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1 Introduktion 
1.1 Vilken nationell domstol har internationell behörighet att pröva 

sakrättsliga tvister i lös egendom? 
I dagens världsomspännande ekonomi är det snarare regel än undantag att privatpersoner och 

företag i ett land bedriver handel med aktörer i andra länder. Ett inte ovanligt inslag i sådan 

handel är att lös egendom exporteras eller importeras på kredit. Som alltid i handel finns det en 

risk för att tvist uppstår, kanske främst i samband med att någon av de inblandade parterna blir 

insolvent men också helt frikopplat från insolvenssituationer. Gränsöverskridande tvister i 

allmänhet ger upphov till ett antal internationellt privat- och processrättsliga frågor, främst vid 

vilken domstol talan ska väckas, vilket lands lag som ska tillämpas på tvisten samt om en 

utländsk dom kan erkännas och verkställas i den egna staten. 

Ämnet sakrättsliga tvister avseende lös egendom med gränsöverskridande element har länge 

präglats av osäkerhet. Sakrätten har länge varit, och är fortfarande, till stor del nationell på 

grund av dess tvingande karaktär och koppling till insolvensrätten. Det har därför uppstått 

svårigheter när sakrätters giltighet och omfattning har blivit föremål för tvist med 

gränsöverskridande inslag, såväl inom konkurs eller utmätning som utom sådana förfaranden. 

Likaså är internationella konkurser en företeelse som föranleder problem. Det kan ofta vara 

frestande att försöka placera konkursen i ett land där ett särskilt förmånligt resultat uppnås av 

någon anledning, t ex därför att konkurslandets lag är särskilt gynnsam för inhemska 

borgenärer. Frågor som gäller gränsöverskridande sakrätter i lös egendom har lämnats 

obesvarade av lagstiftaren, såväl på nationell som på internationell nivå, och det har heller inte 

funnits någon rikhaltig eller enhetlig praxis att konsultera. En sådan osäkerhet gällande 

sakrätters giltighet utgör givetvis ett problem i en allt mer globaliserad värld, där svenska 

företag importerar och exporterar varor på kredit. Frågan om enligt vilket lands lag en sakrätts 

giltighet ska bedömas är också en fråga som på senare tid har tilldragit sig större intresse.1 

Innan en domstol kan ta ställning till frågan om tillämplig lag måste den emellertid först 

förklara sig behörig att överhuvudtaget handlägga tvisten. Denna fråga synes inte ha varit 

föremål för behandling i svensk doktrin. När behörighetsfrågan identifierats, har det följts av 

korta konstateranden att frågan regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

                                                
1 Se bl a Tavaststjerna, Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre, Tre aspekter av EU-IP: studier 
rörande olovligt bortförande av barn, samkönade parrelationer och säkerhetsrätter i lösöre, s 193–286 och 
Göranson, Retention of Title in International Contracts. I: Modern Legal Issues: An Anglo-Swedish Perspective: 
reports to the Vth Uppsala-King’s College London Colloquium, s 57–75. 
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1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen2).3 Frågan har inte 

heller ställts på sin spets i praxis: kanske bestreds inte domstolens behörighet, kanske tänkte 

domstolen helt enkelt inte på att undersöka sin egen behörighet. Svensk rättspraxis som finns 

avseende gränsöverskridande sakrätter är dessutom från tiden innan Sveriges medlemskap i EU 

och gäller därför i praktiken helt eller delvis obsolet reglering.4 

Sveriges medlemskap i EU har inneburit en revolution för den internationella privat- och 

processrätten genom unionens intensiva lagstiftningsarbete de senaste åren. I takt med att de 

EU-rättsliga internationellt privat- och processrättsliga regelverken blir allt fler, är det viktigt 

att nationella domstolar tillämpar behörighetsregleringen på ett korrekt sätt. Det är även av vikt 

att parterna på ett enkelt sätt kan utröna vid vilken domstol talan kan väckas för att undvika 

olägenheter och att, om flera potentiellt behöriga domstolar finns, parterna kan välja den 

domstol som bäst överensstämmer med deras syften och önskemål. 

 

1.2 Tre typfall 

1.2.1 Ett fiktivt fall som ger upphov till tre typfall 

Uppsatsen kommer att behandla gränsen mellan sakrätt och obligationsrätt samt gränsen mellan 

de vanliga civilrättsliga behörighetsreglerna och de insolvensrättsliga regleringarna inom den 

internationella processrätten. För att tydliggöra gränsdragningarna och de regler som 

aktualiseras vid de olika typerna av talan kommer nedan tre typfall att presenteras. Syftet är att 

illustrera vilken typ av talan som aktualiserar vilka regler. De tre typfallen kommer därför här 

att kort introduceras. Presentationen sker i form av ett fiktivt fall och exempel på de tvister fallet 

kan aktualisera. 

Köparen B5 har för avsikt att köpa en ny bil, men har inte råd att göra detta utan att ta ett lån 

eller en kredit. Säljaren A låter därför B köpa en ny bil på kredit men är inte villig att stå risken 

att B inte kan betala tillbaka krediten som planerat. A och B använder sig därför i sitt köpeavtal 

av följande upplägg. B ska betala tillbaka krediten A har beviljat, genom ett antal månatliga 

                                                
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (OJ L 351, 20/12/2012, p 1–
32). 
3 Hellner, Sverige, EU och den internationella privaträtten, SvJT 2011, s 392. 
4 Se främst NJA 1972 s 192, NJA 1978 s 593 och NJA 1984 s 693. 
5 Genomgående i uppsatsen kommer Hesslers bokstavsbeteckningar att användas där B betecknar den som ger 
upphov till konflikten, A betecknar den som har det äldsta anspråket mot B och C betecknar den som har det nyaste 
anspråket, se Hessler, Allmän Sakrätt, s 7–10 och s 64–73. 
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delbetalningar. Om B skulle komma efter med betalningen eller hamna i en sådan ställning att 

betalning inte kan erläggas, ska A få häva avtalet och ta tillbaka bilen – A förbehåller sig alltså 

äganderätten till bilen. Först efter det att den sista delbetalningen har erlagts, ska B anses ha 

förvärvat äganderätten till bilen. Fram till dess får B inte företa några dispositioner över bilen. 

B får alltså inte sälja vidare bilen, inte förbruka eller konsumera den, och inte infoga den i någon 

annan egendom, varken fast eller lös. A är vid försäljningen tydlig med att något medgivande 

till en sådan åtgärd inte har givits. 

 

1.2.2 Talan inom ramen för ett insolvensförfarande – typfall 1 

B:s ekonomi blir allt sämre. Till slut ansöker en av B:s borgenärer om att B ska försättas i 

konkurs. Detta sker innan B har hunnit betala av lånet avseende bilen till A. En 

konkursförvaltare utses och påbörjar arbetet med att utreda vad som ska ingå i konkursboet. 

Eftersom bilen är ett av de värdefulla föremål som finns i B:s besittning vid konkursens utbrott, 

är konkursförvaltaren mån om att denna ska ingå i konkursen. Naturligtvis är A lika mån om 

att bilen enligt avtalet fortfarande ägs av denne, eftersom det i avtalet finns en rätt att häva 

avtalet och återta bilen. 

Det uppstår nu en tvist mellan konkursboet och A, eftersom båda gör anspråk på bilen. 

Konkursboet anser att avtalet inte är giltigt och att A därför inte ska få återta bilen. Tvisten 

mellan konkursboet och A rör alltså avtalet, och om A ska få separera sin bil ur konkursen.6 

Ett annat perspektiv är följande. Antag att det istället är säljaren A som är i ekonomiskt 

trångmål. En av A:s borgenärer ansöker därför om att A ska försättas i konkurs. När förvaltaren 

utreder vilka tillgångar som finns i boet, upptäcker denne avtalet med B och vill ta tillbaka 

bilen. B har dock under tiden sålt vidare bilen till en tredje person C som inte kände till 

någonting avseende upplägget mellan A och B. Både konkursboet och C anser sig ha bättre rätt 

till bilen, men de båda anspråken är inte möjliga att tillgodose obligationsrättsligt: konkursboet 

och C kan inte båda äga bilen samtidigt. Tvist uppstår därför. Denna tvist avser alltså inte 

avtalet, utan huruvida A har skydd för sin äganderätt till bilen gentemot tredje man, dvs bättre 

rätt till bilen. 

 

                                                
6 Konkursförvaltaren kommer även till insikten att talan kunde ha utformats annorlunda mellan konkursboet och 
A. Förvaltaren anser nämligen att A vid ett senare tillfälle hade medgivit att B fick sälja bilen vidare, eller att 
egendomen inte längre är specialiserad. Tvisten mellan konkursboet och A hade i ett sådant fall rört den sakrättsliga 
verkan av avtalet. Dessa situationer kommer inte närmare att behandlas i uppsatsen eftersom de ger upphov till 
svåra gränsdragningsproblem vilket gör att kvalifikationen i situationerna blir problematisk. 
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1.2.3 Talan avseende obligationsrätt – typfall 2 

Antag vidare att B ännu inte har hamnat i ekonomiskt trångmål – någon konkurs är alltså inte 

aktuell. Vad som däremot har inträffat är att B har kommit efter med betalningen. A vill därför 

utöva sin rätt att häva avtalet och återta bilen enligt avtalet. B anser dock av någon anledning 

att avtalet, eller kanske endast klausulen om att A ska få häva avtalet och återta bilen, inte gäller. 

Tvisten avser här avtalet alternativt någon aspekt relaterad till avtalet mellan A och B. 

 

1.2.4 Talan avseende sakrätt – typfall 3 

Inte heller i detta typfall har B ännu hamnat i sådant ekonomiskt trångmål att en konkurs är 

aktuell. B har dock återigen hamnat efter med betalningarna till A, och denne vill därför utöva 

sin rätt att häva avtalet och ta tillbaka bilen enligt avtalet. När A ska ta tillbaka bilen 

framkommer att B har sålt bilen vidare till den återigen intet ont anande C. Både A och C tycker 

sig ha bättre rätt till bilen än den andre, men båda kan inte äga bilen samtidigt. De båda 

anspråken kan därför inte tillgodoses samtidigt ur ett obligationsrättsligt perspektiv. Det uppstår 

nu en tvist mellan A och C om vem som har bättre rätt till bilen. Tvisten avser här inte avtalet, 

utan huruvida A:s äganderätt varit skyddad gentemot tredje man. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den under avsnitt 1.2 beskrivna problematiken 

beträffande regleringen av domstolars internationella behörighet avseende sakrättsliga tvister i 

lös egendom. Den centrala frågeställningen för uppsatsen är att klargöra vilka internationellt 

privat- och processrättsliga instrument som reglerar den internationella behörigheten. 

Utgångspunkten för diskussionen kommer att vara hur en uppkommen tvist avseende en 

säkerhetsrätt i lös egendom ska bedömas av svenska nationella domstolar. Diskussionen 

kommer således att föras utifrån de tre identifierade typfallen som avser att omfatta tänkbara 

sakrättsliga tvister avseende lös egendom och som kan uppstå inför svenska nationella 

domstolar, såväl inom som utom insolvensförfaranden. Dessa tvister ger inte enbart upphov till 

frågor som rör det sakrättsliga skyddet gentemot tredje man, utan frågorna kan även avse det 

obligationsrättsliga förhållandet mellan parterna. 

Diskussionen kommer att vara inriktad på gällande rätt och hur denna reglerar de tre 

typfallen. Uppsatsen kommer härvid huvudsakligen att fokusera på de sakrättsliga tvisterna som 

inte väcks inom eller i samband med ett insolvensförfarande, även om detta typfall kommer att 

behandlas för att ge en så heltäckande bild som möjligt över två sammankopplade områden. I 
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den diskussion som inriktas på tvister utan samband med ett insolvensförfarande kommer även 

en diskussion att föras om den föreslagna behörighetsregeln grundad på lös egendoms fysiska 

närvaro i en medlemsstat som inte infördes i Bryssel I-förordningen. I det insolvensrättsliga 

avseendet kommer fokus att ligga på fördelningen av tvister mellan Bryssel I-förordningen och 

rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden 

(Insolvensförordningen7). Slutligen diskuteras de tvister som ej har samband med 

insolvensförfarande, och huruvida reglerna borde utformas annorlunda. 

För att illustrera problematiken kommer de tre typfallen, som presenterats ovan under avsnitt 

1.2, kontinuerligt att användas i uppsatsen. Typfallen avser att täcka de flesta situationer som 

kan tänkas uppstå vid användandet av gränsöverskridande sakrätter. De tre typfallen kommer 

även att utgöra grunden för den kvalifikation, dvs tolkning av en internationellt privat- och 

processrättslig regel, och lösning av behörighetsfrågan som sedan kommer att ske. 

 

1.4 Avgränsningar 
Rättsområdena sakrätt och internationell privat- och processrätt ger båda upphov till många 

komplicerade frågeställningar, dels var för sig, dels i kombination med varandra. Ett antal 

avgränsningar måste därför göras för att inte uppsatsen och diskussionen ska bli alltför 

omfattande. 

Sakrätt som rättsområde kan ge upphov till svåra frågor som aktualiserar invecklade 

förhållanden mellan flera parter. Eftersom uppsatsen avser att behandla de internationellt 

privat- och processrättsliga frågorna måste till en början ett antal avgränsningar göras 

beträffande de sakrättsliga frågorna som uppsatsen kommer att beröra. Uppsatsen kommer här 

endast att behandla tvister avseende sakrätter i lös egendom. Syftet med uppsatsen är inte att 

uttömmande behandla sakrättsliga frågor som sådana. Materiella frågor gällande sakrätternas 

uppkomst, giltighet, omfång och rättsverkningar kommer därför inte att behandlas i större 

omfattning än nödvändigt. Någon diskussion om tvister avseende sakrätt i fast egendom 

kommer inte heller att föras. I den mån relevanta skärningspunkter finns mellan regleringen av 

de två frågorna, kommer dock sådana att behandlas. 

Det relevanta för uppsatsen och för de tre typfallen är om talan i den tvist som ska bedömas 

grundar sig på ett avtalsförhållande eller inte, vilket därför kommer att stå i fokus när sakrätterna 

diskuteras. Bland sakrätterna är det förbehållsklausuler som tydligast illustrerar denna 

                                                
7 Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (OJ L 160, 30/6/2000, p 1–
18). 
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gränsdragningsproblematik. Uppsatsen kommer därför primärt att behandla dessa. Praxis och 

doktrin som finns på området gällande lagvalsfrågan har rört säkerhetsrätter, och då främst 

förbehållsklausuler.8 Att lagvalsfrågan och behörighetsfrågan ofta kan ha inverkan på varandra 

i diskussionen, är en anledning till att uppsatsen främst kommer att behandla dessa typer av 

sakrätter. Det är en av de sakrätter som oftast används vid kreditgivning, och därför en av de 

viktigaste säkerhetsrätterna i den internationella handel. Förbehållsklausuler är även den typ av 

säkerhetsrätt som bäst illustrerar svårigheterna att kvalificera en talan som avser den 

obligationsrättsliga sidan och en talan som avser den strikt sakrättsliga sidan av en säkerhetsrätt. 

En talan mellan parterna i avtalet avser nämligen obligationsrättsliga frågor medan en talan 

mellan en av parterna till avtalet och tredje man avser sakrättsliga frågor.9 Hur en talan 

kvalificeras har betydelse för vilka behörighetsregler som sedan är tillämpliga på tvisten. 

Sakrättsliga tvister berör också ofta flera parter. För att distinktionen mellan talan som 

grundas på avtalsförhållande och talan som inte grundas på avtalsförhållande ska bli relevant 

måste uppsatsen också ta hänsyn till tvister mellan borgenär eller gäldenär och tredje man. 

Begreppet lös egendom inom svensk rätt syftar på många olika slags egendom. Under 

begreppet faller det som vanligtvis benämns lösöre – olika slags flyttbara saker, såsom bilar, 

maskiner, möbler, råmaterial och andra varor. Byggnad på annans grund, olika slags fordringar 

och rättigheter, som enkla och löpande fordringar, värdepapper och andelsrätter, 

immaterialrätter samt syntetiska tillgångar omfattas också.10 Dessa objekt, som alla faller under 

begreppet lös egendom men utanför begreppet lösöre, kommer inte att behandlas i uppsatsen. 

Sådana kulturföremål som regleras särskilt i Bryssel I-förordningen kommer att behandlas 

endast i den utsträckning de är relevanta för diskussionen i uppsatsen.11 

Vissa avgränsningar måste även göras avseende de internationella privat- och 

processrättsliga frågorna som behandlas i uppsatsen. Fokus kommer att ligga på 

inomeuropeiska förhållanden. Situationer som omfattar tredje land kommer därför inte att 

avhandlas, mer än nödvändigt, i uppsatsen. Vissa särförhållanden inom Europa måste också 

lämnas utanför framställningen. Således kommer uppsatsen inte att behandla situationer där 

särskilda konventioner eller andra instrument aktualiseras, såsom internordiska konventioner 

eller regleringar som gäller i förhållande till medlemsstater som står utanför samarbetet rörande 

                                                
8 Se främst NJA 1972 s 192, NJA 1978 s 593 och NJA 1984 s 693. 
9 Se nedan under kapitel 3. 
10 Se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 41f och Millqvist, Sakrättens grunder, s 37f för utförligare definition 
av begreppet. 
11 Se art 7.4 i Bryssel I-förordningen. 
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EU:s internationellt privat- och processrättsliga regler.12 Även Konvention den 30 oktober 2007 

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

område (Luganokonventionen13) kommer att lämnas utanför framställningen. Inte heller 

kommer situationer som aktualiserar speciella behörighetsregler gällande konsument-, 

anställnings- och försäkringstvister att behandlas. 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på regleringen av behörighetsfrågan. Således kommer 

inte lagvalsfrågor eller frågor om erkännande och verkställighet som sådana att behandlas, 

annat än i den utsträckning det har betydelse för diskussionen. 

 

1.5 Material och metod 

1.5.1 Uppsatsens rättskällor 

Som rättsområde omfattar den internationella privat- och processrätten de mest skilda frågor, 

allt från familjerätt till förmögenhetsrätt. Rättsområdet regleras också av en mängd regler av 

olika ursprung. Även om begreppet internationell privat- och processrätt för tankarna till 

rättsregler med internationell giltighet, har olika länders internationella privat- och processrätt 

traditionellt skiljt sig åt såsom en del av den nationella rättsordningen.14 Ämnet och dess 

frågeställningar är dock internationella till sin karaktär. Utländsk lagstiftning, rättspraxis och 

doktrin har därför beaktats i större utsträckning än på andra områden inom den svenska 

rättsordningen.15 Sedan några år tillbaka domineras rättsområdet av EU-rättsliga bestämmelser, 

men vissa delar är fortfarande underkastade nationell svensk reglering. Det är därför 

oundvikligt att en uppsats inom ämnet inte inriktas uteslutande på nationell svensk rätt, utan 

främst på EU-rättslig reglering och praxis men också på utländsk nationell rätt när sådan har 

någonting att tillföra ämnet. Direkt tillämpliga EU-rättsliga instrument, såsom Bryssel I-

förordningen och Insolvensförordningen, ska emellertid som regel tolkas autonomt.16 

Avvikelser mellan olika medlemsstaters rättsordningar ska därför inte förekomma. Givetvis är 

det dock en möjlighet att doktrin i olika länder har bedömt samma fråga på olika sätt. Vissa 

komparativa inslag är därför nödvändiga för att i så stor utsträckning som möjligt försöka belysa 

ett specifikt problem. 

                                                
12 Här avses främst Konventionen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige angående konkurs 
undertecknad i Köpenhamn den 7 november 1933 (nordiska konkurskonventionen), införlivad i svensk rätt genom 
lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land. 
13 Konvention den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område (OJ L339, 21/12/2007, p 3). 
14 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 17. 
15 Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, s 39. 
16 Bogdan s 60. 
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1.5.2 Särskilt om EU-rättens rättskällor 

Något ska även nämnas om den särskilda hanteringen av EU-rättens rättskällor. Här brukar först 

och främst talas om primärrätten, alltså fördragen, med stöd av vilken sekundärrätten sedan blir 

till samt rättspraxis, till vilken allmänna rättsprinciper räknas.17 Hanteringen av dessa rättskällor 

vållar i sammanhanget inga större problem. De sekundärrättsakter som enligt artikel 288 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF18) inte är rättsligt bindande, däribland 

rekommendationer och yttranden, kan ge information om politiska syften.19 I den mån de inte 

har antagits i syfte att viss rättsverkan ska inträda20, kommer de endast att användas som 

tolkningsunderlag. Detta gäller även den inledande ingressen till bindande rättsakter. För att 

dessa ska ha betydelse för tolkningen, krävs ett funktionellt samband mellan skäl och artikel.21 

I den mån ett sådant samband finns, kommer de alltså att användas som tolkningsunderlag i 

arbetet. 

Som rättskälla inom EU-rätten vållar förberedande dokument och handlingar större problem. 

Diskursen om deras ställning som rättskälla kan inte här fullständigt återges men kortfattat kan 

en försiktig inställning sägas ha intagits till förberedande material.22 Hanteringen av sådant 

förberedande material som rättskälla i arbetet kommer att ske i linje med denna uppfattning och 

de kommer därför främst att användas som tolkningsunderlag. Denna försiktiga hållning gäller 

inte minst diverse rapporter som framtagits inom ramen för det europeiska lagstiftningsarbetet. 

Ett klargörande ska göras gällande det unionsrättsliga materialet och den förklarande 

rapporten till Insolvensförordningen – den s k Virgos-Schmit-rapporten.23 Rapporten togs fram 

till konventionen om insolvensförfaranden som aldrig antogs. Den förklarande rapporten är inte 

officiellt bindande och har aldrig publicerats i EU:s officiella tidskrift men finns tillgänglig på 

internet.24 Den verkar emellertid inte finnas tillgänglig via de officiella källorna för EU-rättsligt 

material. Det finns dock inte någon anledning att ifrågasätta rapportens auktoritet, trots bristen 

i tillgänglighet via officiella källor, eftersom den sedan tillkomsten konsekvent i form av semi-

officiell rättskälla har tillmätts vikt såväl i EU-domstolen som i doktrin.25 

                                                
17 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten, s 19 och s 47f. 
18 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) (OJ C 326, 26/10/2012, p 47–390). 
19 Bergström & Hettne s 35. 
20 Mål C-22/70, Europeiska gemenskapernas kommission v Europeiska gemenskapernas råd (ERTA) 
(ECLI:EU:C:1971:32). 
21 Bergström & Hettne s 392. 
22 Se Bergström & Hettne s 60ff. 
23 Report on the Convention on Insolvency Proceedings by Miguel Virgos: Professor, Universidad Autonoma of 
Madrid and Etienne Schmit: Magistrate, Deputy Public Prosecutor, Luxembourg (OJ L, 6500/96, Annex) (Virgos-
Schmit-rapporten). 
24 Rapporten finns tillgänglig bl a på: http://globalinsolvency.com/sites/all/files/insolvency_report.pdf. 
25 Bogdan, Concise introduction to EU private international law, s 171. 
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1.5.3 Metoden i uppsatsen 

Metoden och diskussionen i arbetet kommer att vara präglad främst av den rättsdogmatiska 

metoden, där gällande rätt, såväl på EU-rättslig nivå som på svensk nivå, kommer att vara 

föremål för utredning. I denna rättsdogmatiska undersökning kommer de vedertagna 

rättskällorna – i ordets vida mening innefattas även EU-rättsligt material – att utnyttjas. Även 

om utländska källor egentligen inte utgör material som konstituerar gällande rätt i Sverige26 och 

således är av begränsat värde för en rättsdogmatisk studie, kan sådant material förekomma och 

värderas därefter, för att illustrera problem eller ge förslag på lösningar. 

Den rena rättsdogmatikens uppgift har beskrivits vara att ”fastställa gällande rätt”, i princip 

fritt från värderingar.27 För att undvika eventuella metodologiska begränsningar som kan ligga 

i begreppet rättsdogmatik, kommer den rättsdogmatiska metoden i arbetet i viss mån att 

kompletteras med andra juridiska metoder. Arbetet kommer att innehålla inslag av en 

rättsanalytisk metod. Den rättsanalytiska metoden nämns här eftersom den har beskrivits som 

mer ”fri och öppen” vad gäller att analysera, och kanske framförallt att kritisera, rätten samt 

vad gäller att ge utrymme åt värderingar.28 

Den rättsdogmatiska metodens uppgift att fastställa gällande rätt inbegriper ett ideal att 

analys de lege lata å ena sidan ska hållas isär från en analys de lege ferenda å den andra.29 

Redan här ska därför klargöras att den rättsdogmatiska metoden i viss mån kommer att 

kompletteras med den rättspolitiska metoden. Syftet med denna metod är att analysera om rätten 

ska ändras eller kompletteras.30 Anledningen till att både rättsanalytisk och rättspolitisk metod 

nämns är att det kan finnas en, om än en väldigt liten sådan, skillnad mellan att analysera den 

gällande rätten och att analysera vad som borde vara gällande rätt. Gränsen mellan de lege lata 

och de lege ferenda är inte sällan flytande. 

Med begreppet rättspolitisk avses här främst en funktionell och ändamålsbestämd tolkning. 

För att bestämma ändamål med lagstiftning – åtminstone vad gäller svensk rätt – kommer 

Ekelöfs teleologiska metod främst att användas, eftersom den kan användas på både lagstiftning 

och praxis.31 

                                                
26 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 44. 
27 Sandgren s 45, jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s 27f för diskussion ang definition av rättsdogmatik 
och rättsvetenskap. 
28 Sandgren s 46. 
29 Sandgren s 47. 
30 Sandgren s 48. 
31 Ekelöf, Om den teleologiska rättstillämpningsmetoden, Valda skrifter 1942 –1990, s 180f. 
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Många EU-rättsliga instrument ska tolkas autonomt, om inte annat anges.32 Vid tolkning av 

sådana instrument och rättspraxis från EU-domstolen kommer den av EU-domstolen fastslagna 

metoden för tolkning att användas. Att den teleologiska metoden utgör en komponent i denna 

tolkningsmetod är ytterligare ett skäl till att Ekelöfs teleologiska metod kommer att användas 

vad gäller nationell svensk rätt. Enligt metoden ska rättsverkningarna på lång sikt beaktas.33 

Det har dock argumenterats för att det emellanåt skulle vara mer lämpligt att argumentera 

utifrån konsekvenser med reglerna på kort sikt, eftersom det ibland kan vara osannolikt att några 

bestående följder kan inträda genom avgörandet av detaljfrågor med ledning av långsiktiga 

mål.34 Ytterligare skäl för att prioritera kortsiktiga mål skulle vara att ju mer allmänt ett mål för 

en regel beskrivs, desto större blir risken att målet kan anföras också till stöd för andra regler, 

kanske till och med med motsatt effekt.35 I den mån rättsläget skulle vara så osäkert, att en 

svårighet att dra några säkra slutsatser gällande långsiktiga mål därvid skulle uppstå, kan därför 

de långsiktiga målen komma att kompletteras med konsekvenser på mera kort sikt. 

 

1.6 Den internationella privat- och processrättens metod och rättskällor 

1.6.1 Huvudproblematiken 

Traditionellt skiljer sig de internationellt privat- och processrättsliga regleringarna åt länder 

emellan. Rättsområdet för svensk del domineras idag av regler av unionsrättsligt ursprung. De 

nationella reglerna fortsätter dock att ha betydelse för rättstillämpningen där unionsrättslig 

reglering saknas eller inte är tillämplig samt i situationer där relationer mot stater, som inte är 

bundna av unionsrätten, aktualiseras. 

Frågan hur rättsförhållanden med internationell anknytning ska hanteras i nationell rätt kan 

delas upp i tre delfrågor: 

• Frågan om behörighet – vilket lands nationella domstolar har behörighet att 

pröva en tvist? 

• Frågan om tillämplig lag – vilket lands lag ska tillämpas materiellt? 

• Frågan om erkännande och verkställighet av utländska domar i den egna 

staten – hur ska utländska avgöranden behandlas av den svenska 

rättsordningen och vice versa? 

                                                
32 Bogdan s 60. 
33 Ekelöf s 174. 
34 Hellner s 98. 
35 Hellner s 98. 
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Frågeställningarna har nära samband med varandra. Om nationell behörighet eftersträvas i stor 

utsträckning, blir det nödvändigt att i lika stor utsträckning tillämpa utländsk rätt, eftersom det 

i annat fall skulle handläggas rättsförhållanden med mycket svag anknytning till Sverige.36 

Det anses vara en självklarhet att svenska domstolar inte är behöriga att befatta sig med alla 

civilrättsliga tvister som kan tänkas uppkomma i hela världen.37 En viss anknytning mellan 

antingen parterna eller tvisten och Sverige krävs normalt för att det ska föreligga ett svenskt 

rättskipningsintresse. Något annat skulle vara slöseri med skattepengar och oskäligt gentemot 

utländska svarande, som skulle bli instämda inför en främmande stats domstolar. För de 

unionsrättsliga reglernas del finns en strävan att fördela kompetensen, och således 

rättskipningsintresset, medlemsstaterna emellan så att fri rörlighet på den inre marknaden kan 

förverkligas.38 Behörigheten ska också fördelas mellan länderna i syfte att motverka att 

exorbitanta behörighetsregler i stor utsträckning tvingar en svarande in i en rättsprocess långt 

ifrån hemviststaten.39 

Villkoren för svensk domsrätt varierar beroende på vad målet handlar om, eftersom det inte 

finns någon behörighetsregel av allmän karaktär. Inom förmögenhetsrätten har skrivna 

domsrättsregler traditionellt täckt endast vissa specialområden.40 Idag domineras området 

istället av regler på unionsrättslig nivå, vilket gör att det oftast finns skrivna regler att tillgå. I 

de situationer där det inte finns en lagfäst regel, brukar med viss försiktighet vägledning sökas 

i en analog tillämpning av de svenska forumreglerna i rättegångsbalken.41 

 

1.6.2 Kvalifikationsfrågan 

Internationellt privat- och processrättsliga regler kan – precis som alla andra rättsregler – ge 

upphov till tolkningssvårigheter. Svårigheten kan hänföra sig till tolkningen av begrepp, såsom 

t ex hemvist. Vanligare är dock att svårigheten gäller tolkningen av den del av regeln som 

avgränsar det civilrättsliga problem regeln avser att reglera. Givetvis måste domstolen veta 

vilka frågor som regleras av vilka regler för att det internationellt privat- och processrättsliga 

systemet ska fungera på ett tillfredställande sätt.42 Kvalifikation har historiskt sett i doktrin 

uppmärksammats huvudsakligen i en lagvalskontext men frågan kan även uppkomma i 

                                                
36 Bogdan s 30. 
37 Bogdan s 100. 
38 Jfr ingresspunkt 3 och 4 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
39 Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln, s 16. 
40 Bogdan s 101. 
41 Dennemark, Om svensk domstols behörighet i internationellt förmögenhetsrättsliga mål, s 52–58. 
42 Bogdan s 55. 
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domsrättssammanhang, vilket på senare tid påpekats i doktrin.43 Även behörighetsregler 

använder sig av juridiska begrepp, vilka kan ge upphov till tolkningssvårigheter. 

Det finns olika teorier vad gäller enligt vilket lands lag kvalifikation ska ske och två teorier 

kan här framhållas som de viktigaste. Den rådande uppfattningen inom svensk rätt är att 

kvalifikationen bör ske enligt svensk synsätt och svenskt juridiskt språkbruk. Normalt råder då 

en presumtion att de uttryck som används i reglerna är avsedda att tolkas i enlighet med svensk 

rätt.44 Ibland kan det vara problematiskt att ta detta som en självklarhet. Det kan tänkas att 

begrepp i den internationella processrätten i vissa fall är avsedda att ha en något annorlunda 

mening än i den svenska processrätten och det kan i vissa specialfall inte uteslutas att tolkning 

i enlighet med främmande rättsuppfattning kan ha varit avsedd.45 Huvudprincipen har uttryckts 

så att domaren visserligen måste hålla sig inom regelns givna ram, men att domaren inom denna 

ram måste ha frihet att låta en behörighetsregel få en självständig tolkning efter sakliga 

grunder.46 För att inte ologiska eller otillfredsställande följder ska inträda, får utgångspunkten 

vara att det snarare rör sig om en presumtion och att det normalt kan förutsättas att reglerna 

följer vanligt svenskt juridiskt språkbruk. Lämplighetsavvägningar och hänsynstaganden till 

regelns bakgrund och syfte kan dock föranleda en annan bedömning. 

Särskild hänsyn måste tas när bestämmelser använder sig av begrepp med ursprung i EU-

rätten. För tolkningen av de unionsrättsliga reglerna är nämligen den autonoma tolkningen, dvs 

tolkning oberoende av den nationella rättsordningens terminologi och tillämpning, i princip 

huvudregeln.47 Undantagsvis kan dock tänkas att EU-rätten på vissa punkter hänvisar till 

nationell rätt för tolkningen av ett begrepp.48 En nationell domstol bör som regel ha att fylla ut 

luckor med en egen tolkning, med grund i instrumentets övriga delar och systematik, alternativt 

genom att arbeta fram ett nytt koncept efter komparativa studier. 

Domstolens prövning av sin internationella behörighet består i att kvalificera tvisten, 

identifiera tillämpligt regelverk, för att sedan pröva sin behörighet enligt den eller de 

identifierade behörighetsgrunderna. Naturligtvis följer domstolen inte denna operation strikt i 

praktiken. Själva kvalifikationen sker i relation till en rättsregel, vilket gör att det snarare rör 

sig om en temporär kvalifikation som prövas mot denna. Frågan huruvida domstolen ex officio 

                                                
43 Linton, EU:s internationella privat- och processrätt – vilket inflytande har den i svensk rättskipning i 
gränsöverskridande civilrättsliga tvister?, s 173. 
44 Bogdan s 56 och s 60 samt Karlgren, kortfattad lärobok i internationell privat- och processrätt, s 171. 
45 Se t ex NJA 2007 s 782. 
46 Malmström, Det s k kvalifikationsproblemet inom internationell privaträtt, s 35. 
47 Bogdan s 60. 
48 Se t ex art 62 i Bryssel I-förordningen om att bedömning av hemvist för privatpersoner sker enligt nationell rätt. 
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ska pröva sin behörighet är avhängig behörighetsreglernas karaktär. Är reglerna exklusiva och 

endast medger behörighet för en enda domstol, ska så ske. Är reglerna däremot dispositiva och 

tillåter behörighet för annan domstol, än den i regeln föreskrivna, är frågan i princip beroende 

av om svaranden går i svaromål utan att bestrida behörighet.49 

 

1.6.3 Några på området centrala rättskällor 

1.6.3.1 EU:s Bryssel I-förordning 

År 1968 ingick de dåvarande EG-länderna Brysselkonventionen om domstols behörighet och 

om verkställighet av domar på privaträttens område (Brysselkonventionen)50. Grunden för att 

anta konventionen var dåvarande Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska 

gemenskapen undertecknat (EEG-Fördraget) art 220, som ålade staterna att inlåta sig i 

förhandlingar i syfte att uppnå en förenkling av processen för att erkänna och verkställa domar 

inom gemenskapen, till fördel för medborgarna i medlemsstaterna.51 Det ansågs bäst kunna ske 

om det också fanns gemensamma regler om behörighet. Genom Protokoll om domstolens 

tolkning av konventionen den 27 september 1968 om domstolens behörighet och om 

verkställighet av avgöranden på privaträttens område (Luxemburgprotokollet52) från 1971 

anförtroddes tolkningen av konventionen till dåvarande EG-domstolen. 

I svensk rätt införlivades konventionen genom lagen (1998:385) om Brysselkonventionen. 

Konventionen ersattes år 2002 av rådets förordning (EG) nr 44/2001	av den 22 december 2000	

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

område (2001 års Bryssel I-förordning53), vilken i sin tur omarbetades med verkan från år 2015. 

                                                
49 För svensk rätts del gäller enligt 34 kap 1 § RB att rättegångshinder självmant ska beaktas av rätten om annat 
inte är stadgat därom. Vissa processhinder är emellertid dispositiva och kommer att prövas endast efter åberopande 
av svaranden. Att rätten många gånger uppmärksammar processhindret först efter åberopande, förtar inte detta 
faktum, se Ekelöf, Rättegång II, s 14f. För Bryssel I-förordningens del följer av en samläsning av art 5, enligt 
vilken talan får väckas mot en svarande med hemvist i en medlemsstat i en annan medlemsstat endast om det följer 
av förordningen, med art 26, enligt vilken en domstol kan bli behörig om svaranden går i svaromål utan att bestrida 
behörigheten såvida det inte rör sig om exklusiv behörighet enligt art 24, att domstolen endast gällande exklusiv 
behörig självmant måste förklara sig obehörig. Detta har även bekräftats i domstolens praxis genom mål C-111/09, 
Česká podnikatelská pojišťovna as Vienna Insurance Group v Michal Bilas (ECLI:EU:C:2010:290). Domstolen 
måste emellertid enligt art 26.2 informera svaranden om följden av att denne går i svaromål, vilket i praktiken 
innebär att frågan åtminstone uppmärksammas, om än kanske inte prövas, ex officio. 
50 Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (undertecknad den 
27 september 1968 (1)) (OJ L 299, 31/12/1972, p 32–42). 
51 EG-fördragets art 220: ”[…] with a view to securing for the benefit of their nationals the simplification of 
formalities governing the reciprocal recognition and enforcement of judgments of courts or tribunals and of 
arbitration awards.”. 
52 Protokoll om domstolens tolkning av konventionen den 27 september 1968 om domstolens behörighet och om 
verkställighet av avgöranden på privaträttens område (OJ L 204, 02/081975, p 28–31). 
53 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område (OJ L 12, 16/1/2001, p 1–23). 
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Den rättsliga grunden är artiklarna 67 och 81 i FEUF. I egenskap av unionsrättslig sekundärrätt 

är förordningen enligt art 288 FEUF direkt tillämplig i medlemsstaterna och har företräde 

framför nationell rätt i enlighet med principen om EU-rättens företräde.54 

Förordningens syften finns uttryckta i ingresspunkterna. Det huvudsakliga syftet med 

förordningen är att underlätta den fria rörligheten för domar och att stärka möjligheterna till 

rättslig prövning. Genom enhetliga regler och enklare och snabbare förfaranden för 

gränsöverskridande tvister ska den inre marknadens funktioner säkerställas.55 Svårigheter att i 

en civilrättslig tvist göra gällande ”sin rätt” i andra medlemsstater kan verka avhållande på 

medborgare som önskar bedriva handel över gränserna. Ett viktigt syfte med förordningen är 

därför att fördela behörigheten mellan medlemsstaterna, och på så sätt grunda svarandens 

skyldighet att underkasta sig en viss medlemsstats domstolsbehörighet på enhetliga och rättvisa 

faktorer. Tvisten ska handläggas vid domstol i den stat dit tillräcklig anknytning finns. På så 

sätt ska också förutsebarhet uppnås genom att svaranden kan veta var denne eventuellt kan bli 

instämd.56 Ett viktigt klargörande är att förordningen syftar till kontinuitet i förhållande till de 

tidigare Brysselinstrumenten.57 Kontinuiteten kan dessutom antas säkrad av det faktum EU-

domstolen har behörighet att tolka förordningens bestämmelser. 

 

1.6.3.2 EU:s Insolvensförordning 

Insolvensförordningen trädde i kraft i maj 2002 och är det första insolvensrättsliga instrumentet 

inom EU. Förordningen kompletteras på det insolvensrättsliga området av två direktiv: 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG av den 19 mars 2001 om rekonstruktion 

och likvidation av försäkringsföretag58 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG 

av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut59. Den rättsliga grunden 

för förordningen återfinns idag i artiklarna 61–67 samt 81 FEUF. Det är viktigt att betona att 

förordningen inte är någon fullständig insolvensreglering i sig, utan endast en reglering av 

gränsöverskridande frågor. Det anges till och med uttryckligen i ingressen att det inte är möjligt 

att uppnå resultat med en harmonisering av medlemsstaternas nationella insolvenslagstiftning.60 

                                                
54 Mål C-6/64, Flaminio Costa v ENEL (ECLI:EU:C:1964:66). 
55 Se ingresspunkterna 1 och 2 i 2001 års Bryssel I-förordning samt 1, 3 och 4 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
56 Se ingresspunkt 11 i 2001 års Bryssel I-förordning samt ingresspunkt 13 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
57 Se ingresspunkt 19 i 2001 års Bryssel I-förordning samt ingresspunkt 24 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG av den 19 mars 2001 om rekonstruktion och likvidation av 
försäkringsföretag (OJ L 110 20/04/2000 p 28–39). 
59 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av 
kreditinstitut (OJ L 125, 05/05/2001, p 15–23). 
60 Se ingresspunkt 11 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
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Förordningen utgår dock indirekt från att medlemsstaternas rättsordningar uppfyller vissa krav 

vad gäller rättssäkerhet, förutsebarhet och organisation. Förordningens allmänna syfte är att 

förbättra och effektivisera gränsöverskridande insolvensförfaranden och handläggningen av 

dessa.61 

 

1.6.4 Tolkningen av EU-rättens instrument 

Den kontinuitet som eftersträvas mellan de tre Brysselinstrumenten gäller även tolkningen av 

dem, vilket klargörs i ingressen till 2012 års Bryssel I-förordning.62 Avgöranden som rör 

Brysselkonventionen och 2001 års Bryssel I-förordning kan alltså ha bäring för tolkningen av 

den omarbetade Bryssel I-förordningen. Enligt domstolens praxis gäller detta åtminstone så 

länge bestämmelserna i förordningen kan sägas motsvara de bestämmelser avgörandena 

avser.63 Emellertid kan domstolen knappast härmed ha ansett sig strikt bunden av en doktrin 

om stare decisis, som skulle innebära att domstolen är tvungen att fullt ut följa sina tidigare 

avgöranden. Domstolen har gjort uttalanden som tyder på att det kan finnas skäl att tolka en 

bestämmelse i förordningen annorlunda än tidigare, trots att den har samma lydelse som tidigare 

bestämmelser.64 För att undvika att bli alltför låst vid äldre praxis, kan domstolen därför antas 

överge tidigare tolkningar när förhållandena inom unionen så påkallar. Utgångspunkten får 

emellertid anses vara att en tidigare tolkning som regel står sig. 

Nästan viktigare är EU-domstolens inställning till metoden för att tolka begreppen i 

förordningen. Domstolen har gång på gång betonat vikten av en autonom tolkning av Bryssel-

instrumenten.65 Detta innebär att tolkningen ska göras utan koppling till någon specifik 

nationell rättsordning. Därmed uppstår frågan hur nytillkomna begrepp ska tolkas och 

eventuella luckor ska fyllas. Domstolen har tidigare besvarat frågan genom att hänvisa till att 

sådana tolkningar ska göras utifrån instrumentet självt utan hänvisning till andra internationella 

instrument.66 Exakt hur detta ska ske är däremot inte lika klart, men domstolen kan i enlighet 

med sin tolkningsmetod i övrigt antas lägga stor vikt vid syftena bakom förordningen och 

systematiken i densamma. Det har på senare tid funnits en viss tendens att ta hänsyn till annan 

                                                
61 Se ingresspunkt 8 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
62 Se ingresspunkt 34 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
63 Målen C-478/12, Maletic v lastminute.com GmbH (ECLI:EU:C:2013:735) och C-548/12, Brogsitter v 
Fabrication de Montres Normandes (ECLI:EU:C:2014:148). 
64 Se p 51 i mål C-533/07, Falco Privatstiftung v Weller-Lindhorst (ECLI:EU:C:2009:257): ”Då det inte finns skäl 
för en annorlunda tolkning […]”. 
65 Se framförallt mål C-12/76, Industrie Tessili Italiana Como v Dunlop AG (ECLI:EU:C:1976:134). 
66 Se exempelvis mål C-189/87, Anastasios Kalfelis v Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst and Co. and 
others (ECLI:EU:C:1988:459). 
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unionsrätt och andra internationella instrument som har påverkat Brysselinstrumentens 

utformning.67 Syftet bakom den autonoma tolkningen knyter an till syftena med förordningen 

– presumtiva parter ska kunna avgöra var de har möjlighet att stämma och bli instämda enbart 

utifrån förordningens text. Vidare finns här en önskan att instrumenten ska tolkas enhetligt i 

alla medlemsstater. Annars skulle inte samma rättigheter och skyldigheter gälla för 

medborgarna i olika medlemsstater. Tydligt är att tolkningen ska ske oberoende av nationell 

rätt, om inte annat uttryckligen anges i förordningen. 

Vad gäller tolkningen av Insolvensförordningen synes domstolen inte ha gjort några 

generella uttalanden om att förordningen som sådan ska tolkas autonomt. Redan i Virgos-

Schmit-rapporten klargjordes dock behovet av en autonom tolkning av konventionen, för att 

samma rättigheter och skyldigheter skulle följa i alla medlemsstater.68 Det torde också gälla för 

Insolvensförordningens del. Domstolen har dessutom hänvisat till att en autonom tolkning 

måste ske gällande specifika begrepp och rekvisit i förordningen.69 Som regel ska också de 

unionsrättsliga instrumenten ges en autonom tolkning.70 Utgångspunkten får därför vara att 

förordningen ska tolkas autonomt, såvida inte annat anges i förordningen. 

 

1.7 Disposition 
Uppsatsen är, utöver detta inledande kapitel, uppdelad i sju kapitel som är tänkta att på ett 

problemorienterat sätt löpande behandla frågan om vilken nationell domstol som har behörighet 

att pröva en tvist avseende lös egendom. Dispositionen kommer att följa den metod inom den 

internationella privat- och processrätten med kvalifikation som beskrivits under avsnitt 1.5. 

Särskild fokus kommer att ligga vid kvalificering och behörighetsbedömning. 

I kapitel 2 kommer först en genomgång av grundläggande svensk sakrätt och 

förbehållsklausuler att göras för att ge en bakgrund till användandet av förbehållsklausuler och 

syftena bakom regleringen i svensk rätt. I kapitlet kommer även två andra europeiska 

rättsordningar att utgöra exempel på hur förbehållsklausuler regleras nationellt i andra 

medlemsstater. Urvalet av rättsordningar har skett utifrån likheter och skillnader med den 

svenska rättsordningen. Valet av den tyska rättsordningen har gjorts utifrån att den generellt 

                                                
67 Magnus/Mankowski/Magnus, Brussels I Regulation (2nd ed 2012) Introduction note 93–97. 
68 Virgos-Schmit-rapporten p 43. 
69 Se bl a p 43 i mål C-396/09, Interedil Srl i likvidation v Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA 
(ECLI:EU:C:2011:671). 
70 Se ovan not 16. 
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uppvisar stora likheter med den svenska och valet av den engelska rättsordningen motiveras av 

att den uppvisar stora skillnader gentemot den svenska. 

I kapitel 3 kommer de tre typfallen sedan att utvecklas närmare mot bakgrund av vad som 

identifierats i kapitel 2 så att insikt kan nås om distinktionen mellan de olika typfallen utifrån 

vad talans grund avser. 

I kapitel 4 och 5 kommer Bryssel I-förordningens tillämplighet på de tre typfallen att 

behandlas. Därefter kommer de tillämpliga behörighetsgrunderna att behandlas på respektive 

typfall. Här kommer alltså typfallen att bedömas enligt Bryssel I-förordningen för att på så sätt 

fastslå vilken nationell domstol, eller vilka nationella domstolar, som har internationell 

behörighet att pröva en tvist avseende sakrätt i lös egendom. 

Den nationella regleringen och syftena bakom den kommer att behandlas under kapitel 6. 

Redogörelsen för den nationella regleringen kan ses som en exkurs som görs i syfte att ge en 

mer heltäckande bild av regleringen på området samt ytterligare fördjupa diskussionen i 

uppsatsen. Här kommer också att återknytas till de två europeiska rättsordningarna, som 

exemplifierats under kapitel 2, för att se om det finns likheter eller skillnader i regleringen av 

frågan. Dessa aspekter kommer att bidra till diskussionen om de unionsrättsliga reglerna. 

I kapitel 7 kommer förslaget gällande särskild behörighet i Bryssel I-förordningen avseende 

sakrättsliga tvister om lös egendom som slutligen inte infördes i förordningen att undersökas 

närmare. Den föreslagna regeln kommer att granskas och diskuteras. 

Slutligen kommer en återknytande diskussion till de slutsatser som dragits i uppsatsen att 

göras i kapitel 8. I kapitlet kommer även vissa framtida utsikter att lyftas, närmare bestämt vad 

som i dagsläget kan tänkas förbättras utifrån hur situationen på området ser ut idag. 
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2 Sakrätt i lös egendom 
2.1 Inledning 
Tvister som kan uppstå till följd av sakrättslig problematik är många och omständigheterna i 

det enskilda fallet varierar. Hur en tvist ska kvalificeras är av avgörande betydelse för frågan 

om vilken eller vilka behörighetsregler som sedan är tillämpliga när nationell domstol ska ta 

ställning till sin domsrätt. En första viktig distinktion är den mellan en talan som avser ett 

obligationsrättsligt anspråk och en talan som avser ett sakrättsligt anspråk. Ytterligare en viktig 

distinktion är i vilket sammanhang en talan, såväl en obligationsrättslig som en sakrättslig, 

väcks. Väcks talan inom ramen för ett insolvensförfarande är ofta ett regelverk tillämpligt, 

medan en talan frikopplad från ett insolvensförfarande aktualiserar ett annat. Det är särskilt 

påtagligt vad gäller olika tvister som kan uppstå till följd av att en förbehållsklausul används 

vid överlåtelse av lös egendom. Beroende på vem som för talan mot vem, och dessutom 

gällande vad, kan talan komma att kvalificeras som obligationsrättslig i en del fall och 

sakrättslig i andra. Samma problematik gör sig också gällande beträffande lagvalsfrågan. 

Frågeställningen aktualiseras inte endast avseende utländska säkerhetsrätter som förs till 

Sverige, utan även avseende svenska säkerhetsrätter som förs till utlandet. 

 

2.2 Allmänt om sakrätt i svensk rätt 

2.2.1 Sakrätt och gränsen mot obligationsrätt 

Inom svensk rätt brukar en skiljelinje dras mellan obligationsrättsliga bestämmelser och 

sakrättsliga bestämmelser. Obligationsrätten beskrivs härvid som gällande relationen mellan 

två parter eller objekt i ett rättsförhållande.71 Sakrätten är i regel mer svårdefinierad och 

begreppet har haft skiftande betydelse, men grunden för den svenska sakrätten finns i den 

romerskrättsliga distinktionen mellan de obligationsrättsliga reglerna och de regler som 

behandlade rättigheter som innehavaren kunde utöva mot vem som helst som hindrade 

rättighetens bruk.72 Det viktiga är således inte att göra en distinktion mellan rättigheter av olika 

slag eller med olika objekt, utan att undersöka i vad mån rättigheten har skydd mot 

konkurrerande anspråk från tredje man: ett problem som finns gällande alla slags rättigheter. 

Den sakrättsliga konfliktsituationen utmärks alltså av att tre anspråk, eller personer om man 

så vill, är inblandade: två från varandra oberoende subjekt gör samtidigt gällande anspråk mot 

                                                
71 Persson, Förbehållsklausuler: en studie avseende en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning, s 83. 
72 Håstad s 16. 
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ett tredje subjekt.73 Tredje man som aktualiserar frågor om sakrättsligt skydd kan utgöras av 

dels konkurrerande förvärvare av samma sak eller rättighet, dels motpartens borgenärer vilka 

genom utmätning eller konkurs vill ta motpartens tillgångar i anspråk för att få sina fordringar 

betalda.74 Ett exempel på den förstnämnda situationen är att B säljer lös egendom, t ex en bil, 

först till A och sedan till C innan köpet med A fullgjorts och bilen kommit i A:s besittning. 

Frågan uppstår då vem som ska anses ha förvärvat äganderätten till bilen. Den sistnämnda 

situationen kan bestå i att B vid tidpunkten för sin insolvens innehar lös egendom som A har 

bibehållen äganderätt till. Borgenären C gör då genom konkursförfarandet anspråk på denna 

egendom för att få sina fordringar betalda. 

En uppdelning går alltså här att göra mellan sådana situationer som aktualiserar en rättighets 

omsättningsskydd och sådana som aktualiserar en rättighets borgenärsskydd. Med 

omsättningsskyddet avses en tidigare förvärvares skydd mot en senare förvärvares anspråk eller 

vice versa när någon tidigare har förvärvat samma sak eller rättighet. Det brukar betecknas som 

den dynamiska sakrätten till skillnad från den statiska sakrätten som avser rättigheter i deras 

viloläge, dvs det tillstånd en sak befinner sig i när inga rättsliga dispositioner företas över den. 

Med borgenärsskyddet avses en disparat uppsättning situationer där en borgenär söker få en 

priviligierad ställning gentemot andra borgenärer i händelse av en gäldenärs insolvens. 

De beskrivna huvudfallen illustrerar också ett viktigt utmärkande drag för sakrätten som 

rättsområde. Det är i allmänhet inom sakrätten fråga om konflikter mellan parter som var för 

sig har ett obligationsrättsligt giltigt anspråk, men där det är omöjligt att båda anspråken 

tillgodoses fullt ut.75 Som beskrivits är anspråken vid omsättning av egendom, de s k 

omsättningsfallen, oförenliga med varandra medan i borgenärsskyddsfallet gäldenärens 

tillgångar inte räcker till för att alla anspråk ska kunna tillgodoses. Sakrättens uppgift är att 

tillhandahålla regler som skapar trygghet och därmed goda förutsättningar för omsättningen.76 

Reglerna kan således beskrivas som konfliktlösande men har också den funktionen att parterna 

kan förutse hur konflikter på marknaden ska undvikas. De måste skapa en trygghet för 

rättigheter samtidigt som lojala transaktioner som skett i god tro inte bryts upp i efterhand. I 

händelse av insolvens måste borgenärerna också kunna lita på att det kan ske en rättvis 

avveckling av gäldenärens förmögenhetsförhållanden, som inte föregås av några illojala 

transaktioner i syfte att undandra egendom. 

                                                
73 Se ovan not 5. 
74 Håstad s 16f. 
75 Håstad s 17. 
76 Håstad s 17. 



 25 

En annan viktig skillnad mellan obligationsrätten och sakrätten utgörs av avtalsfriheten på 

området. Inom det obligationsrättsliga området har parterna en långtgående avtalsfrihet och kan 

direkt genom avtalet skapa bindande relationer sinsemellan, vilket inte är möjligt inom 

sakrätten. Det har inte ansetts lämpligt att två parter ska kunna avtala om att en av parterna 

innehavd rättighet ska åtnjuta skydd gentemot tredje man.77 Historiskt sett har sakrätten därför 

uppfattats som tämligen avgränsad i den meningen att endast vissa på förhand givna rättigheter 

kan vara utrustade med sakrättsligt skydd – principen om numerus clausus. Det är alltså inte 

möjligt för två parter att tillskapa sakrätter hur som helst på obligationsrättslig väg.78 

 

2.2.2 Äganderätt och rättigheter 

De centrala skyddsobjekten för de sakrättsliga reglerna är rättigheter av olika slag och dessa 

har kommit att dominera diskursen. Den viktigaste rättigheten är äganderätten. Trots detta 

innehåller inte svensk rätt någon definition eller beskrivning av äganderätten som skulle vara 

allmänt tillämplig då rättigheten aktualiseras i rättstillämpningen. Begreppet äganderätt är helt 

beroende av ett sammanhang. Det är en juridisk-teknisk kopplingsterm för hopkopplingen av 

rättsfakta och rättsföljd.79 

Eftersom äganderätten är beroende av sitt sammanhang finns det inte någon ursprunglig 

oinskränkt äganderätt som har en i alla tider given innebörd och som kan användas som fast 

utgångspunkt. Äganderätten måste istället definieras negativt. Den har då definierats som den 

mest fullständiga rättigheten till ett förmögenhetsföremål. Till äganderätten kan knytas tre 

befogenhetsaspekter: den första avser hur innehavaren rent faktiskt får utnyttja föremålet, den 

andra avser att innehavaren rättsligt kan disponera över rättigheten och den tredje avser att 

rättigheten utgör underlag för innehavarens förpliktelser.80 Innehavaren av äganderätten till ett 

föremål kan alltså utnyttja detta efter eget önskemål, såvida inte begränsningar ställts upp av 

rättsordningen eller följer av avtal som ägaren ingått. Tydligt är alltså att befogenheterna som 

följer av äganderätten varierar över tid. Detta brukar benämnas äganderättens elasticitet.81 

Äganderätt kan förvärvas på olika sätt och förvärvsarterna brukar delas upp i tre kategorier, 

tre olika laga fång: originära, sådana som i någon mening är ursprungliga; derivativa, där 

                                                
77 Persson I s 84. 
78 Millqvist s 19. 
79 Millqvist s 25. 
80 Håstad s 22f. 
81 Håstad s 23. 
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äganderätten förvärvas från den hittillsvarande ägaren; exstinktiva, där äganderätten uppstår 

oberoende av hur det förhåller sig med tidigare ägandeförhållanden. 

Den dynamiska sakrätten är emellertid inte intresserad av den fullgångna äganderätten, som 

föreligger när en sak så att säga befinner sig i viloläge hos sin ägare. Istället är det olika 

situationer där någon har ett anspråk på att från annan erhålla egendom med äganderätt som 

intresserar. Det vanliga inom den sakrättsliga litteraturen är att ett krav på att få ut individuellt 

bestämd egendom med äganderätt betecknas som anspråk på äganderätt, medan krav på att med 

äganderätt få ut generiskt bestämd egendom brukar benämnas fordran eller fordringsrätt.82 Det 

är alltså här fråga om en kvalifikation av ett rättsfaktum. 

Den fullständiga äganderätten kännetecknas således av att den inte kräver något som helst 

partsförhållande. Den står så att säga för sig själv och betecknar ett slags status quo, vars yttre 

gränser varierar. På så sätt skiljer den sig från andra rättigheter, som definieras positivt och som 

regel förutsätter ett partsförhållande.83 Dessa rättigheter kan indelas i bruksrätter och 

säkerhetsrätter. 

Hur äganderätten definieras – men kanske också rättigheter generellt – skiljer sig markant 

mellan olika länder, även inom Europa. Skillnaden i definitionen kan sägas vara en bidragande 

faktor till att sakrätten har kommit att bli starkt nationellt betonad. Beroende på hur äganderätt 

behandlas, kan systemet konstrueras på olika sätt. Svensk rätt är ett exempel på ett funktionellt 

synsätt som inte främst fokuserar på att definiera äganderätten och dess placering, utan istället 

på vem av parterna som har faktiskt kontroll över egendomen. Med ett sådant synsätt undviks 

begreppsexercis och en domstol kan gå direkt till att behandla följderna i en given situation 

utifrån en given regel. Att skyddsintressen och synsätt varierar, kan således få konsekvenser 

när länders sakrättsliga regleringar hamnar i konflikt. 

 

2.2.3 Krav för att äganderätten ska vara sakrättsligt skyddad 

När äganderätten till lös egendom övergår mellan två parter har det traditionellt krävts något 

mer än bara ett obligationsrättsligt giltigt avtal för att sakrättsligt skydd ska uppnås: ett specifikt 

sakrättsligt moment, beroende av egendomstyp. Vid köp av lös egendom krävs som regel 

tradition, denuntiation – vilket främst används vid fordringar och andra immateriella typer av 

                                                
82 Håstad s 25. 
83 Håstad s 26. 
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lös egendom – eller att köpet registreras i enlighet med lag (1845:50 s 1) om handel med lösören 

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (LkL).84 

Det huvudsakliga sakrättsliga momentet för överlåtelser av lös egendom består i att tradition 

– överföring – ska ske. Traditionskravet för egendomstypen anses följa e contrario av LkL. 

Något annat uttryckligt lagstöd finns inte. Enligt 1 § LkL är egendom som köpts, men lämnats 

kvar i säljarens besittning85 inte skyddad mot säljarens borgenärer om inte det i lagen 

föreskrivna förfarandet har följts. I fall där förfarandet inte följts, anses det e contrario kunna 

utläsas ur lagen att en köpare inte vinner skydd mot säljarens borgenärer förrän denne tagit den 

köpta varan i sin besittning.86 Det har dock i doktrin hävdats att principen är så vedertagen att 

den skulle stå sig utan lagens bestämmelser lästa e contrario.87 

Summariskt kan traditionsprincipen sägas innehålla två moment. Det krävs för det första att 

lösöret har kommit ur överlåtarens besittning på ett sådant sätt att denne saknar möjlighet att 

fortsättningsvis förfoga över den sålda egendomen. För det andra krävs det att förvärvaren har 

tagit saken i sin besittning. Besittningskravet innebär emellertid snarare ett krav på att 

överlåtarens rådighet över egendomen är avskuren.88 Det har även i doktrin diskuterats, med 

stöd i äldre praxis, huruvida ett krav på viss publicitet ska upprätthållas.89 Med ett strikt 

upprätthållande av traditionsprincipen, kompletterad med möjligheten till registrering enligt 

LkL, följer att det inom svensk rätt inte finns någon möjlighet att avtala om att säljaren ska 

besitta sålt lösöre för köparens räkning – avtal constitutum possessorium. 

De syften som sägs bära upp traditionsprincipen har fått utstå hård kritik. Inte sällan hävdas 

att viss publicitet krävs för att sakrättsligt skydd ska uppstå.90 Publiciteten skulle underlätta för 

tredje man att undersöka om egendomen är belastad med någon säkerhetsrätt. Det kan 

emellertid ifrågasättas hur effektiv publiciteten är och om kreditgivare bör grunda sin 

bedömning på att gäldenären har egendom i sin besittning. Ett annat skäl som ofta åberopas är 

att publicitet försvårar skentransaktioner i syfte att undandra egendom.91 En sträng bevisbörda 

på köparen för betalning och avtal är ett sätt att omintetgöra sådana möjligheter, då det försvårar 

                                                
84 Frågan har under lång tid varit av intresse för lagstiftaren. I sitt betänkande har lösöreköpskommittén föreslagit 
en övergång till avtalsprincipen vad gäller lösöreköp. Rättsläget kan därför komma att förändras inom kort. Tills 
vidare är kraven för sakrättsligt skydd emellertid alltjämt desamma och frågan om eventuella ändringar och 
synpunkter på dessa kommer inte att behandlas inom ramen för uppsatsen: se SOU 2015:18 Lösöreköp och 
Registerpant. 
85 För fördjupning gällande besittningsbegreppet hänvisas till Håstad s 50–54. 
86 Håstad s 220. 
87 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s 306. 
88 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s 70 samt NJA 1986 s 409, NJA 1995 s 367 och NJA 2007 s 413. 
89 Henriksson, Sakrättsliga moment, s 82. 
90 Helander s 351. 
91 Helander s 359. 
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för köparen att i skensyfte hävda att avtal ingåtts eller betalning erlagts. Det lär knappast finnas 

något system som inte i viss mån möjliggör för skentransaktioner. Andra ändamål som brukar 

åberopas är att det skapar ordning i omsättningen och att det innebär viss uppoffring för 

kredittagaren.92 Som kommer att visas i avsnitt 2.3 kan dock en kredittagare undkomma denna 

börda via förbehållsklausuler. Oavsett om ställning tas för eller emot traditionsprincipen, står 

det klart att den inte enbart förenklar rättstillämpningen. 

Att kravet för sakrättsligt skydd är särskilt viktigt i internationella situationer säger sig självt. 

Om länder har olika syn på kraven för att sakrättsligt skydd ska uppstå, kan det hända att 

sakrättsligt skydd anses föreligga i ett land men inte i ett annat, om inte samma materiella regler 

tillämpas. Denna risk föreligger när belastad egendom förs mellan länder. Om en sakrätt flyttas 

över landgränser kommer det alltså i avsaknad av harmoniserade lagvalsregler vara av stor vikt 

i vilket land den tas upp till bedömning. 

 

2.2.4 Kort om tillämplig lag 

På sakrättens område finns skrivna EU-rättsliga lagvalsregler endast för vissa specialfall 

avseende fartyg, luftfartyg, finansiella instrument och olagligt bortförda kulturföremål. Utöver 

sådana specialregler finns dessutom vissa regler av lagvalskaraktär i EU:s 

insolvensförordning.93 I övrigt gäller fortfarande nationella lagvalsregler. 

Även beträffande lagvalsfrågan måste distinktionen göras mellan regleringen av 

förhållanden som grundar sig på avtal respektive sakrätter. Frågor av obligationsrättslig 

karaktär kommer att bedömas enligt de lagvalsregler som reglerar just sådana förhållanden. I 

övrigt anses att sakrättsliga förändringar bör prövas enligt lagen i det land där saken befann sig 

vid tiden för den händelse vars sakrättsliga verkningar ska bedömas och att sakrättens läge vid 

varje tidpunkt avgör sakrättens innebörd – principen om lex rei sitae.94 

En annan ordning hade inneburit att egendomen inte hade kunnat flyttas, av rädsla för att 

sakrätten skulle förlora sin giltighet. Vad gäller förbehåll, och andra säkerhetsrätter, försvåras 

förhållandena avsevärt av att innebörden och upphörandet ska prövas enligt lagen i det land där 

egendomen fysiskt befinner sig, alltså även om det var giltigt enligt lagen i det land där det 

stiftades. Vissa undantag har därför förespråkats i doktrin och undantag har även gjorts i svensk 

                                                
92 Helander s 361f. 
93 Se artiklarna 5 och 7 i Insolvensförordningen. Artiklarna är strängt taget inga äkta lagvalsregler, utan säger 
endast att lex fori concursi – konkurslandets lag – inte ska påverka giltigheten av tredje mans sakrätt eller 
giltigheten av ett återtagandeförbehåll. 
94 Bogdan s 269. 
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rättspraxis på området.95 Utan att vidare gå in på frågans reglering är det lätt att inse betydelsen 

av var en tvist prövas när enhetliga lagvalsregler saknas. Har en kreditgivare stiftat ett giltigt 

förbehåll enligt ett lands rättsregler, vill denne givetvis inte få detta förbehåll prövat i ett annat 

land med risk för att det där anses vara ogiltigt eller begränsat. Båda parter i en eventuell tvist 

skulle då söka få tvisten prövad i det land vars regler är mest gynnsamma. Kanske skulle 

parterna till och med dra sig för att över huvud taget exportera egendom på kredit till länder där 

utländska förbehåll regelmässigt underkänns. 

 

2.3 Förbehållsklausuler i svensk rätt  

2.3.1 Säkerhetsrätter 

Den som gör gällande ett anspråk på äganderätt har också ett intresse av att anspråket är skyddat 

mot tredje man i två avseenden, dels gentemot motpartens borgenärer, dels gentemot tredje man 

på motpartens sida vid omsättning. Det är därför naturligt att innehavaren av äganderätten med 

alla möjliga medel försöker värna sin äganderätt. Ett sådant medel är säkerhetsrätter. 

Användandet av säkerhetsrätter kan således ge upphov till en rad olika sakrättsliga 

konfliktsituationer, vilka aktualiserar såväl omsättningsskyddet som borgenärsskyddet. 

Omsättningsfallet handlar i sammanhanget om den situation att anspråken är oförenliga 

oavsett om B är solvent eller inte, eftersom anspråken avser samma egendom. Alla situationer 

har det gemensamt att B lider av något slags kompetensbrist.96 När det gäller 

förbehållsklausuler handlar det alltså om att A vid försäljning till B har förbehållit sig 

äganderätten till egendomen, men att B likväl förfogar över egendomen som om denne vore 

ägare till den och säljer den vidare till C. Principiellt finns två sätt att lösa konflikten på: 

exstinktion, som innebär att den ursprunglige ägarens rätt utslocknar mot en godtroende 

förvärvare eller vindikation, som innebär att den ursprunglige ägarens rätt till återkrav utan 

lösen består, trots förvärvarens god tro. Någon given lösning de lege ferenda av konflikten 

mellan A och C finns inte, såvida inte C kände till att B handlat obehörigt, då får naturligtvis C 

vika för den rätte ägaren A.97 I svensk rätt regleras situationen huvudsakligen i lagen (1986:796) 

om godtrosförvärv av lösöre (GfvL), där exstinktion är huvudregel men vissa undantag görs. 

För en sådan lösning talar särskilt att den rätte ägaren kan skydda sig genom försäkring och 

noggrannhet i valet av motpart. Lösningen får antas ha sin grund i en avvägning mellan två 

                                                
95 Bogdan s 273ff samt NJA 1978 s 593 och NJA 1984 s 693. 
96 Håstad s 60. 
97 Håstad s 62. 
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kolliderande anspråk om att erhålla äganderätt, med beaktande av en smidig och lojal 

omsättning av egendom. 

Borgenärsskyddet kan reduceras till två grundtyper. Antingen rör det sig om situationer där 

B innehar egendom utan fullständig äganderätt till den, eller så är det fråga om att A förvärvat 

äganderätten till egendom från B men där B:s borgenär C hävdar rätt till egendomen framför 

A. Vad det handlar om är äganderättens genomslag i situationer där de yttre, synbara 

förhållandena ger ett intryck av att det förhåller sig på ett annat sätt med äganderätten än vad 

som hävdas av A eller B, eller båda, i konflikt med C. Intresset av att äganderätten respekteras 

måste vägas mot intresset av att ”komma åt” gäldenärens tillgångar.98 Det är möjligt att båda 

anspråken hade kunnat tillgodoses om det inte vore för insolvenssituationen, som är den 

utlösande faktorn för konflikten. Utgångspunkten är att endast egendom som tillhör gäldenären 

utgör exekutionsunderlag för dennes skulder. Annan egendom kan i princip inte utnyttjas till 

betalning av gäldenärens skulder genom exekution.99 Om en person, som vill förhindra att 

egendom hos gäldenären tas i anspråk av gäldenärens borgenärer, anses vara ägare har denne 

sakrättsligt skydd. Det sakrättsliga skyddet medför separationsrätt till egendomen. Anspråket 

går alltså ut på att få ut individuellt eller generiskt bestämd egendom med äganderätt, som här 

är bibehållen. För att separationsrätt ska föreligga måste specialitetsprincipen vara uppfylld, 

vilket innebär att egendomen ska gå att identifiera hos besittaren, gäldenären.100 

 

2.3.2 Närmare om förbehållsklausuler 

Valet av säkerhetsrätt för att skydda äganderätten till egendom påverkas av en rad faktorer. 

Parterna måste ta ställning till bland annat köp- och krediträttsliga risker, vilken funktion 

säkerhetsrätten ska fylla, avtalssituationen, transaktionskostnader och kreditvillkor. Parterna 

måste också överväga vilken egendom de ska utnyttja för att säkerställa fordran eller vilka 

tillgångar som överhuvudtaget finns tillgängliga. Förbehållsklausulen framstår här av en rad 

olika anledningar som ett attraktivt alternativ vid kreditgivning. 

Det är den svenska köprättens lagtekniska utformning som är anledningen till att 

förbehållsklausuler används. Enligt köplagens (1990:931) (KöpL) 54 § får säljaren av en vara, 

sedan denna kommit i köparens besittning, endast häva köpet och återta varan om säljaren har 

förbehållit sig detta. Om en säljare överväger att bevilja en köpare kredit för betalningen av 

                                                
98 Millqvist s 87. 
99 Håstad s 143. Se även 3 kap 3 § konkurslagen (1987:692) (KonkL) som stadgar att all egendom som tillhörde 
gäldenären när konkursbeslutet meddelades ingår i konkursen. 
100 Zetterström s 72. 
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köpeskillingen och därför vill kunna häva köpet och ta tillbaka varan vid bristande betalning, 

måste denne alltså uppställa ett giltigt förbehåll. 

Förbehållsklausulen har både en obligationsrättslig och en sakrättslig sida. Den 

obligationsrättsliga sidan av klausulen berör dess giltighet parterna emellan, det vill säga mellan 

borgenär och gäldenär. Att ett sådant förbehåll har obligationsrättslig giltighet mellan parterna 

följer av att köplagen är dispositiv, förutsatt att avtalet inte är behäftat med ogiltighet eller 

overksamhet.101 En viktig funktion av den obligationsrättsliga sidan är att borgenären kan 

använda klausulen som påtryckningsmedel. 

Den sakrättsliga sidan reglerar det tidigare behandlade skyddet mot gäldenärens utmätnings- 

och konkursborgenärer samt mot motpartens singularsuccessorer. Separationsrätt till 

egendomen i gäldenärens besittning förutsätter som huvudregel att gäldenären endast har en 

begränsad rätt till egendomen med skyldighet att återställa egendomen vid innehavstidens 

slut.102 Strängt taget borde alltså inte ett förbehåll uppfylla kraven för sakrättsligt skydd. Det 

har anförts att erkännandet av dem skulle bottna i en syn på äganderätten som innebär att det 

står ägaren fritt att förbehålla sig en villkorad äganderätt till försåld egendom. Äganderätten 

skulle då stå sig vid sakrättsliga konflikter eftersom det är den starkaste rättigheten.103 Snarare 

får nog godkännandet anses ha sin grund i praktiska skäl: förbehållen fyller en praktisk funktion 

i kreditlivet och de tillåts därför existera i den utsträckning de verkligen säkrar en borgenärs 

kredit i förhållande till en gäldenär. 

Det som särskiljer förbehållsklausulen från andra säkerhetsrätter är att det är den enda 

säkerhetsrätten som kan upplåtas i lös egendom utan att kredittagaren behöver avstå från 

besittningen. Den är därför billig och praktisk att använda. Allt säljaren behöver göra är att föra 

in klausulen i avtalet, dock innan överlämnandet av egendomen skett.104 Förbehållen brukar 

därför beskrivas som tysta säkerhetsrätter, eftersom de saknar den publicitet utåt som normalt 

är en förutsättning för en säkerhetsrätts giltighet mot tredje man.105 Den främsta kritiken har 

också varit att det för förbehållsklausuler saknas ett sakrättsligt moment. Kritikerna har hävdat 

att det råder för stor frihet i användandet av förbehåll jämfört med lösöreköpen och att detta 

skulle försvaga konkursrätten. De anser dessutom att förbehåll innebär en obetydlig uppoffring 

                                                
101 Helander s 613. 
102 Millqvist s 91. 
103 Millqvist s 97. 
104 En förbehållsklausul kan förlora sin sakrättsliga verkan i fyra andra situationer: om 1) egendomen blir tillbehör 
till fast egendom; om 2) egendomen infogas i annan lös egendom; om 3) egendomen förbrukas, konsumeras eller 
överlåts eller om 4) medgivande till något av de tre nämnda fallen skett: se Zetterström s 68–72. 
105 Helander s 614. 
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för köparen på säljarens bekostnad, kostnaderna för vilket i sin tur övervältras på köparna.106 

Förbehållen skiljer sig från t ex pant, där fråga är om att ta upp en kredit genom att utnyttja 

redan innehavd egendom. Vid förbehållsklausuler är det istället behovet av viss egendom som 

är själva orsaken till att säkerhetsrätten skapas. Därför föreligger inte samma risk för 

skentransaktioner. Istället krävs att egendomen hålls individualiserad, som kompensation för 

att publiciteten saknas.107 Det säkerställer att egendomen inte ersätts med annan och att det i 

omsättningen råder viss ordning gällande vad som omfattas av förbehållet. 

I doktrin har påpekats att begränsningarna och förutsättningarna för förbehållsklausuler 

orsakar problem på marknaden, särskilt i samband med export och import, delvis eftersom 

förbehållsklausuler i andra länder anses vara en mycket väl använd och erkänd säkerhetsrätt i 

köpeavtal.108 Om alternativa säkerhetsrätter inte finns i stor utsträckning, föreligger ett intresse 

av att kunna använda förbehållsklausuler vid utrikeshandeln. Särskilt som förbehållet är 

förhållandevis enkelt och billigt att använda. När klausulen har så ringa rättsföljder i jämförelse 

med andra länders rättsordningar, riskerar den att användas i allt mindre utsträckning. Detta 

belyser ett större problem som ofta upplevs kopplat till internationell privat- och processrätt. 

Avsevärda skillnader i materiell rätt samt tillämpningen och tolkningen av denna, resulterar i 

en minskad handel mellan länderna om inte harmonisering eller samarbeten finns i större 

utsträckning. Det gäller inte minst på sakrättens område. Svårigheten med förbehållsklausuler 

är att de inte alltid fortsätter vara sakrättsligt giltiga när föremålet förflyttas över gränserna till 

ett annat land. Det är inte bara lagvalsfrågan som här är av betydelse, utan också 

behörighetsfrågan samt bristen på samordning mellan lagvals- och behörighetsreglerna. 

 

2.4 Förbehållsklausuler i utländsk rätt 

2.4.1 Allmänt 

På de punkter där de EU-rättsliga instrumenten inte innehåller någon reglering, eller om 

regleringen inte är heltäckande, kan det vara av intresse att se hur nationella regler har utformats 

och vilka syften som ligger bakom dessa. På så sätt kan kan en undersökning ske gällande varför 

utvecklingen inte gått framåt på området för sakrättsliga regler. För att dessa regler ska kunna 

diskuteras, ska här kort redogöras för användandet av förbehållsklausuler i två europeiska 

rättsordningar. De två rättsordningar som kommer att redogöras för är tysk och engelsk rätt. 

                                                
106 Persson I s 91. 
107 Helander s 631. 
108 Persson I s 44. 
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Tysk rätt har valts eftersom den på många områden stått som förebild för svensk rätt. Det 

finns därför många likheter mellan tysk och svensk rätt. Att den tyska rätten ofta inspirerat den 

svenska lagstiftaren gör också att det är av intresse att granska den tyska rätten för att se om 

den har utvecklats i en annan riktning än den svenska och i så fall varför. En sådan analys kan 

ge värdefulla insikter om problem som kan tänkas uppstå avseende svensk reglering och vad 

som kan göras för att förbättra den. 

Engelsk rätt har inkluderats eftersom den engelska rättsordningen är den som skiljer sig mest 

från övriga rättsordningar inom EU. Det kan därför vara av värde att undersöka likheter och 

skillnader mellan engelsk rätt och övriga medlemsstaters rättsordningar. Stora skillnader på ett 

område kan indikera att det på detta område kan vara svårt att utarbeta gemensamma regler 

eller att kompromisser har varit nödvändiga. Stora likheter kan då motsatsvis indikera att 

konsensus på ett område om gemensamma regler inte är en omöjlighet och att avsaknaden av 

gemensamma regler i så fall möjligtvis beror på något annat förhållande. 

 

2.4.2 Tysk rätt 

I tysk rätt är en säljare, som överlämnat varan till köparen, samtidigt som han beviljat köparen 

anstånd med köpeskillingen, förhindrad att häva köpeavtalet. Detta följer av § 454 Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB). För att skydda sig mot köparens kontraktsbrott och insolvens, måste 

säljaren i kontraktet stifta ett ägarförbehåll – ett Eigentumsvorbehalt. Av § 455 BGB följer att 

om säljaren av lös egendom har förbehållit sig äganderätten till betalning av köpeskillingen 

skett, ska det vid tvivel antas att äganderätten till egendomen övergår först när fullständig 

betalning erlagts samt att säljaren har rätt att häva avtalet om köparen skulle komma i dröjsmål 

med betalning.109 Obligationsrättsligt har alltså säljaren rätt att frånträda avtalet om köparen 

inte betalar eller hamnar i betalningsdröjsmål. Enligt § 43 Konkursordnung (KO) har säljaren 

även separationsrätt i köparens konkurs. 

I tysk rätt gäller – i likhet med svensk rätt – principen om numerus clausus.110 Äganderätten 

och de begränsade sakrätterna regleras uttryckligen genom uppräkning i BGB. Trots detta har 

inte hinder uppställts för skapandet av avtal som till sin funktion är säkerhetsrätter.111 Inte minst 

gäller detta förbehållsklausulen som inte finns bland de i BGB uppräknade säkerhetsrätterna. 

                                                
109 Egen översättning av § 455 BGB i lydelsen: Hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache des Eigentum bis 
zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Übertragung des Eigentums unter 
der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises erfolgt und daß der Verkäufer zum 
Rücktritte von dem Vertrage berechtigt ist wenn der Käufer mit der Zahlung im Verzug kommt. 
110 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s 16. 
111 Persson II s 17. 
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Det finns i tysk rätt en mycket strikt uppdelning mellan obligationsrätt och sakrätt. Till följd av 

den så kallade abstraktionsprincipen verkar de oberoende av varandra.112 En klausul kan alltså 

vara sakrättsligt giltig, samtidigt som den är ogiltig obligationsrättsligt. Principen kan jämföras 

med den inom skiljemannarätten härskande separabilitetsdoktrinen. Ett avtal ses inte som ett 

enda odelbart avtal. Synsättet innebär istället att avtalet ses som två fingerat separata avtal – ett 

avtal som reglerar de obligationsrättsliga frågorna och ett avtal som reglerar de sakrättsliga. 

Det går endast att stifta förbehållsklausuler gällande lös egendom – även i fungibel egendom 

– och i allmänhet krävs det något publicitetsskapande moment för att säkerhetsrätterna ska vara 

giltiga. Viss särreglering finns gällande bland annat motorfordon, egendom som utgör 

beståndsdel till annan egendom och egendom som kan förbrukas.113 

 

2.4.3 Engelsk rätt 

I engelsk rätt har förbehållsklausuler – retention eller reservation of title – kommit att användas 

mer frekvent på senare år. Det är inom den engelska rätten främst de förmögenhetsrättsliga 

reglerna som påverkar förbehållsklausuler. Uppdelningen mellan obligationsrätt och sakrätt är 

ett fenomen främmande för den engelska rättsordningen.114 Istället görs en uppdelning mellan 

frågor som rör kontraktsrätt och sådana som rör the law of property, till vilken frågor om 

äganderättens övergång hör.115 Generellt bestäms klausulernas räckvidd i rättspraxis, men ett 

antal olika rättsakter måste beaktas.116 Uppdelning mellan kontraktsrätt och det som kallas the 

law of property verkar utgöra en liknande gränsdragning som den som görs i svensk rätt 

avseende sakrätt och obligationsrätt. Att hävda att en sådan uppdelning är ett främmande 

fenomen för engelsk rätt återspeglar därför inte verkligheten. Det spelar mindre roll hur 

områdena benämns, när de avser samma sak. 

Syftet med klausulen är att skapa en säkerhetsrätt som ger säljaren ett visst mått av skydd 

mot köparens insolvens, vilket uppnås genom att säljaren förbehåller sig äganderätten till 

egendomen till dess att köpeskillingen blivit erlagd.117 Generellt liknar alltså 

förbehållsklausulerna i England de tyska och svenska motsvarigheterna. Förbehållsklausulen 

hör till vad som benämns de oäkta säkerhetsrätterna eftersom ett antal förutsättningar måste 

                                                
112 Persson II s 17. 
113 Persson II s 17f. 
114 Persson II s 22. 
115 Persson II s 23. 
116 Persson II s 23; av störst betydelse är här Sale of Goods Act, Consumer Credit Act, Unfair Contracts terms Act, 
Bill of Sale Acts och Insolvency Act. 
117 Persson II s 23. 
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vara uppfyllda för att en säkerhetsrätt ska anses vara äkta. Anledningen till att 

förbehållsklausuler inte hör till de äkta säkerhetsrätterna är att en sådan måste skapas av 

gäldenären genom en skriftlig överlåtelse.118 En förbehållsklausul upprättas av borgenären, 

genom att denne ställer upp ett förbehåll vid köpet. Förhållandet belyser en viktig skillnad, 

nämligen att det inom engelsk rätt är möjligt att göra köp beroende av fullbordan av ett villkor 

i kontraktet, vilket medför separationsrätt.119 Separationsrätt kan alltså uppnås genom vad som 

enligt svensk rätt skulle anses vara en obligationsrättslig konstruktion eftersom det är själva 

köpet som är villkorat, inte enbart äganderätten. Det är inte bara skillnader i sakrättsliga regler 

utan även skillnader i obligationsrättsliga regler som kan få konsekvenser för hur förbehåll 

behandlas i olika rättsordningar. 

 

2.5 Jämförelser mellan svensk och utländsk rätt 
De tre rättsordningarna uppvisar stora likheter avseende förbehållsklausuler. Förbehållen kan i 

samtliga rättsordningarna sägas ha uppkommit för att fylla ett praktiskt behov – behovet av att 

skapa en säkerhetsrätt som ger kreditgivaren ett visst mått av skydd. De har därför tillerkänts 

sådana rättsverkningar trots att de inte i något av länderna tillhör de äkta säkerhetsrätterna, utan 

har tillkommit på avtalsrättslig väg och sedan godtagits i rättstillämpningen. Den närmare 

regleringen av förbehållen och omständigheterna under vilka de är att anse som giltiga skiljer 

sig säkerligen men det grundläggande syftet bakom deras tillkomst är detsamma. 

Det finns ytterligare en likhet av betydelse i sammanhanget – uppdelningen mellan de 

sakrättsliga och obligationsrättsliga sidorna av klausulerna. Såväl i svensk som i tysk rätt 

upprätthålls en strikt uppdelning mellan sakrätt och obligationsrätt, även om tysk rätt till 

skillnad från svensk rätt innefattar en separabilitetsdoktrin. Trots att den engelska rätten inte 

känner till exakt denna uppdelning, får uppdelningen mellan obligationsrätt och law of property 

sägas fylla en liknande funktion. Det är därför sannolikt att gränsdragningar som görs i 

processuellt hänseende mellan en obligationsrättslig talan och en sakrättslig talan måste göras 

i alla tre länder. 

Även om vissa skillnader finns mellan regleringarna uppvisar de även gemensamma drag, 

främst det grundläggande syftet bakom förbehållsklausuler. Inga tvivel råder om att de har 

praktiskt värde. Det är därför av vikt att det finns en fungerande ordning för gränsöverskridande 

förbehållsklausuler. Om en sådan ordning inte finns, varken materiellt eller processuellt, 

                                                
118 Persson II s 24. 
119 Persson II s 23. 



 36 

uppstår en risk att klausulerna inte uppfyller sitt syfte och de förlorar då i värde. Likheter 

medlemsstaterna emellan gör också att frågan kan ställas varför det inte utarbetas gemensamma 

regler, vilket inte minst gäller om även behörighetsregleringen uppvisar likheter. 
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3 De tre typfallen 
3.1 Inledning  
Inom ramen för det europeiska samarbetet finns ännu inga harmoniserade materiella 

sakrättsliga regler, vilket innebär att varje land har sin egen särskilda reglering på området. 

Medlemsstaterna är däremot bundna av enhetliga behörighetsregler, som är tillämpliga på 

obligationsrättsliga, sakrättsliga tvister och insolvensrättsliga tvister.120 

Hur domstolens prövning av sin behörighet kommer att arta sig, beror på vad talan avser. 

Under avsnitt 1.2 har kort introducerats tre typfall när det gäller en talan avseende förbehåll – 

här i bred mening. Vid identifieringen av tillämpliga regelverk för de tre typfallen skulle det 

finnas anledning för domstolen att uppehålla sig vid de två skiljelinjer som i detta avsnitt 

kommer att utvecklas. Vad som avses är, för det första, vilken betydelse det har att en talan sker 

i samband med – eller aktualiseras av – ett insolvensförfarande och, för det andra, vilken 

betydelse det har att talan avser den sakrättsliga dimensionen av ett förbehåll. 

Under detta kapitel kommer en sådan behörighetsprövning att företas. Först kommer de tre 

typfallen att utvecklas mot bakgrund av det som redogjorts för under kapitel 1 och 2. De två 

initiala huvudfrågorna som måste utredas är betydelsen av sambandet till ett 

insolvensförfarande, och vilket regelverk som omfattar tvister som avser den sakrättsliga 

dimensionen av ett förbehåll. När betydelsen av att tvisten har samband med ett 

insolvensförfarande diskuteras, kommer till en början ingen distinktion att göras mellan en talan 

som avser den obligationsrättsliga dimensionen och den sakrättsliga. 

 

3.2 Konflikten mellan sakrätt och obligationsrätt ur ett internationellt 

perspektiv 
När en person vill värna sin äganderätt till lös egendom kan alltså en mängd olika 

konfliktsituationer uppstå. De potentiella sakrättsliga kollisionerna är många, och reglerna som 

skapats för att komma till rätta med dem bärs alla upp av olika syften. Om ett processuellt 

synsätt anläggs, går det systematiskt att inordna eventuella tvister avseende sakrätt i lös 

egendom utifrån vad talan avser. En systematisk uppställning är till hjälp när en tvist ska 

kvalificeras för att avgöra vilka behörighetsregler som kan tillämpas. De för fallet specifika 

omständigheterna kan naturligtvis variera och gränsdragningar kan i många fall vara svåra att 

                                                
120 Se Bryssel I-förordningen art 1 och Insolvensförordningen art 1. 
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göra, men det går här i princip att tala om tre typfall av talan avseende säkerhetsrätter i lös 

egendom. Vissa överlappningar och undantag kan förekomma, men gemensamt för dem alla är 

att de på något sätt har som syfte att säkra äganderätten till egendomen. 

Det är inte bara de sakrättsliga reglerna som är av direkt betydelse för eventuella tvister om 

säkerhetsrätter. Säkerhetsrätter kan nämligen även ha en obligationsrättslig sida, vilket 

förbehållsklausuler tydligt illustrerar. Huruvida en talan grundar sig på obligationsrätt eller 

sakrätt utgör en första skiljelinje när det kommer till en talan avseende en förbehållsklausul. 

Konflikterna som kan uppstå beträffande förbehållsklausuler aktualiserar såväl 

borgenärsskyddet som omsättningsskyddet. Den kanske vanligaste utlösande faktorn för 

konflikten är gäldenärens insolvens. Insolvenssituationer regleras särskilt i de flesta 

rättsordningar och bärs upp av andra syften än reglerna för omsättning. Särregleringen av 

insolvenssituationer utgör grunden för en andra skiljelinje: om talan sker inom ramen för en 

insolvens eller inte. Även om insolvensreglerna är tätt knutna till de sakrättsliga, kan de inte 

sägas vara begränsade till att omfatta enbart den sakrättsliga sidan av en separationsrätt. Vad 

en säkerhetsrätt närmare innebär mellan parterna är en obligationsrättslig fråga. 

 

3.3 Talan inom ramen för ett insolvensförfarande – typfall 1 
Det första typfallet avser en talan inom ramen för ett insolvensförfarande.121 Gemensamt har 

tvisterna som omfattas av typfallet att den utlösande faktorn för konflikten är gäldenärens 

insolvens. Det är här fråga om situationer där borgenärsskyddet aktualiseras. Tvisterna grundar 

sig antingen i den situationen att A aldrig släppt äganderätten ifrån sig till B och därför vill 

separera egendom till nackdel för B:s borgenärer, eller att A har gjort ett definitivt 

äganderättsförvärv till egendomen av den karaktären att förvärvet står sig och ska respekteras 

av C trots att B:s insolvens följer därpå. Den sistnämnda situationen torde dock vara sällsynt 

eftersom den skulle innebära att säljaren som ställt upp förbehållet är den som blir insolvent. 

Strängt taget avser många av de potentiella tvisterna egentligen inte det sakrättsliga skyddet, 

utan den obligationsrättsliga sidan av en förbehållsklausul. Den vanligast förekommande talan 

kommer ske därför att A vill separera egendom belastad med förbehåll ur B:s konkurs. Mellan 

A och B råder ett avtalsförhållande på vilket förbehållet grundar sig. En talan som rör 

förbehållets omfattning eller närmare innehåll skulle därför avse den obligationsrättsliga sidan. 

                                                
121 Utmätning får anses falla utanför typfallet eftersom egendom belastad med förbehåll får utmätas och säljas så 
länge försäljningssumman förslås till betalning av krediten enligt utsökningsbalken (1981:774) (UB) 5 kap 5 § och 
9 kap 10 §. 
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Förbehållet har oavsett en sådan talans utfall fortfarande sakrättslig verkan. Sakrättens uppgift 

är att lösa konflikter där fler än två parter är inblandade, men detta innebär inte med 

nödvändighet att talan avser den sakrättsliga sidan av förpliktelsen. En tredje man kan ju inte 

föra en talan avseende ett mellan två andra parter föreliggande avtalsförhållande.122 Det är 

konkursboet som sakäger frågor om separationsrätt och sakrättsligt skydd.123 Det finns alltså få 

skäl att i konkurssituationer göra skillnad på en sakrätts sakrättsliga och obligationsrättsliga 

dimension. En talan kommer därför ofta att avse en obligationsrätt, men samtidigt ha 

sakrättsliga verkningar. Detta belyser det förhållande att det endast är en talan mellan den ena 

avtalsparten och tredje man som kan anses avse själva sakrätten, vilket inte är mer än naturligt 

eftersom syftet med sakrätten just är att utreda vilket tredjemansskydd en rättighet har. 

Ett problematiskt fall är att B vill ha fastställt att förbehållet inte längre är gällande på grund 

av något som inte är hänförligt till själva avtalet. Det kan uppstå situationer där ett förbehåll är 

obligationsrättsligt giltigt mellan parterna, men saknar sakrättslig verkan. Talan avser då strängt 

taget inte avtalet som sådant, utan avtalets rättsverkningar.124 Vad som talar för att en sådan 

talan ändå ska anses avse obligationsrätten är att den avser klausulens rättsverkningar. Det 

synes överlag lämpligt att göra åtskillnaden beroende på huruvida det är parterna i avtalet, eller 

tredje man och en av avtalsparterna som är involverade i tvisten. 

Samma sak gäller för det fall att separationsrätt inte föreligger på grund av att egendomen 

inte är individualiserad eller liknande. Eftersom insolvens ofta är särreglerad 

behörighetsmässigt utgör inte det senare exemplet ett större problem. Det är förmodligen 

vanligare att A vill separera egendomen på grund av förbehållet samtidigt som B invänder att 

separationsrätt saknas. Förbehållet är likväl obligationsrättsligt giltigt i en sådan situation och 

det vore därför mer korrekt att låta talan, och inte invändningen, avgöra vad talan avser. 

 

                                                
122 Detta följer i svensk rätt av talereglerna i rättegångsbalken (1942:740), se även Ekelöf, Rättegång II, s 71f. 
Generellt finns inte heller i ett svenskt insolvensförfarande någon rätt för borgenärerna att föra tala för boets 
räkning, se Welamsson, Konkurs och annan insolvensrätt, s 37. 
123 Söderlund, Konkursrätten, s 172. 
124 Viss diskussion har förts i doktrin om inte en sådan situation skulle förta förbehållet dess obligationsrättsliga 
giltighet, se Zetterström s 71, Håstad s 187f och Rodhe, Handbok i sakrätt, s 189. Diskussionen ska här inte 
utvecklas men det kan kort poängteras att det vore olämpligt att se ett återtagandeförbehåll som obligationsrättsligt 
giltigt men sakrättsligt ogiltigt. Detta skulle tydligen innebära att en säljare kan återta varan från köparen, trots att 
varan till exempel infogats i annan egendom, men inte vara skyddad mot köparens borgenärer. På grund av detta 
är det lämpligare att se en talan väckt i syfte att frånta en klausul dess sakrättsliga verkningar utan förklara den 
obligationsrättsligt ogiltig som en obligationsrättslig talan. 
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3.4 Talan som avser obligationsrätt respektive sakrätt – typfallen 2 och 3 
Gränsdragningen mellan typfall 2 och typfall 3 grundar sig på gränsdragningen mellan 

obligationsrätt och sakrätt. I övrigt delar de två typfallen många karaktäristika och kommer 

därför att behandlas under samma rubrik, för att viss upprepning ska undvikas. 

En rad olika situationer som faller under de båda typfallen kan här identifieras. Till en början 

med omfattar typfall 2, alltså en talan som avser obligationsrätt, inte endast talan som förs i 

samband med att rättighetens skydd gentemot tredje man aktualiseras. Det är därför viktigt att 

betona det faktum att vad som skiljer de två typfallen åt, egentligen kan sägas vara 

partskonstellationen. I princip förhåller det sig alltid så att en talan mellan avtalsparterna 

gällande en i avtalet intagen förbehållsklausul, kommer att avse en obligationsrätt. Ett exempel 

på en sådan talan är att B hamnar i dröjsmål med betalning och A därför vill göra gällande sitt 

förbehåll, alltså i likhet med en talan i anledning av separationsrätten. Skillnaden är att talan 

här sker frikopplat från ett insolvensförfarande. 

Det kan också röra sig om en talan om förbehållets giltighet eller omfattning. Återigen måste 

det faktum att talan avser obligationsrätten skiljas från att den rent faktiskt får sakrättsliga 

verkningar gentemot tredje man. Problematiken som ovan beskrivits gällande 

obligationsrättsligt giltiga förbehåll, där talan eller invändning inriktar sig på att bättre rätt inte 

skulle föreligga på grund av att förbehållets sakrättsliga rättsverkningar borde underkännas, gör 

sig även här gällande. 

Motsatsvis följer då att typfall 3, det vill säga en talan som avser sakrätten som sådan, 

förutsätter att tredje man för talan mot någon av parterna till avtalet. Det rör sig här främst om 

fall som aktualiserar omsättningsskyddet. Den utlösande faktorn till konflikten är att en 

transaktion av något slag skett. Situationen utvidgas här från att avse endast ett 

obligationsrättsligt anspråk parterna emellan och behandlar två kolliderande 

obligationsrättsliga anspråk. Talan berör just dessa två kolliderande anspråk och vilket som ska 

ges företräde. Den tydligast identifierbara konfliktsituationen kommer att vara den där B 

innehar egendom med begränsad rätt men trots detta förfogar över den genom att överlåta den 

till C. Tvist kan då uppstå mellan A och C om bättre rätt, på både A:s och C:s initiativ. 

Viss gränsdragningsproblematik mot typfall 1 kan här uppstå när en talan egentligen inte 

ligger inom ramen för ett insolvensförfarande, men har ett starkt samband till detsamma. Ett 

exempel är situationen där A sålt egendom till B med ett förbehåll men som B sålt vidare till 

C, och detta uppmärksammas först i och med insolvensen när A vill separera egendomen. Det 

går då att tänka sig en talan mellan A och C om vem som har bättre rätt till egendomen. 
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4 Tillämpligt regelverk avseende typfallen 
4.1 Bryssel I-förordningens tillämplighet på typfall 1 

4.1.1 Materiellt tillämpningsområdet enligt art 1.1 – tvister på privaträttens område 

En lämplig utgångspunkt när ställning ska tas till frågan om svensk domsrätt föreligger i 

tvistemål, är att undersöka om en talan avseende en förbehållsklausul – såväl i samband med 

insolvensförfarande som fristående från detsamma – omfattas av Bryssel I-förordningens 

materiella tillämpningsområde. 

Först ska anmärkas att det för förordningens tillämplighet krävs att tvisten innefattar ett 

gränsöverskridande element, fastän detta inte uttryckligen anges i förordningen.125 Att båda 

parter har hemvist i samma medlemsstat är intressant nog inget som utesluter att tvisten 

innefattar ett gränsöverskridande element.126 Teoretiskt kan alltså förordningen omfatta en tvist 

mellan två parter med hemvist i Sverige, så länge som tvisten har något slags 

utlandsanknytning. En tänkbar sådan anknytning är att egendomen befinner sig utomlands, att 

betalning ska erläggas utomlands eller att kontraktets uppfyllelseort är belagd utomlands. 

Förordningens materiella tillämpningsområde definieras till en början positivt i art 1.1, där 

det slås fast att förordningen är tillämplig på privaträttens område. Syftet är att utesluta 

offentligrättsliga frågor – en distinktion som görs i de flesta europeiska rättsordningarna. När 

en domstol bedömer huruvida en fråga tillhör privaträttens område ska den som utgångspunkt 

göra en kvalifikation av tvisten enligt lex fori, och sedan bedöma huruvida denna kvalifikation 

motsägs av kvalifikationen i EU-rättsliga instrument eller i majoriteten av medlemsländerna. 

Avgörande är sedan en autonom kvalifikation med hänsyn till det rättsliga förhållandet mellan 

parterna eller tvistens föremål.127 I praktiken är detta en autonom kvalifikation enligt 

unionsrätten eftersom den autonoma unionsrättsliga kvalifikationen i slutändan är avgörande 

för om tvisten omfattas eller inte. Tvister mellan privatpersoner faller regelmässigt under 

                                                
125 Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters 
(Signed at Brussels, 27 September 1968) by Mr P Jenard, Director in the Belgian Ministry of Foreign Affairs and 
External Trade (OJ C 59, 05/03/1979, p 1-65) (Jenard-rapporten) p 8 och Report on the Convention on the 
Association of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters and to the 
Protocol on its interpretation by the Court of Justice (Signed at Luxembourg, 9 October 1978) by Professor Dr 
Peter Schlosser, of the Chair of German, international and foreign civil procedure, of the general theory of 
procedure and of civil law at the University of Munich (OJ C, 05/03/1979, p 71–151) (Schlosser-rapporten) p 21. 
126 Se bl a målen C-281/02, Owusu v Jackson (ECLI:EU:C:2005:120) och C-386/05 Color Drack GmbH v Lexx 
Internationl Vertriebs GmbH (ECLI:EU:C:2007:262). 
127 Illmer i Dickinson & Lein, Brussels I Regulation Recast, s 62. För exempel ur praxis, se bl a målen C-292/05, 
Eirini Lechouritou and others. v Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias (ECLI:EU:C:2007:102) 
och C-386/12, Schneider (ECLI:EU:C:2013:633). 



 42 

förordningens tillämpningsområde.128 En domstol kan alltså i merparten av de tvister som här 

är aktuella i princip utgå från att tvisten omfattas av privaträttens område. Att t ex en 

konkursförvaltare utses av en domstol förändrar inte det förhållandet. Det rör sig fortfarande 

om två privaträttsliga subjekt. I vilket fall måste något slags maktutövning av offentligrättslig 

karaktär ligga till grund för att tvisten ska falla utanför det materiella tillämpningsområdet. Så 

är endast fallet om det är fråga om utövande av maktbefogenheter som avviker från de 

rättsregler som gäller i förhållande mellan enskilda.129 Oavsett hur en domstol skulle välja att 

se på förhållandet mellan parterna, skulle en tvist avseende ett förbehåll mellan ett konkursbo 

och en privatperson falla under förordningens tillämpningsområde. Rättsreglerna som reglerar 

sådana tvister kan inte sägas skilja sig från de rättsregler som gäller i förhållande mellan 

enskilda. Även om partskonstellationen kan variera, är det fortfarande fråga om samma 

civilrättsliga regler. 

 

4.1.2 Materiellt tillämpningsområde enligt art 1.2 – gränsen mot insolvensförordningen 

Den andra viktiga avgränsningen av Bryssel I-förordningens materiella tillämpningsområde 

utgörs av en katalog över undantagna områden i art 1.2 som under alla omständigheter faller 

utanför tillämpningsområdet i art 1.1.130 Till de uppräknade undantagna områdena hör konkurs, 

ackord och liknande förfaranden. Frågan uppstår då vilken betydelse det har för Bryssel I-

förordningens tillämplighet att en talan har samband med ett pågående insolvensförfarande, dvs 

den typ av talan som inordnats under typfall 1. 

Det aktuella undantaget i art 1.2 har gjorts eftersom det däri uppräknade området omfattas 

av Insolvensförordningen. Undantaget måste därför läsas tillsammans med nämnda förordning. 

Tidigt anfördes att ett rättsligt förfarande borde omfattas av antingen den ena eller den andra 

förordningen, så att inga luckor mellan de två förordningarna skulle uppstå.131 Glapp mellan de 

två förordningarna skulle innebära att medlemsstaternas interna – och kanske exorbitanta – 

behörighetsregler skulle aktualiseras, vilket unionen vill undvika. Synsättet har visat sig vara 

allt annat än oproblematiskt. Avsikten måste ha varit att det regelverk som är anpassat för att 

reglera respektive område ska tillämpas på frågor som faller in under detta. I gränslandet mellan 

                                                
128 Se t ex målen C-266/01, Préservatricefoncière TIARD v Staat der Nederlanden (ECLI:EU:C:2003:282) och C-
420/07, Apostolides v Orams, p 45 (ECLI:EU:C:2009:271). 
129 Mål C-167/00, Verein für konsumenteninformation v Karl Heinz Henkel (ECLI:EU:C:2002:555) p 30. 
130 Uppräkningen i art 1.2 kan ses som ett förtydligande gällande vissa områden som annars hade kunnat anses 
omfattas av privaträttens område och därför också förordningens tillämpningsområde. Formuleringen i 
ingresspunkt 10 får anses stödja slutsatsen, eftersom den talar om ”[…] de väsentliga delarna av privaträtten utom 
vissa väl definierade delar […] (författarens kursiv). 
131 Schlosser-rapporten p 53. 
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Insolvensförordningen och Bryssel I-förordningen skulle det då finnas stora möjligheter till 

forum shopping. Problemet har också visat sig genom att parter söker utforma talan efter vilken 

förordnings regler de vill ska vara tillämpliga och därigenom var de vill ha behörigheten 

placerad för att uppnå ett gynnsamt läge.132 Sådan forum shopping kan t ex bestå i att en part 

försöker utforma tvisten så att domstolen ska kvalificera den så att den faller under undantaget 

i art 1.2 i Bryssel I-förordningen. 

Insolvensförordningen reglerar fem aspekter av gränsöverskridande insolvensförfaranden: 

förutsättningarna för att inleda ett insolvensförfarande samt omfattningen av detta förfarande; 

verkningarna i övriga medlemsstater av att ett insolvensförfarande inleds i en stat; hur flera 

samtidigt pågående förfaranden ska samordnas; tillämplig lag för insolvensförfarandet och 

vissa kringliggande aspekter samt harmoniseringen av vissa bestämmelser. Den grundläggande 

stötestenen inom den internationella insolvensrätten är att varje stats maktbefogenheter i princip 

är begränsade till statens eget territorium, medan ett effektivt insolvensförfarande förutsätter ett 

helhetsgrepp om gäldenärens ekonomiska situation och tillgångar.133 Förordningens syfte är att 

komma till rätta med detta problem. Metoden som valts är en modifierad universalitetsprincip 

– en princip som innebär att förfarandet bör äga rum i ett enda land, omfatta alla tillgångar och 

erkännas i alla andra medlemsstater. Den är modifierad genom att den kompletteras av 

territorialitetsprincipen, vilken innebär att ett förfarande är begränsat till ett enda land och 

endast omfattar i tillgångar belägna i det landet. 

Insolvensförordningen är enligt art 1 tillämplig på kollektiva insolvensförfaranden som 

innebär att gäldenären helt eller delvis berövas rådigheten över sina tillgångar och att en 

förvaltare utses, men endast på de förfaranden som upptas i förordningens bilaga A, bland vilka 

det svenska förfarandet enligt konkurslagen upptas. Tillämpningsområdet har i doktrin ansetts 

böra ges en vid tolkning, men om så verkligen har skett råder det delade meningar om.134 

 

4.1.3 Omfattningen av undantaget i art 1.2 – tvister som har samband med insolvensförfarande 

De problematiska tvisterna är inte de som rör själva det kollektiva insolvensförfarandet, utan 

de som rör allmänt civilrättsliga frågor inom ramen för en insolvens – de tvister där insolvensen 

utgör en del av sammanhanget. Det är den typen av tvister som har inordnats under typfall 1. 

                                                
132 Study JLS/C4/2005/03 Report on the Application of the Regulation Brussels I in the Member States presented 
by Burkhard Hess, Thomas Pfeiffer and Peter Schlosser (Heidelberg-rapporten) p 88 och National Report UK: 3rd 
Questionnaire, Question 1.3.2. 
133 Bogdan, Internationell insolvensrätt, s 13. 
134 Magnus/Mankowski/Rogerson, Brussels I Regulation (2nd ed 2012) art 1 note 30–33a, Mellqvist, EU:s 
insolvensförordning, s 54. Se dock Dickinson i Dickinson & Lein s 32. 
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Förhållandena i den svenska insolvensrätten kan användas för att exemplifiera problematiken. 

Flertalet tvister om ett konkursbos omfattning hänför sig till tredje mans anspråk. Åtskillnad 

måste här göras mellan tvister där talan väcks först efter konkursbeslut och tvister där rättegång 

redan är anhängig mellan gäldenären och tredje man när konkursen inträffar. Av intresse är det 

förra fallet. Härom har inga särskilda lagbestämmelser meddelats. 

Ledning får därför sökas i den allmänna bestämmelsen i 3 kap 1 § KonkL, enligt vilken 

gäldenären inte äger råda över egendomen i boet. Av bestämmelsen har ansetts följa att 

talerätten efter konkursbeslutet tillkommer boet och inte gäldenären.135 Exklusiv talerätt skulle 

alltså tillkomma konkursförvaltaren i egenskap av företrädare för boet. Detta innebär emellertid 

inte att tvisten är en egentlig del av själva insolvensförfarandet. Målen handläggs istället som 

vanliga tvistemål, inte som konkursärenden, och talan anhängiggörs genom att en 

stämningsansökan ges in till rätten.136 Oavsett om konkursboet eller borgenären väcker talan, 

rör det sig alltså om en helt ordinär civilprocess, om än en civilprocess med nära anknytning 

till ett insolvensförfarande. Tvisten föranleds av insolvensförfarandet, men 

insolvensförfarandet är inte ett nödvändigt villkor för att tvisten ska uppstå utan endast ett 

tillräckligt villkor. 

Vid avgörandet av om en tvist faller under Insolvensförordningens tillämpningsområde är 

det lämpligt att även beakta ingressen till förordningen. Där fastslås att förordningen enligt 

proportionalitetsprincipen bör begränsas till bestämmelser som reglerar behörigheten att inleda 

insolvensförfaranden samt att anta beslut som fattas omedelbart på grundval av 

insolvensförfaranden och står i nära samband med dessa.137 Att ett beslut ska ha fattats 

omedelbart på grundval av insolvensförfarandet får anses ge uttryck för ett snävt definierat 

tillämpningsområde. EU-domstolen har också i sin praxis bekräftat ett sådant förhållningssätt. 

Det utslagsgivande är enligt praxis graden av samband mellan insolvensförfarandet och talan i 

tvisten. För att ett sådant samband ska föreligga måste en talan vara direkt hänförlig till 

konkursen.138 Exakt vad som ligger i detta krav är inte klart. Det framstår som att inledandet av 

ett insolvensförfarande upptaget i Bilaga A till insolvensförordningen, eller ett faktiskt 

insolvensförfarande139, måste vara ett nödvändigt villkor för talans väckande. Det skulle alltså 

                                                
135 Welamsson s 154. 
136 Heuman, Specialprocess, s 225. 
137 Se ingresspunkt 6 i Insolvensförordningen. 
138 Mål C-292/08, German Graphics Graphische Maschinen GmbH v Alice van der Schee (ECLI:EU:C:2009:544), 
p 24. 
139 Domstolen har utsträckt sin praxis till att omfatta även insolvensförfaranden som inte finns upptagna i Bilaga 
A till Insolvensförordningen så länge som det rör sig om ett faktiskt insolvensförfarande, se mål C-295/13, H v 
HK (ECLI:EU:C:2014:2410), p 22: […] men väl att gäldenären faktiskt är insolvent […]. 
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inte räcka att en talan är en följd av att ett insolvensförfarande har inletts. En viktig aspekt i 

bedömningen är om talan är grundad på bestämmelser som avviker från civilrättens allmänna 

bestämmelser – alltså undantagsregler som är specifika för insolvensförfaranden.140 Grunden 

för talan, inte i vilken kontext en talan förs, får då avgöra om sambandet är tillräckligt starkt. 

Att en konkursförvaltare är part i tvisten kan knappast utgöra en omständighet som ensam 

medför att sambandet blir tillräckligt starkt. 

Det är svårt att dra några exakta slutsatser avseende denna gränsdragning. Viss vägledning 

för de här aktuella tvisterna kan hämtas ur målet German Graphics Graphische Maschinen 

GmbH v Alice van der Schee.141 Talan i målet rörde en förbehållsklausul avseende ett antal 

maskiner. Ett beslut om säkerhetsåtgärder på grundval av förbehållet hade utverkats i tysk 

domstol, trots att ett huvudinsolvensförfarande redan hade inletts i Nederländerna. Talan ansågs 

inte ha tillräckligt starkt samband med insolvensförfarandet. Även i svensk doktrin har det 

generella antagandet gjorts att en tvist mellan insolvensgäldenär och annan eller konkursbo och 

annan om bättre rätt inte skulle omfattas av Insolvensförordningen.142 Det som kan anses tala 

för en sådan slutsats är att tvisterna inte grundar sig på regler unika för insolvensrätten, utan 

vanliga civilrättsliga regler. Tvisterna kan mycket väl föras fristående från ett 

insolvensförfarande, låt vara att insolvensförfarandet ofta är det som föranleder att tvisten 

uppstår. En typ av talan som med säkerhet kan sägas vara av den typ som undantaget i Bryssel 

I-förordningen tar sikte på, är en återvinningstalan.143 En sådan talan kännetecknas också av att 

den grundar sig på för insolvensförfarandet unika regler. 

Mot bakgrund av praxis och doktrin på området får utgångspunkten vara att ju fler aspekter 

av tvisten som utgör en integrerad del av insolvensrätten, desto troligare att tvisten faller under 

undantaget. Att insolvensförfarandet endast påverkar vem talerätten tillfaller kan inte anses vara 

tillräckligt. För de tre typfallen innebär detta att den enda relevanta gränsdragningen för 

behörighetsfrågan som sådan, är den som gjorts mellan en obligationsrättslig talan och en 

sakrättslig talan – gränsdragningen mellan typfall 2 och 3. Att talan sker i samband med ett 

insolvensförfarande, alltså en talan som omfattas av typfall 1, påverkar således inte vilka 

unionsrättsliga regler som är tillämpliga. Den enda funktionen Insolvensförordningen fyller i 

                                                
140 Mål C-295/13, H v HK (ECLI:EU:C:2014:2410) p 21–24. 
141 Ovan not 134. 
142 Se Mellqvist s 155. 
143 Virgos-Schmit-rapporten p 196 samt Illmer i Dickinson & Lein s 70f. Visserligen talas däri om actio pauliana 
men institutet får anses omfatta en svensk återvinningstalan enligt KonkL, jfr Göransson, Återvinning utom 
konkurs, s 19 not 5. EU-domstolen har i linje med resonemanget ansett att behörighet att pröva en återvinningstalan 
tillkommer huvudkonkurslandet, se målen C-339/07, Christopher Seagon v Deko Marty Belgium NV. 
(ECLI:EU:C:2009:83) och C-328/12, Ralph Schmid v Lilly Hertel (ECLI:EU:C:2014:6). 
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sammanhanget, som ska diskuteras nedan under kapitel 5, är att placera hemvist för konkursen 

– något som indirekt fyller en funktion i sammanhanget. 

 

4.2 Bryssel I-förordningens tillämplighet på typfall 2 och 3 

4.2.1 Materiellt tillämpningsområde enligt art 1 – anmärkningar 

Gränsdragningen som gjorts mellan en talan som sker i anslutning till ett insolvensförfarande 

och en talan som sker helt fristående från ett insolvensförfarande, är alltså inte av betydelse för 

frågan om Bryssel I-förordningens tillämplighet. De tre typfallen kan i detta hänseende därför 

decimeras till två: en talan som avser obligationsrätt och en talan som avser sakrätt. Den 

delfråga som återstår gällande Bryssel I-förordningens tillämplighet är om typfall 2 och 3 

omfattas av förordningens tillämpningsområde. 

Att förordningen omfattar en talan som avser obligationsrätt råder det inga tvivel om. 

Området hör till själva privaträttens kärna i de flesta medlemsländer. Förordningen innehåller 

dessutom uttryckliga behörighetsbestämmelser som reglerar om en talan som avser avtal.144  

Sakrätten är, till skillnad från obligationsrätten, ett rättsområde där det inte ansetts vara 

lämpligt att tillerkänna parterna någon större avtalsfrihet och som präglas av tvingande 

lagstiftning och stark anknytning till nationell rätt.145 Trots sakrättens egenart och det faktum 

att förordningen inte innehåller några särskilda regler som behandlar sakrätt i lös egendom, har 

i svensk doktrin utgångspunkten varit att sakrätt i lös egendom omfattas av Bryssel I-

förordningens tillämpningsområde. Någon närmare motivering för ett sådant ställningstagande 

har inte givits.146 

 

4.2.2 Materiellt tillämpningsområde enligt art 1 – sakrätt i lös egendom 

Det finns flera indikationer på att en talan avseende sakrätt i lös egendom omfattas av Bryssel 

I-förordningen. Vad gäller den autonoma definitionen av privaträttens område har det 

konstaterats att tvister mellan privatpersoner regelmässigt faller under förordningen. Till en 

början kan ledning sökas i de undantagna områdena som uppräknas i art 1.2. 

Det går här att peka på två omständigheter som tyder på att sakrätter omfattas. För det första 

sägs ingenting uttryckligen om att området skulle vara undantaget från förordningen. För det 

andra görs i art 1.2(a) ett undantag från förordningens tillämpningsområde gällande makars 

                                                
144 Se artiklarna 7.1(a), 17 och 18 där det uttryckligen talas om talan som avser avtal. 
145 Håstad s 16 not 4 och Millqvist s 20. 
146 Hellner listar Bryssel I-förordningen i rutan för behörighetsregler under sakrätt i lös egendom i sin tabell över 
behörighets- och lagvalsregler, se Hellner, Sverige, EU och den internationella privaträtten, SvJT 2011, s 392. 
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förmögenhetsförhållanden. Den svenska språkversionen av förordningen återspeglar inte vad 

som här eftersöks. Ledning får istället sökas i den engelska språkversionen. Enligt domstolens 

fasta praxis ska vid tolkning av förordningen alla språkversioner beaktas.147 I den engelska 

versionen undantas från förordningen ”[…] rights in property arising out of a matrimonial 

relationship […]”. Att endast rights in property som följer av äktenskap undantas från 

förordningen skulle då innebära att det motsatsvis kan argumenteras för att rights in property 

rent generellt, som har sin grund i andra rättsförhållanden, faller under förordningen. En 

liknande utgångspunkt har också tagits i doktrin.148 

I förordningen finns dessutom regler för talan avseende en tvistemålstalan på äganderättslig 

grund om att återfå ett kulturföremål enligt definitionen i artikel 1.1 i Rådets direktiv 93/7/EEG 

av den 15 mars 1993 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en 

medlemsstats territorium.149 Regeln ger behörighet till domstolarna i det land där egendomen 

befinner sig vid tidpunkten för talans väckande. Behörigheten avser alltså en talan in rem 

avseende en viss avgränsad kategori föremål eftersom talan måste grunda sig på äganderätten 

till föremålet.150 Regeln ger uttryck för en särreglering avseende en speciell typ av föremål. Det 

faktum att en sådan regel tagits in i förordningen måste emellertid anses tyda på att liknande 

tvister avseende lös egendom rent generellt omfattas av förordningen. Även om begreppet 

äganderättslig grund sannolikt är att tolka autonomt, måste det anses omfatta en sakrättslig talan 

generellt då en sådan har som syfte att lösa kolliderande anspråk grundade på äganderätten till 

ett föremål. 

 Ytterligare en omständighet som talar för att en talan avseende en sakrätt rent generellt 

omfattas av förordningen är den exklusiva behörighetsregeln i art 24.1. Nämnda bestämmelse 

reglerar behörighet att pröva en talan som avser sakrätt i fast egendom. Här används 

uttryckligen begreppet sakrätt, och i den engelska språkversionen begreppet rights in rem. Att 

unionslagstiftaren uttryckligen reglerat behörigheten att pröva en talan som avser sakrätt i fast 

egendom, tyder på att det har funnits en avsikt att inordna sakrätten rent generellt under Bryssel 

I-förordningens tillämpningsområde. Visserligen kan motsatt ståndpunkt intas, alltså att 

artikeln indikerar att endast vissa väl avgränsade sakrätter omfattas av förordningen. Mot 

                                                
147 Mål C-296/95, The Queen v Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU TABAC SARL, The Man in 
Black Ltd, John Cunningham (ECLI:EU:C1998:152). 
148 Se Magnus/Mankowski/Rogerson, Brussels I Regulation (2nd ed 2012) art 1 note 13: ”Litigation between private 
individuals generally falls within the scope of the Regulation as such cases relate to property rights (författarens 
kursiv) […]”. 
149 Rådets direktiv 93/7/EEG av den 15e mars 1993 om återlämnande av kulturföremål som olovligen förts bort 
från en medlemsstats territorium (OJ L 74/74, 27/03/1993, p 12–18). 
150 Rogerson i Dickinson & Lein s 175f. 
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bakgrund av att vissa lösa föremål omfattas och att vissa sakrätter undantagits, framstår en 

sådan tolkning emellertid som mindre trolig. 

Begreppet sakrätt som det används i art 24.1 har givits en autonom definition. Genom att 

analysera denna definition, kan man få vägledning om vad som faller under förordningens 

tillämpningsområde när det gäller sakrätter rent generellt och inte endast i fast egendom. 

I den officiella kommentaren till Brysselkonventionen som utarbetades vid Danmarks, 

Storbritanniens och Irlands tillträde till konventionen, definierades begreppet in rem som 

gällande inte bara mot motparten i avtalet, utan också mot hela världen.151 Den viktigaste 

följden av en sådan rättighet sades vara att rättighetsinnehavaren kan kräva att saken ska ges 

upp av var och en som inte har en rätt som föregått rättighetsinnehavarens egen rätt. I 

definitionen omnämndes även principen om numerus clausus och användandet av rättigheter 

som säkerhet i egendom.152 EU-domstolen har tyvärr i sin definition av begreppet i art 24 fastnat 

i en cirkeldefinition genom att den definierat omfattningen med hänvisning till själva begreppet 

in rem.153 Det är därför nödvändigt att falla tillbaka på den definition som gjordes i den officiella 

kommentaren, vilket innebär att det i Bryssel I-förordningen går att skilja mellan rättigheter in 

personam och rättigheter in rem – alltså i princip samma skiljelinje som finns i såväl svensk 

som i tysk och engelsk rätt mellan sakrätt och obligationsrätt. Definitionen i rapporten framstår 

i sammanhanget som auktoritativ eftersom EU-domstolen i sin praxis har hänvisat till den.154 

Det avgörande är alltså mot vem rättigheten kan göras gällande. Om en rättighet kan göras 

gällande mot varje potentiell tredje man, omfattas den av begreppet. Unionslagstiftaren verkar 

ha haft för avsikt att låta begreppet få en vid omfattning som i princip omfattar varje talan 

avseende en enligt svensk rätt giltig säkerhetsrätt. Avsikten kan knappast ha varit att sådana 

rättigheter till enbart fast egendom ska anses omfattas av förordningens tillämpningsområde. 

Då skulle inte behovet ha funnits av att uttryckligen klargöra att rättigheter till egendom på 

grund av just specifikt äktenskapsförhållanden inte omfattas av förordningen. Slutsatsen måste 

alltså vara att en talan som avser en sakrätt och som inte uttryckligen är undantagen genom 

uppräkningen i art 1.2 omfattas av förordningens tillämpningsområde. 

  

                                                
151 Schlosser-rapporten p 166. 
152 Schlosser-rapporten p 166. 
153 Se p 11 i mål C-115/88, Reichert v Dresdner Bank (ECLI:EU:C:1992:149): ”[…] actions which seek to 
determine the extent, content, ownership or possession of immovable property or the existence of rights in rem 
therein and to provide the holders of those rights with the protection of the powers which attach to their interest”. 
154 Se p 14 i mål C-292/93, Lieber v Göbel, (ECLI:EU:C:1994:241). 
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5 Behörighet avseende typfallen enligt Bryssel I-

förordningen 
5.1 Huvudregeln i art 4 om svarandens hemvist 

5.1.1 Allmänt 

Förordningens huvudregel för behörighet slås fast i art 4. Regeln innebär att talan mot den som 

har hemvist i en medlemsstat – oavsett nationstillhörighet – endast får väckas vid domstol i 

denna medlemsstat. Avvikelse från huvudregeln får bara ske i enlighet med vad som stadgas i 

förordningen. Enligt EU-domstolens praxis är kärandens hemvist inte relevant för fastställandet 

av behörighet enligt förordningen.155 Motsatsvis följer då också att förordningen är tillämplig 

när en käranden utan hemvist i en medlemsstat väcker talan mot en svarande med hemvist i en 

medlemsstat.156 Det ska också anmärkas att bestämmelsen inte reglerar vilken av de nationella 

domstolarna i en medlemsstat som är behörig att pröva en tvist.157 

Anknytningskriteriet om svarandens hemvist valdes som huvudregel av flera skäl. Principen 

var internationellt erkänd och det skulle därför finnas en ”vana” hos medlemsstaternas 

domstolar att tillämpa den.158 Principen har sitt ursprung i den romerska maximen om actor 

sequitor forum rei. Motivet bakom att käranden ska anpassa sig efter svaranden har sin grund i 

att det är mer praktiskt att uppträda som svarande vid domstolen där ens hemvist är beläget.159 

Svaranden anses i detta sammanhang generellt vara i den svagare positionen av de två parterna 

och förtjänar då att kompenseras genom att bli instämd där hemvist finns.160 Förordningen ger 

ett antal andra syften bakom huvudregeln. För det första finns en strävan att det ska finnas en 

anknytning mellan de förfaranden som omfattas av förordningen och medlemsstaternas 

territorium. Förordningen är därför materiellt tillämplig när svaranden har hemvist i en 

medlemsstat.161 För det andra bör behörighetsbestämmelserna vara förutsebara. Detta kräver då 

att reglerna bygger på svarandens hemvist.162 

                                                
155 Mål C-412/98, Group Josi Reinsurance Company SA v Universal General Insurance Company (UGIC) 
(ECLI:EU:C:2000:399). 
156 Ovan not 155. 
157 Jenard-rapporten p 18. 
158 Jenard-rapporten p 19 samt mål C-440/97, GIE Groupe Concorde v The Master of the vessel ’Suhadiwarno 
Panjan’ (ECLI:EU:C:1999:456). 
159 Se bl a målen C-26/91, Jacob Handte & Co v Traitements Mécano-chimiques des Surfaces SA 
(ECLI:EU:C:1992:268) p 14 och C-256/00, Besix SA v Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co 
KG (WABAG) (ECLI:EU:C:2002:99) p 52. 
160 Mål C-295/95, Farrell v Long (ECLI:EU:C:1997:168). 
161 Ingresspunkt 13 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
162 Ingresspunkt 15 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
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Regelns tvingande natur framkommer genom att art 5 stadgar att en talan mot den som har 

hemvist i en medlemsstat endast får väckas vid domstol i en annan medlemsstat med stöd av 

bestämmelserna i förordningen. Systemet med behörighetsreglerna i förordningen var redan 

från början tänkt att utgöra ett slutet system, inom vilket inget utrymme för 

lämplighetsöverväganden beträffande behörigheten enligt förordningen skulle få finnas.163 En 

nationell domstol får inte vidta några åtgärder som innebär en bedömning av huruvida det är 

lämpligt att en tvist prövas av en annan medlemsstats domstolar.164 Det har också kommit att 

innebära att en nationell domstol inte kan avsäga sig sin behörighet av den anledning att den 

anser att en annan nationell domstol – inom eller utom EU – skulle vara bättre lämpad att pröva 

tvisten, den s k forum non conveniens-doktrinen.165 

I artikeln klargörs också att i synnerhet de nationella bestämmelserna om domstols 

behörighet inte får användas mot en svarande med hemvist inom unionen. Alla personer med 

hemvist inom unionen åtnjuter alltså ett slags privilegium ur behörighetsperspektiv – ett 

privilegium att alltid omfattas av förordningens regler när en presumtiv kärande vill väcka talan. 

 

5.1.2 Huvudregeln tillämpad på typfallen – utgångspunkter 

De följder huvudregeln om svarandens hemvist får avseende de tre typfallen är i teorin enkla 

att utreda. Om en talan väcks mot en svarande med hemvist inom unionen – oavsett om det rör 

sig om en privatperson eller juridisk person – ska detta ske i den medlemsstat där svaranden 

har hemvist. Denna huvudregel kommer alltid att kunna tillämpas, oavsett vilka särskilda 

behörighetsregler som kan komma att bli tillämpliga på typfallen. Det finns här alltså ingen 

anledning att göra åtskillnad mellan typfallen baserat på vad talan avser, utan snarare utifrån 

mot vem talan väcks. 

Prövningen av vilken nationell domstol som är behörig kommer då utgå från om det är en 

privatperson eller en juridisk person som är svaranden. Vad gäller privatpersoner stadgar art 62 

att bedömningen om svaranden har hemvist i en medlemsstat ska göras enligt lex fori. Vid 

bedömningen av om en svarande har hemvist i Sverige, kommer alltså de nationella 

domstolarna att tillämpa svensk rätt. Vid bedömningen av om en svarande har hemvist i t ex 

Tyskland, ska en svensk domstol då tillämpa tysk rätt. Artikeln är alltså en av de få artiklar som 

innehåller begrepp som inte definieras autonomt i förordningen. Att utifrån förordningen utröna 

var huvudregeln tillåter att talan väcks mot en fysisk person är därför i teorin inte svårt. 

                                                
163 Schlosser-rapporten p 97. 
164 Mål C-159/02, Turner v Grovit, Harada Ltd & Changepoint SA (ECLI:EU:C:2004:228). 
165 Mål C-281/02, Owusu v Jacksson p 46. 
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Bedömningen är också förutsebar på så sätt att den – gällande hemvist i en specifik medlemsstat 

– kommer att ske utifrån samma regler oberoende av var bedömningen görs. 

 

5.1.3 Huvudregeln tillämpad på typfall 1 – insolvensförordningens indirekta betydelse 

Större anledning finns att uppehålla sig vid bedömningen av hemvist för juridiska personer. 

Oavsett om motparten är en fysisk eller juridisk person, kommer alltid åtminstone ena parten i 

typfall 1 att vara något annat än en fysisk person, nämligen konkursboet. Utgångspunkt får tas 

i art 63, som ställer upp ett autonomt begrepp gällande juridiska personers hemvist. 

Förordningen innehåller däremot ingen definition av begreppet juridisk person som sådant. En 

organisation som av en nationell rättsordning erkänns som en juridisk person måste under alla 

omständigheter anses omfattas av artikeln. Artikel 63 har även ansetts vara tillämplig på vissa 

organisationer utan status som juridisk person enligt nationell rätt, t ex offene 

Handelsgesellschaft i Tyskland.166 Att underkänna en sådan organisations status skulle även 

kunna stå i konflikt med principen om ömsesidigt erkännande. 

För svensk rätts del gäller i allt väsentligt att det är vedertaget att betrakta konkursbo som en 

självständig juridisk person, men viss försiktighet är påkallad och varje situation bör analyseras 

var för sig.167 I vilket fall kan boet rent praktiskt företa rättshandlingar, exempelvis uppträda 

som part i rättegång. Detta har länge även gällt för utländska konkursbon, som ansetts ha 

rättskapacitet och partshabilitet i Sverige och därvid tillhöra konkurslandet.168 

Artikel 63 ställer upp tre alternativa grunder för en juridisk persons hemvist: det stadgeenliga 

sätet, huvudkontoret eller platsen för den huvudsakliga verksamheten. För ett konkursbo måste 

då någon av dessa orter utgöra hemvist. Det bestäms av Insolvensförordningen, eftersom ett 

insolvensförfarande inom unionen måste väckas i enlighet med bestämmelserna i förordningen. 

När förfarandet väl har inletts får orten där behörighet för inledandet av insolvensförfarandet 

prövas mot art 63. Insolvensförordningen får därigenom indirekt betydelse för fastställandet av 

behörigheten enligt Bryssel I-förordningen när ett konkursbo är svarande, genom att reglera var 

ett insolvensförfarande får inledas. Hur väl detta förhållande rimmar med motivet bakom 

                                                
166 Magnus/Mankowski/Vlas, Brussels I Regulation (2nd ed 2012) art 60 note 8. 
167 Welamsson s 95 f. 
168 Se NJA 1945 s 488: En rysk privatbank hade efter ryska revolutionen av de sovjetiska myndigheterna upplösts 
och bankens egendom hade nationaliserats. Styrelseledamöterna hade därefter i Paris utövat viss verksamhet i 
syfte att avveckla rättsförhållandena. Genom beslut av fransk domstol försattes verksamheten i konkurs. Fråga 
uppstod då om konkursboet ägde partsbehörighet i rättegång vid svensk domstol. Eftersom konkursboet enligt 
fransk rätt ägde behörighet att föra talan inför domstol, erkändes det sådan behörighet även i Sverige. Tydligen 
skulle det utifrån detta gå att dra slutsatsen att ett konkursbo hör till konkurslandet, se Bogdan s 143. Att 
konkursboet hör till konkurslandet är i sig logiskt och föga kontroversiellt, men att utläsa att konkursboet har 
hemvist i det land där konkursen initierats är en relativt långtgående slutsats utifrån de knappa domskälen. 
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huvudregeln om svarandens hemvist i Bryssel I-förordningen kan diskuteras. Förordningens 

huvudregel i art 4 syftar till att skapa förutsebarhet avseende var en presumtiv part kan väcka 

talan respektive bli instämd. Syftet förverkligas knappast genom att Bryssel I-förordningen 

behöver kompletteras av Insolvensförordningen. 

I princip är två platser aktuella för att utgöra ett insolvensförfarandes hemvist. Behörighet 

att inleda ett insolvensförfarande tillkommer nämligen två platser. Enligt 

Insolvensförordningen art 3.1 finns behörighet att inleda ett huvudinsolvensförfarande hos 

domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium platsen för gäldenärens huvudsakliga 

intressen finns. För juridiska personer ska sätet anses utgöra denna plats, om inte annat visas. 

Formuleringen av anknytningskriteriet har gjorts med hänsyn till universalitetsprincipen och en 

önskan att finna anknytning till en enda stat med uteslutande av alla övriga stater, främst för att 

uppnå förutsebarhet.169 Det sägs inte uttryckligen att ett sådant förfarande omfattar samtliga 

gäldenärens tillgångar inom unionen. Att så likväl är fallet följer indirekt av art 17, där det 

framgår att ett beslut varigenom ett insolvensförfarande inleds har samma verkan i alla andra 

medlemsstater som det har i inledningsstaten. 

Den andra möjliga platsen för inledandet av ett insolvensförfarande, tillkommer enligt art 

3.2 domstolarna i en annan medlemsstat än den i vilken gäldenären har sina huvudsakliga 

intressen, om gäldenären har ett driftställe i denna stat. Ett sådant territoriellt förfarande 

omfattar uttryckligen endast tillgångar inom den staten där det territoriella förfarandet inleds. 

I de flesta fall kommer alltså hemvist för ett insolvensförfarande att vara beläget på den plats 

där den juridiska personen i insolvens hade sitt säte innan insolvensförfarandet inleddes. För en 

fysisk person i insolvens behöver inte hemvist före insolvensen och platsen för de huvudsakliga 

intressena, alltså där insolvensförfarandet inleds, nödvändigtvis sammanfalla. 

Den tredje bedömningsgrunden i art 63 om plats för huvudsaklig verksamhet kan även den 

tänkas vara problematiskt i sammanhanget. Det går att tänka sig situationer där 

insolvensförfarandet huvudsakligen bedrivs på en annan plats än platsen där säte eller hemvist 

tidigare fanns. Det går rent utav att tänka sig att verksamheten bedrivs på en annan plats än 

orten för inledandet av insolvensförfarandet. Ett territoriellt insolvensförfarande kan också 

tänkas ligga till grund för bedömningen av var hemvist ska anses befinna sig. Var hemvist för 

t ex ett konkursbo kommer att finnas, är alltså beroende av de konkreta omständigheterna i det 

enskilda fallet. Att tillämpa behörighetsreglerna korrekt i en situation där ett konkursbo är 

svarande liknar närmast en mardröm ur ett systematiskt hänseende. 

                                                
169 Mellqvist s 106f. 
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5.2 Särskild behörighet enligt Bryssel I-förordningen 

5.2.1 Allmänt 

Om bestämmelserna i avsnitt 2–7 i förordningen medger att en talan väcks mot en svarande i 

en annan medlemsstat än den i vilken svaranden har hemvist, finns ytterligare behöriga 

domstolar. Bestämmelserna är inte tvingande i den bemärkelsen att käranden berövas 

valmöjligheten att väcka talan vid domstol där svaranden har hemvist, trots att särskild 

behörighet föreligger för annan domstol. Systemet motiveras av att vissa tvister innefattar en 

nära anknytning mellan tvisteföremålet och domstolen med hänsyn till tvistens art. En nära 

anknytning mellan tvisten och domstolen säkerställer ökad rättssäkerhet och förhindrar att 

svaranden kan stämmas i en domstol i en medlemsstat som rimligen inte går att förutse samt 

underlättar en korrekt rättskipning.170 EU-domstolen har vid upprepade tillfällen betonat denna 

önskan om närhet mellan tvisten och domstolen som ska pröva tvisten.171 I många fall är 

domstolen som har en nära koppling till omständigheterna i fallet väl lämpad att pröva en tvist. 

Det kan i många fall vara lättare för denna domstol att höra vittnen och ta upp bevisning, och 

den har i de flesta fall bättre kännedom om lokala förhållanden. Geografisk närhet allena, 

motiverar dock inte alltid en särskild jurisdiktion. Om en domstol är bättre lämpad än den 

domstol där svaranden har hemvist, är det svårt att se varför käranden har givits en valmöjlighet. 

Det är även svårt att ställa upp kriterier som skapar en närhet mellan alla aspekter av en tvist 

och domstolen. En önskan att kompensera för den fördel svaranden har genom huvudregeln i 

art 4 ligger sannolikt även bakom systemet. 

 

5.2.2 Särskild behörighet avseende typfallen – anmärkningar 

Innan de särskilda behörighetsgrunderna behandlas mera ingående, är det av vikt att göra några 

påpekanden av processuell art. Det rör gränsdragningen mellan typfallen som avser obligations- 

respektive sakrätt. De olika behörighetsgrunderna i förordningen innehåller begrepp, såsom 

avtal och skadestånd. Kvalifikationsfrågan blir därför av stor vikt när det ska avgöras vilka 

tvister som omfattas av de olika behörighetsgrunderna. Inte minst får detta betydelse för 

gränsdragningen mellan typfall 2 och typfall 3 eftersom det som skiljer dem åt är en 

gränsdragning mellan två rättsområden, sakrätt och obligationsrätt. För att avgöra om särskild 

                                                
170 Se ingresspunkterna 15 och 16 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
171 Se målen C-386/05, Color Drack GmbH v Lexx Internation Vertriebs GmbH (ECLI:EU:C:2007:262), C-
204/08, Rehder v Air Baltic Corporation (ECLI:EU:C:2009:439), C-381/08, Car Trim GmbH v KeySafety Systems 
Srl (ECLI:EU:C:2010:90) och C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH v Silva Trade SA 
(ECLI:EU:C:2010:137). 
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behörighet föreligger för något av typfallen, måste det undersökas om talan kan inordnas under 

något av begreppen som används i förordningen. Då visar sig vilka domstolar som i respektive 

typfall, utöver den vid svarandens hemvist, som eventuellt har behörighet. Typfall 1 har i 

sammanhanget inte någon självständig betydelse eftersom typfallet har ansetts omfattas av 

Bryssel I-förordningens behörighetsregler. Det finns alltså anledning att inordna en tvist med 

samband till ett insolvensförfarande även under antingen typfall 2 eller 3 för att undersöka om 

särskild behörighet föreligger. Synsättet ligger till grund för varför endast typfall 2 och 3 

uttryckligen har nämns. Typfall 1 kan därför närmast ses som en överordnad kategori tvister. 

 

5.2.3 Särskild behörighet avseende typfall 2 och 3 – gränsen mellan sakrätt och obligationsrätt 

Frågan har tilldragit sig intresse särskilt vad gäller den exklusiva behörigheten avseende sakrätt 

i fast egendom enligt art 24. Problemet har där varit att göra åtskillnad mellan en talan som 

grundar sig på en sakrätt och en talan som grundar sig på en obligationsrätt – skillnaden mellan 

en rättighet in rem och en rättighet in personam. Eftersom det gällande typfall 2 och 3 rör sig 

om samma gränsdragning, med den enda skillnaden att sakrätten avser lös egendom istället för 

fast egendom, är domstolens överväganden av betydelse även här. Av EU-domstolens praxis 

följer att inte varje talan som avser en sakrätt faller under artikeln. Talan måste avse fastställelse 

av omfattningen eller beskaffenheten av äganderätten eller egendomen, besittningen till sådan 

egendom eller av huruvida det finns annan sakrätt knuten till denna egendom samt att 

tillförsäkra innehavaren av dessa rättigheter skydd för de befogenheter som är knutna till 

rättigheten.172 Det är emellertid inte tillräckligt att talan avser sakrätten. Istället måste talan 

grundas på en sakrätt och inte på en obligationsrätt.173 

Det är inte helt klart hur denna gränsdragning ska göras eller vad domstolen anser med att 

talan måste grundas på en sakrätt. Att exempelvis hävande av ett avtal eller liknande frågor inte 

grundas på sakrätten är tydligt. Det kan inte vara helt avgörande om det som talan ska fastställa 

även gäller gentemot tredje man. Sakrättsliga verkningar gentemot tredje man förutsätter en 

giltig obligationsrätt mellan parterna. Men alla frågor mellan parterna avser inte heller avtalet 

enligt EU-domstolens praxis. Detta utgör ett problem i sammanhanget, eftersom vissa saker 

kan anses höra till sakrätten nationellt, men inte nödvändigtvis enligt en autonom unionsrättslig 

                                                
172 Se målen C-518/99, Gaillard v Chekili (ECLI:EU:C:2001:209), C-292/93, Lieber v Göbel & Göbel 
(ECLI:EU:C:1994:241) och C-294/92, Webb v Webb (ECLI:EU:C:1994:193). 
173 Målen Gaillard v Chekili p 16, Webb v Webb p 14 och Lieber v Göbel p 13. 
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definition.174 Svåra gränsdragningsproblem kan här uppstå avseende en talan mellan parterna i 

ett avtal, när talan strikt sett inte grundar sig på obligationsrätten. Ett exempel skulle vara 

situationen att en köpare enligt svensk nationell rätt väcker talan mot en säljare om bättre rätt 

till viss egendom och åberopar att separationsrätt har gått förlorad till följd av bristande 

specialitet eller medgivande till förfogande. En talan som rör sakrättsliga rättsverkningar av 

avtalet får anses vara en obligationsrättslig talan. Rättsverkningar till följd av avtalsrättslig 

ogiltighet är nämligen något som anses höra till frågor avseende avtalet enligt 

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

lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen)175. De två förordningarna ska enligt ingressen 

kongruera, varför en sådan fråga troligen får anses vara av obligationsrättslig art enligt Bryssel 

I-förordningen.176 Osäkerheten kommer dock kvarstå tills domstolen utvecklar sin tolkning av 

gränsdragningen, särskilt avseende en talan där bristande specialitet görs gällande. 

Problematiken ska inte överdrivas eftersom en sådan talan endast kan ske mellan parterna i 

avtalet. Under alla omständigheter är det nog lämpligare att bedöma många av frågorna som 

obligationsrättsliga. Det kan framstå som hårklyveri ur kvalifikationssynpunkt, men t ex frågor 

om medgivande till förfogande kan ofta anses vara frågor som innefattar tolkning eller utfyllnad 

av avtalet. En försiktig utgångspunkt får tills vidare tas i vem rättigheten görs gällande mot. 

Görs den gällande mellan parterna i ett avtal, kommer det i det flesta fall röra sig om en 

obligationsrätt, medan en talan gentemot tredje man kommer röra sig om en sakrätt. Hänsyn 

måste dock tas till vilka rättsverkningar som inträder och vad talan faktiskt innebär. 

Denna praxis kan inte läsas fristående från hur reglerna beträffande en talan som avser avtal 

i förordningen har tolkats. Poängen här är dock att EU-domstolen i sin bedömning av om en 

talan avser en sakrätt eller en obligationsrätt lagt särskild vikt vid vad talan grundar sig på. Om 

en talan grundar sig på en sakrätt i lös egendom, är det osannolikt att EU-domstolen skulle anse 

att talan omfattas av de behörighetbestämmelser som reglerar en talan som avser avtal. Vad 

denna praxis illustrerar är domstolens tillvägagångssätt för att göra gränsdragningar mellan 

                                                
174 Högsta Domstolen har i NJA 2005 s 498 belyst detta förhållande: I rättsfallet yrkade ena parten om fastställande 
av bättre rätt till en fastighet på grund av överenskommelse att motparten skulle förvärva fastigheten för kärandens 
räkning. Talan avsåg en sakrätt eftersom den avsåg fastställande av äganderätten till egendomen. Frågan var 
emellertid om talan grundade sig på sakrätten eftersom Högsta Domstolen i ett antal avgöranden behandlat frågan 
om det sakrättsliga skyddet för sådan dold äganderätt som åberopades i målet och därvid bl a uttalat att sådan 
äganderätt inte är en äganderätt i vanlig mening utan får anses utgöra endast ett obligationsrättsligt anspråk mot 
den öppne ägaren. Talan bedömdes grunda sig på en sakrätt, trots att så förmodligen inte var fallet enligt nationell 
rätt. Rättsfallet visar på en viss diskrepans som kan uppstå mellan kvalifikationsfrågan nationellt och autonomt 
unionsrättsligt. 
175 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (OJ L 177, 04/07/2007, p 6–16). 
176 Se ingresspunkt 7 i Rom I-förordningen. 
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olika särskilda behörighetsregler i förordningen. Det viktiga är alltså att se till grunden för talan 

och vad denna grund innebär. 

När begreppet avtal används i förordningen uppstår frågan om hur en domstol ska behandla 

omständigheter av betydelse för behörighetsfrågan och begreppet, när omständigheterna är 

tvistiga mellan parterna. EU-domstolen har valt att förlita sig på en påståendedoktrin som 

innebär att en domstol inte behöver ge sig in på en prövning i sak, utan i princip kan godta 

kärandens påståenden, dock med beaktande av svarandens bestridanden.177 Domstolen ska göra 

sin egen, självständiga kvalifikation av talan utifrån de omständigheter käranden anför.178 Det 

spelar alltså i princip ingen roll hur käranden väljer att utforma sin talan, eftersom domstolen 

har att göra sin egen tolkning av omständigheterna. Att någon av omständigheterna som ska 

subsumeras under begreppet i art 7 om uppfyllelseforum är tvistig mellan parterna utesluter 

alltså inte behörighetsregelns tillämpning redan av den anledning att svaranden bestrider 

existensen av omständigheten. Problematiken finns inte gällande begrepp som sakrätt och 

obligationsrätt eftersom det endast är gällande avtal det skulle vara möjligt att förhindra en talan 

genom att bestrida avtalets existens. 

 

5.2.4 Uppfyllelseforum enligt art 7.1 

Den kanske viktigaste bestämmelsen om särskild behörighet i Bryssel I-förordningen återfinns 

i art 7.1. Artikeln reglerar forum solutionis – behörighet att pröva en talan som avser avtal. 

Syftena bakom artikeln sammanfaller med syftena bakom systemet med särskild behörighet. 

En viktig skillnad gentemot huvudregeln i art 4 är att art 7 även reglerar den lokala behörigheten 

inom medlemsstaten eftersom artikeln hänvisar till domstolen vid uppfyllelseorten.179 

Artikeln är utifrån sin ordalydelse endast tillämplig på en talan mot en person som har 

hemvist i en medlemsstat. Av ordalydelsen följer också att behörighet enligt artikeln endast kan 

tillkomma domstolarna i en annan medlemsstat än domstolarna i den medlemsstat, i vilken 

svaranden har hemvist. 

Systematiken i art 7.1 kan vid en första anblick verka förvirrande. Enligt art 7.1(a) 

tillkommer behörigheten att pröva en talan som avser avtal domstolen vid uppfyllelseorten. För 

vissa typer av avtal – avtal om försäljning av varor och utförande av tjänst – specificeras sedan 

                                                
177 Mål C-375/13, Kolassa v Barclays Bank plc (ECLI:EU:C:2015:37) p 61–63. 
178 Mål C-548/12, Martin Brogsitter v Fabrication de Montres Normandes EURL and Karsten Fräßdorf 
(ECLI:EU:C:2014:148). Inte ens bestridande av själva avtalet spelar någon roll eftersom domstolen här tillämpar 
separabilitetsdoktrinen, se mål C-38/81, Effer SpA v Hans-Joachim Kantner (ECLI:EU:C:1982:79) p 7. 
179 Magnus/Mankowski/Mankowski, Brussels I Regulation (2nd ed 2012) art 5 note 3. 
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i art 7.1(b) vad som ska anses vara uppfyllelseorten såvida inte annat har avtalats. Av art 7.1(c) 

följer att de avtal som inte specificeras i 7.1(b), eller för den händelse att uppfyllelseorten som 

specificeras i art 7.1(b) är belägen utanför någon av medlemsstaterna, behandlas enligt art 

7.1(a). 

Artikeln ska enligt EU-domstolens praxis i princip tolkas autonomt.180 Tolkningen ska 

härvid ske med beaktande av förordningens syfte och systematik. I likhet med de övriga 

särskilda behörighetsgrunderna utgör artikeln ett undantag från huvudregeln i art 4.181 Detta 

förhållande mellan artiklarna får anses tala för en snäv tolkning av art 7, särskilt som syftet med 

huvudregeln i art 4 är att en svarande ska kunna förutse vid vilka domstolar denne kan bli 

instämd. Emellertid måste var och en av de särskilda behörighetsgrunderna i art 7 bedömas var 

för sig utifrån sitt syfte. Att de inte ska få inkräkta på huvudregeln är givet, men de kan inte 

heller ges en alldeles för snäv tolkning till men för syftet med bestämmelserna, utan snarare 

tillåtas fungera fritt inom de gränser de givits genom förordningstexten.182 Den uppräkning som 

görs i artikeln är enligt EU-domstolens praxis uttömmande, vilket innebär att nya grunder inte 

kan införas på grund av nära anknytning eller liknande i det enskilda fallet men också att den 

domstol som pekas ut inte förlorar sin behörighet bara för att en annan domstol skulle ha en 

närmare anknytning.183 

Den väsentliga avgränsningen av artikelns tillämpningsområde är att talan ska avse avtal. 

Detta är av betydelse för typfall 2, alltså en talan som grundar sig på obligationsrätten. 

Begreppet har givits en autonom tolkning och har i princip avgränsats negativt: artikeln 

omfattar inte en situation i vilken det inte föreligger någon förpliktelse som en part frivilligt 

åtagit sig gentemot en annan.184 Att begreppet fått en autonom definition innebär inte per 

                                                
180 Mål C-34/82, Martin Peters Bauunternehmung GmbH v Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging 
(ECLI:EU:C:1983:87) p 10. Domstolen hänvisade i målet endast till begreppet talan som avser avtal, men den 
autonoma tolkningen får anses gälla hela artikeln. 
181 Mål C-189/08, Zuid-Chemie BV v Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA (ECLI:EU:C:2009:475) p 21 jämfört 
med mål C-189/87, Kalfelis v Bankhaus Schröder, Münchmayer, Hengst and Co. (ECLI:EU:C:1988:459) p 8 samt 
ingresspunkt 15 i 2012 års Bryssel I-förordning. Den svenska språkversionen av förordningen är aningen 
missvisande eftersom den engelska versionen talar om well-defined situations medan den svenska talar om 
”bestämda fall”. En viss nyansskillnad får anses finnas här. En mer lämplig översättning hade varit ”väl avgränsade 
fall”. 
182 Mankowski för en väl utvecklad diskussion angående hur snäv tolkning artikeln ska ges i 
Magnus/Mankowski/Mankowsk, Brussels I Regulation (2nd ed 2012) art 5 note 9–14 som ligger i linje med den 
inställning som här intas. 
183 Målen C-89/91, Shearson Lehmann Hutton Inc v TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und 
Beteiligungen mbH (ECLI:EU:C:1993:15) p 15, C-51/97, Réunion européenne SA v Spliethoff’s 
Bevrachtningskantoor BV and the Master of the Vessel Ablasgrach V002 (ECLI:EU:C:1998:509) p 16 och C-
288/92, Custom Made Commercial Ltd v Stawa Metallbau GmbH (ECLI:EU:C:1994:268) p 21. 
184 Målen C-32/82 Peters och C-26/91, Jakob Handte & Co GmbH v Traitements mécano-chimiques des surfaces 
SA (ECLI:EU:C:1992:268) p 15. 
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automatik att de frågor som anses vara av obligationsrättslig karaktär enligt svensk rätt faller 

utanför. Problem uppstår först om den autonoma definitionen är snävare än den inhemska. 

Den autonoma negativa definitionen av begreppet måste därför utvecklas. En första 

iakttagelse är att förpliktelsen måste vara frivillig, av egen vilja.185 Detta är inte särskilt märkligt 

eftersom avtalsprincipen utgör en huvudprincip enligt de flesta rättsordningar. Vad som 

däremot skiljer sig från t ex svensk rätt är att det inte krävs två stycken viljeförklaringar i form 

av anbud och accept. Det är i princip tillräckligt att svaranden har skapat en viss anknytning till 

domstolsorten genom att frivilligt åta sig att uppfylla något slags förpliktelse där, annars hade 

det räckt att bestrida avtalet för att sätta artikeln ur spel.186 Det måste alltså gå att identifiera 

något slags rättslig förpliktelse. Att det för artikelns tillämplighet räcker att det går att identifiera 

en frivillig rättslig förpliktelse gör att artikeln får ett brett tillämpningsområde jämfört med 

nationell obligationsrätt. Frågor som inte hör till obligationsrätt i vissa nationella rättsordningar 

kan därför omfattas av artikeln. För typfallens del innebär detta i princip att alla frågor som 

anses vara obligationsrättsliga i svensk rätt kommer att omfattas av artikeln. Svensk rätt ställer 

upp strängare krav för att det ska röra sig om ett avtal, eftersom det måste finnas något slags 

partsvilja, om än inte uttryckt. Eftersom den autonoma definitionen är vidare än den inhemska, 

är det svårt att se att frågor gällande ett förbehåll i ett avtal mellan två parter faller utanför 

artikeln. 

Definitionen är inte tillräckligt vid för att det som enligt de här uppställda typfallen faller 

under sakrätten, riskerar att omfattas. När tredje man väcker talan mot en av avtalsparterna, kan 

det knappast anses röra sig om någon förpliktelse som svaranden frivilligt åtagit sig gentemot 

käranden. Förpliktelsen måste helt enkelt gälla mellan käranden och svaranden. EU-domstolen 

har till och med ansett att ett anspråk från en underleverantör gentemot tillverkaren faller 

utanför artikelns tillämpningsområde.187 Att det måste finnas en frivilligt åtagen rättslig 

förpliktelser mellan just parterna upprätthålls alltså strikt. Givetvis gäller att käranden och 

svaranden inte nödvändigtvis måste vara de ursprungliga parterna, mellan vilka förpliktelsen 

åtagits. Så länge förpliktelsen frivilligt åtagits från början, kan någon annan träda in i parts 

ställe, till och med ofrivilligt genom t ex succession eller subrogation.188 Att tredje man har ett 

med en av de ursprungliga avtalsparterna kolliderande obligationsrättsligt anspråk är emellertid 

                                                
185 Mål C-419/11, Česká spořitelna as v Gerald Feichter (ECLI:EU:C:2013:165) p 46. 
186 Målen C-375/13, Harald Kolassa v Barclays Inc (ECLI:EU:C:2015:37) p 38–39 och C-38/81, Effer SpA v 
Hans-Joachim Kantner (ECLI:EU:C:1982:79) p 6–7. 
187 Mål C-26/91 Handte p 16. 
188 Lehmann i Dickinson & Lein s 145. 
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en annan situation än att denna tredje man trätt in i någon av de ursprungliga parternas 

avtalsposition. 

Slutligen måste talan avse avtalet. Även detta ger artikeln en vid omfattning. Den rättsföljd 

käranden vill uppnå genom sin talan verkar inte behöva ha åtagits specifikt av svaranden, eller 

följa uttryckligen av avtalet. EU-domstolen har ansett att begreppet talan avser avtal omfattar 

en talan om bristande uppfyllelse av ett avtal, och det är även troligt att en talan om skadestånd 

till följd av ett ogiltigt avtal eller en negativ fastställelsetalan om att ett avtal är ogiltigt omfattas 

av artikeln.189 Om dessa två senare aspekterna omfattas skulle många problematiska situationer 

gällande typfallen elimineras. Artikeln skulle då omfatta den situationen att en part gör gällande 

att separationsrätt gått förlorad på grund av avtalsrättslig ogiltighet, eftersom detta trots allt är 

en fråga som avser avtalet. Viss gränsdragningsproblematik skulle alltså delvis undvikas av att 

EU-domstolen tolkar obligationsrätten vidare än hur den har tolkats i nationell rätt. 

 

5.2.5 Förhållandet mellan uppfyllelseforum i art 7.1 och deliktforum enligt art 7.2 

En talan som avser den obligationsrättsliga sidan av ett förbehåll har konstaterats falla under 

art 7.1 och begreppet talan som avser avtal. En talan som avser den sakrättsliga sidan av 

förbehållet kan däremot inte anses falla under begreppet. Mellan tredje man och en av parterna 

till avtalet rör det sig inte om någon rättslig förpliktelse som frivilligt iklätts av parterna. Inte 

heller kan tredje man anses ha succederat en av parterna och befinna sig i dennes plats i de 

ursprungliga parternas avtalsförhållande. Det är en uppenbar skillnad mellan att hävda bättre 

rätt på grund av kolliderande obligationsrättsliga anspråk och att ha trätt in i en av partens ställe 

och hävda att äganderätten övergått enligt det ursprungliga avtalet eller på annan grund 

hänförlig till detta. 

Innebär detta att en talan avseende den sakrättsliga sidan inte omfattas av någon av Bryssel 

I-förordningens särskilda behörighetsbestämmelser? Närmast till hands ligger att anta att en 

sådan talan skulle kunna omfattas av art 7.2 som avser en talan om utomobligatoriskt ansvar. 

Det råder nämligen ett speciellt förhållande mellan behörighetsgrunderna i art 7.1 och art 7.2. 

Den senare behörighetsgrunden omfattar enligt sin svenska ordalydelse en talan som avser 

skadestånd. Bestämmelsens utformning i den svenska språkversionen återspeglar inte riktigt 

dess tillämpningsområde. I den engelska språkversionen avgränsas tillämpningsområdet genom 

uttrycket matters relating to tort, delict or quasi-delict. EU-domstolen har definierat 

omfattningen av begreppet skadestånd utanför avtalsförhållanden, och samtidigt förhållandet 

                                                
189 Lehmann i Dickinson & Lein s 146. 
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till art 7.1. I likhet med begreppet talan som avser avtal ska begreppet tolkas autonomt och 

anses omfatta varje talan som syftar till att gentemot en svarande göra gällande ansvar som inte 

är hänförligt till ett avtal enligt art 7.1.190 Artikeln omfattar såväl en positiv som en negativ 

fastställelsetalan.191 Begreppet utgör alltså i princip motsatsen till begreppet talan avser avtal, 

eftersom en talan som avser skadestånd utanför avtalsförhållande omfattar de fall där det inte 

finns någon rättslig förpliktelse som frivilligt åtagits mellan parterna. Av detta följer också att 

det inte ska finnas något utrymme för överlappning mellan de två artiklarna. Om en talan faller 

under art 7.1 kan den inte samtidigt falla under art 7.2. Vid en första anblick verkar det därför 

som om varje talan som syftar till att fastställa ansvar och som inte omfattas av art 7.1, omfattas 

av art 7.2. 

Det är här viktigt att återigen betona den olyckliga utformningen av det svenska begreppet 

talan som avser skadestånd. Det är nämligen tydligt att begreppet inte kan ges samma innebörd 

som den som tillmäts begreppet skadestånd enligt nationell svensk rätt.192 Frågan blir då om en 

talan mellan tredje man och ena parten i ett avtal gällande ett förbehåll kan anses gälla 

fastställandet av ansvar i den mening som EU-domstolen tillskrivit art 7.2. 

Det kan knappast ha varit meningen att varje talan som inte avser avtal, avser vad som i 

förordningen benämns skadestånd utanför avtalsförhållanden. Det har argumenterats för att 

begreppet inte ska tolkas alltför extensivt och anses omfatta en talan som t ex avser obehörig 

vinst, negotiorum gestio eller återställande av egendom.193 Att tolka målet Kalfelis194 

motsatsvis skulle vara att utsträcka tillämpningen alltför långt. Domen säger inte någonting om 

vilka typer av talan som ska anses omfattas av artikeln utan endast att artikeln omfattar en talan 

som avser att fastställa ansvar och som inte är en talan som avser avtal. Trots detta framstår det 

utifrån EU-domstolens resonemang som att art 7.2 faktiskt omfattar dessa typer av talan. Vidare 

har anförts att begreppet då även skulle omfatta en talan i syfte att vindicera egendom.195 Här 

framkommer tydligt det faktum att EU-domstolen betonat att begreppet ska tolkas autonomt. 

                                                
190 Mål C-189/87, Athanasios Kalfelis v Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co (ECLI:EU:C:1988:459) p 
17, se även målen C-261/90, Reichert & Kochler v Dresdner Bank AG (ECLI:EU:C:1992:149), C-96/00, Rudolf 
Gabriel (ECLI:EU:C:2002:436), C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA v Heinrich Wagner Sinto 
Maschinenfabrik GmbH (HWS) (ECLI:EU:C:2002:499) samt C-548/12, Marc Brogsitter v Fabrication de 
Montres Normandes EURL & Karsten Fräßdorf (ECLI:EU:C:2014:148). 
191 Magnus/Mankowski/Mankowsk, Brussels I Regulation (2nd ed 2012) art 5 note 190–191. 
192 Jfr Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law, s 48f: ”It would probably be more 
appropriate to replace 'tort, delict or quasi-delict' in the wording of article 5(3) with 'non-contractual liability'; an 
action by a sub-buyer of goods against the manufacturer [...] or an action based on negotiorum gestio do not, for 
example, really deal with any tort or delict, even though they seem to fall within the field of application of article 
5(3) because they are not based on any contractual obligation freely assumed between the parties.” 
193 Magnus/Mankowski/Mankowski, Brussels I Regulation (2nd ed 2012) art 5 note 197. 
194 Se ovan not 190. 
195 Magnus/Mankowski/Mankowski, Brussels I Regulation (2nd ed 2012) art 5 note 198. 
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En sådan talan kvalificeras sannolikt väldigt olika i medlemsstaterna, men detta skulle alltså 

spela mindre roll. Det går därför inte att sätta ett likhetstecken mellan begreppet skadestånd, 

som EU-domstolen tolkar det, och ett skadeståndbegrepp som kännetecknas av att det innefattar 

ett element av just ersättning för skada. EU-domstolen ser snarare art 7.2 som en bestämmelse 

som omfattar en talan i syfte att göra gällande ansvar, oavsett vilka medel som används för att 

genomdriva ansvaret som görs gällande. Något annat skulle vara att begränsa syftena bakom 

artikeln enligt domstolens sätt att se på saken. Kanske har EU-domstolen utläst detta delvis ur 

att artikeln hänvisar till plats där skada kan inträffa, vilket indikerar att ersättning för inträffad 

skada inte är avgörande för artikelns tillämpning. En talan skulle med ett sådant synsätt kunna 

avse i princip vad som helst så länge käranden gör gällande ansvar som inte är kontraktuellt. 

Det har även framhållits att det finns vissa typer av talan som har kopplingar till ett avtal, 

men som ändå inte faller under begreppet talan som avser avtal av den anledning att talan inte 

förs mellan avtalsparterna.196 Tolkningen av begreppet får anses relativt väl beskriva hur det 

förhåller sig med en talan mellan tredje man och en part till ett avtal innehållande ett förbehåll, 

alltså en talan som omfattas av typfall 3. En sådan talan skulle då enligt det ovan anförda vara 

att bedömda enligt art 7.2 eftersom den inte faller under art 7.1 och de båda artiklarna utesluter 

varandras samtidiga tillämpning. 

Resonemanget har dock ifrågasatts med hänvisning till EU-domstolens praxis. Domstolen 

har nämligen ansett att en actio paulienne inte omfattas av art 7.2.197 Anledningen till att 

resonemanget ifrågasatts med hänvisning till praxis är att en sådan talan inte avsåg att göra 

gällande något ansvar i egentlig mening, utan endast syftade till att fastställa att egendom i 

framtiden kunde återvinnas.198 Det väsentliga i påpekandet får anses vara att det i en sådan 

situation inte handlar om att på något sätt göra gällande ansvar, även om ett sådant potentiellt 

ansvar inte hade varit att hänföra till frivilligt åtagna förpliktelser mellan parterna. Vad en sådan 

talan snarare syftar till är att fastslå att en av gäldenären företagen handling saknar verkan mot 

borgenären, vilket inte skulle handla om ansvar. 

Samma sak borde gälla generellt för en talan som avser sakrätt i lös egendom, och då även 

de sakrättsliga aspekterna av ett förbehåll. Oavsett hur domstolen väljer att se på en talan mellan 

tredje man och en av avtalsparterna, kan den knappast hävda att talan syftar till att fastställa 

ansvar på något sätt. Det enda parterna vill uppnå är att utifrån de regler som bestämmer vad 

                                                
196 Briggs & Rees, Civil Jurisdiction and Judgments, s 218 med hänvisning till mål C-167/00, Verein für 
Konsumenteninformation v Karl-Heinz Henkel (ECLI:EU:C:2002:555). 
197 Mål C-261/90 Reichert v Kochler. 
198 Briggs s 257. 
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som gäller för kolliderande anspråk få det fastställt att bättre rätt föreligger. Det kan inte anses 

vara lämpligt att försöka utsträcka tillämpningsområdet för art 7.2 alltför långt enbart i syfte att 

skapa behörighet för en annan domstol än den som är behörig enligt förordningens huvudregel. 

Här måste erinras att de särskilda behörighetsreglerna har karaktär av undantag från 

huvudregeln. Även om reglernas karaktär av undantag inte ska inverka menligt på deras 

respektive tillämpningsområde, får ett sådant synsätt anses ligga utanför de ramar som givits 

genom förordningen. Slutsatsen skulle alltså bli att behörighet att pröva en talan som avser den 

sakrättsliga sidan av ett förbehåll endast följer av huvudregeln. 

 

5.3 Schematisk sammanställning av forumreglerna i Bryssel I-förordningen 
Efter att ha behandlat de olika behörighetsreglerna i Bryssel I-förordningen har alltså vissa 

slutsatser dragits gällande vilka behörighetsregler som är tillämpliga på de typfallen. För att 

enklare kunna diskutera lämpligheten i det system av tillämpliga behörighetsregler som har 

konstruerats löpande i kapitlen 4 och 5 följer nedan en schematisk sammanställning över vilka 

regler som är tillämpliga på typfallen. På så sätt ges en överblick över vad som framkommit. 

Till en början med kan konstateras att typfall 1 kan placeras som en överordnad kategori för 

typfall 2 och 3. Att typfallet kan beskrivas som överordnat är på grund av att det inom ramen 

för typfallet teoretiskt kan finnas situationer av såväl obligationsrättslig, som sakrättslig 

karaktär. Reglerna som är att tillämpa på en talan som sker i samband med ett 

insolvensförfarande finns trots allt i Bryssel I-förordningen, alltså i samma förordning som 

reglerna för typfall 2 och 3. Något åtskiljande från de andra två typfallen behöver inte göras 

förrän längre ned i den schematiska uppställningen, gällande hur hemvist bedöms. 

Under typfall 1 måste en gränsdragning göras mellan typfall 2 och typfall 3. En talan som 

avser den obligationsrättsliga sidan av ett förbehåll kommer nämligen att aktualisera två 

alternativa behörighetsregler: huvudregeln i art 4 samt den särskilda behörighetsregeln i art 7.1. 

En talan som avser den sakrättsliga sidan av ett förbehåll kommer däremot endast att omfattas 

av huvudregeln i art 4. Detta är den i särklass viktigaste gränsdragningen när det gäller 

situationer som kan aktualiseras vid användandet av förbehållsklausuler. 

Betydelsen av typfall 1 återkommer sedan vid bedömningen av hemvist för 

insolvensförfarandet som träder istället för en privatperson eller en juridisk person. Detta skiljer 

sig från vad som gäller för typfall 2 och 3. Skillnaden ligger i att Insolvensförordningen får 

indirekt betydelse för var hemvist för förfarandet kan placeras enligt Bryssel I-förordningen. 



 63 

 
Fig 1: Schematisk sammanställning över Bryssel I-förordningens behörighetsregler tillämpade på 

typfallen.  
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6 Exkurs – behörighetsfrågans reglering i nationell rätt 
6.1 Inledning 
Ett av de huvudsakliga syftena med Bryssel I-förordningen är att skapa ett system av 

gemensamma behörighetsregler. Genom detta system ska den fria rörligheten på unionens inre 

marknaden stärkas. En viktig beståndsdel i detta system är en genomgående strävan att undvika 

användandet av medlemsstaternas interna – ibland exorbitanta – behörighetsregler. Som 

huvudregel gäller emellertid detta endast när svaranden har hemvist i en medlemsstat. I övriga 

situationer har anknytningen till förordningen och behörighetsreglerna upptagna däri ansetts 

vara så ”svag” att medlemsstaterna kan fortsätta använda sig av sina interna bestämmelser.199 

När en tvist saknar denna anknytning till förordningen kan alltså medlemsstaternas interna 

bestämmelser reglera frågan om var behörig domstol finns. Främst rör det sig här om situationer 

där svaranden i en tvist inte har hemvist eller centrum för huvudsakliga intressen inom Bryssel 

I-förordningens respektive Insolvensförordningens geografiska tillämpningsområden. 

Merparten av nu aktuella tvister omfattas av de unionsrättsliga internationellt privat- och 

processrättsliga instrumenten. Generellt har de nationella interna behörighetsreglerna idag liten 

betydelse. Reglernas betydelse har inskränkts till att i princip uteslutande omfatta situationer 

helt utan anknytning till EU. 

En redogörelse för interna nationella regler görs därför i sammanhanget snarast i egenskap 

av en exkurs. En sådan exkurs fyller här två huvudsakliga syften. För det första bidrar den till 

att ge en heltäckande bild av regleringen på området. Den kompletterar det övriga materialet 

genom att belysa regleringen av de situationer som inte omfattas av den unionsrättsliga 

regleringen. För det andra utgör en sådan exkurs material för en rättslig analys. De 

unionsrättsliga reglerna föregicks av respektive medlemsstats interna reglering och dessa regler 

har därför sannolikt påverkat utformningen av den unionsrättsliga regleringen. Inte minst gäller 

detta om en särskild situation, t ex behörighet för sakrättsliga tvister i lös egendom, ännu inte 

reglerats på unionsrättslig nivå. Frågans reglering i medlemsstaternas interna rätt kan då ge 

insikt om varför en motsvarande unionsrättslig reglering saknas. Motiv bakom nationella 

regleringar skänker den rättsliga analysen ett ytterligare djup genom att sådana motiv kan 

jämföras med motiv på unionsrättslig nivå och ge argument för och emot ett eventuellt 

införande av nya särskilda behörighetsregler i t ex Bryssel I-förordningen. 

 

                                                
199 Jfr ingresspunkt 13 och 14 i 2012-års Bryssel I-förordning. 
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6.2 Behörighetsfrågans reglering i svensk rätt 

6.2.1 Allmänt om betydelsen av forumreglerna i RB 

När det inte finns några lagfästa regler att tillgå på grund av att Brysselinstrumenten inte är 

tillämpliga eller saknar reglering av den aktuella frågan200, får med viss försiktighet ledning 

sökas i de svenska forumreglerna. Forumreglerna, som främst återfinns i 10 kap RB, reglerar 

endast den lokala behörigheten inom Sverige. Tanken bakom en analog tillämpning är att om 

en tvist har en så nära anknytning till en viss svensk domstols domsaga att denna domstol är 

behörig enligt de interna forumreglerna, har saken med all sannolikhet även en så stark 

anknytning till Sverige att ett svenskt rättskipningsintresse generellt kan anses föreligga.201 

Det gäller i princip att i varje enskild situation utvärdera om en forumregel lämpligen kan 

ge vägledning i behörighetsfrågan. Det bör här undersökas om det vid forumregelns utformning 

tagits hänsyn till den internationellt processrättsliga problematiken. Beaktas bör också om de 

praktiska avvägningar och värderingar som ligger bakom regeln kan åberopas även vid 

lösningen av behörighetsfrågan.202 

Sambandet mellan svensk domsrätt och forumreglerna i RB kan tyckas uppenbart, eftersom 

domsrätt knappast hade varit meningsfull utan en lokalt behörig domstol. Forumreglerna kan 

dock vara så vidsträckt formulerade att de enligt sin ordalydelse täcker situationer, där svensk 

domsrätt inte borde föreligga. Som alltid vid tillämpning utanför en rättsregels kärnområde, kan 

avvikelser både i utökande och i inskränkande riktning vara påkallade. 

På senare år har även förekommit en viss analog tillämpning av Brysselinstrumentens regler, 

vilka i några fall har ansetts ge utryck för vad som numera är internationellt vedertagna 

principer i fråga om kompetenskonflikter mellan domstolar i olika länder.203 En sådan 

tillämpning är dock föga användbar när Bryssel I-förordningen saknar särskild reglering 

avseende en viss typ av tvist. En huvudregel gällande svarandens allmänna forum finns ju även 

att tillgå i svensk rätt. Att det skulle finnas en allmän princip enligt vilken reglerna skulle vara 

analogt tillämpliga har dessutom senare förnekats av Högsta Domstolen.204 En sådan analog 

                                                
200 Jfr art 6 i Bryssel I-förordningen. Artikeln hänvisar till nationell rätt utom i vissa särskilt undantagna fall. Detta 
är viktigt att notera eftersom en praktisk följd av detta är att frågan indirekt regleras genom förordningen och 
erkännande och verkställighet då ska ske i enlighet med bestämmelserna i förordningen. 
201 Bogdan s 115. 
202 Dennemark s 52–65. 
203 Se bl a NJA 1994 s 81 och NJA 2001 s 800. 
204 Se NJA 2007 s 482. Högsta Domstolen har dock nyligen i rättsfallen NJA 2013 s 22 och NJA 2013 s 31 på 
felaktiga grunder ”analogt” tillämpat Insolvensförordningens behörighetsregler. I målen ansåg Högsta Domstolen 
att förordningens regler inte var tillämpliga eftersom ingen av svarandena hade hemvist i Sverige. Emellertid följer 
av EU-domstolens praxis i mål C-328/12, Ralph Schmid v Lilly Hertel (ECLIS:EU:C:2014:6), att förordningen är 
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tillämpning måste alltså ske med stor försiktighet, dels därför att de svenska reglerna ofta skulle 

kunna tillämpas vilket skulle inskränka Brysselinstrumentens starka ställning, dels därför att en 

sådan tillämpning är logisk endast i den mån den åtföljs av en motsvarande tillämpning av 

Brysselinstrumentens regler om erkännande och verkställighet. En analog tillämpning av de 

senare reglerna har i doktrin ansetts vara utesluten.205 En dom som inte kan verkställas skänker 

parterna föga glädje. Det framstår som slöseri med skattebetalarnas pengar att handlägga sådana 

tvister i svensk domstol. Sådana analogier bör därför inte ske. 

 

6.2.2 Svarandens allmänna forum enligt 10 kap 1 § RB 

Precis som i Bryssel I-förordningen återfinns i svensk rätt en huvudregel om svarandens 

allmänna forum i 10 kap 1 § RB. Enligt regeln är laga domstol i allmänhet rätten på den ort, där 

svaranden har hemvist. Syftena bakom regeln är desamma som syftena bakom den motsvarande 

regeln i Bryssel I-förordningen. Regeln har minskat avsevärt i betydelse eftersom 

tillämpligheten förutsätter att svaranden har hemvist i Sverige. Bestämmelsen i 10 kap 1 § RB 

tillämpas då inte eftersom en svarande med hemvist i Sverige även har hemvist i en EU-

medlemsstat, vilket gör att Bryssel I-förordningens regler ska tillämpas. Bestämmelsen reglerar 

då endast den lokala behörigheten inom Sverige. Bestämmelsen är alltså i princip inte möjlig 

att tillämpa analogt. 

 

6.2.3 Förmögenhetsforum enligt 10 kap 3 § RB 

Av större betydelse i sammanhanget är förmögenhetsforum i 10 kap 3 § RB. Bestämmelsen 

innebär att den, varmed även avses utländska juridiska personer, som inte har känt hemvist i 

Sverige i tvist rörande betalningsskyldighet kan stämmas här om svaranden har egendom i riket. 

Reglerna får anses vara ”fientliga” mot utländska svarande, eftersom bestämmelserna gör det 

möjligt att tvinga personer med hemvist – eller säte för juridiska personer – utomlands att såsom 

svarande föra en process i Sverige även när ett mer naturligt forum tillhandahålls i svarandens 

hemvisstat.206 

Återigen ska påpekas att en domstol alltid kan avvisa målet eftersom det rör sig om en analog 

tillämpning av en forumbestämmelse. Det ska dock understrykas att reglerna kan utnyttjas även 

av en utländsk kärande. En domstol bör därför inte utan vidare förklara sig obehörig i situationer 

                                                
tillämplig även om svaranden saknar hemvist i en medlemsstat, jfr här EU-domstolens praxis i mål C-281/02, 
Owusu v Jackson (ECLI:EU:C:2005:120). 
205 Bogdan s 118. 
206 Dennemark s 67f. 
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där det finns sakliga skäl att talan prövas i Sverige. Under alla omständigheter krävs att en 

utländsk svarande invänder att det utgör en orimligt hård belastning att föra processen i 

Sverige.207 

Särskilt viktigt i sammanhanget är att svaranden enligt forumregelns andra mening får 

stämmas i Sverige när tvisten rör här befintlig lös egendom. För att detta forum rei sitae ska 

finnas tillgängligt, krävs att tvisten avser själva egendomen och inte exempelvis betalning av 

köpeskilling för densamma.208 Rekvisitet ”rör lös egendom” bör inte skilja sig märkbart från 

det som gäller enligt Bryssel I-förordningen. Viss svårighet vad gäller gränsdragningen kan 

givetvis uppstå även här. Generellt kan avgränsningen göras på samma sätt som tidigare – alltså 

genom att undersöka vad talan grundar sig på. Skillnaden är att kvalifikation här kan ske 

uteslutande enligt svensk rätt. En talan som rör själva egendom, alltså äganderättens omfattning 

eller sakrättsliga spörsmål, skulle då omfattas av forumbestämmelsen. Frågor hänförliga till 

obligationsrätten omfattas däremot inte av densamma. Det är alltså viktigt att notera skillnaden 

mellan det forum som reglerar tvist rörande betalningsskyldighet och tvist avseende lös 

egendom. Tvister om bättre rätt till egendom eller andra sakrättsliga anspråk faller enbart under 

10 kap 3 § RB andra meningen.209 

Vad som faller under den första meningen är däremot aningen oklart. En positiv 

fastställelsetalan gällande betalningsskyldighet omfattas emellertid under alla omständigheter. 

Således kan inte alla obligationsrättsliga tvister omfattas av det allmänna förmögenhetsforumet. 

Regeln i första stycket har motiverats av exekutionshänsyn. I förarbetena betonades att det 

är av vikt att den som inte har hemvist i Sverige kan sökas på ort där personen har egendom.210 

Några hänsyn om att det ur utredningshänsyn skulle vara enklare att pröva tvisten där 

egendomen finns, verkar alltså inte ha gjort sig gällande vid regelns införande. Synpunkten 

finner stöd i det faktum att enbart utmätningsbar egendom har ansetts kunna grunda behörighet 

i praxis.211 Om endast exekutionshänsyn ligger bakom forum rei sitae är svårt att säga. I doktrin 

                                                
207 Dennemark s 67f. 
208 Se NJA 2006 s 354. 
209 Dennemark s 165. 
210 NJA II 1943 s 99. 
211 Se främst NJA 1981 s 386: egendom tillhörig en svarande som befann sig tillfälligt i Sverige ansågs inte kunna 
grunda svensk behörighet. Det är öppet för diskussion huruvida det var det faktum att egendomen inte var 
utmätningsbar eller att svaranden befann sig just tillfälligt i Sverige som var avgörande, jfr Pålsson s 69. Emellertid 
har i ett antal rättsfall egendom utan förmögenhetsvärde inte ansetts kunna grunda behörighet, se främst NJA 1988 
s 440 och NJA 1998 s 361. Denna senare praxis får anses tyda på att det det faktum att svaranden i 1981 års fall 
endast tillfälligt befann sig i Sverige starkt påverkade utgången i målet. Högsta Domstolen har nyligen meddelat 
prövningstillstånd för att pröva frågan om bestämmelsen om förmögenhetsforum i 10 kap 3 § RB kan grunda 
behörighet i ett fordringsmål där svarandens tillgångar i Sverige utgörs av ett banktillgodohavande om 888 kr, se 
HD:s mål Ö 357-15. 
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har hävdats att regeln skulle vara tillämplig utan krav på att egendomen är utmätningsbar, har 

förmögenhetsvärde, att äganderätten som är omtvistad är obegränsad, eller att tvisten ens i strikt 

mening rör ett anspråk som inte är obligationsrättsligt.212 Om dessa antaganden får anses vara 

korrekta, är det svårt att säga vilka motiv som egentligen kan sägas ligga bakom regeln. I sådana 

fall kan det inte primärt röra sig om exekutionshänsyn. Det går inte att utesluta att regeln kan 

motiveras av de processuella hänsyn som gör sig gällande vid sakrättsliga tvister avseende 

andra typer av egendom, såsom utredningshänsyn, kännedom om lokala förhållanden och 

dylikt. 

Att regeln kan grunda en vid svensk behörighet tyder på en önskan att i stor utsträckning 

vilja pröva tvister rörande egendom som befinner sig i Sverige. Bakom detta kan ligga en 

önskan att skydda äganderätt till egendom med anknytning till Sverige, eller åtminstone att i 

hög grad underkasta egendomen prövning i Sverige enligt svensk rätt. 

 

6.2.4 Kontraktsforum enligt 10 kap 4 § RB 

De tvister avseende obligationsrättsliga frågor som inte omfattas av det allmänna 

förmögenhetsforumet i 10 kap 3 § RB, kan under vissa omständigheter omfattas av 

kontraktsforum i 10 kap 4 § RB. Bestämmelsen reglerar forum för en svarande utan känt 

hemvist i Sverige när tvist gäller förbindelse eller gäld, förutsatt att förbindelsen ingåtts eller 

gälden ådragits i Sverige. Laga domstol är då domstol på den ort där förbindelsen ingicks eller 

gälden ådrogs. Av praxis framgår att frågan när en förbindelse ska anses ingången i Sverige får 

besvaras strängt efter ordalagen.213 

I doktrinen har anförts att forumregeln även skulle omfatta andra former av 

förmögenhetsrättsliga utfästelser, t ex avtal som innebär upplåtelse av sakrätt till lös egendom, 

och inte enbart obligatoriska förbindelser.214 Tvister om sådana typer av avtal faller därför 

sannolikt inte under det allmänna förmögenhetsforumet enligt 10 kap 3 § RB. Det hade annars 

inte funnits anledning att särskilt påpeka att 10 kap 4 § RB omfattar tvister utöver sådana som 

rör betalningsskyldighet. Om en förbindelse har ingåtts här kommer alla tvister rörande själva 

förbindelsen som sådan, och inte endast tvist rörande betalningsskyldigheten, att omfattas. 

                                                
212 Dennemark s 183f. 
213 Se NJA 1923 s 202, NJA 1925 s 330 och NJA 1940 s 354. Dennemark tolkar praxis som att det fordras att 
svaranden eller svarandens ombud uppehöll sig i Sverige när förbindelsen slutgiltigt ingicks. I NJA 2001 s 800 
ansågs det dock tillräckligt att både anbud och accept lämnats i Sverige, oavsett att anbudsgivaren vid tiden för 
acceptens avgivande hunnit lämna landet. Förmodligen krävs under alla omständigheter att part vid företagandet 
av sin egen avtalsgrundande handling befinner sig i Sverige, men inte nödvändigtvis att part vid motpartens 
avtalsgrundande handling befinner sig i landet. 
214 Dennemark s 189f. 
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Diskussionen om huruvida behörighetsreglerna för talan avseende utomobligatorisk skada är 

tillämpliga på en sakrättslig talan är, till skillnad från gällande Bryssel I-förordningen, inte 

relevant för svensk nationell rätts del. Forum delicti i 10 kap 8 § RB omfattar endast handlingar 

varigenom utomobligatorisk skada vållas. En tvist avseende t ex ett anspråk grundat på 

underlåtelse att fullgöra genom avtal uppkommen förpliktelse utesluter regelns tillämpning.215 

Vad som motiverat forumregeln i 10 kap 4 § RB framgår till synes inte av förarbeten eller 

doktrin. Möjligtvis kan en tanke om att skapa närhet mellan avtal och behörig domstol ligga 

bakom regeln. Emellertid måste i sådana fall lösningen att förlägga forumet till domstolen på 

den ort där parterna ingick förbindelsen ifrågasättas. Förbindelsen behöver inte ha någon 

närmare anknytning till denna ort utöver att avtalet ingicks där. Visserligen kan frågor om 

förbindelsens uppkomst enklast behandlas – utifrån processuell synvinkel – där förbindelsen 

ingicks, men långt ifrån alla potentiellt tvistiga frågor kring ett avtal är att hänföra till avtals 

ingående. 

I den romerska och germanska rätten motiverades forumet av att parterna fick anses ha slutit 

en tyst överenskommelse om att hänskjuta tvister till domstolen vid den ort där avtalet 

ingåtts.216 En sådan fingerad vilja får dock idag anses utgöra en svag motivering. Den mest 

troliga förklaringen är att behörighetsregeln vid införandet var en i utländsk rätt ofta 

förekommande regel, och att lagstiftaren då ville skapa motsvarande behörighet för svenska 

domstolar. 

 

6.2.5 Särskilt om nationell behörighet avseende typfall 1 

Den svenska insolvensrätten saknar särskilda processrättsliga regler avseende handläggningen 

av civilrättsliga tvister mellan ett konkursbo och t ex borgenär. Den enda regleringen som här 

är av intresse avseende handläggningen återfinns i 16 kap KonkL och stadgar att handläggning 

sker vid tingsrätt och enligt reglerna i RB om inte annat är särskilt angivet. En ansökan om 

konkurs görs enligt 2 kap 1 § KonkL hos den tingsrätt vid vilken gäldenären bör svara i mål om 

betalningsskyldighet i allmänhet. 

Avsaknaden av en mera ingående processuell reglering inom ramen för den svenska 

insolvensrätten innebär att en med Bryssel I-förordningen liknande ordning gäller även enligt 

svensk nationell rätt. Behörigheten att pröva en tvist mellan ett konkursbo och en borgenär, i 

vilken någon av parterna har anknytning till Sverige, kommer att regleras av samma regler som 

                                                
215 NJA II 1943 s 102. 
216 Dennemark s 187 not 4. 
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gäller för tvister frikopplade från insolvensrättsliga situationer, dvs reglerna i RB. Detta innebär 

att allmänt förmögenhetsforum, kontraktsforum och forum rei sitae är tillämpliga under samma 

förutsättningar som gäller för andra civilrättsliga tvister. Även huvudregeln i 10 kap 1 § RB om 

svarandens allmänna forum är tillämplig. Det är också i tillämpningen av denna huvudregel 

som skillnaden mot tvister frikopplade från insolvensförfaranden framträder. 

För en tvist där borgenären är svaranden, uppträder egentligen ingen skillnad gentemot andra 

tvister, eftersom borgenärens allmänna forum bestäms oberoende av vem denne har som 

motpart i tvisten. I tvister där konkursboet är svarande, måste konkursboets allmänna forum 

bestämmas på samma sätt som enligt Bryssel I-förordningen. Ett konkursbo anses enligt svensk 

processrätt vara en självständig juridisk person med processhabilitet, hemmahörande i 

konkurslandet. Enligt 10 kap 1 § RB är en juridisk persons allmänna forum förlagt till den ort 

där sätet för styrelsen finns, eller om sådant saknas, där förvaltningen sker. Eftersom ett 

konkursbo saknar styrelse får detta anses innebära att ett konkursbos allmänna forum kommer 

finnas där förvaltningen sker, såvida inte förvaltaren analogivis ses som konkursboets styrelse. 

Generellt sett kommer förvaltning ske där egendom finns, i regel där konkursförfarandet sätts i 

gång. 

Behörighet för svenska nationella domstolar att handlägga en konkurs regleras i princip 

exklusivt av Insolvensförordningen, förutsatt att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i 

en medlemsstat. I övriga fall får analogier till reglerna i RB göras.217 Skillnad brukar här göras 

på två olika typer av behörighet: behörighet avseende domicilkonkurser och behörighet 

avseende särkonkurser. En domicilkonkurs förutsätter hemvist i Sverige och grundar sig på 

universalitetsprincipen. Den omfattar därför i princip all gäldenärens egendom varhelst i 

världen denna befinner sig och utesluter alla andra jurisdiktioner.218 En svensk särkonkurs 

kräver endast behörighet grundad på förmögenhetsforum eller kontraktsforum, men omfattar i 

enlighet med territorialitetsprincipen enbart egendom som finns i Sverige.219 Den praktiska 

betydelsen av dessa analogier framstår som liten. Situationer där en konkursgäldenär saknar 

huvudsakliga intressen i en medlemsstat men trots detta har hemvist i Sverige, eller omfattas 

av de andra behörighetsreglerna i RB, kan i princip inte föreligga. 

Rent praktiskt tillämpas til syvende og sidst regeln om svarandens allmänna forum på 

konkursboet. Om konkursboet är ett utländskt sådant, saknas svensk behörighet. Tillhör 

konkursboet Sverige, finns behörighet enligt regeln. I de fall Insolvensförordningens regler inte 

                                                
217 Welamsson s 63f. 
218 Welamsson s 63f. 
219 Welamsson s 63f. 
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reglerar inledandet av ett insolvensförfarande, måste reglerna i RB tillämpas analogt i två led: 

först placeras konkursen i Sverige genom en tillämpning av antingen hemvist eller avtals- och 

förmögenhetsforum som anknytningskriterium, sedan bestäms den internationella behörigheten 

avseende konkursboet i egenskap av svarande utifrån konkursboets hemvist. Även reglerna 

avseende konkursboets hemvist har liten praktisk betydelse idag, eftersom Bryssel I-

förordningen reglerar frågan i de flesta situationerna. En granskning av hur det rent teoretiskt 

förhåller sig med behörighetsfrågan visar emellertid alltså att båda regleringar saknar 

uttryckliga bestämmelser avseende situationer där ett konkursbo är svarande i en ordinär 

civilprocess. 

 

6.3 Behörighetsfrågans reglering i två europeiska rättsordningar 

6.3.1 Tysk rätt 

De tyska nationella behörighetsreglerna återfinns i Zivilprozessordnung (ZPO). Ur svensk 

synpunkt är den tyska civilprocesslagen av intresse med hänsyn till att den, i likhet med 

regleringen i RB, inte innehåller någon direkt reglering av tysk domstols internationella 

behörighet. Flera av de i ZPO upptagna lokala forumreglerna har också tjänat såsom förebilder 

för motsvarande regler i RB.220 Svaret på när tysk behörighet föreligger har i praxis och doktrin 

sedan länge varit entydigt: viss konkret lokal anknytning måste föreligga för att domstolarna 

ska handlägga en tvist. Eftersom ZPO inte innehåller några uttryckliga, allmänna regler, finns 

inget annat alternativ än att låta gränserna för tysk domsrätt indirekt eller medelbart bestämmas 

av de interna lokala forumreglerna.221 Samma resonemang har sålunda förts i Tyskland som i 

Sverige. Om en lokal domstol är behörig, anses alltså tvisten ha så nära anknytning till landet 

att även internationell behörighet anses föreligga. Eftersom grunden för analogierna är 

densamma som inom svensk rätt, kan det antas att en försiktighet i tillämpning är att förespråka 

och att varje enskild forumregel får granskas var för sig i det enskilda fallet. 

I § 12 ZPO stadgas att en svarandes allmänna forum har behörighet att pröva alla tvister, i 

vilka svaranden kan instämmas, om ingen exklusiv behörighet regleras. Om det skulle finnas 

fler än en tillämplig forumbestämmelse stadgar § 35 ZPO att käranden får välja vid vilken av 

de behöriga domstolarna svaranden ska stämmas. I likhet med vad som gäller enligt svensk rätt 

och Brysselinstrumenten är huvudprincipen enligt tysk rätt att en svarandes allmänna forum 

utgörs av domstolen på den ort där svaranden har hemvist, vilket för privatpersoner följer av § 

                                                
220 Dennemark s 32. 
221 Dennemark s 33 noterna 69 och 70 med vidare hänvisningar. 
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13 ZPO. Svarandens nationalitet är för tillämpningen ovidkommande.222 För juridiska personer 

utgörs det allmänna forumet enligt § 17 ZPO av domstolen vid den ort där den juridiska 

personen har sitt säte, vilket in dubio är orten för förvaltningen. Bestämmelsens tillämplighet i 

tiden löper från den juridiska personens uppkomst tills det att likvidation sker eller 

rättskapaciteten på annat sätt försvinner.223 Till skillnad från svensk rätt, innehåller tysk rätt en 

bestämmelse om insolvensförvaltarens allmänna forum. Forumet sammanfaller enligt § 19a 

ZPO med behörigheten avseende insolvensförfarande, om vilken stadgas i § 35 

Insolvenzordnung (InsolvO). Behörigheten sammanfaller med svarandens allmänna forum 

enligt ZPO. Förvaltaren tar alltså över insolvensgäldenärens allmänna forum. Varje typ av talan 

som riktar sig mot förvaltaren och hänför sig till boets egendomsmassa omfattas av 

bestämmelsen.224 Regleringen innebär i praktiken att det med behörigheten förhåller sig på 

samma sätt som i svensk rätt, förutom att förvaltarens allmänna forum här uttryckligen är 

stadgat. 

Den tyska civilprocesslagen upptar också specialfora av relevans i sammanhanget. En med 

10 kap 3 § RB motsvarande bestämmelse om allmänt förmögenhetsforum för en svarande som 

saknar hemvist i landet finns i tysk rätt i § 23 ZPO. Inte heller här är tysk nationalitet en 

förutsättning för att bestämmelsen ska vara tillämplig. I praxis har bestämmelsen uttryckligen 

ansetts reglera den internationella behörigheten.225 En talan kan i en sådan situation tas upp av 

domstolen vid den ort där tillgångar finns, eller om talan avser ett förmögenhetsobjekt, av 

domstolen vid den ort där objektet befinner sig. Med tillgångar avses här i princip allt av 

förmögenhetsvärde.226 Vad gäller den andra meningen, omfattas i princip alla saker och 

rättigheter och objektet anses befinna sig där det rent fysiskt är beläget.227 

Slutligen upptas i § 29 ZPO ett uppfyllelseforum. Alla tvister rörande ett avtal eller dess 

existens får prövas av domstolen vid den ort där uppfyllelse ska ske enligt avtalet. Även detta 

forum anses reglera den internationella behörigheten och bestämmelsen omfattar i princip varje 

talan som avser ett avtal, oavsett om det rör sig om skadestånd på grund av avtalet, hävning 

eller själva avtalets existens.228 Skillnaden gentemot den svenska motsvarigheten i RB består i 

att behörigheten tillkommer domstolen vid den ort där avtalet ska fullgöras, inte domstolen vid 

                                                
222 Thomas/Putzo/Hüßtege, Zivilprozessordnung FamFG, Verfahren in Familiensachen, GVG, 
Einführungsgesetze, EU-Zivilfahrensrecht, Kommentar, s 52. 
223 Thomas/Putzo/Hüßtege s 54. 
224 Thomas/Putzo/Hüßtege s 55. 
225 Thomas/Putzo/Hüßtege s 58. 
226 Thomas/Putzo/Hüßtege s 58. 
227 Thomas/Putzo/Hüßtege s 58. 
228 Thomas/Putzo/Hüßtege s 63. 
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den ort där avtalet ingicks. De synpunkter som fördes fram gällande den svenska regleringen 

av kontraktsforum gör sig även här gällande, fast i motsatt riktning. Vissa frågor gällande ett 

avtal löses säkert enklare vid uppfyllelseorten, men kanske ej frågor om ingående och liknande. 

 

6.3.2 Engelsk rätt229 

Bortsett från reglerna i Bryssel I-förordningen regleras engelska domstolars internationella 

behörighet på två olika sätt, dels genom lagstiftningsakter, dels genom common law. Den 

huvudsakliga lagstiftningsakten på området utgörs av Civil Jurisdiction and Judgements Act 

1982 (1982 Act). Det huvudsakliga syftet med denna lagstiftningsakt var att inkorporera 

Brysselkonventionen i engelsk rätt, men akten innehåller också vissa kompletterande regler.230 

Regleringen innehåller i princip samma regler som dagens Bryssel I-förordning: huvudregeln 

är enligt konventionen svarandens hemvist och kontraktsforum är beläget till uppfyllelseorten 

för avtalet. 

På de områden 1982 Act inte är tillämplig, regleras behörighetsfrågan antingen särskilt i 

andra lagstiftningsakter eller genom common law. Många av behörighetsreglerna som följer av 

common law, har senare också blivit kodifierade genom Civil Procedural Rules (CPR). En av 

de grundläggande principerna inom common law är att en svarande som personligen kan bli 

delgiven stämning inom England, omfattas av engelska domstolars behörighet, och en 

svaranden kan dessutom underkasta sig engelska domstolars jurisdiktion även i andra fall.231 

Regeln har anor från medeltiden och bygger ursprungligen på tankegången att envar som 

uppehåller sig i landet är skyldig trohetsplikt mot landets konung.232 Vissa undantag från regeln 

finns dessutom i CPR 6. En svarande kan omfattas av engelska domstolars internationella 

behörighet trots att denne inte kan bli instämd fysisk på engelsk mark. Denna vidsträckta 

jurisdiktion vägs upp av en väl utvecklad doktrin om forum non conveniens.233 

I vissa specialfall kan alltså behörighet medges av en domstol, trots att huvudregeln enligt 

common law inte är tillämplig. Av intresse är här reglerna i CPR 6 gällande kontraktsforum och 

                                                
229 De engelska interna behörighetsreglerna är invecklade och spridda över en mängd olika lagstiftningsakter. Av 
hänsyn till det begränsade material som funnits tillgängligt och utrymmesskäl, kan inte någon helt tillfredsställande 
redogörelse för den engelska rätten ges här. De mest huvudsakliga och grundläggande reglerna kommer att 
redovisas för att ge en summarisk översikt över hur vissa grundläggande frågor reglerats i engelsk rätt. 
230 Comparative Study of ”Residual Jurisdiction” in Civil and Commercial Disputes in the EU: National Report 
for England, prepared by Chris Woodruff & Karen Reed, Maclay, Murray & Spens LLP (National Report for 
England) s 2. 
231 Se H.R.H Maharanee Seethadevi Gaekwar of Baroda v Wildenstein [1972] 2 W.L.R 1077 och Colt Industries 
Inc. v Sarlie [1966] 1 W.L.R 440 samt Plant, Blackstone´s Civil Practice, s 184. 
232 Dennemark s 38. 
233 Se bl a Spillada Maritime Corp v Cansulex Ltd [1986] UKHL 10, [1987] AC 460. 
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forum på grund av egendom belägen i England. Behörighet avseende en tvist gällande ett avtal 

kan prövas i ett antal fall, nämligen när avtalet ingicks på plats som lyder under engelsk 

domsrätt, avtalet regleras av engelsk lag, avtalet pekar ut engelska domstolar som behöriga och 

tvisten avser ett avtalsbrott som skett i England. Vidsträckt jurisdiktion föreligger alltså för 

engelska domstolar i frågor gällande avtal. Behörighet föreligger även i tvister som avser 

egendom belägen inom engelsk jurisdiktion. Denna behörighet är omfattande och gäller 

generellt för tvister som rör äganderätten till och besittningen av egendom.234 

Den engelska insolvensrätten är invecklad på det sätt att den erbjuder ett antal olika 

förfaranden, dels vissa specifika som enbart är tillgängliga för juridiska personer, dels ett 

specifikt för privatpersoner. Insolvensrätten regleras dessutom på ett antal olika ställen men 

främst i Insolvensförordningen, Cross Border Insolvency Regulation 2006, som inkorporerar 

UNCITRAL:s modellag, Insolvency Act 1986 och genom common law. De två förstnämnda 

regleringarna bygger på principen om att behörigheten förläggs dit gäldenären har sina 

huvudsakliga intressen. 

Den övriga behörighetsregleringen kan beskrivas som mycket generös för engelska 

domstolar. För fysiska personer har gällt att engelska domstolar är behöriga avseende en person 

som har hemvist i landet, som befinner sig i landet när begäran sker, som har bott i landet eller 

som under de tre senaste åren har bedrivit näringsverksamhet i landet. Vad gäller juridiska 

personer föreligger behörighet för alla som är registrerade enligt engelsk lag, men också för alla 

andra om det finns en tillräcklig koppling till landet, vilket inte ens kräver att det finns tillgångar 

i landet.235 

 

6.4 Jämförelser mellan svensk och utländsk rätt 
De nationella behörighetsreglerna i de tre länderna kan alla beskrivas som vidsträckta. De 

uppvisar många likheter. Variationer i närmare utformning förekommer dock. Särskilt gäller 

detta i förhållande till engelsk rätt som får anses vara den rättsordning som innehåller mest 

vidsträckta bestämmelser, vilket har vägts upp genom en välutvecklad doktrin om forum non 

conveniens. Svensk och tysk rätt reglerar behörighetsfrågan på i princip samma sätt, vilket är 

naturligt eftersom den tyska lagstiftningen fungerat som förebild för den svenska. Främst ligger 

skillnaden mellan de två rättsordningarna i att tysk rätt för avtal placerar behörigheten hos 

domstolen vid uppfyllelseorten och att tysk rätt upptar ett uttryckligt forum för tvister relaterade 

                                                
234 National report for England s 8. 
235 Blackstone’s Civil Practice s 186 samt Hoffmann, Fordham Law Review, Volume 64, Issue 6 1996. 
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till ett insolvensförfarande. Den uttryckliga regleringen innebär dock ingen skillnad mot vad 

som gäller enligt svensk rätt i praktiken. 

Det mest intressanta gemensamma draget består i att alla tre rättsordningar stadgar ett forum 

rei sitae för lös egendom. Behörigheten grundas på att lös egendom fysiskt befinner sig i landet. 

Motiven bakom regeln, i likhet med motiven bakom de flesta vidsträckta nationella reglerna, är 

sannolikt detsamma i alla länderna: behovet av att enkelt kunna uppnå exekution i landet. Detta 

är ett vanligt inslag i nationella behörighetsregler, eftersom verkställighet och erkännande av 

en dom utomlands inte alltid är garanterade. Det skapar ett behov av att ge nationella domstolar 

behörighet avseende egendom belägen i landet eftersom denna enkelt kan utmätas. Emellertid 

kan detta problem också undvikas genom ett allmänt förmögenhetsforum såsom i svensk och 

tysk rätt. En sådan lösning framstår som mer naturlig eftersom ett sådant forum sannolikt inte 

begränsar sig till tvister om äganderätt eller rättigheter knutna till egendomen. Det kan därför 

antas att inte endast behovet av exekution ligger bakom en regel om forum rei sitae, utan även 

andra motiv. Sådana motiv kan bestå i att det sannolikt är enklare att föra en process knuten till 

egendom på platsen där egendomen fysiskt befinner sig. En önskan om att skapa närhet mellan 

tvisteobjektet och domstolen kan alltså ligga bakom reglerna. 

Analysen ska dock inte överdrivas eftersom övriga nationella behörighetsregler ofta ger 

domstolarna behörighet avseende andra typer av talan, ofta med grund i att svaranden innehar 

egendom som fysiskt befinner sig inom landets gränser. Det kan därför tänkas att motiv om att 

processen enklare förs på platsen där egendomen befinner sig inte varit avgörande vid 

införandet, utan snarare att lagstiftaren velat klargöra att behörighet finns för tvister om själva 

egendomen. Nationella behörighetsregler tenderar att vara vidsträckta eftersom verkställighet 

och erkännande inte alltid kan garanteras utomlands och det framstår då som naturligt att 

lagstiftaren uttryckligen vill skapa behörighet avseende de flesta typer av talan. Vid 

utformningen av regeln väljs sannolikt då det anknytningsfaktum som framstår som mest 

naturligt, i detta fall fysisk närvaro av egendom, vilket försvårar analysen av motiven bakom.  
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7 Ett forum rei sitae i den europeiska internationella 

privat- och processrätten? 
”Article 5 

The following courts shall have jurisdiction: 

3. As regards rights in rem or possession in moveable property, the courts for 

the place where the property is situated,”236 

 

7.1 Den föreslagna regeln i Bryssel I-förordningen 
Såväl den svenska som de tyska och engelska rättsordningarna upptar behörighetsregler som 

grundar sig på den fysiska närvaron av lös egendom inom landets gränser. Trots att många 

medlemsstater med olika rättsliga traditioner inom nationellt stadgar liknande forumregler, har 

något sådant forum rei sitae ännu inte införts i Brysselinstrumenten. 

En sådan regel fanns dock med i förslagen som senare skulle komma att ligga till grund för 

den nuvarande Bryssel I-förordningen. Den föreslagna regeln skulle enligt sin ordalydelse ge 

icke exklusiv behörighet för domstolarna på den ort där egendomen är belägen. Behovet av att 

föra in en sådan regel diskuterades för första gången i den s k Heidelberg-rapporten.237 Förslaget 

tillkom efter en diskussion om huruvida art 7 skänker den närhet till tvisten med hänsyn till 

ekonomiska och sociala faktorer, som artikeln avser att skapa. En sådan närhet gör att det är det 

mer lämpligt för käranden att väcka talan i den medlemsstat som utpekas. Domen meddelas då 

dessutom av en domstol som är närmare belägen tillgångar av värde ur exekutionssynpunkt.238 

Medlemsstaterna var vid utarbetandet av rapporten generellt sett nöjda med de befintliga 

behörighetsgrunderna i 2001 års Bryssel I-förordning. Ett antal medlemsstater påtalade dock 

ett praktiskt behov av ett forum rei sitae. Rapportens författare ställde sig positiva till ett sådant 

forum med motiveringen att en tvist annars kunde komma att föras vid en domstol långt ifrån 

platsen där egendomen befinner sig. Bevisupptagning och exekution försvåras då, eftersom det 

rent praktiskt är svårt att vidta åtgärder beträffande lös egendom som fysiskt befinner sig på en 

avlägsen plats.239 Genom införandet av en särskild behörighetsregel skulle tillgången till 

                                                
236 Commission Proposal Brussels Ibis Regulation COM (2010) 748/3 final p 26. 
237 Heidelberg-rapporten p 152–154. 
238 Heidelberg-rapporten p 152. 
239 Heidelberg-rapporten p 153. Främst påtalades behovet från tysk sida utifrån ett icke närmare specificerat 
praktiskt behov, se Study JLS/C4/2005/03 National Report: Germany, 3rd Questionnaire, question 2.1.3. Även 
Malta och Luxemburg hade påtalat ett behov av en sådan regel med hänsyn till vissa speciella situationer, däribland 
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rättvisa i medlemsstaterna främjas. I den svenska översättningen av kommissionens grönbok 

om översyn av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande 

och verkställighet av domar på privaträttens område240 beskrevs den föreslagna regeln som en 

behörighetsregel för tvister avseende sakrätt eller besittning till lös egendom. 

Regeln mottogs med blandad entusiasm i medlemsstaterna och kom i sin ursprungliga 

utformning inte med i förordningen. Den föreslagna regeln bedömdes som särskilt värdefull 

vad gäller vissa särskilda typer av egendom.241 Den inskränktes, eller snarare omformulerades, 

under arbetet till vad som idag utgör regeln i art 7.4 om särskild behörighet avseende en 

tvistemålstalan om att återfå kulturföremål, och det har i doktrin diskuterats om det inte var 

detta förslaget syftade till från början.242 Att så skulle ha varit fallet är emellertid inte möjligt 

att utläsa endast utifrån ordalydelsen. Eftersom regeln om ett allmänt forum rei sitae uteslöts, 

riskerar en närmare analys av dess eventuella tillämpning och omfattning att bli spekulativ. 

Vissa slutsatser är dock möjliga att dra utifrån övriga delar av Bryssel I-förordningen samt den 

sparsamma diskussion som förts i doktrin. 

 

7.2 Ett forum rei sitae – en bra idé? 

7.2.1 Regelns allmänna avgränsning och motivering 

Den föreslagna regeln får antas ha varit avsedd att utgöra ett slags spegelbild av regeln gällande 

fast egendom i art 24, med den skillnaden att den föreslagna regeln avseende lös egendom inte 

skulle ha givit domstolarna i medlemsstaten exklusiv behörighet. Det hade eventuellt funnits 

en viss nyansskillnad mellan reglerna med hänsyn till att art 24 använder sig av lokutionen have 

as their object medan den föreslagna regeln hade ordalydelsen as regards. Det är dock oklart 

huruvida en sådan nyansskillnad var avsedd. I övrigt får det hållas för sannolikt att regelns 

omfattning vad gäller uttrycket sakrätt skulle ha haft samma innebörd som enligt art 24. Regeln 

hade därför kommit att omfatta just de tvister som i uppsatsen generellt har ansetts falla under 

typfall 3. Hur avgränsningen mellan fast och lös egendom var tänkt att göras, behandlades 

emellertid inte under arbetets gång. Avgränsningens närmare formulering hade dock påverkat 

regelns tillämplighet på en talan avseende sakrätt i lös egendom. 

                                                
fartygsrelaterade frågor. Många av de andra medlemsstaterna ska dessutom ha instämt i att behovet fanns vid därpå 
följande förhandlingar. 
240 Grönbok om översyn av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens område KOM (2009) 175 slutlig. 
241 Andrew Dickinson, Response to the green paper on the review of council regulation (EC) No 44/2001 on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, p 50. 
242 Magnus/Mankowski/Mankowski, Brussels Ibis Regulation (2016) art 7 note 20. 
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I nationell rätt uppställs ibland som villkor för tillämpligheten av ett forum rei sitae att 

svaranden inte har hemvist inom landet. Som skäl för en behörighetsregel med en sådan 

utformning har främst anförts, åtminstone för svensk rätts del, exekutionshänsyn. I syfte att 

underlätta exekution skulle det vara enklare att pröva en tvist på platsen där egendom befinner 

sig. Särskilt gäller detta när säkerhetsåtgärder kunnat utverkas innan en sådan tvist upptas, 

annars skulle en splittring avseende behörigheten uppstå. Utländska domar beträffande 

egendom belägen i ett annat land har i allmänhet ofta också varit svåra att verkställa. 

Protektionistiska tankar om att en inhemsk kärande generellt skulle ha lättare att processa vid 

de egna domstolarna har t ex i svensk rätt gjort sig gällande vid denna typ av 

behörighetsregler.243 Även om det inte uttryckligen angetts, är bevishänsyn troligtvis ett 

ytterligare motiv bakom ett sådant forum. Det får ofta anses enklare att uppta bevisning och 

genomföra diverse undersökningar där egendomen är fysiskt belägen. 

Eftersom en dom enligt Bryssel I-förordningen ska verkställas och erkännas på samma 

villkor inom hela unionen kan exekutionshänsyn inte på samma sätt som i nationell rätt utgöra 

ett motiv bakom ett sådant unionsrättsligt forum. Generellt anförs ofta till stöd för ett sådant 

forum att bevisupptagning underlättas av att en domstol i nära anknytning till den fysiska 

lokaliteten prövar en tvist avseende lös egendom. Tvisten kommer därför att prövas på mest 

effektivt möjliga sätt, troligtvis materiellt enligt domstolslandets egna lag enligt principen om 

lex rei sitae. Vidare har domstolarna på orten där egendomen är belägen kontroll över 

egendomen i fråga och har därför lättare att låta de rättigheter som följer av äganderätten få sin 

avsedda verkan. På det stora hela skulle alltså en mer effektiv rättskipning följa av att käranden 

– om denne så önskar – kan få en tvist prövad av en domstol där egendomen är belägen, vilket 

leder till lägre kostnader.244 Att närhet mellan tvisteföremålet och tvisten skulle främja 

förutsebarheten är ett av de uttalade syftena med den särskilda behörighetsregleringen i 

förordningen.245 

 

7.2.2 Begreppen rights in rem och moveable property i den föreslagna regeln 

Den föreslagna regeln fick utstå kritik. En första anmärkning var att den innefattade två 

begrepp, rights in rem och moveable property, som skulle behöva definieras.246 Vad gäller det 

                                                
243 Ekelöf, Rättegång II, s 27. 
244 Franzina, The proposed new rule of special jurisdiction regarding rights in rem in moveable property: a good 
option for a reformed Brussels I Regulation?, Diritto del commercio internazionale, 3/2011, s 2f. 
245 Se ingresspunkt 13 i 2012 års Bryssel I-förordning. 
246 Franzina s 5. 
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första begreppet får kritiken anses ha varit överdriven. Begreppet förekommer redan i 

förordningens art 24. En kritik mot att regeln skulle vara svårtillämpad antyder antingen att 

begreppet skulle ha behövts tolkas fristående från begreppet i art 24, eller att begreppet i art 24 

inte fått en tillfredställande tolkning. Det får hållas för sannolikt att EU-domstolen i sin 

tillämpning av regeln hade använt sig av samma definition som i art 24. I sådana fall återstår 

den senare tolkningen av kritiken, vilket gör kritiken aningen felriktad. 

Vad gäller begreppet moveable property får kritiken anses vara mer befogad. Avgränsningen 

mellan fast och lös egendom är ofta säregen för varje medlemsstats rättsordning. Vid 

utarbetandet av DCFR antogs efter komparativa studier en allmän definition av lös egendom, 

negativt avgränsad mot fast egendom.247 Att definitionen i DCFR hade använts för 

avgränsningen i förordningen är sannolikt. Det är emellertid inte säkert att det hade varit 

lämpligt att enbart avgränsa lös egendom negativt mot begreppet fast egendom i art 24. Problem 

hade kunnat uppstå gällande huruvida immateriella tillgångar skulle anses omfattas eller ej. 

Bortsett från liknande gränsdragningsproblem är det svårt att se att begreppet skulle vara 

särskilt problematiskt. Om syftet var att immateriella tillgångar eller liknande tillgångar inte 

skulle ha omfattats, skulle en enkel modifiering av den föreslagna regeln ha kunnat komma till 

rätta med svårigheterna. Domstolen skulle annars ha behövt ge vägledning om hur vissa typer 

av egendom fysiskt skulle ha lokaliserats, vilket är ett tillämpningsproblem snarare än ett 

definitionsproblem. 

 

7.2.3 Egendomens fysiska lokalisering 

Den främsta invändningen mot ett forum rei sitae får anses vara tillämpningsproblem när det 

gäller att fysiskt lokalisera egendomen som tvisten avser. Problemet gör sig dock inte gällande 

på samma sätt avseende materiella lösa saker, som avseende immateriella tillgångar. 

Visserligen går det här att tänka sig särskilda typer av egendom som hade kunnat vålla problem 

vid bestämmandet av den fysiska lokaliteten. Främst avses här samlingar av egendomsobjekt 

och egendom för vilka särskilda register existerar.248 Givetvis går det att konstruera exempel 

som vållar tillämpningsproblem gällande varje tänkbar regel, men frågan är om det ska anses 

utgöra värdefull kritik att konstruera sådana exempel, till synes enbart i syfte att kritisera regeln. 

                                                
247 Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group), Principles 
Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Annex, s 
4788. 
248 Franzina s 10. 
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Mer relevant hade varit att fråga sig vilken typ av kriterier förordningen skulle ha använt sig 

av för att fastställa den fysiska lokaliteten: en metod baserad på faktiska kriterier eller på legala 

kriterier, då båda förekommer i övriga behörighetsgrunder i art 7. Problematiken framträder 

kanske tydligare om det beaktas att lös egendom kan befinna sig under transport. Att basera en 

bedömning avseende sådan egendom på faktiska kriterier kan givetvis skapa otillfredsställande 

situationer, eftersom behörigheten då flyttar i takt med att egendomen flyttar. Samma problem 

har dock funnits vad avser art 7.1 gällande försäljning av varor och när dessa befinner sig under 

transport. Att lösa en sådan särskild situation på liknande sätt och undanta godset från 

bedömningen tills det når sin slutliga destination är här ett alternativ.249 Tätt sammanknutet med 

detta är vid vilken tidpunkt den fysiska lokaliteten ska avgöras. Troligast är att den relevanta 

tidpunkten ska anses utgöras av tidpunkten för talans väckande.250 

 

7.2.4 Problemet med forum shopping 

Den huvudsakliga invändningen, som också är relativt svår att bemöta, är att ett forum rei sitae 

öppnar upp för forum shopping.251 Genom att flytta runt egendomen inom Europa, skulle 

presumtiva parter kunna välja i vilken medlemsstat tvisten kan prövas. Huvudprincipen för 

lagvalet i många europeiska länder är att en säkerhetsrätts fortbestånd prövas enligt lex rei 

sitae.252 Därmed uppstår en möjlighet att flytta egendomen i syfte att få t ex ett förbehåll att 

upphöra.253 Lagvalsregelns utformning är givetvis ett stort problem i sammanhanget eftersom 

det för en tillfredställande kredithandel generellt krävs att parterna kan lita på att en 

säkerhetsrätt består, trots att den flyttas över gränser till en annan medlemsstat. Problemet har 

således inte endast sin grund i den föreslagna regeln, utan snarare i det faktum att det på området 

saknas enhetliga lagvalsregler, eller att det rent utav saknas enhetliga civilrättsliga regler inom 

Europa. Det är svårt att undkomma problematiken så länge som regleringen på området ser ut 

som den gör. 

Rädslan för att parter i taktiska syften ska flytta runt egendomen ska kanske inte överdrivas, 

då det många gånger kan framstå som relativt krångligt, eller åtminstone inte värt mödan, att 

flytta lös egendom enbart i syfte att skapa behörighet i en annan medlemsstat. Särskilt i 

                                                
249 Se mål C-381/08, Car Trim GmbH v KeySafety Systems Srl. 
250 Denna lösning används såväl i Bryssel I-förordningen art 7.4, som uttryckligen i flertalet europeiska 
rättsordningar. För konkret exempel, se t ex art 85 i belgiska le Code de droit international privé: ”[…]lors de 
l’introduction de la demande”. 
251 Dickinson p 50 och Franzina s 13. 
252 Snijders Access to Civil Securities and Free Competition in the EU, a Plea for One European Security Right in 
Movables. I: Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, s 156. 
253 Bogdan s 272f. 
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situationer med anknytning till insolvensförfaranden är det ett långtgående antagande att göra, 

att en förvaltare skulle flytta egendom bort från förfarandet. Givetvis kommer det alltid att 

finnas parter med illegitima syften. Det måste dock beaktas hur ineffektivt det är att behörighet 

och lagval istället inte sammanfaller. På ett område som sakrätten, som väsentligt skiljer sig åt 

medlemsstaterna emellan, kan stora problem uppstå när en domstol materiellt måste pröva en 

tvist enligt ett annat lands nationella lagar. Ansträngningen som krävs för att flytta egendom får 

då vägas mot en önskan att rättstillämpningen inte saktas ned av undersökningar av utländsk 

rätt och i värsta fall felaktiga domar. 

Värre är kanske att den önskade närheten mellan tvisten och tvisteobjektet i många 

situationer kan gå förlorad. Om närheten består i att egendomen fysiskt är belägen i en 

medlemsstat, vad händer då om en av parterna flyttar egendomen strax efter det att talan har 

väckts? Om närheten består i att egendomen befann sig på domstolsorten och i fördelarna som 

följer av detta ur bl a bevishänseende förlorar regeln mycket av sitt syfte när väl egendomen 

har flyttats. Kravet på närhet är någonting som kanske aldrig kan uppfyllas till fullo. När 

behovet av särskilda behörighetsregler diskuteras, måste kravet på närhet ändå beaktas. Att de 

särskilda behörighetsreglerna i Bryssel I-förordningen inte medför en hög grad av närhet kan 

accepteras om det sker endast undantagsvis, vilket här kanske inte är fallet. 

 

7.2.5 Kan ett forum rei sitae i Bryssel I-förordningen rättfärdigas? 

För att en regel som reglerar särskild behörighet i Bryssel I-förordning generellt ska kunna 

rättfärdigas, bör krävas att avsaknaden av en sådan regel i merparten av de situationer regeln är 

tänkt att reglera negativt påverkar kärandens möjligheter att skydda sina rättigheter och att få 

tillgång till domstolarna i medlemsstaterna. Själva grundtanken bakom systemet med särskild 

behörighet enligt förordningen är att den ska reglera ett visst antal väl avgränsade situationer 

och i dessa främja tillgången till domstolsprövning och förutsebarheten för parterna genom 

närhet mellan tvisten och domstolen som prövar tvisten. Att införa nya behörighetsgrunder när 

så inte är nödvändigt resulterar i fler situationer där gränsdragningar måste göras mellan olika 

behörighetsgrunder. De olika behörighetsgrunderna minskar då i betydelse till följd av att 

tvisterna i stor utsträckning fördelas mellan dem. Stor vikt måste läggas vid att systemet i 

Brysselinstrumenten fungerar effektivt och på så sätt bidrar till lägre kostnader och därför 

främjar handeln. 

Den slutliga avvägningen måste alltså ske utifrån om de redan befintliga 

behörighetsgrunderna är tillräckliga och om motiveringen bakom ett eventuellt forum rei sitae 

rättfärdigar dess existens. En viktig aspekt som gör sig gällande är det praktiska behovet av att 
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effektivt kunna lösa tvister gällande egendom som är belastad med säkerhetsrätter. I dagens 

globala ekonomi får gränsöverskridande säkerhetsrätter en allt viktigare roll att spela. Det har 

ifrågasatts om de, till skillnad från säkerhet i fast egendom, spelar en sådan ekonomisk roll att 

de förtjänar en egen regel om särskild behörighet.254 Även om värdet hos en enskild 

säkerhetsrätt i lös egendom vida understiger dess motsvarighet i fast egendom, är de i regel 

enklare och smidigare att använda sig av den i gränsöverskridande handel, särskilt som fast 

egendom ofta är starkt särreglerad i de flesta nationella rättsordningar. Det aggregerade värdet 

hos säkerhetsrätter i lös egendom är därför i slutändan sannolikt av så stort värde att det krävs 

ett väl fungerande tvistlösningssystem gällande dem. 

Om systemet som det ser ut idag inte fungerar på ett tillräckligt tillfredsställande sätt, finns 

det anledning att överväga införandet av en särskild behörighetsregel. En viktig aspekt att 

beakta är att en sakrättslig talan idag inte faller under någon särskild behörighetsgrund. 

Käranden har alltså, till skillnad från vid en obligationsrättslig talan, inte någon möjlighet att 

välja något forum utöver svarandens allmänna forum. Detta överensstämmer visserligen med 

hur situationen ser ut i t ex tysk och svensk rätt. Men här uppstår givetvis frågan varför käranden 

ska få välja ytterligare forum bara för att dennes talan är att kvalificera som obligationsrättslig, 

när motsvarande möjlighet inte finns avseende en sakrättslig talan. 

Den nationella rätten reglerar ofta frågan på så sätt att det endast är en svarande utan hemvist 

inom jurisdiktionen som kan bli föremål för behörighet grundad på lös egendoms fysiska 

lokalitet, vilket har sin grund exekutionshänsyn. Motsvarande problem gör sig inte i lika hög 

grad gällande inom Europa, eftersom en dom från en medlemsstat generellt ska erkännas och 

verkställas på samma villkor även i andra medlemsstater. I kritiken mot den föreslagna regeln 

om ett allmänt forum rei sitae hänvisades till en annan föreslagen regel, som liknar 

bestämmelserna i svensk och tysk rätt, där en svarande utan hemvist i unionen skulle kunna 

stämmas in i en medlemsstat där svaranden har tillgångar.255 Regeln infördes dock aldrig, vilket 

gör argumentet aningen irrelevant idag. Det kan därför beaktas om det inte skulle gynna handeln 

mellan medlemsstater om ett för lös egendom särskild avsett forum infördes för att ge käranden 

ett alternativt forum. I många fall skulle ett sådant forum bidra till en närhet mellan tvisten och 

domstolen som prövar tvisten. 

Möjlighet finns också för en domstol enligt Bryssel I-förordningens art 35 att vidta 

interimistiska åtgärder, om detta tillåts enligt den nationella rätten, även om en domstol i en 

                                                
254 Franzina s 16. 
255 Franzina s 16. Den föreslagna regeln liknade det i svensk rätt stadgade allmänna förmögenhetsforumet enligt 
10 kap 3 § RB och det i tysk rätt stadgade allmänna förmögenhetsforumet i § 23 ZPO. 
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annan medlemsstat är behörig att pröva tvisten i sak. Detta kan vara nog så viktigt i många 

situationer och kan kanske i vissa fall komma tillrätta med de mest akuta problemen genom ett 

nära förhållande mellan tvisteföremålet och en domstol, eftersom sådana åtgärder kommer att 

ske där egendomen fysiskt befinner sig. I vissa fall kan det emellertid säkert även vara till 

nackdel och fördröja en smidig och snabb lösning av tvisten, genom att säkerhetsåtgärder 

beviljas av domstolarna i en medlemsstat, när tvisten sedan ska prövas i en annan. 

Som alltid när det gäller särskilda behörighetsregler enligt förordningen, så finns det flera 

argument för och emot. Vad som slutligen i denna situation måste vara avgörande är om det 

praktiska behovet och följderna av en sådan regel, väger upp för de eventuella 

tillämpningssvårigheter som har identifierats. Många av de problem som identifierades 

avseende regeln, och som möjligtvis ledde till att den aldrig infördes, hade kunnat undvikas 

genom förhållandevis små korrigeringar. Den ordning som enligt förordningen gäller för 

rättsförhållanden som kan ge upphov till både obligationsrättsliga och sakrättsliga frågor, hade 

haft mycket att tjäna på en regel om särskild behörighet. En sådan särskild behörighet hade 

bidragit till att skapa ett system med en effektiv och nära lösning av sakrättsliga tvister. 
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8 Tillbakablickar och framtida utsikter – 

internationella aspekter på förbehållsklausuler 
8.1 Den nuvarande ordningen 
I detta arbete har en bild vuxit fram av hur den nuvarande situationen ser ut på området för 

behörighet avseende de tvister som kan uppstå vid användandet av förbehållsklausuler, både i 

samband med och helt fristående från insolvensförfaranden. Den kartläggning som gjorts av 

behörighetsreglerna visar hur systematiskt invecklade förhållandena är vad gäller 

rättsförhållanden som kan ge upphov till både sakrättsliga och obligationsrättsliga tvister. 

Förhållandena kompliceras dessutom ytterligare av det faktum att sådana tvister ofta uppstår i 

samband med insolvensförfaranden. När behörighetsregler inom den internationella 

processrätten utarbetas, är det många olika hänsyn och avvägningar som måste göras. Inom det 

unionsrättsliga samarbetet måste konsensus uppnås mellan 28 medlemsstater med vitt skilda 

rättsordningar, vilket medför att det förmodligen aldrig kommer att existera behörighetsregler 

som ur teoretisk synpunkt är helt tillfredställande. Även om medlemsstaternas nationella 

rättsordningar ofta skiljer sig åt, innehåller de också på vissa punkter liknande regler. Det är 

därför av vikt att reglerna ständigt utvärderas i syfte att det europeiska internationellt privat- 

och processrättsliga regelverken ska kunna förbättras genom att redan befintliga regler och 

regelverk modifieras, eller genom att nya regler införs. En sådan utvärdering kan inte endast 

ske genom att syftena eller motiveringen bakom en enskild regel granskas. Reglerna avseende 

en viss typ av situation eller tvist måste även utvärderas utifrån systematiska hänsyn. Det är av 

vikt att reglerna inte bara är välmotiverade, utan även att reglerna och det system de är en del 

av är välfungerande. 

 

8.2 Gränslandet mellan insolvensförordningen och Bryssel I-förordningen 

8.2.1 Anmärkningar 

Slutsatsen har i uppsatsen blivit att en talan som har samband med ett insolvensförfarande men 

som inte direkt grundar sig på insolvensrättsliga regler inte omfattas av Insolvensförordningen. 

Slutsatsen gäller såväl en talan som är att kvalificera som obligationsrättslig som en talan som 

kvalificeras som sakrättsligt. En sådan talan faller istället generellt under Bryssel I-

förordningen. Detta leder till en systematiskt invecklad situation där behörigheten bedöms 

enligt Bryssel I-förordningens regler, men där Insolvensförordningen fortfarande kan komma 

att få betydelse i de situationer där konkursboets hemvist måste bestämmas för att avgöra var 
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behörighet finns enligt huvudregeln i Bryssel I-förordningens art 4. Den nuvarande ordningen 

måste ifrågasättas utifrån främst två aspekter: en som tar sikte på systematiken hos regleringen 

av sådana tvister och en som tar sikte på ändamålen bakom uppdelningen av tvister mellan 

Insolvensförordningen och Bryssel I-förordningen. 

 

8.2.2 En systematiskt invecklad situation 

Till en början måste nuvarande ordning kritiseras för att den är relativt invecklad. När en tvist 

som har samband med ett insolvensförfarande kommer inför en nationell domstols bedömning, 

kan domstolen inte nöja sig med att se till Bryssel I-förordningen utan måste även beakta 

Insolvensförordningens regler. Att det förhåller sig på så sätt beror på att placeringen av 

insolvensförfarandet enligt reglerna i Insolvensförordningen kommer att ligga till grund för 

bedömningen av hemvist enligt Bryssel I-förordningen. Vid en första anblick kanske inte detta 

verkar vara så komplicerat eftersom Insolvensförfarandet vid tidpunkten för talans väckande 

redan måste ha placerats i en medlemsstat. Den domstol som ska avgöra behörigheten enligt 

Bryssel I-förordningen har då egentligen endast att se till var konkursförfarandet har placerats 

och därefter bestämma svarandens allmänna forum enligt förordningen. 

Det finns dock en risk för att det här uppstår vissa tillämpningsproblem och konflikter mellan 

de två förordningarna och domstolarnas bedömningar av dem. Frågan uppstår om en domstol i 

sin bedömning av konkursboets hemvist måste beakta även Insolvensförordningens regler om 

behörighet att inleda ett insolvensförfarande. Främst är det fråga om domstolen i sin bedömning 

av svarandens allmänna forum kan frångå en tidigare bedömning av var behörighet att inleda 

ett insolvensförfarande finns, vilken påverkar var insolvensförfarandets hemvist senare 

placeras. Antag att en nationell domstol har att fastställa behörighet avseende en sakrättslig 

talan mellan ett konkursbo och en borgenär där konkursboet är svarande. Är den i en sådan 

situation bunden av en tidigare bedömning enligt Insolvensförordningen om var förfarandet ska 

inledas? Var förfarandet ska inledas påverkar var hemvist för konkursboet sedan finns. 

Eftersom förordningarna använder sig av olika kriterier för att fastställa den allmänna 

behörigheten är det inte säkert att platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen sammanfaller 

med gäldenärens hemvist. Det framstår som märkligt att Insolvensförordningens regler indirekt 

ska avgöra placeringen av konkursboets hemvist när EU-domstolen valt att undanta tvister som 

inte regleras av för insolvensrätten särskilda rättsregler från förordningens tillämpningsområde. 

Verkan av ett beslut att inleda ett insolvensförfarande regleras i Insolvensförordningen. 

Beslutet ska ha samma verkan i samtliga medlemsstater och får inte angripas av domstolarna i 

en annan medlemsstat, vilket måste anses innebära att ett sådant beslut inte kan omprövas under 
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några former.256 Naturligtvis måste detta gälla även för en tvist som har samband med ett 

Insolvensförfarande men där behörighetsfrågan regleras i Bryssel I-förordningen. Med ett 

beslut om att inleda ett insolvensförfarande följer de viktiga beslags- och hindersverkningarna, 

vilka ska hindra andra senare beslut om inledande av insolvensförfaranden och ta 

insolvensgäldenärens egendom i anspråk.257 En eventuell omprövning, även en indirekt sådan, 

av ett beslut skulle riskera att rubba detta system. 

Utöver risken för indirekta omprövningar av beslut kan även vissa praktiska 

tillämpningsproblem uppstå. Som exempel kan tas situationen där det pågår två 

insolvensförfaranden samtidigt, ett huvudinsolvensförfarande i en stat och ett territoriellt 

begränsat förfarande i en annan. Vilket av insolvensförfaranden ska då ligga till grund för 

bedömningen av svarandens allmänna forum enligt Bryssel I-förordningen? Det kan i en sådan 

situation vara oklart till vilket förfarande egendom hör, eller vilken av förvaltarna som ska 

komma att utgöra svarande i den kommande tvisten. I händelse av en sådan oklarhet, måste en 

nationell domstol välja vilket av de två förfarandena som ska ligga till grund för bedömningen. 

Mest logiskt vore här att grunda bedömningen på det förfarande egendomen omfattas av, men 

även en sådan utgångspunkt har sina frågetecken. 

Även om det kanske inte kan anses vara ett ändamål i sig vid utarbetandet av de 

internationellt privat- och processrättsliga regelverken inom EU att de nationella domstolarna 

på ett någorlunda enkelt kan tillämpa reglerna, finns det ett värde i att reglerna förblir 

lättillämpade. Ju svårare det är att tillämpa behörighetsbestämmelserna i de unionsrättsliga 

instrumenten, desto större är risken för att t ex en underrätt inte tillämpar reglerna på ett korrekt 

sätt. En dom meddelad av en nationell domstol i strid med behörighetsbestämmelserna i Bryssel 

I-förordningen kan i värsta fall resultera i att erkännande vägras.258 Att de nationella 

domstolarna på ett korrekt sätt kan tillämpa de regler som utarbetats är til syvende og sidst en 

fråga om förtroende för domstolarna och deras rättskipande verksamhet. För att en presumtiv 

part ska kunna lita på domstolarna, måste denne kunna förvissa sig om att tvisten kommer att 

lösas effektivt på den ort som ansetts vara mest lämplig. Det är alltså även en fråga om tillit till 

den förutsebarhet och den rättvisa fördelningen av behörighet som eftersträvas inom EU och i 

Insolvensförordningen. 

 

                                                
256 Se kapitel II och främst artiklarna 16 och 17 i Insolvensförordningen, se även Mellqvist s 148. 
257 Mellqvist s 146f. 
258 Om en dom är oförenlig med bestämmelserna i Bryssel I-förordningens kapitel II avsnitt 3, 4, 5 och 6, kan detta 
i vissa fall resultera i vägrat erkännande, se art 45 i Bryssel I-förordningen. 
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8.2.3 Ett uttryckligt stadgat forum i Bryssel I-förordningen 

Samma systematiska förhållande som gäller enligt de unionsrättsliga reglerna, gäller enligt den 

tyska och den svenska nationella rätten. Eventuellt kan detta tas till intäkt för slutsatsen att 

nuvarande ordning trots allt inte är alltför problematisk, om än invecklad att reda ut. 

Avsaknaden av både motivering bakom nuvarande reglering i doktrin, förarbeten och praxis, 

och diskussion kring praktiska tillämpningsproblem kan anses tala för att nuvarande ordning 

har fått avsedd verkan. 

En annan möjlig tolkning är att nuvarande ordning i avsaknad av granskning hittills har fått 

stå oemotsagd. Det svala intresset för de processuella aspekterna av tvister som har samband 

med insolvensförfaranden men som regleras av vanliga civilrättsliga regler gör det svårt att dra 

några auktoritativa slutsatser. 

En något annorlunda lösning som här ska lyftas fram är den som valts inom tysk rätt. Där 

har behörigheten reglerats genom ett allmänt forum för insolvensförvaltaren, vilket enligt § 19a 

ZPO sammanfaller med behörigheten att inleda ett insolvensförfarande. Behörigheten att inleda 

ett insolvensförfarande sammanfaller i sin tur med en svarandes allmänna forum enligt ZPO. 

Att tysk rätt upptagit en uttrycklig bestämmelse om insolvensförfarandets allmänna forum, får 

anses tala för att det funnits ett praktiskt behov av att reglera situationen. Konsekvenserna av 

bestämmelsen är att insolvensförvaltaren tar över konkursgäldenärens allmänna forum, vilket 

också får anses vara den praktiska följden av systematiken enligt Bryssel I-förordningens regler. 

 Även om följderna enligt förordningen är desamma, skulle ett förtydligande om var ett 

insolvensförfarande har sitt allmänna forum vara ett steg mot en mer överblickbar och 

lättillämpad förordning. Ett förtydligande hade enkelt kunnat ske eftersom vissa förtydliganden 

redan görs gällande hemvist för juridiska personer i art 63. Definitionen av hemvist för ett 

insolvensförfarande är på ett sätt redan autonom, eftersom behörigheten enligt 

Insolvensförordningen ligger till grund för bedömningen. Reservation ska göras för att en viss 

nyansskillnad kanske finns i att ”ta över” insolvensgäldenärens hemvist och således också ett 

allmänt forum, och att förlägga ett allmänt forum på platsen där gäldenären har sina 

huvudsakliga intressen.259 Givetvis vore det bäst om bedömningen av hemvist var densamma 

enligt båda förordningar och att det uttryckligen stadgades att insolvensförfarandet tar över det 

allmänna forumet. En uttrycklig regel som klargör situationen skulle dock vara ett steg i rätt 

riktning. 

 

                                                
259 Se art 3 Insolvensförordningen. 
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8.2.4 Fördelningen av tvister mellan Insolvensförordningen och Bryssel I-förordningen 

Den andra huvudsakliga kritiken mot samspelet mellan Insolvensförordningen och Bryssel I-

förordningen gäller just hur samspelet närmare har utformats. Tvister som har samband med ett 

insolvensförfarande men som inte grundar sig på rättsregler specifika för insolvensrätten är 

problematiska. En gränsdragning gällande vilka tvister som faller under respektive förordning 

har behövt göras. 

Utgångspunkten har varit att det inte får finnas något glapp mellan förordningarna, eftersom 

detta skulle kunna öppna upp för forum shopping.260 Avsikten måste ha varit att respektive 

förordning är tillkommen för att fylla en viss funktion och därför omfatta en viss typ av tvister. 

Bryssel I-förordningen får anses vara avsedd att utgöra det huvudsakliga instrumentet inom EU 

och därför generellt omfatta tvister på civilrättens område. Avsikten får anses återspeglas av att 

Insolvensförordningens tillämpningsområde enligt proportionalitetsprincipen begränsats till 

bestämmelser som reglerar behörigheten att inleda insolvensförfaranden samt att anta beslut 

som fattas omedelbart på grundval av insolvensförfaranden och står i nära samband med 

dessa.261 Problemet ligger i att såväl en sakrättslig som en obligationsrättslig talan kan ha ett 

samband med insolvensförfarandet, trots att dessa också kan föras helt fristående från ett sådant 

förfarande. EU-domstolen har valt att definiera sambandet legalt utifrån vilka regler en tvist 

grundar sig på, istället för faktiskt i den enskilda situationen. Det kan ifrågasättas om detta är 

det lämpligaste sättet att fördela tvister mellan de två förordningarnas tillämpningsområden. 

När det gäller tvister som har samband med insolvensförfaranden, måste beaktas att 

insolvensrätten styrs av för rättsområdet specifika hänsyn. Själva grundtanken med ett 

insolvensförfarande är att minimera borgenärernas förluster genom att under ordnade former så 

långt som möjligt tillgodose borgenärernas krav på ett förutsebart och jämställt sätt.262 Eftersom 

det inte finns några materiella regler avseende konkursförfaranden på EU-nivå och den 

nationella insolvensrätten är protektionistisk, har det varit viktigt var förfarandet placeras. Det 

system som inrättats genom Insolvensförordningen sätts på ett sätt ur spel om tvister i 

insolvensförfarandets periferi styrs av andra EU-rättsliga instrument. Ett insolvensförfarande 

är per definition en realisation av gäldenärens hela förmögenhet i samtliga borgenärers intresse 

och detta kan inte åstadkommas om förfarandets verkan är begränsad till ett enda land. En 

eftersträvad likabehandling mellan borgenärer inom EU:s medlemsstater förutsätter att det 

inrättade systemet får sina avsedda verkningar. När egendom och tvister distribueras över 

                                                
260 Se ovan not 131. 
261 Se ingresspunkt 6 i Insolvensförordningen. 
262 Welamsson s 25. 
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flertalet länder inom unionen, tvingas borgenärerna att bevaka sina intressen i en rad olika 

länder, vilket innebär extra kostnader och praktiska svårigheter. En sådan risk finns inte enbart 

vid haltande konkurser i olika medlemsstater utan även när tvister måste föras fristående från 

själva insolvensförfarandet, kanske i en annan medlemsstat. Att en borgenär ska behöva delta i 

ett insolvensförfarande i en stat och samtidigt behöva tvista om lös egendom i en annan är inte 

en tillfredsställande ordning. Sådana parallella förfaranden kostar pengar och kan i värsta fall 

omöjliggöra rationella helhetslösningar. 

Att tvister som har samband med ett insolvensförfarande förs fristående från 

insolvensförfarandet kan kanske jämföras med de territoriellt begränsade förfaranden som 

möjliggörs enligt Insolvensförordningen. En nackdel med ett enda universellt förfarande är att 

det ofta kan gynna inhemska borgenärer. Specialexekution i lokala tillgångar, vilka lokala 

fordringsägare ofta har förlitat sig på, avser då att ge en fordringsägare bättre möjligheter att 

tillvarata sin rätt och slippa få egendom denne har säkerhet i förd till ett avlägset land.263 

Ordningen att tvister avseende egendom som har ett samband med insolvensförfarandet, men 

som inte grundar sig på insolvensrättsliga regler, omfattas av Bryssel I-förordningen kan ha 

tillkommit för att på ett sätt väga upp dessa nackdelar. Detta skulle bygga på tanken att 

medlemsstaternas nationella insolvensrättsordningar regelmässigt diskriminerar utländska 

borgenärer. Huvudprincipen i förordningen är som bekant att lex fori concursi reglerar 

förfarandet och dess verkningar.264 För att komma tillrätta med denna situation finns det ett 

antal regler av lagvalskaraktär till skydd för borgenärer. Av särskild vikt är reglerna om att 

sakrättsligt skydd och återtagandeförbehåll inte ska påverkas av att ett insolvensförfarande 

inleds i en annan stat.265 Vad händer med detta system om lös egendom omfattas av 

insolvensförfarandet och Insolvensförordningen samtidigt som behörigheten att pröva en tvist 

avseende egendomen regleras av Bryssel I-förordningen och lagvalsfrågan därför ska anses 

regleras av Rom I-förordningen? Om inte egendomen skyddas av Insolvensförordningens 

regler, fyller dessa regler inte någon funktion. Men om de fortfarande omfattas av de särskilda 

reglerna i Insolvensförordningen, vad händer då med reglerna i de andra förordningarna? Har 

avsikten varit att egendomen ska erhålla ett särskilt skydd i och med att den omfattas av 

insolvensförfarandet, och därför också Insolvensförordningen, eller har unionslagstiftaren 

endast förbisett situationen? 

                                                
263 Mellqvist s 113. 
264 Se art 4 i Insolvensförordningen. 
265 Se art 5 och 7 i Insolvensförordningen. 
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Om avsikten har varit att egendom som omfattas av insolvensförfaranden ska erhålla särskilt 

skydd uppstår frågan varför vissa tvister avseende sådan egendom undantas från 

Insolvensförordningen för att de inte grundar sig på för insolvensrätten specifika regler och 

därför inte har ett tillräckligt nära samband med insolvensförfarandet. Undantagandet har skett 

för att en sådan tvist mycket väl kan föras fristående från ett insolvensförfarande. Det är då 

märkligt att egendomen skulle erhålla en särställning jämfört med situationen att samma tvist 

hade förts utan att ett insolvensförfarande sker samtidigt. Det framstår i en sådan situation som 

att egendomen har ett nära samband med insolvensförfarandet, men inte tvisten. 

 

8.2.5 En sambandsbedömning baserad på faktiska kriterier? 

Exakt vad som motiverat utformningen av den legala bedömningen av nära samband mellan en 

tvist och insolvensförfarandet framgår inte av EU-domstolens praxis. En möjlig tolkning är att 

domstolen lagt stor vikt vid proportionalitetsprincipen som kommit till uttryck i 

Insolvensförordningen. Principen innebär att förordningens tillämpning ska begränsas till 

insolvensförfaranden och tvister med nära samband till sådana förfaranden. Det skulle då vara 

viktigt att låta fördelningen av behörighet huvudsakligen regleras genom det system för 

fördelning av behörighet som inrättats genom Bryssel I-förordningen. Eftersom tvisterna som 

här diskuteras kan föras fristående från ett insolvensförfarande, finns det ett värde i att de 

regleras av samma regler oavsett i vilken kontext de förs. En sådan lösning får anses främja 

förutsebarheten som ska omgärda behörighetsreglerna. Det skulle tala för att låta bedömningen 

av samband även i fortsättningen ska vara grundad på legala kriterier. 

Alternativet är att låta bedömningen av sambandet mellan en tvist och ett 

insolvensförfarande grunda sig på en faktisk bedömning för att undvika att insolvensförfarandet 

och med detta sammanhängande tvister separeras. En legal bedömning utifrån reglerna som 

ligger till grund för talan kan i vissa situationer framstå som slumpartad. En talan om bättre rätt 

till egendom som ingår i boet har inte mindre samband med ett insolvensförfarande än en 

återvinningstalan avseende samma typ av egendom bara för att regelverket som ligger till grund 

för talan tillämpas även när ett insolvensförfarande inte inletts. Reglerna är avsedda att täcka 

båda situationer eftersom tvister kan uppstå såväl inom som utom insolvensförfaranden. Att t 

ex en återvinningstalan endast behövts regleras genom de insolvensrättsliga reglerna grundar 

sig i att en sådan talan inte kan föras fristående. Det faktum att inte separata insolvensrättsliga 

regler av praktiska skäl tillkommit för en viss rättslig företeelse förtar inte det faktum att 

regelverket är avsett att reglera även tvister med samband med insolvensförfaranden. 
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Risken är dock att en bedömning grundad på faktiska kriterier är svår att tillämpa och leder 

till svåra gränsdragningsproblem. Det kan även vara svårt att säga hur en sådan bedömning 

borde utformas för att inte alltför mycket påverka förutsebarheten i var en talan kan väckas. En 

sådan risk finns alltid när en domstol måste göra in casu-bedömningar baserade på unika 

omständigheter i det enskilda fallet. Det finns heller ingen garanti för att en uppdelning av 

behörighetsfrågans reglering inte sker om bedömningen baseras på faktiska kriterier. Tvister 

skulle fortfarande falla under antingen Insolvensförordningen eller Bryssel I-förordningen 

baserat på sitt samband med insolvensförfarande även om sambandet är faktiskt. Risken är att 

behörigheten avseende tvisterna då delas upp på ett än mer oförutsebart sätt, där tvister som 

grundar sig på samma regler ibland faller under den ena förordningen och ibland under den 

andra. 

 

8.3 Gränsen mellan sakrätt och obligationsrätt i Bryssel I-förordningen 

8.3.1 Bristerna med den nuvarande ordningen 

Tvister om lös egendom gör att en rad olika aspekter aktualiseras vad gäller den internationella 

behörigheten. Detta illustreras väl vid användandet av förbehållsklausuler, som kan föranleda 

tvister såväl avseende obligationsrättsliga som sakrättsliga aspekter. I uppsatsen har en rad 

slutsatser dragits gällande de unionsrättsliga internationellt privat- och processrättsliga 

regelverken. Den nuvarande ordningen kan kritiseras på en rad olika punkter, framförallt 

avsaknaden av reglering i Bryssel I-förordningen gällande sakrättsliga tvister, med undantag 

för de som regleras särskilt i förordningen. Hur väl avvägd regleringen av en obligationsrättslig 

talan i Bryssel I-förordningen är kan givetvis också diskuteras. En utförlig sådan diskussion har 

skett i doktrin och kommer lämnas därhän eftersom uppsatsen inte primärt haft som mål att 

utvärdera regleringen av talan som avser avtal.266 

Det enda alternativ som i dagsläget enligt Bryssel I-förordningen står en presumtiv kärande 

till buds när denne ska väcka en sakrättslig talan avseende lös egendom är svarandens allmänna 

forum enligt art 4. Ordningen gäller oavsett om en sådan talan förs i samband med eller helt 

fristående från ett insolvensförfarande. Skillnaden mellan typfall 1 å ena sidan och typfall 2 och 

3 å den andra är hur svarandens allmänna forum sedan fastställs enligt förordningen. 

Diskussionen bör inriktas på hur väl den nuvarande ordningen med avsaknaden av 

valmöjligheter för käranden stämmer överens med syftena bakom Bryssel I-förordningen. Det 

                                                
266 För vidare fördjupning i diskussionen gällande art 7.1, se Lehmann i Dickinson & Lein s 133 not 8 med vidare 
hänvisningar och Magnus/Mankowski/Mankowski, Brussels Ibis Regulation (2016) art 7 note 36–214 (passim). 
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är oundvikligt att vissa gränsdragningar mellan olika typer av talan måste ske i förordningen, 

även om de grundar sig på samma rättsförhållande. Idag sker sådana gränsdragningar även vad 

gäller t ex sakrätt i fast egendom. Gränsdragningen mellan typfall 2 och typfall 3 resulterar i att 

käranden i en obligationsrättslig talan utöver svarandens allmänna forum har möjligheten att 

väcka talan vid ytterligare den ort som utpekas av art 7.1. En kärande som önskar väcka talan 

mot samma svarande avseende samma egendom har däremot gällande en sakrättslig talan inte 

denna möjlighet. Situationen kan exemplifieras med omständigheterna som användes för att 

exemplifiera typfallen. En kärande som väcker en obligationsrättslig talan avseende en 

förbehållsklausul i ett köpekontrakt har att välja mellan svarandens allmänna forum och 

uppfyllelseforum enligt avtalet. En annan kärande, här t ex en tredje man, som väcker en 

sakrättslig talan mot samma svarande avseende samma egendom har endast möjligheten att 

väcka talan vid svarandens allmänna forum. Talan avser samma sak, nämligen bättre rätt till 

egendomen, men endast i den obligationsrättsliga talan får käranden välja mellan två fora. Finns 

det verkligen ett närmare förhållande mellan tvisten och en domstol enbart på grund av hur 

grunden för talan kvalificeras? 

Förhållandena innebär att tvister rörande samma egendom kan komma att spridas ut över 

flera orter inom unionen, vilket i sig inte är unikt för sakrättsliga tvister. Tvister rörande samma 

avtalsförhållande kan också komma att prövas på olika orter.267 Det behöver heller inte vara 

någonting negativt att tvister fördelas över olika orter i olika länder, om det bara finns en 

välgrundad motivering till varför behörigheten förläggs till en viss ort. Införandet av en särskild 

behörighet för sakrättsliga tvister innebär inte heller att sakrättsliga tvister per automatik 

förläggs till samma ort som de obligationsrättsliga tvisterna. 

Frågan måste ställas vad som kan motivera att käranden i en obligationsrättslig talan men 

inte käranden i en sakrättslig talan har möjlighet att välja mellan flera fora. I många fall är det 

endast partskonstellationen som skiljer en talan som omfattas av typfall 2 från en talan som 

omfattas av typfall 3: båda kan avse bättre rätt till sådan egendom och ha i stort sett samma 

syfte. Den särskilda behörigheten enligt art 7 i Bryssel I-förordningen är avsedd dels att 

balansera fördelen svaranden har av en huvudprincip som innebär att denne alltid kan få en 

talan mot sig väckt på hemmaplan, dels att skapa närhet till tvisten.268 Varför en sådan 

processuell jämnvikt inte ska föreligga även i sakrättsliga tvister framstår som märkligt. 

                                                
267 För avtal som faller under art 7.1(a) är uppfyllelseorten och således även behörigheten avhängig vilken 
förpliktelse enligt ett avtal talan grundar sig på. Beroende på om en talan avser t ex en betalningsförpliktelse eller 
utförandet av en annan i avtalet intagen förpliktelse kan behörigheten finnas hos domstolar på olika orter, se mål 
C-14/76, A De Bloos, SPRL v Société en commandite par actions Bouyer (ECLI:EU:C:1976:134). 
268 Lehmann i Dickinson & Lein s 133. 
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Skillnaderna gentemot en obligationsrättslig talan ligger främst i att det saknas enhetliga 

unionsrättsliga lagvalsregler för en sakrättslig tvist. Principen om lex rei sitae kan dock anses 

utgöra ett slags huvudregel i de flesta medlemsstater.269 En gemensam huvudregel minskar 

risken för forum shopping, om det är en sådan rädsla som ligger bakom att endast huvudregeln 

är tillämplig i sakrättsliga tvister.270 Det framstår snarare som att den nuvarande ordningen 

beror på ett förbiseende och inte ett motiverat ställningstagande. En rädsla för att närhet till 

tvisten av någon anledning inte skulle uppnås i alla situationer framstår som obefogad eftersom 

det inte heller för en obligationsrättslig talan i alla situationer kan föreligga största möjliga 

närhet. När närhet bestäms utifrån t ex uppfyllelseorten är det inte givet att domstolen vid denna 

ort också i en tvist gällande avtalets giltighet är den med störst närhet till tvisten. Det är inte 

möjligt att för alla tvister uppnå en fullständig närhet om inte bedömningen sker 

individualiserat. 

Överlag är det svårt att se varför inte resonemanget om att en tvist ska lösas vid den ort som 

ger närmast möjliga geografiska anknytning till tvisten inte kan överföras till även sakrättsliga 

tvister. Gällande särregeln för kulturföremål har anförts att domstolen där egendomen är bäst 

lämpad att avgöra frågor om äganderätten till egendomen vid tidpunkten för talans väckande 

och att behörigheten då sammanfaller med lagvalet.271 Även denna regel gäller sakrätt i lös 

egendom, visserligen en speciell typ av egendom. Med denna motivering har gällande 

kulturföremål huvudregeln i art 4 balanserats med en särskild behörighet. Samma resonemang 

måste gå att överföra på sakrättsliga tvister rent generellt. Det är svårt att se att någon skillnad 

skulle föreligga endast av den anledning att det rör sig om en viss typ av lös egendom i regeln 

om kulturföremål. De principiella ståndpunkterna om närhet och lagval som ligger bakom 

regeln gör sig gällande i lika hög grad också avseende andra typer av lös egendom. 

 

8.3.2 Behovet av en särskild behörighetsgrund 

Det råder i Bryssel I-förordningen en viss obalans i den bemärkelsen att tvister avseende sakrätt 

i lös egendom saknar en särskild behörighetsreglering. Det är emellertid inte så att varje typ av 

talan nödvändigtvis måste regleras särskilt. Huvudregeln i art 4 om svarandens allmänna forum 

gäller fortfarande som allmän princip i förordningen. Varje särskild behörighet måste därför 

bedömas i egenskap av undantag från huvudregeln, och följaktligen utifrån hur effektivt en 

sådan behörighet uppfyller sina syften. Det viktigaste i sammanhanget är att en välinformerad 

                                                
269 Snijders s 156. 
270 Ett liknande resonemang har förts gällande art 7.1, se Lehmann i Dickinson & Lein s 149. 
271 Rogerson i Dickinson & Lein s 174. 
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svaranden kan förutse var en talan kan väckas. Enbart själva existensen av huvudregeln får inte 

förhindra att särskilda behörighetsgrunder införs i förordningen. Möjligheten att talan väcks 

mot en svarande vid en annan domstol än den på svarandens hemvistort finns redan inneboende 

i det faktum att det existerar behörighetsgrunder utöver huvudregeln om svarandens allmänna 

forum. 

Det finns argument som talar för att införandet av en särskild behörighetsgrund för 

sakrättsliga tvister i lös egendom bör övervägas. En tänkbar lösning som står till buds är att 

skapa en särskild icke exklusiv behörighet för domstolarna i den medlemsstat där lös egendom 

vid tidpunkten för talans väckande befinner sig. 

Till en början talar det faktum att en gränsdragning mellan en sakrättslig och 

obligationsrättlig talan, som båda väckts i princip samma syfte, knappast kan ha varit avsedd 

att få den följden att käranden berövas möjligheten att välja mellan flera olika fora. Det råder 

här en processuell obalans mellan svaranden och käranden. Visserligen har huvudregeln om 

svarandens allmänna forum den fördelen att den gör att behörigheten att pröva flertalet tvister 

avseende lös egendom kommer att sammanfalla med behörigheten att inleda ett 

insolvensförfarande. En splittring i detta avseende har tidigare påtalats vara ineffektiv och 

eventuellt kostsam. Emellertid riskerar en sådan uppdelning redan att ske vad gäller 

behörigheten att pröva en obligationsrättslig tvist, vilka i detta sammanhang troligen är 

vanligare än sakrättsliga tvister. 

Det har även lyfts fram ett antal argument för ett sådant forum. Motiveringen bakom en 

sådan regel skulle vara att den bidrar till att skapa närhet mellan tvisten och domstolen som 

prövar denna. Bryssel I-förordningen eftersträvar en sådan närhet avseende de väl avgränsade 

undantagen från huvudregeln. Om ett praktiskt behov existerar och införandet inte kan anses 

påverka förutsebarheten när det gäller möjligheten för en potentiell svarande att avgöra var 

talan mot denne kan väckas, finns det goda skäl att överväga en sådan särskild behörighet. 

Bevisupptagning sker lättast på platsen där egendomen befinner sig och förhållanden gällande 

egendomen utreds bäst på denna plats. När det redan finns en möjlighet för domstolen på orten 

där egendomen befinner sig att i enlighet med nationell rätt vidta säkerhetsåtgärder, är det 

kanske lämpligare att även denna domstol sedan prövar själva äganderätten eller frågor knutna 

till äganderätten. Det kan hända att domstolen redan i sitt beviljande av säkerhetsåtgärder har 

tagit sådana hänsyn. 

Det finns också nackdelar och tillämpningssvårigheter som omgärdar en sådan 

behörighetsregel. Så är fallet gällande varje särskild behörighetsregel. Att det emellanåt höjts 
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röster för att avskaffa art 7.1 är ett exempel.272 Den stora rädsla som finns för forum shopping 

på området framstår som obefogad. Det är inte avsaknaden av enhetliga lagvalsregler på 

unionsrättslig nivå i sig som medför en risk för att egendom flyttas runt i syfte att grunda 

behörighet utan innebörden av huvudprincipen om lex rei sitae. Principen kan trots allt sägas 

utgöra en huvudprincip i de flesta europeiska länderna. Att egendom flyttas runt i taktiskt syfte 

förhindras inte av att en sådan regel uttryckligen införs på unionsrättslig nivå. Vad som snarare 

skulle behövas är enhetliga materiella regler för säkerhetsrätter. Om en säkerhetsrätt skulle vara 

gällande över hela Europa, skulle inte behovet av forum shopping finnas.273 

Utan en totalharmonisering av sakrätten inom unionen kommer förutsättningarna för att 

förbehållsklausuler ska fungera som säkerhet på lång sikt delvis saknas. Fördelen med att fram 

tills en sådan harmonisering sker införa ett särskilt forum för sakrättsliga tvister avseende lös 

egendom är att behörighet och lagval gällande sådana tvister kommer att sammanfalla. I 

dagsläget kan situationen alltför ofta bli den att egendomen befinner sig i ett land och det landets 

lagar enligt huvudregeln är att tillämpa, medan behörigheten ligger hos domstolen i det land 

svaranden har hemvist. Eftersom medlemsstaterna varit benägna att låta sina egna nationella 

materiella regler få företräde, uppnås då åtminstone den kongruens mellan behörighet och 

lagval som gör att domstolarna kan tillämpa sitt eget lands lagar. En sådan möjlighet är något 

som gynnar kreditlivet, eftersom tvister då generellt får en snabbare och smidigare 

handläggning. Handläggningen sker dessutom där egendomen finns, vilket underlättar 

verkställigheten avseende egendomen. Kreditgivare och kredittagare kan i sådana fall lita på att 

tvister avseende de säkerheter som de nyttjar sig av får en effektiv lösning nära tvisteobjektet. 

I avvaktan på andra åtgärder på det sakrättsliga området är detta det mest naturliga steget att ta 

för att komma till rätta med den obalans som nu råder på området. 

  

                                                
272 Se Lehmann i Dickinson & Lein s 142 not 82 med vidare hänvisningar. 
273 Tavaststjerna har utförligt diskuterat problematiken i sitt examensarbete, se ovan not 1. 
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