

autonomt. Tillämpningen av artikeln utgår från den förpliktelse som kännetecknar 

avtalet, vilken utgör anknytningsmoment när uppfyllelseorten för avtalet ska 

bestämmas.  

                                                 
112 Mål C-26/91, Handte & Co GmbH mot TMS SA [1992], ECR I-3967, REG spec. utg., 

vol. XII s. I-137 punkt 14. 
113 Bryssel I-förordningen ingresspunkt 11 och Bryssel I bis-förordningen ingresspunkt 16. 
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EU-domstolens praxis visar att art. 5.1 b är tillämplig när tjänster utförs i flera 

medlemsstater och att den domstol som utpekas som fullgörelseforum av artikeln är 

behörig att ta upp alla yrkanden som grundas på det avtal som talan avser.  

EU-domstolen utgår i domarna från närhetskriteriet och kravet på förutsebarhet. 

Domstolens resonemang i rättsfallen är på det hela taget starkt kopplade till det avtal 

som ligger till grund för tvisten, men ger också viss ledning beträffande vilka faktorer 

som spelar in i bestämmandet av uppfyllelseort och vilka anknytningar som inte bör 

beaktas.  

EU-domstolen lägger sammanfattningsvis stor vikt vid det avtal som ligger till 

grund för tvisten, vilken prestation som kännetecknar utförandet av tjänsten och vilka 

orter som har en direkt anknytning till utförandet av tjänsten. 
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5 Går det att grunda domsrätt på 

fullgörelseforum vid tvister om molntjänstavtal? 
 

5.1 Problemets kärna 
 

När en fråga om domsrätt ska besvaras på ett avtalsförhållande om molntjänster finns 

risken att avtalsförhållandet innehåller så många anknytningar att uppfyllelseorten för 

avtalet kan verka svår att fastställa. Svårigheterna beror på de sätt molntjänsten 

tillhandahålls och används. Det är svårt att knyta ett avtal om en molntjänst till en 

fysisk plats som rimligen kan förutses av båda avtalsparter. Den praxis som 

presenterades i förra kapitlet ger viss ledning, men behandlar samtidigt förhållanden 

som är väsentligt annorlunda i jämförelse med molntjänsterna. 

Onlinetjänster och onlineköp är tjänster och köp som sker på internet. Dessa typer 

av köp och tjänster har diskuterats i den internationella privat- och processrättsliga 

doktrinen. Eftersom molntjänsten har likheter med onlinetjänster kan doktrin som 

avser dessa typer av köp och tjänster ge ledning beträffande hur molntjänster bör 

betraktas för att ett fullgörelseforum ska kunna fastställas.114 

EU-domstolens praxis bidrar också med ledning beträffande de problem som 

uppstår när ny teknik och juridiska regler möts. 

 

 

 

                                                 
114 Se exempelvis Lindskog, Domsrätt och lagval vid elektronisk handel, Bogdan, Kan en 

Internethemsida utgöra ett driftställe vid bedömningen av svensk domsrätt och tillämplig lag? 

SvJT 1998 och Magnus och Mankowski, Brussels I Regulation s. 189–190. 
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5.2 Fullgörelseforum för onlinetjänster i allmänhet 
 

Molntjänster tillhandahålls som många andra tjänster över internet och det kan ibland 

vara vanskligt att bestämma en uppfyllelseort för förpliktelser som utförs online. 

Tekniken får dock inte ses som oövervinnelig, det får i sammanhanget inte glömmas 

bort att ingenting händer på internet utan att en mänsklig faktor initierar en process 

eller programmerar så att en process startar när vissa förutsättningar är uppfyllda.  

Det går precis som i världen utanför internet att koppla handlingar och resultat till 

tjänster som utförs online. För tjänster som utförs online handlar det då om att 

bestämma om uppfyllelseorten ska fastställas utifrån resultatet av tjänsten eller den 

aktivitet som tjänsten består i. Aktiviteten som utgör molntjänsten är de fysiska 

handlingar som molntjänstleverantören utför för att tillhandahålla tjänsten till 

användaren. Resultatet av molntjänsten är följden av molntjänstleverantörens 

aktivitet, nämligen att användaren får tillgång till tjänsten via sin 

internetuppkoppling. Resultatet av tjänsten sker alltså när användaren brukar tjänsten 

genom sin internetuppkoppling. 

Ett sådant synsätt på onlinetjänster förespråkas för att lösa problematiken som 

uppstår när en uppfyllelseort ska fastställas för onlinetjänster.115 Det innebär att 

bedömningen av domsrättsfrågan för en tjänst utförs genom att de mänskliga 

handlingar som konstituerar eller initierar tjänsten beaktas och inte genom att 

tjänstens tekniska karaktärsdrag tas i beaktande.  

Det bör i sammanhanget noteras att Bogdan har argumenterat för att en 

internethemsida bör kunna utgöra ett driftställe eller annan etablering vid 

tillämpningen av art. 5.5 i Bryssel I-förordningen.116 Bogdan förespråkade i sin 

artikel att hänsyn under vissa förutsättningar skulle tas till placeringen av den server 
                                                 

115 Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 189. 
116 Enligt art. 5.5 i Bryssel I-förordningen kan talan mot den som har hemvist i en 

medlemsstat väckas i en annan medlemsstat, ifråga om tvist som hänför sig till verksamheten 

vid en filial, agentur eller annan etablering, vid domstolen i den ort där denna är belägen. 
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som hemsidan var placerad på.117 Huruvida Bogdans uppfattning är väl avvägd vid 

tillämpningen av Bryssel I-förordningens art. 5.5 är inget uppsatsen avser utreda. 

Men klart är att Bogdans uppfattning kontrasterar mot det synsätt som presenterats 

ovan, där utgångspunkten är att juridiska lösningar inte ska vara beroende av tekniska 

lösningar.118  

En teknikneutral syn på juridiska problem kan också skönjas i EU-domstolens 

tolkning av rådets direktiv 89/552/EG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa 

bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om 

utförandet av sändningsverksamhet för television (TV-direktivet)119 i rättsfallet 

Konsumentombudsmannen mot De Agostini och TV-shop.120 I rättsfallet valde EU-

domstolen att fokusera på var TV-sändningarna faktiskt togs emot och inte varifrån 

programmen sändes. EU-domstolen såg i domen förbi de tekniska lösningar som 

skapade problem vid tillämpningen av TV-direktivet och fokuserade istället på 

direktivets syften och de resultat som TV-sändningarna fick. EU-domstolen drog 

slutsatsen att en medlemsstat under vissa förutsättningar kunde ha jurisdiktion över 

TV-sändningar som i själva verket sändes från en annan medlemsstat. 

Enligt min mening stärks parternas möjligheter att förutse den domstol som 

eventuellt blir behörig att döma över tvisten om juridiska lösningar tillåts vara 

oberoende av teknik, eftersom fokus i större utsträckning hamnar på parternas 

handlande och tjänstens resultat.  

Om utgångspunkten är att juridiska lösningar inte ska vara beroende av tekniska 

lösningar ger ett sådant synsätt två alternativ vid grundandet av domsrätt genom 

fullgörelseforum för en molntjänst: De handlingar hos molntjänstleverantören som 

                                                 
117 Bogdan, Kan en Internethemsida utgöra ett driftställe vid bedömningen av svensk 

domsrätt och tillämplig lag? SvJT 1998 s. 825–835, se även Lindskog, Domsrätt och lagval 

vid elektronisk handel s. 91–93. 
118 Se Larsson, Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU s. 269 och Lindskog, 

Domsrätt och lagval vid elektronisk handel s. 109–110. 
119 EGT L 298, 17.10.1989 s. 23. 
120 Förenade målen C-34-36/95, Konsumentombudsmannen mot De Agostini och TV-shop, 

REG 1997 s. I-3843 punkterna 33–38. 
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innebär att tjänsten utförs och de handlingar av användaren som innebär att 

användaren tillgodogör sig tjänsten. Båda alternativen kan användas vid 

bestämmandet av ett fullgörelseforum. Det är dock viktigt att en balanserad och 

förutsebar lösning nås i båda parters ögon.  

Det har i doktrinen framförts att tyngdpunkten generellt bör ligga på leverantörens 

tjänsteutförande. Användaren av onlinetjänsten har stora möjligheter att efter eget 

godtycke påverka var han eller hon tillgodogör sig tjänstens resultat utan 

leverantörens inverkan. Det försätter leverantören i en svag position eftersom 

leverantören får svårt att förutse eller kontrollera var användaren brukar tjänsten. En 

lösning där ett fullgörelseforum grundas på var en användare av en onlinetjänst 

tillgodogjort sig tjänsten är alltså inte att föredra, eftersom lösningen inte bidrar till 

förutsebarhet.  

Av samma anledning kan inte heller leverantörens tekniska utrustning grunda ett 

fullgörelseforum, eftersom utrustningen kan placeras ut godtyckligt av leverantören 

vilket leder till att ena parten tillåts styra över domsrättsfrågan.121  

 

 

5.3 Molntjänstens fullgörelseforum 

5.3.1 Grundförutsättningar för att tillämpa fullgörelseforum på molntjänstavtal 

Härnäst utreds förutsättningarna för att kunna tillämpa fullgörelseforum på tvister om 

molntjänstavtal. Art. 7.1 b i Bryssel I bis-förordningen utgör lex specialis i 

förhållande till art. 7.1 a. Den andra strecksatsen i art. 7.1 b visar att det är orten i den 

medlemsstat där tjänsten enligt avtalet har eller skulle ha utförts som är att anse som 

uppfyllelseorten. Bestämmelserna är identiska med art. 5.1 a och b i Bryssel I-

förordningen. 

                                                 
121 Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 189–190 och Lindskog Domsrätt och 

lagval vid elektronisk handel s. 109–110. 
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För att kunna tillämpa fullgörelseforum i art. 7.1 b på tvister om molntjänstavtal 

måste orten i den medlemsstat där tjänsterna enligt avtalet har eller skulle ha utförts 

fastställas. Det är denna ort som utgör uppfyllelseorten för avtalet och som därmed 

blir den plats där internationell behörighet formas enligt fullgörelseforum. Kan inte 

rekvisiten uppfyllas ska talan väckas vid uppfyllelseorten för den förpliktelse som 

talan avser enligt art. 7.1 a. 

Det är problematiskt att fastställa var en molntjänst utförs eftersom utförandet av 

tjänsten kan tolkas på olika sätt. Ur en användares perspektiv utförs tjänsten där 

användaren nyttjar tjänsten. I det perspektivet kan tjänsten utföras varsomhelst i 

världen där det finns internetanslutning.  

En annan tolkning av problematiken är att molntjänsten utförs på den server som 

användaren kopplar upp sig mot när molntjänsten används. Den tolkningen gör det 

svårt att finna en ort där tjänsten utförs eftersom en molntjänst tillhandahålls via flera 

servrar som också kan vara placerade varsomhelst under förutsättning att en 

internetanslutning finns.  

Ytterligare en möjlig tolkning av problematiken är att tjänsten utförs där 

molntjänsteleverantören utför arbetet med att tillhandahålla molntjänsten. Det 

alternativet kan enklare avgränsas till fysiska platser, men leverantörens arbete kan 

likväl ske från flera olika platser. 

För att kunna lösa domsrättsfrågan i enlighet med de syften som ligger till grund 

för Bryssel I bis-förordningen måste lösningen uppfylla vissa grundförutsättningar. 

Det framgår av Bryssel I bis-förordningens ingress122 och den praxis från EU-

domstolen beträffande Bryssel I-förordningen och Brysselkonventionen som 

presenterats i kapitel 4 att det för att fastställa ett fullgörelseforum måste finnas en 

nära anknytning till det avtal som ligger till grund för tvisten och den domstol som är 

behörig att döma i tvisten.  

Om ett fullgörelseforum inte uppfyller närhetskriteriet eller är tillräckligt 

förutsebart för parterna har domstolen att falla tillbaka på huvudregeln i art. 4 som 

                                                 
122 Bryssel I bis-förordning ingresspunkt 16. 
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föreskriver att den domstol som är behörig att handlägga tvisten är den domstol som 

är belägen där svaranden har hemvist.  

Vidare bör noteras att fullgörelseforum i egenskap av alternativ behörighetsregel 

har karaktären av att utgöra ett undantag till huvudprincipen om svarandens hemvist, 

vilket innebär att art. 7.1 bör tolkas restriktivt.123 

Vi återvänder till det fiktiva exempel som behandlats tidigare i uppsatsen. Ett 

svenskt företag hade betalat för att få använda sig av en molntjänst som tillhandahölls 

av ett tyskt företag. När det svenska företagets information efter en tids användning 

av molntjänsten gick förlorad restes frågan om vilken domstol som var behörig att ta 

upp tvisten. Informationen hade under den tid det svenska företaget använde tjänsten 

tillhandahållits av det tyska företaget, men befunnit sig på servrar i sex olika länder. 

Det svenska företaget hade använt tjänsten i ytterligare nio länder. Avtalsförhållandet 

har alltså anknytning till totalt 15 olika länder och utlandsanknytningarna utgörs av 

serverns placering, användarens bruk och leverantörens tillhandahållande av tjänsten. 

5.3.2 Molntjänstleverantörens servrar 

Om en server skulle utgöra en avgörande anknytning vid tillämpningen av 

fullgörelseforum för tvister om molntjänster uppstår en situation där avtalsparterna 

ges stora möjligheter att påverka domsrättsfrågan.  

Eftersom tjänsteleverantören kontrollerar var servrarna placeras skulle en sådan 

tillämpning av art. 7.1 b innebära att användaren missgynnas. Molntjänstleverantören 

skulle kunna placera ut servrar på olika orter och därigenom ha möjlighet att påverka 

uppfyllelseorten för avtalet efter eget tycke. Tillämpningen av art. 7.1 b skulle därför 

bli oförutsebar ur användarens synvinkel, eftersom användaren inte rimligtvis skulle 

ha möjlighet att kunna förutse vid vilka domstolar han eller hon kan instämmas. De 

servrar varifrån molntjänsten tillhandahålls bör därför inte kunna grunda 

fullgörelseforum. 

                                                 
123 Se beträffande Brysselkonventionen, mål C-26/91, Handte & Co GmbH mot TMS SA 

[1992], ECR I-3967, REG spec. utg., vol. XII s. I-137 punkt 14. 



 60 

Det går även att finna stöd för att servrar inte bör kunna grunda fullgörelseforum i 

EU-domstolens dom i fallet Rehder. EU-domstolen betonade i sina domskäl i fallet 

att de orter som har en direkt koppling till de tjänster som utförs för att uppfylla 

förpliktelserna enligt avtalet kan grunda fullgörelseforum. I fallet Rehder var det 

lufttransporten från avgångs- till ankomstorten som EU-domstolen ansåg ha en direkt 

koppling till avtalet. EU-domstolens resonemang uteslöt därmed de andra platser som 

tjänsten utfördes på, exempelvis Köpenhamn där Peter Rehder mellanlandade.124 

Serverns roll i molntjänstens utförande är av teknisk natur och serverns fysiska 

placering har inte betydelse för tjänstens utförande. Servern utgör endast ett tekniskt 

hjälpmedel, och som redan nämnts bör juridiska lösningar inte göras beroende av 

tekniska lösningar.125 Serverns placering kan därför inte användas som lösning på de 

tolkningsproblem som tillämpningen av fullgörelseforum ger upphov till. 

5.3.3 Användarens bruk av molntjänsten 

Domen i fallet Color Drack visar att tillämpningen av fullgörelseforum inte alltid 

avser att utpeka en enda behörig domstol utan att flera domstolar kan uppfylla 

artikelns rekvisit och parallellt vara behöriga. Det kan bidra till s.k. race to court, 

vilket innebär att den part som först hinner väcka talan väljer forum för tvisten. EU-

domstolens dom i fallet Color Drack visar att flera leveransorter kan vara behöriga att 

ta upp en tvist, om en huvudsaklig leveransort inte kan fastställas.  

Precis som en vara levereras till en kund kan användarens bruk av molntjänsten 

utgöra ett tillgodogörande av tjänsten som är jämförbart med varuleveranserna i fallet 

Color Drack. Ett sådant synsätt öppnar för att fullgörelseforum kan tillämpas med 

utgångspunkt i var informationen i molnet har brukats.  

                                                 
124 Mål C-204/08, Rehder mot Air Baltic Corporation, REG 2009 s. I-6073 punkt 40. 
125 För den åsikten se t.ex. Larsson, Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, s. 

269 och Lindskog, Domsrätt och lagval vid elektronisk handel, s. 113, se dock Bogdan, Kan 

en Internethemsida utgöra ett driftställe vid bedömningen av svensk domsrätt och tillämplig 

lag? SvJT 1998 s. 832–835. 
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Till skillnad från resonemanget om servrar i avsnittet ovan är användningen av 

molntjänsten något som har mer än en teknisk betydelse. Användarens bruk av 

molntjänsten utgör det slutliga resultatet av molntjänsten och har, för att använda EU-

domstolens terminologi från fallet Rehder, en direkt koppling till avtalet.126 

Användarens nyttjande av molntjänsten fullbordar molntjänsten, precis som 

ankomsten i Riga fullbordade flygresan i fallet Rehder. 

Även EU-domstolens dom i fallet Konsumentombudsmannen mot De Agostini 

och TV-shop, som avsåg tolkningen av TV-direktivet, visar hur EU-domstolen 

grundade jurisdiktion på var TV-sändningarna togs emot.127 EU-domstolens 

resonemang fokuserade inte på var sändningarna kom ifrån eller genom vilken teknik 

sändningarna nådde sin destination. Istället lade EU-domstolen vikt vid det resultat 

som sändningarna fick och fann att myndigheter i en medlemsstat hade rätt att vidta 

åtgärder mot TV-sändningar trots att de sändes från en annan medlemsstat. 

Faktorerna ovan talar för att uppfyllelseorten kan finnas där användaren har 

tillgodogjort sig molntjänsten. Mot en sådan tillämpning av art. 7.1 b talar det faktum 

att användaren godtyckligt kan bestämma var nyttjandet av tjänsten sker. Användaren 

kan tillgodogöra sig resultatet av molntjänsten varsomhelst i världen, så länge en 

internetanslutning finns. Det gör att molntjänsteleverantörens inte har möjlighet att 

påverka uppfyllelseortens bestämmande.  

Ett fastställande av uppfyllelseort som grundas på användarens bruk av en 

molntjänst missgynnar därför leverantören. Leverantören kan knappast förutse de 

platser där användaren tillgodogör sig leverantörens tjänst.128 En sådan tillämpning av 

art. 7.1 b skulle därmed inte stå i överensstämmelse med förordningens mål om 

förutsebarhet, vilket föreskriver att parterna enkelt och på ett rimligt vis ska kunna 

förutse vid vilken domstol som parten kan instämmas.129 Därför bör inte användarens 
                                                 

126 Mål C-204/08, Rehder mot Air Baltic Corporation, REG 2009 s. I-6073 punkt 41. 
127 Förenade målen C-34-36/95, Konsumentombudsmannen mot De Agostini och TV-shop, 

REG 1997 s. I-3843 punkterna 33–38. 
128 Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 189–190 och Lindskog, Domsrätt och 

lagval vid elektronisk handel s. 116. 
129 Bryssel I bis-förordningen ingresspunkt 16 andra meningen. 
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bruk av molntjänsten vara anknytningsmoment när domsrätt grundas genom 

fullgörelseforum. 

5.3.4 Leverantörens tillhandahållande av molntjänsten 

Den internationella privat- och processrättsliga doktrin som behandlar onlinetjänster 

ställer sig, som ovan visats, tveksam till att låta teknisk utrustning eller användarens 

bruk av tjänsten vara avgörande vid tillämpningen av fullgörelseforum. Doktrinen är 

dock mer positivt inställd till att låta tjänstetillhandahållarens verksamhet utgöra 

utgångspunkten vid bestämmande av uppfyllelseort för ett avtal om onlinetjänster. 

Enligt doktrinen är platserna där tjänstetillhandahållaren driver sin verksamhet mer 

förutsebara ur användarens perspektiv. Det talar för att tjänstetillhandahållarens 

verksamhet kan användas som utgångspunkt vid tillämpningen av 

fullgörelseforum.130 Det står även i överensstämmelse med att tjänstetillhandahållaren 

i regel anses vara den som tillhandahåller den karaktäristiska prestationen för 

avtalet.131  

Den karaktäristiska prestationen för avtalet bildar utgångspunkt för bestämmandet 

av vilken domstol som är behörig att döma i tvisten.132 EU-domstolens dom i fallet 

Wood Floor visar att en huvudsaklig utförandeort för en tjänst kunde bestämmas när 

ett avtal avsåg tjänster som utfördes i flera medlemsstater. De kriterier som EU-

domstolen angav i domen avsåg främst handelsagenturavtal, men det kan inte 

uteslutas att domen även kan bidra med ledning när en uppfyllelseort ska bestämmas 

för andra tjänsteavtal såsom avtal om molntjänster. EU-domstolen kom fram till att 

det var handelsagenten som utförde den prestation som kännetecknade avtalet. 

Handelsagenten blev därmed det objekt som bildade utgångspunkt för de kriterier 

som EU-domstolen sedan tillämpade för att bestämma uppfyllelseorten.  

                                                 
130 Magnus & Mankowski, Brussels I Regulation s. 189–190 och Lindskog, Domsrätt och 

lagval vid elektronisk handel s. 113–114. 
131 Pålsson, Bryssel I-förordningen s. 116–117. 
132 Mål C-381/08, Car Trim GmbH mot KeySafety Systems Srl, REG 2010 s. I-1255 punkt 

31. 
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Molntjänsten tillhandahålls av molntjänstleverantören vilket är en central 

prestation i ett avtalsförhållande om molntjänster. Den karaktäristiska prestationen är 

den prestation som placerar ett avtal i dess socioekonomiska sammanhang och är i 

regel den prestation som inte utgör ekonomisk ersättning. Ett avtal om molntjänster 

innebär att en molntjänstleverantör har en förpliktelse att tillhandahålla molntjänsten 

enligt avtalet.  

Leverantörens förpliktelse består i regel av att tillhandahålla en IT-plattform som 

användaren tillåts bruka på olika sätt. Tillhandahållandet av tjänsten sker via olika 

servrar. Vilka specifika handlingar som är förbundna med tillhandahållandet av 

tjänsten i varje enskilt fall är svårt att förutse. Det kan exempelvis handla om 

underhåll av hårdvara, installation av mjukvara samt att förse användaren av 

molntjänsten med löpande support. Tillhandahållandet av tjänsten ter sig inte på 

samma fysisk tydliga sätt som exempelvis en handelsagent som bedriver försäljning 

på olika platser. Molntjänsten utförs istället av leverantören via ett antal servrar som 

utgör en kontaktyta mot användaren. Mot att molntjänstleverantören uppfyller sina 

förpliktelser enligt molntjänstavtalet betalar användaren i gengäld ekonomisk 

ersättning. 

Utifrån resonemanget ovan anser jag att molntjänstleverantörens förpliktelse att 

tillhandahålla molntjänsten kan anses vara den karaktäriserande förpliktelsen i ett 

molntjänstavtal. Därför ska molntjänstleverantörens verksamhet bilda utgångspunkt 

vid bestämmandet av uppfyllelseort för det fall ledning inte kan erhållas från 

molntjänstavtalet. 

Som redan nämnts ligger det i molntjänstens karaktär att den utförs på olika 

platser. Med den utgångspunkten ska uppfyllelseorten anses vara den ort där 

molntjänstleverantören utfört huvuddelen av tjänsten. Var huvuddelen av tjänsten 

utförts bör rimligtvis bestämmas med ledning av fallet Wood Floor.  

Går det enligt avtalet att fastställa en huvudsaklig utförandeort för molntjänsterna 

ska fullgörelseforum för avtalet grundas på den orten. Går det inte att enligt avtalet 

uttyda den huvudsakliga utförandeorten ska den huvudsakliga utförandeorten 

bestämmas utifrån var molntjänstleverantören har utfört sin huvudsakliga verksamhet 
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i uppfyllandet av sina förpliktelser enligt avtalet, såvida utförandeorten inte strider 

mot den gemensamma partsviljan i avtalet.  

En huvudsaklig utförandeort för en molntjänst kan exempelvis vara den plats där 

molntjänstleverantörens huvudsakliga verksamhet bedrivs för att uppfylla 

molntjänstleverantörens förpliktelser enligt avtalet har utspelat sig.  

Det bör klargöras att det med verksamhet avses fysiska handlingar av människor 

och inte förprogrammerade processer eller andra skeenden som initieras per 

automatik. Därför bör verksamhet som utförs för att uppfylla leverantörens 

förpliktelser enligt molntjänstavtalet, exempelvis programmering, underhåll och 

support, vara sådan verksamhet som beaktas när uppfyllelseorten för avtalet ska 

bestämmas. Användaren bör rimligtvis veta var leverantören utövar sin verksamhet 

och därför kunna förutse vid vilken eller vilka domstolar en eventuell tvist kan tas 

upp. 

Går det inte att fastställa någon huvudsaklig utförandeort vid tillämpningen av 

kriteriet ska huvudregeln om svarandens hemvist tillämpas. Jag anser följaktligen att 

molntjänstleverantörens hemvist inte bör användas som ett sista alternativ, såsom 

EU-domstolen gjorde i fallet Wood Floor, eftersom alternativa behörighetsregler till 

huvudregeln om svarandens hemvist bör tolkas restriktivt. Dessutom skulle 

användaren av molntjänsten kunna missgynnas om molntjänstleverantörens hemvist 

skulle anses vara uppfyllelseorten för tvisten. En tillämpning av huvudregeln om 

svarandens hemvist i dessa fall erbjuder således en mer balanserad lösning.  
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5.4 Slutsatser 
 

Domsrätt för utlandsanknutna avtal om molntjänster kan grundas på fullgörelseforum 

enligt art. 5.1 i Bryssel I-förordningen eller Bryssel I bis-förordningens art. 7.1. Ett 

sådant fullgörelseforum tillämpas med utgångspunkt i den verksamhet som 

molntjänstleverantören bedriver för att uppfylla sina förpliktelser enligt 

molntjänstavtalet. Det sker i syfte att tillämpa den lösning på domsrättsfrågan som är 

mest förutsebar för parterna och vars utfall innebär att domstolen på den ort som har 

närmast anknytning till molntjänstavtalet blir behörig att döma i tvisten. 

Fullgörelseforum kan inte fastställas med utgångspunkt i var användaren nyttjat 

molntjänsten eller var leverantörens tekniska utrustning placerats. Det följer av att de 

domstolar som eventuellt kan bli behöriga att ta upp tvisten i dessa fall inte rimligtvis 

kan förutses av båda avtalsparterna. 
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6 Avslutning 
 

Den rättspraxis som presenterats avseende Bryssel I-förordningens art. 5.1 b kan tyda 

på att EU-domstolen genom sina förhandsbesked ”fyller ut” bestämmelsens betydelse 

för varje avtalstyp. Att EU-domstolen väljer den vägen kan enligt min mening 

möjligen vara ett resultat av den skarpa kritik som riktats mot domstolens äldre praxis 

beträffande problem med förutsebarhet vid tillämpningen av Tessilimetoden. 

Tessilimetoden har beträffande vissa avtal fortfarande relevans, men utesluter 

generella slutsatser för molntjänstavtal eftersom metodens resultat beror på vilken 

avtalsförpliktelse som talan avser och vilka rättsordningar som är aktuella i tvisten. 

Mycket tyder på att EU-domstolen väljer en säkrare och mer ”autonom” väg den 

här gången. Domstolen verkar inte skapa allmängiltiga lösningar utan fokuserar 

istället på Brysselinstrumentens syften och de omständigheter som är specifika för 

varje avtal. Det innebär att resultatet påverkas av omständigheterna i varje fall, vilket 

gör det svårt att bedöma vilket värde ett förhandsavgörande som avser en avtalstyp 

har för andra avtalstyper. 

Det får följden att det blir svårt att spekulera i hur EU-domstolen eventuellt skulle 

se på ett avtal om molntjänster. Uppsatsen har därför sökt ta fasta på de resonemang 

som EU-domstolen återkommer till i sina domar samt sökt finna likheter mellan de 

situationer som uppkommit i praxis och de problem som molntjänsterna ger upphov 

till.  

En slutsats i uppsatsen är att varken servrars fysiska placering eller användarens 

nyttjande av molntjänsten på ett generellt plan kan grunda domsrätt genom 

fullgörelseforum. Anledningen till att lösningarna inte är hållbara beror på att 

lösningarna inte uppfyller de förutsebarhetskrav som krävs för att domsrätt ska kunna 

grundas på fullgörelseforum. 

Lösningarna är inte hållbara eftersom avtalsparterna ges möjlighet att påverka 

fullgörelseforumets lokalisering efter eget godtycke. Anledningen till att 
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molntjänsterna kolliderar med förutsebarhetskravet är den flexibilitet i användandet 

och tillhandahållandet av tjänsten som även karaktäriserar många andra 

onlinetjänster. 

Uppsatsen har funnit att domsrätt kan grundas på fullgörelseforum med 

utgångspunkt i var molntjänstleverantören utfört tjänsten. Molntjänstleverantörens 

verksamhet kan anses utgöra den karaktäristiska förpliktelsen i molntjänstavtalet och 

kan därför fungera som utgångspunkt vid bestämmandet av uppfyllelseorten för 

avtalet. 

Den lösning som uppsatsen kommit fram till är varken kärande- eller 

svarandevänlig, snarare är lösningen ”leverantörsvänlig”. Om molntjänstleverantören 

vill väcka talan finns möjligheten att grunda domsrätt vid domstol på en ort där 

leverantörens verksamhet utövas. Om användaren däremot vill väcka talan kan 

molntjänstleverantören bara instämmas vid den ort där leverantören har hemvist 

genom principen om svarandens hemvist eller där leverantören utövar sin 

verksamhet, d.v.s. vid fullgörelseforum. Att lösningen blir ”leverantörsvänlig” följer 

av att molntjänstleverantören utför den karaktäristiska förpliktelsen, vilket innebär att 

leverantörens verksamhet blir relevant för bestämmandet av uppfyllelseort. 

 Anledningen till att lösningen inte kan anses orimlig är att molntjänstanvändaren 

rimligen bör kunna förutse de domstolar som kan bli behöriga att döma i tvisten när 

domsrätten grundas på var leverantörens arbete med att tillhandahålla tjänsten utförs. 

Men molntjänstanvändaren hamnar av naturliga skäl i en svagare position än 

molntjänstleverantören.  

Ett svenskt företag som köper molntjänster av ett tyskt företag kan därför inte 

räkna med att kunna väcka talan i Sverige om något går fel. Det svenska företaget får 

istället väcka talan i Tyskland på den ort där molntjänstleverantören uppfyllt sina 

förpliktelser enligt avtalet eller där molntjänstleverantören har hemvist. 

Det finns dock sätt att förebygga den ogynnsamma position som 

molntjänstanvändaren hamnar i när denne blir tvungen att väcka talan där 

leverantören har sin verksamhet. Sett i ljuset av uppsatsens slutsatser bör företag som 

upprättar avtal med molntjänstleverantörer vara noga med att införa 

prorogationsklausuler i molntjänstavtal i syfte att kunna påverka vilken domstol som 
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ska vara behörig att ta upp en eventuell tvist beträffande avtalet. Eftersom 

prorogationsinstitutet står över fullgörelseforum och principen om svarandens 

hemvist i den regelhierarki som Brysselinstrumenten består av innebär en 

prorogationsklausul att bestämmelserna om svarandens hemvist och fullgörelseforum 

får stå tillbaka. Utan en prorogationsklausul får parterna räkna med att 

fullgörelseforum bestäms med utgångspunkt i den verksamhet som 

molntjänstleverantören bedrivit för att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. 
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