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1   Inledning 

1.1  Gränsöverskridande personlighetskränkningar 

Yttrandefriheten respektive skyddet för privatlivet och den personliga integriteten är 

grundläggande rättigheter som framkommer bland annat i Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa–

konventionen)1 och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(EU-stadgan)2. Alla länder som är bundna av dessa instrument måste garantera 

rättigheternas upprätthållande; hur rättigheterna ska balanseras mot varandra i 

situationer av konflikt avgörs dock på nationell nivå och stora skillnader kan skönjas 

mellan Europas stater vad gäller vilken rättighet som kan anses väga tyngst. 

  Publikationer – såsom tidningar, böcker och TV-program – distribueras ofta till 

flera länder och material som publiceras på internet tillgängliggörs samtidigt för en i 

teorin obegränsad skara människor i hela världen. Att ett rättsförhållande har 

anknytning till flera länder aktualiserar internationellt privat- och processrättsliga frågor 

i fall där en person anser att sådan information inkräktar på dennes privatliv och 

personliga integritet. Var får en talan om utomobligatoriskt skadestånd till följd av den 

påstådda personlighetskränkningen väckas, och vilket lands lag ska i så fall tillämpas av 

den behöriga domstolen?  

 Internationellt privat- och processrättsliga frågor inom området för gränsöverskridande 

personlighetskränkningar har diskuterats under en längre tid på såväl internationell som 

nationell nivå. Vad gäller domsrätt samt erkännande och verkställighet av utländska 

avgöranden har EU:s medlemsstater kommit överens om en reglering som återfinns i 

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 (hädanefter Bryssel I bis-förordningen)3.  

 Lagvalsfrågan är dock betydligt mer infekterad, eftersom den aktualiserar 

konflikten mellan yttrandefriheten och skyddet för privatlivet och den personliga 

integriteten – detta förklarar avsaknaden av en EU-gemensam lagvalsregel i Europa–

                                                
1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
2 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUT C 326, 26.10.2012, s. 391–407.  
3 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 (omarbetning), EUT L 
351, 20.12.2012, s. 1–32. 
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parlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig 

lag för utomobligatoriska förpliktelser (hädanefter Rom II-förordningen)4. 

 Förekomsten av domsrättsregler som ger den skadelidande en stor valfrihet i 

kombination med avsaknaden av en EU-gemensam lagvalsregel skapar utrymme för s.k. 

förtalsturism, d.v.s. att käranden inom ramen för en internationell ärekränkningstvist 

väljer att väcka talan vid en viss domstol för att de lagvalsregler eller andra rättsregler 

som domstolen tillämpar är förmånligast för parten. Kombinationen innebär även att 

publicisters förutsebarhet och rättssäkerhet blir lidande, något som i förlängningen 

skulle kunna utgöra ett hot mot yttrande- och pressfriheten i Europa. Det finns många 

exempel som illustrerar denna problematik: 90 000 ättlingar till Profeten Mohammed 

har hotat en dansk tidning med att väcka talan i London med anledning av publicerade 

Profet-karikatyrer, en dansk professor i radiologi har stämts i London av ett inter–

nationellt hälsoföretag för uttalanden om bieffekterna av en av företagets produkter och 

en saudiarabisk affärsman har stämt en israelisk-amerikansk författare i England på 

grund av innehållet i en av henne utgiven bok.  

 Framförallt England har av flera anledningar, till vilka jag senare återkommer i 

avsnitt 3.4, blivit ett land dit många skadelidande vänder sig för att initiera en rättsprocess 

om utomobligatoriskt skadestånd på grund av påstådda personlighetskränkningar. 

Denna problematik ger upphov till två huvudsakliga frågor: 1. frågan om huruvida 

domsrättsregleringen är tillfredsställande eller i behov av förändring, 2. frågan om 

huruvida det finns behov av en EU-gemensam lagvalsregel och i så fall vad en sådan 

bör föreskriva. 

1.2  Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera de för den internationella 

privat- och processrätten relevanta problem som uppstår vid gränsöverskridande 

personlighetskränkningar samt att kritiskt granska eventuella lösningar på denna 

problematik. Mer specifikt kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

                                                
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), EUT L 199, 31.7.2007, s. 40–49. 
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1. Vilka, för den internationella privat- och processrätten, relevanta rättsliga och 

praktiska problem uppstår vid gränsöverskridande personlighetskränkningar med 

anledning av gällande rättsläge? 

2. Är domsrättsregleringen tillfredsställande eller i behov av förändring? 

3. Finns behov av en gemensam lagvalsregel på EU-nivå och, om så är fallet, vad bör en 

sådan lagvalsregel lämpligen föreskriva? 

 

Inom den internationella privat- och processrätten är det främst tre frågor som måste 

besvaras. Vilken domstol är behörig att ta upp en tvist till prövning? Vilket lands lag 

ska denna domstol tillämpa på tvisten? Kan ett utländskt avgörande erkännas och vid 

behov verkställas i den egna staten? Denna uppsats lägger fokus på domsrätts- och 

lagvalsfrågorna, i synnerhet lagvalsfrågan. Frågor som specifikt rör erkännande och 

verkställighet kommer däremot inte att behandlas. 

 Granskningen av innehållet i en nyskapad lagvalsregel tar sikte på huvuddragen i 

en sådan. Jag kommer därmed försöka att identifiera en huvudregel, men inte diskutera 

sådana tänkbara undantag som inte är av särskild vikt för att göra lagvalsregeln 

välbalanserad. Anledningen till detta är att det framför allt är huvuddragen som är 

kontroversiella och därmed är av störst intresse. 

 Denna uppsats begränsas vidare till utomobligatoriska förpliktelser som har sin 

grund i kränkningar av privatlivet eller personlighetsskyddet. Utanför uppsatsen faller 

således frågor hänförliga till de straffrättsliga aspekterna av personlighetskränkningen.  

1.3  Metod 

Majoriteten av de uppsatser som skrivs under juristprogrammet uppges vara skrivna 

genom användandet av den rättsdogmatiska metoden. Med vad innebär rättsdogmatik 

och vad karaktäriserar den rättsdogmatiska metoden? Olsen menar att rättsdogmatikens 

uppgift är att ”beskriva, systematisera och tolka gällande rätt”5 och att den grund–

läggande rättsdogmatiska frågeställningen är vad som är gällande rätt.6  

 Enligt Lambertz kan rättsdogmatiken delas upp i tre delar: deskriptiv rätts–

dogmatik, konstruktiv rättsdogmatik de lege lata och konstruktiv rättsdogmatik de lege 

                                                
5 Olsen, s. 111. 
6 Olsen, s. 116. 
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ferenda.7 Med deskriptiv rättsdogmatik avser Lambertz sådan forskning som är inriktad 

på att allmänt och beskrivande studera ett specifikt regelsystem, bland annat genom att 

undersöka regelsystemets ändamål, uppbyggnad och karaktär samt dess lagstiftnings–

historik.8 Den konstruktiva rättsdogmatiken de lege lata tar sikte på forskning som syftar 

till att fastställa gällande rätt, medan den konstruktiva rättsdogmatiken de lege ferenda 

avser forskning som är inriktad på att på ett analyserande sätt föreslå önskvärda 

förändringar av gällande rätt.9 Lambertz ger således begreppet rättsdogmatik en avsevärt 

vidare betydelse än vad Olsen gör, bland annat eftersom han inkluderar analys lege 

ferenda. Olsen menar att lege ferenda, såväl som lagstiftningsförslag, faller utanför 

rättsdogmatikens ram.10 Hon påpekar att svårigheter inom den gällande rätten oftast kan 

lösas genom användandet av en konstruktiv rättsvetenskap de lege ferenda.11 

 Sandgren konstaterar att det finns flera uppfattningar om vad rättsdogmatik 

kännetecknas av: sin metod och sitt material (att rättskällorna används i enlighet med 

rättskälleläran), sitt syfte (att fastställa gällande rätt) och/eller sitt inifrånperspektiv (att 

arbetet sker inom den ram som gällande rätt uppställer).12 Sandgren betonar att den 

rådande uppfattningen är att rättsdogmatiken är fokuserad på gällande rätt.13 Enligt hans 

uppfattning stämmer denna beskrivning dock inte överens med den metod som faktiskt 

oftast används inom den rättsvetenskapliga forskningen, som utmärks av en 

förhållandevis fri argumentation och där rättsläget kritiskt granskas och förbättringar 

föreslås.14 Mot denna bakgrund förespråkar Sandgren att forskning som till sin karaktär 

är analytisk snarare än dogmatisk ska kallas rättsanalytisk istället för rättsdogmatisk.15 

 Syftet med denna uppsats är inte att fastställa gällande rätt, även om gällande rätt 

givetvis kommer att presenteras. Vad som är gällande EU-rätt på detta område står 

relativt klart, mycket tack vare EU-domstolens rättspraxis. De relevanta bestämmelserna 

i Brysselinstrumenten har tolkats och preciserats av EU-domstolen i ett antal mål som 

tagit sikte på gränsöverskridande personlighetskränkningar både genom traditionella 

medier och genom internet. Av undantagsregeln i artikel 1.2g) i Rom II-förordningen 

står det klart att gränsöverskridande personlighetskränkningar undantas från 

                                                
7 Lambertz (2002), s. 264 f. 
8 Lambertz (2002), s. 265f. 
9 Lambertz (2002), s. 265. 
10 Olsen, s. 117. 
11 Olsen, s. 124. Jfr vad Lambertz (2002), s. 265, kallar konstruktiv rättsdogmatik de lege ferenda. 
12 Sandgren, s. 649. 
13 Sandgren, s. 650. 
14 Sandgren, s. 655. 
15 Sandgren, s. 656. 
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förordningens tillämpningsområde. Det leder till att nationella lagvalsregler tillämpas av 

den behöriga domstolen.  

 Denna uppsats syftar till att problematisera EU:s gällande internationella privat- 

och processrätt på området för gränsöverskridande personlighetskränkningar och att 

analysera möjliga lösningar på EU-nivå. Om den rättsdogmatiska metoden är begränsad 

till fastställande av gällande rätt, är det endast kapitel 2 i denna uppsats som uppfyller 

metodens krav. Mot denna bakgrund skulle jag beskriva den använda metoden som 

rättsanalytisk, i enlighet med Sandgrens begreppsbild, snarare än rättsdogmatisk.16  

 Eftersom det saknas en gemensam lagvalsregel på EU-nivå, och medlemsstaterna 

värderar yttrandefriheten och personlighetsskyddet olika, kan det vara av intresse att 

göra jämförelser mellan medlemsstaternas rättsordningar både för att illustrera 

problematiken och för att analysera möjliga lösningar. Av denna anledning innehåller 

uppsatsen, när så bedöms gynna framställningen, vissa komparativa inslag. Det ska 

dock påpekas att jag på intet sätt avser att uttömmande redogöra för gällande rätt på 

aktuellt område i de rättsordningar jag berör. När jag undersökt innehållet i nationella 

rättsordningar har jag tagit utgångspunkt i Mainstrat-studien17, eftersom medlems–

staterna själva inom ramen för studien har redogjort för den egna lagstiftningen på 

relevanta områden.18  

 

1.4  Material  
Det använda materialet består dels av EU:s rättskällor, dels av doktrin. EU:s rättskällor 

består av primära, sekundära och subsidiära källor. Primärrätten består främst av de 

grundläggande fördragen, medan sekundärrätten består av rättsliga dokument som har 

sin grund i fördragen, såsom förordningar, direktiv, beslut, yttranden och rekommendationer. 

De subsidiära rättskällorna består av EU-domstolens rättspraxis, internationell rätt och 

allmänna rättsprinciper. I denna uppsats är det främst Bryssel I bis-förordningen och 

dess föregångare samt Rom II-förordningen som är av relevans, tillsammans med EU-

domstolens rättspraxis i förhållande till dessa. Eftersom Rom II-förordningen exkluderar 

personlighetskränkningar från sitt tillämpningsområde, kommer jag dessutom att studera de 

dokument som EU:s institutioner offentliggjorde under lagstiftningsprocessen som föregick 

                                                
16 Sandgren, s. 656. 
17 Comparative study on the situation in the 27 Member States as regards the law applicable to non-
contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality, 
JLS/2007/C4/028, Final Report (nedan ”Mainstrat-studien”). 
18 Mainstrat-studien, Annex III – EU 27 National Reports (nedan ”Mainstrat-studien, annex III”). 
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antagandet av förordningen. Dessa dokument är av relevans för att utreda anledningen 

till att personlighetskränkningar undantogs från Rom II-förordningens tillämpnings–

område. Dessutom kommer de förslag som lades fram under lagstiftningsprocessen 

delvis att behandlas senare i uppsatsen när en möjlig lagvalsregel för personlighets–

kränkningar granskas.  

 Utöver EU-rättens rättskällor kommer doktrin att användas inom ramen för 

analysen av gällande rätt och möjliga lösningar på EU-nivå. Som nämnts inledningsvis 

värderas yttrandefriheten respektive personlighetsskyddet olika högt i olika länder. Jag 

har därför medvetet sökt använda mig av verk och artiklar skrivna av rättsvetenskapsmän 

från olika rättstraditioner i syfte att tillgodose att analysen inte i alltför hög utsträckning 

färgas av det åsiktsspektrum som kan tänkas finnas inom ett visst land. Således 

representeras bland annat engelska, nordiska, franska och tyska rättsvetenskapsmän.  

 I uppsatsen görs hänvisningar till artiklar publicerade på bloggen Conflict of 

Laws. net – News and Views in Private International Law,19 framförallt sådana som 

publicerades under det online-symposium som arrangerades i samband med att 

Europaparlamentet under 2010 på nytt tog upp frågan om ändringar av Rom II-

förordningen. Eftersom det rör sig om en internetkälla – en typ av källa som viss skepsis 

brukar riktas mot – bör några ord sägas om varför jag inte anser det vara ett problem att 

använda mig av artiklarna. För det första är bloggen väletablerad inom den sfär som 

arbetar med internationellt privat- och processrättsliga frågor, och framstående rätts–

vetenskapsmän publicerar artiklar däri. För det andra använder jag inte artiklarna som 

publiceras i bloggen som grund för fakta, utan för att illustrera olika förekommande 

åsikter i doktrinen. För detta ändamål fyller artiklarna en viktig funktion.  

 Något kort bör inledningsvis sägas om EU-domstolens rättspraxis. Av skäl 19 i 

Bryssel I-förordningen och skäl 34 i Bryssel I bis-förordningen framgår att kontinuitet 

ska råda när det gäller EU-domstolens tolkning av bestämmelserna i Brysselkonventionen 

och de förordningar som ersätter den. Av mål Zuid-Chemie20 framgår att EU-domstolens 

tolkning av Brysselkonventionens bestämmelser är giltig för bestämmelserna i Bryssel I-

förordningen, när dessa kan anses motsvara varandra.21 I denna uppsats är det framförallt 

EU-domstolens tolkning av nuvarande artikel 7.2 Bryssel I bis-förordningen som är av 

intresse. Eftersom artikel 5.3 i Brysselkonventionen, artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen 

                                                
19 Se www.conflictoflaws.net. 
20 Domstolens dom av den 16 juli 2009 i mål C-189/08 Zuid-Chemie BV mot Philippo’s Mineralenfabriek 
NV/SA, EU:C:2009:475 (nedan ”Mål C-189/08 Zuid Chemie”). 
21 Mål C-189/08 Zuid-Chemie, p. 18. 
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och artikel 7.2 i Bryssel I bis-förordningen kan anses motsvara varandra, är de mål som 

presenteras rörande artikel 5.3 i Brysselkonventionen och artikel 5.3 i Bryssel I-

förordningen relevanta för tolkningen av artikel 7.2 Bryssel I bis-förordningen. 

1.5  Terminologi 

Det finns en del ord som används genomgående i uppsatsen, och som inledningsvis 

kräver en kort förklaring. Med ”personlighetskränkningar” avses utomobligatoriska 

förpliktelser som har sin grund i kränkningar av privatlivet eller personlighetsskyddet, 

inklusive ärekränkning. När jag använder begreppet ”skadevållare” åsyftar jag den 

person vars ansvar görs gällande och med ”skadelidande” den som påstår sig ha blivit 

kränkt. Det ligger således inte någon värdering om skuld i begreppen såsom jag 

använder dem. ”Publicist” används som samlingsbegrepp för de som tillgängliggör 

material genom tryckta eller elektroniska medier, inklusive de som tillgängliggör 

material på internet. I vissa fall används även begreppet ”avsändare” om en person som 

tillgängliggör material på internet. ”Publikation” används som samlingbegrepp för 

material som tillgängliggörs genom tryckta eller elektroniska medier, inklusive material 

som tillgängliggörs på internet. Med ”traditionella medier” avses tryckta publikationer 

eller utsändningar – material som tillgängliggörs på internet faller således inte inom 

begreppet. ”Tryckta publikationer” är till exempel böcker, tidningar och andra skrifter. 

Med ”utsändningar” avses främst TV- och radioprogram. 

1.6  Disposition 

Utöver detta inledande kapitel är uppsatsen indelad i 4 kapitel. I kapitel 2 kommer 

ramarna för den fortsatta problemidentifieringen och analysen att dras upp genom en 

redogörelse för EU:s internationella privat- och processrätt på området för 

utomobligatoriska förpliktelser till följd av gränsöverskridande personlighetskränkningar. 

Kapitlet syftar således till att fastställa gällande rätt. Kapitel 3 avser att identifiera de 

problem som gällande rätt medför och till att analysera lösningar på dessa problem inom 

ramen för EU:s internationella privat- och processrätt. Mer specifikt kommer analysen 

att ta sikte på om domsrättsregleringen är tillfredsställande eller i behov av förändring, 

och om det finns behov av en EU-gemensam lagvalsregel. Därefter kommer olika 

förslag på en ny lagvalsregel att presenteras och analyseras i kapitel 4, i syfte att finna 

en lagvalsregel som utgör en lämplig kompromiss mellan motstående intressen. 
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Uppsatsen avslutas i kapitel 5 med avslutande kommentarer, där uppsatsen 

sammanfattas och några ord sägs om framtidsutsikterna för de förslag som presenterats.  
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2 Gällande rätt 

I detta kapitel kommer EU:s internationella privat- och processrätt vad avser gräns–

överskridande personlighetskränkningar att behandlas. Kapitlet syftar till att lägga 

grunden för efterföljande problemidentifiering och analys, genom att gällande rätt för 

domsrätt och lagval presenteras. I avsnitt 2.1 presenteras de relevanta bestämmelserna 

om domsrätt i Bryssel I bis-förordningen, och hur dessa bestämmelser har blivit tolkade 

av EU-domstolen. Avsnitt 2.2 tar sikte på lagvalsfrågan. Eftersom Rom II-förordningen 

undantar utomobligatoriska förpliktelser till följd av personlighetskränkningar från sitt 

tillämpningsområde kommer avsnittet främst att ta sikte på anledningen till att gällande 

rätt ser ut som den gör. Den oenighet som präglade lagstiftningsprocessen och de vitt 

skilda förslag som lades fram under denna illustrerar hur kontroversiellt ämnet är och 

har även betydelse för analysen i de efterföljande kapitlen.  

 Eftersom kapitlet enbart syftar till att fastställa gällande rätt, är det rent deskriptivt 

till sin karaktär. I detta kapitel kommer därför inte för- och nackdelarna med EU-

domstolens rättspraxis avseende bestämmelserna i Brysselinstrumenten att behandlas. 

För- och nackdelarna med domstolens tolkning kommer istället att behandlas i kapitel 3. 

Inte heller kommer för- och nackdelarna med de förslag till lagvalsregel som lades fram 

under lagstiftningsprocessen som föregick antagandet av Rom II-förordningen att 

behandlas i detta kapitel. Vissa av förslagen kommer istället att granskas i kapitel 4.  

2.1  Domsrätt 

2.1.1 Brysselinstrumenten 

Frågor om domstols behörighet på privaträttens område regleras på EU-nivå genom 

Bryssel I bis-förordningen. På rättsliga förfaranden som har inletts, officiella handlingar 

som formellt har upprättats eller registrerats och på förlikningar inför domstol som har 

godkänts eller ingåtts innan den 10 januari 2015 gäller istället Bryssel I-förordningen.22 

Bryssel I-förordningen föregicks i sin tur av Brysselkonventionen.23 

 Huvudregeln om domstols behörighet finns i artikel 4.1 Bryssel I bis-förordningen, 

som stadgar att talan ska väckas vid domstol i svarandes hemvist, om svarande har 
                                                
22 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande 
och verkställighet av domar på privaträttens område, EGT L 12, 16.1.2001, s. 1–23. 
23 Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens 
område, EGT L 299, 31.12.1972, s. 32–42. 
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hemvist i en medlemsstat och såvida inte annat föreskrivs i förordningen. Enligt artikel 

5.1 får talan mot en sådan svarande väckas vid domstol i en annan medlemsstat endast 

med stöd av bestämmelserna i avsnitt 2–7 i kapitel II. Den för personlighetskränkningar 

relevanta speciella behörighetsregeln finns i artikel 7.2, av vilken följer att om talan 

avser utomobligatoriskt skadestånd får talan mot en person som har hemvist i en 

medlemsstat också väckas vid domstolen för den ort där skadan inträffade eller kan 

inträffa. Bestämmelsen kan härledas tillbaka till artikel 5.3 i Brysselkonventionen som 

stadgar att talan vid utomobligatoriskt skadestånd kan väckas vid domstolen i den ort 

där skadan inträffade. Vad som ska förstås med ”den ort där skadan inträffade eller kan 

inträffa” framkommer inte uttryckligen av Bryssel I bis-förordningen eller dess 

föregångare. Däremot har EU-domstolen i ett antal uppmärksammade avgöranden 

specificerat betydelsen av formuleringen.  

2.1.2 EU-domstolens rättspraxis 

I Handelskwekerij G. J. Bier BV mot Mines de potasse d'Alsace SA24 hade EU-

domstolen att ta ställning till tolkningen av artikel 5.3 i Brysselkonventionen. EU-

domstolen meddelade att vid utomobligatoriskt skadestånd ska uttrycket ”den ort där 

skadan inträffade” anses ta sikte på både handlingsorten och skadeorten, i fall där dessa 

orter inte sammanfaller. Den skadelidande kan därmed välja mellan att väcka talan 

antingen i den ort där den skadegörande handlingen företogs eller i den ort där skadan 

uppstod. 

 I Fiona Shevill m.fl. mot Presse Alliance SA25 (nedan ”Shevill-målet”) tolkade 

EU-domstolen återigen artikel 5.3 i Brysselkonventionen. Fiona Shevill, en brittisk 

medborgare med hemvist i England, och bolagen Chequepoint SARL, Ioxa Trading Inc 

och Chequepoint International Limited, väckte talan vid High Court of England and 

Wales mot Presse Alliance SA, ett franskt bolag etablerat i Paris. Kärandena yrkade 

utomobligatoriskt skadestånd med anledning av en påstått ärekränkande tidningsartikel 

publicerad i den franska tidningen France-Soir. Kärandena ansåg att artikeln antydde att 

de deltog i ett narkotikanätverk för vilket de hade ”tvättat pengar”. France-Soir 

distribuerades huvudsakligen i Frankrike – endast 15 500 exemplar hade distribuerats i 

                                                
24 Domstolens dom den 30 november 1976 i mål 21/76 Handelskwekerij G. J. Bier BV mot Mines de potasse 
d'Alsace SA, EU:C:1976:166. 
25 Domstolens dom den 7 mars 1995 i mål C-68/93 Fiona Shevill m.fl. mot Presse Alliance SA, 
EU:C:1995:61 (nedan ”mål C-68/93 Shevill”). 
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resten av Europa, varav 230 i England och Wales. Presse Alliance invände mot 

domstolens behörighet, eftersom bolaget ansåg att ingen skadebringande handling 

företagits i England.  

 Behörighetsfrågan kom under House of Lords bedömning, som vände sig till EU-

domstolen för att i huvudsak få svar på frågan hur ”den ort där skadan inträffade” i 

artikel 5.3 Brysselkonventionen ska fastställas när fråga är om en talan om ersättning 

för skador som orsakats den skadelidande till följd av spridningen av en ärekränkande 

tidningsartikel i flera konventionsstater.26 EU-domstolen konstaterade inledningsvis, 

med hänvisning till domstolens dom i målet Mines de Potasse d' Alsace, att artikel 5.3 

avser både den ort där skadan uppkom och den ort där den kausala händelsen 

inträffade.27 I ett fall där en ärekränkande tidningsartikel sprids i flera konventionsstater 

avses med ”den ort där den kausala händelsen inträffade” den ort där utgivaren av 

publikationen är etablerad.28 EU-domstolen konstaterar vidare att med ”den ort där 

skadan uppstått” avses de platser dit publikationen sprids under förutsättning att den 

drabbade är känd där.29 EU-domstolen kom mot bakgrund av det ovanstående fram till 

att i fall där ärekränkning skett genom en tidningsartikel som spridits i flera konventions–

stater ska ”den ort där skadan inträffade” tolkas på så sätt att den skadelidande kan 

väcka talan om skadestånd mot utgivaren antingen 

1. för hela skadan, inför domstolen i den ort där utgivaren är etablerad, eller  

2. för delar av skadan, inför domstolarna ”inom varje konventionsstat där den 

ärekränkande publikationen har spridits och där den drabbade gör gällande att 

han utsatts för ett angrepp på sitt rykte” för de skador som orsakats i respektive 

domstols stat.30 

Shevill-målet handlade om ärekränkande material som spridits i flera konventionsstater 

genom tryckt press. De förenade målen eDate Advertising GmbH mot X och Olivier 

Martinez och Robert Martinez mot MGN Limited31 (nedan ”de förenade målen eDate 

och Martinez”) handlade istället om påstått ärekränkande material som gjorts 

tillgängligt på internet. I målet eDate Advertising mot X väckte X, med hemvist i 

Tyskland, talan vid tysk domstol mot det i Österrike etablerade företaget eDate 
                                                
26 Mål C-68/93 Shevill, p. 17. 
27 Mål C-68/93 Shevill, p. 20–23. 
28 Mål C-68/93 Shevill, p. 24–25. 
29 Mål C-68/93 Shevill, p. 28–29 
30 Mål C-68/93 Shevill, p. 33. 
31 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 25 oktober 2011 i de förenade målen C-509/09 eDate 
Advertising GmbH mot X och C-161/10 Olivier Martinez och Robert Martinez mot MGN Limited, 
EU:C:2011:685 (nedan ”de förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez”). 
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Advertising med anledning av information publicerad på företagets internetportal. I 

målet Olivier och Robert Martinez mot MGN Limited, väckte den franske skådespelaren 

Olivier Martinez och hans pappa talan vid fransk domstol mot MGN Limited, ett bolag 

bildat enligt engelsk rätt och som ger ut tidningen Sunday Mirrors, med anledning av en 

artikel publicerad på tidningens hemsida. I båda målen invände svarandena mot 

domstolens behörighet.  

 Den huvudsakliga fråga som EU-domstolen hade att ta ställning till var hur 

uttrycket ”den ort där skadan inträffade eller kan inträffa” i artikel 5.3 Bryssel I-

förordningen ska tolkas vid en påstådd kränkning av personlighetsskyddet genom 

innehållet på en webbplats.32 EU-domstolen konstaterar inledningsvis att samma 

överväganden som gjorts i Shevill-målet kan tillämpas på andra medier och 

kommunikationsbärare,33 men att publicering på internet skiljer sig från spridning av 

tryckta medier eftersom innehållet ”i princip riktar sig till en obegränsad publik” och 

”ögonblickligen [kan] nås av ett obegränsat antal internetanvändare överallt i världen, 

helt oberoende av avsändarens avsikter”.34 Den allvarliga kränkning som en person 

således riskerar att utsättas för vid tillgängliggörande av ärekränkande material på 

internet och svårigheterna att använda det spridningskriterium som fastställdes i Shevill-

målet, motiverade enligt EU-domstolen en modifiering av de anknytningskriterier som 

där fastställdes.35 Enligt EU-domstolen kan inverkan på någons personlighetsskydd bäst 

bedömas av domstolen där den skadelidande har centrum för sina intressen, varför det är 

i överensstämmelse med syftet om god rättskipning att tilldela denna domstol 

behörighet avseende hela skadan.36 Centrum för skadelidandes intressen motsvarar 

generellt den plats där denne är stadigvarande bosatt. Den skadelidande kan dock ha 

centrum för sina intressen i en annan medlemsstat, om det till exempel på grund av 

utövandet av en yrkesverksamhet föreligger ett särskilt nära samband till denna andra 

medlemsstat.37 

 EU-domstolen konstaterar att vid en påstådd kränkning av personlighetsskyddet 

genom innehållet på en webbplats ska artikel 5.3 Bryssel I-förordningen tolkas på så 

sätt att den skadelidande kan väcka talan om ersättning antingen 

                                                
32 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 37. 
33 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 44. 
34 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 45. 
35 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 46–48. 
36 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 48. 
37 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 49. 
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1. för hela skadan, vid domstolarna i den medlemsstat där avsändaren av innehållet 

är etablerad, 

2. för hela skadan, vid domstolarna i den medlemsstat där skadelidande har centrum 

för sina intressen, eller 

3. för delar av skadan, vid domstolarna i varje medlemsstat på vars territorium det 

på internet publicerade innehållet är eller har varit tillgängligt, för de skador som 

orsakats i den medlemsstaten.38 

Som konstaterats inledningsvis i avsnitt 1.4, ska kontinuitet råda när det gäller EU-

domstolens tolkning av bestämmelserna i Brysselkonventionen och de förordningar som 

ersätter den, när bestämmelserna kan anses motsvara varandra. Eftersom artikel 5.3 i 

Brysselkonventionen, artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen och artikel 7.2 i Bryssel I bis-

förordningen kan anses motsvara varandra, är de ovan presenterade målen relevanta för 

tolkningen av artikel 7.2 i Bryssel I bis-förordningen.  

2.2  Lagval 

2.2.1 Ingen enhetlig lagvalsregel i Rom II-förordningen 

I Rom II-förordningen regleras frågor om tillämplig lag för utomobligatoriska 

förpliktelser på privaträttens område i situationer som innebär konflikt mellan olika 

länders lagar (artikel 1.1). Från förordningens tillämpningsområde undantas dock vissa i 

artikel 1.2 uppräknade utomobligatoriska förpliktelser, däribland sådana utom–

obligatoriska förpliktelser som har sin grund i en kränkning av privatlivet eller 

personlighetsskyddet, inberäknat ärekränkning (artikel 1.2g)). Dokumenten i den 

lagstiftningsprocess som föregick antagandet av förordningen visar att undantaget är ett 

resultat av djup oenighet mellan medlemsstaterna och mellan EU:s institutioner. Oenig–

heten beror i stor utsträckning på att frågan aktualiserar förhållandet mellan två 

grundläggande fri- och rättigheter, nämligen å ena sidan yttrandefriheten och å andra 

sidan skyddet för privatlivet och den personliga integriteten, vilka medlemsstaterna 

värderar olika högt.39 En lagvalsregel för utomobligatoriska förpliktelser vid 

                                                
38 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 52. 
39 I Mainstrat-studien, s. 6, uttalas att ”[t]he law on such fundamental rights as the right to privacy and to 
freedom of expression varies widely between the Member States”. I vissa länder, såsom i de nordiska, värnas 
yttrandefriheten högt. Det svenska skyddet för tryck- och yttrandefrihet utmärker sig till exempel genom att 
även detaljfrågor regleras i grundlag och genom att den skadevållande i vissa avseenden garanteras en högre 
skyddsnivå (Hellner, s. 63). I andra länder, såsom i England, skyddas rätten till privatliv och personlig 
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personlighetskränkningar tenderar att antingen gynna den skadevållande och därmed 

yttrandefriheten eller den skadelidande och därmed skyddet för privatlivet och den 

personliga integriteten. Den största utmaningen har därför varit, och fortsätter att vara, 

att formulera en lagvalsregel som skapar balans mellan skadevållarens och skadelid–

andes intressen och mellan yttrandefriheten och skyddet för privatlivet och den 

personliga integriteten. 

2.2.2  Kolliderande intressen 

Kommissionen presenterade i maj 2002 ett preliminärt utkast till förslag, enligt vilket 

utomobligatoriskt skadestånd på grund av personlighetskränkningar omfattas av 

förordningens tillämpningsområde.40 Förslaget till en särskild lagvalsregel för person–

lighetskränkningar innebar att den tillämpliga lagen skulle vara lagen i det land där den 

skadelidande har hemvist (förslagets artikel 7). Förslaget gjordes tillgängligt för 

allmänheten, som uppmanades att kommentera de föreslagna lagvalsreglerna. Även om 

initiativet till en förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser 

generellt uppskattades riktades massiv kritik mot bland annat förslagets artikel 7, 

framför allt från tidnings- och sändningsindustrierna.41 

 Med beaktande av de synpunkter som framkom vid konsultationen med allmänheten 

och berörda parter, utarbetade kommissionen ett förslag till Rom II-förordning.42 Även i 

detta förslag innefattades ifrågavarande utomobligatoriska förpliktelser i förordningens 

tillämpningsområde. Lagvalsregeln för utomobligatoriskt ansvar för personlighets–

kränkningar omarbetades dock i grunden. Av förslagets artikel 6 framkom att huvudregeln 

i artikel 3 skulle tillämpas även på personlighetskränkningar, vilket innebar att lagen i 

det land där skadan inträffade skulle tillämpas. Om parterna hade gemensam hemvist 

eller tvisten hade närmare anknytning till en annan stat, skulle istället dessa ländernas 

lagar tillämpas. Domstolslandets lag skulle dock tillämpas, om tillämpningen av den lag 

som anvisades i artikel 3 skulle strida mot domstolslandets grundläggande principer om 
                                                                                                                                                            
integritet högt. Att medlemsstaterna värderar yttrandefriheten och skyddet för privatlivet och den personliga 
integriteten olika högt, kommer till uttryck bland annat i olika möjligheter att få skadestånd för 
personlighetskränkningar och att skadeståndsnivåerna skiljer sig åt medlemsstaterna emellan.  
40 Se kommissionens preliminära utkast till förslag här 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_ii/news_hearing_rome2_en.htm (nedan 
”kommissionens preliminära utkast till förslag”). 
41 En summering av kommentarerna från allmänheten är tillgänglig på 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_ii/news_summary_rome2_en.htm. 
42 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser 
(Rom II), KOM(2003) 427 slutlig, 22.7.2003 (nedan ”kommissionens förslag”). 
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yttrande- och informationsfrihet. Denna regel motiverades enligt kommissionen av 

ämnets känslighet och av de ”inte obetydliga konstitutionella skillnader som fortfarande 

råder mellan medlemsstaterna”.43 

 Kommissionens föreslagna lagvalsregel godtogs varken av Europaparlamentet 

eller av rådet. Europaparlamentet inkluderade, liksom kommissionen, kränkningar av 

personlighetsskyddet i förordningens tillämpningsområde – lagvalsregeln som föreslogs 

skilde sig dock markant från kommissionens förslag.44 Tillämplig lag på sådana 

kränkningar skulle vara lagen ”i det land där den mest betydande delen eller delarna av 

skadan uppstått eller sannolikt kommer att uppstå”. Lagvalsregeln kombinerades med 

en presumtionsregel av innebörd att om kränkningen sker genom en publikation eller en 

sändning ska skadelandet ”anses vara det land till vilket publikationen eller sändningen 

främst riktar sig eller, om detta inte är uppenbart, det land där det redaktionella ansvaret 

ligger”. Presumtionsregeln försågs i sin tur med ett antal kriterier på grundval av vilka 

man skulle fastställa var publikationen eller sändningen främst riktade sig. Slutligen 

föreskrevs att bestämmelsen skulle tillämpas på motsvarande sätt på publicering genom 

internet eller genom andra elektroniska medier. 

 I rådet ledde total oenighet till att personlighetskränkningar undantogs från 

förordningens tillämpningsområde.45 I motiveringen till rådets gemensamma ståndpunkt 

framkommer att rådet noggrant övervägt ”alla alternativ på förhandlingsbordet, 

inklusive Europaparlamentets förslag” och att undantaget är en ”slutlig kompromiss” 

och ”ett försök att jämka samman de motstridiga intressena”.46 Rådet påpekade dock att 

undantaget måste läsas tillsammans med förslagets översynsklausul i artikel 30, som 

innebar att kommissionen inom viss tid skulle lägga fram en rapport som särskilt borde 

ta upp utomobligatoriska förpliktelser till följd av personlighetskränkningar.  

  Mot bakgrund av det ovanstående utarbetade kommissionen ett ändrat förslag till 

Rom II-förordning.47 Europaparlamentets förslag till lagvalsregel för personlighets–

kränkningar godtogs inte av kommissionen, eftersom den i alltför hög utsträckning 

                                                
43 Kommissionens förslag, s. 18. 
44 Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), P6_TA (2005) 0284, EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 
370 (nedan ”Europaparlamentets första förslag”). 
45 Gemensam ståndpunkt (EG) nr 22/2006 antagen av rådet den 25 september 2006 inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2006 av den … om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), EUT C 289E , 28.11.2006, s. 68–83 (nedan ”rådets gemensamma 
ståndpunkt”). 
46 Rådets gemensamma ståndpunkt, motivering, p. 4. 
47 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska 
förpliktelser (Rom II), KOM(2006) 83 slutlig, 21.2.2006 (nedan ”kommissionens ändrade förslag”). 
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ansågs gynna utgivare på den skadelidandes bekostnad, och eftersom en sådan regel inte 

fann stöd i flera medlemsstaters nationella rätt.48 Inte heller föreslogs någon annan 

särskild lagvalsregel. På grund av oenigheten mellan Europaparlamentet och rådet ansåg 

kommissionen istället ”den mest acceptabla lösningen på denna kontroversiella fråga” 

vara att undanta kränkningar av privatlivet och personlighetsskyddet i media från 

förordningens tillämpningsområde (förslagets artikel 1.2h)).49 

 Efter att Europaparlamentet i sin andra behandling av förslaget återigen inkluderat 

sitt förslag till lagvalsregel för personlighetskränkningar50 och rådet återigen avfärdat en 

sådan regel, gick Europaparlamentet till slut vid förlikningsförhandlingar med på att 

undanta personlighetskränkningar från tillämpningsområdet. Europaparlamentet fick 

dock igenom vissa ändringar i översynsklausulen som förpliktade kommissionen att 

senast den 31 december 2008 presentera ”en studie om situationen vad gäller tillämplig 

lag på utomobligatoriska förpliktelser till följd av kränkning av privatlivet och 

rättigheter som rör personlighetsskyddet, med beaktande av reglerna om pressfrihet och 

yttrandefrihet i medierna ” (artikel 30). 

2.2.3 En översyn 

Uppgiften att genomföra en komparativ studie om tillämplig lag för personlighets–

kränkningar i EU:s medlemsstater uppdrogs åt universitetet i Baskien och företaget 

Mainstrat, som i februari 2009 publicerades den så kallade Mainstrat-studien. I studien 

föreslås åtgärder som syftar till att övervinna den rådande situationen av dödläge och 

rättsligt tomrum.51 Förslaget går ut på att genom ett direktiv delvis harmonisera 

medlemsstaternas materiella lagar för att se till att alla medlemsstater garanterar ett 

tillfredsställande minimiskydd för personer som utsätts för personlighetskränkningar. 

Först i ett senare skede, när skillnaderna mellan medlemsstaternas materiella regler inte 

är lika stora, är det enligt studien möjligt att införa en gemensam lagvalsregel.52 En 

sådan lagvalsregel bör, enligt studien, baseras på skadelandets lag.53  

                                                
48 Kommissionens ändrade förslag, motivering, s. 6. 
49 Kommissionens ändrade förslag, motivering, s. 6. 
50 Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), 
P6_TA(2007)0006 (nedan ”Europaparlamentets andra förslag”). 
51 Mainstrat-studien, s. 140. 
52 Mainstrat-studien, s. 150. 
53 Mainstrat-studien, s. 144. 
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 Eftersom ingen åtgärd vidtogs av kommissionen med anledning av studien antog 

Europaparlamentet år 2012 en resolution,54 vari kommissionen uppmanas att lägga fram 

ett förslag på en harmoniserad lagvalsregel för personlighetskränkningar.55 Europa–

parlamentet presenterar i resolutionen ett detaljerat förslag på lagvalsregel som delvis 

avviker från dess tidigare förslag under den historiska lagstiftningsprocessen. Enligt den 

föreslagna artikel 5a.1 ska den tillämpliga lagen vid personlighets–kränkningar vara 

”lagen i det land där den eller de mest betydande delarna av förlusten eller skadan 

uppstått eller sannolikt kommer att uppstå”. När kränkningen skett genom en 

publikation eller en sändning, ska det land där den eller de mest betydelsefulla delarna 

av skadan uppstått anses vara det land till vilket ”materialet huvudsakligen är riktat 

eller, om detta inte framgår, det land där det redaktionella ansvaret ligger” (förslagets 

artikel 5a.3). Huvudregeln ovan är dock försedd med ett undantag, enligt vilket den 

tillämpliga lagen istället ska vara ”lagen i det land där svaranden har sin vanliga 

hemvist, om han eller hon inte rimligen kunde förutse några väsentliga konsekvenser av 

sin handling” i det utpekade landet (förslagets artikel 5a.2). Europaparlamentets förslag 

kompletteras dessutom med ett nytt skäl (skäl 32a):  

Förordningen hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa egna, grundlagsstadgade 

bestämmelser om pressfrihet och yttrandefriheten i medierna. I synnerhet kan 

tillämpningen av en bestämmelse i den lag som föreskrivs i denna förordning, 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och rättsordningen i den 

medlemsstat där talan väckts, anses stå i strid med grunderna för domstolslandets 

rättsordning om den leder till en betydande inskränkning av tillämpningsområdet 

för de grundlagsstadgade bestämmelserna. 

Inga lagstiftningsåtgärder har ännu vidtagits av kommissionen med anledning av 

Europaparlamentets betänkande, varför rättsläget år 2016 är detsamma som när Rom II-

förordningen förhandlades fram under tidigt 2000-tal. 

2.3  Sammanfattning 

Vid personlighetskränkningar genom traditionella medier som spridits till flera 

medlemsstater kan skadelidande välja mellan att väcka talan för hela skadan vid en 

domstol (domstolen i den ort där utgivaren är etablerad) eller att väcka talan för delar av 
                                                
54 Europaparlamentets betänkande med rekommendationer till kommissionen om ändring av förordning (EG) 
nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), A7-0152/2012, 2.5.2012 (nedan 
”Europaparlamentets betänkande”). 
55 Europaparlamentets betänkande, s. 7. 
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skadan vid flera olika domstolar (domstolarna i varje medlemsstat där publikationen har 

spridits och skada påstås ha lidits). Vid personlighetskränkningar på internet kan den 

skadelidande likaså välja mellan att väcka talan för all skada vid en domstol (domstolen 

där avsändaren av innehållet är etablerad eller domstolen där skadelidande har centrum 

för sina intressen), eller att väcka talan för delar av skadan i flera olika domstolar 

(domstolarna i varje medlemsstat där materialet varit tillgängligt och skada påstås ha 

lidits). Enligt de förenade målen eDate och Martinez räcker det således för att territoriell 

behörighet ska föreligga för skada som åsamkats i en medlemsstat att det påstått 

ärekränkande materialet är eller har varit tillgängligt där. Eftersom material som 

publiceras på internet ”ögonblickligen [kan] nås av ett obegränsat antal internetanvändare 

överallt i världen, helt oberoende av avsändarens avsikter avseende tillgängligheten 

utanför den medlemsstat där avsändaren är etablerad och utom avsändarens kontroll”56, 

innebär tillgänglighetsrekvisitet egentligen inte någon begränsning av domsrätten. För 

traditionella medier begränsas domsrätten åtminstone av spridningskriteriet, som innebär 

att publikationen måste ha distribuerats till en medlemsstat för att domsrätt ska kunna 

föreligga. 

 Den behöriga domstolen beslutar på grundval av sina nationella lagvalsregler 

vilket lands lag som ska tillämpas på tvisten.  

  

                                                
56 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 45. 
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3  Problem med det gällande rättsläget och potentiella 

lösningar 

Som framkommit i föregående kapitel innebär artikel 7.2 i Bryssel I bis-förordningen, 

såsom artikeln blivit tolkad av EU-domstolen, att skadelidande har en stor valmöjlighet 

vad beträffar vid vilken eller vilka domstol(ar) tvisten ska slitas, i synnerhet när material 

görs tillgängligt på internet. Vilket lands lag som ska tillämpas avgörs i avsaknad av en 

EU-gemensam lagvalsregel av den behöriga domstolen på grundval av nationella 

lagvalsregler. Detta kapitel syftar till att identifiera de problem som förevarande 

rättsläge medför och till att analysera de potentiella lösningar som finns på problemen 

ur ett EU-perspektiv. Mer specifikt kommer analysen ta sikte på om domsrätts–

regleringen är tillfredsställande eller i behov av förändring, och om det finns behov av 

en gemensam lagvalsregel på EU-nivå. 

3.1 Förtalsturism 

En stor valmöjlighet för käranden att väcka talan vid olika domstolar skapar 

förutsättningar för vad som inom den internationella privat- och processrätten kallas för 

forum shopping. Med forum shopping avses en situation där en kärande har möjlighet 

att väcka talan i olika domstolar och väljer att väcka talan i det för parten förmånligaste 

processlandet. Oftast används begreppet i negativ bemärkelse, men att en part väljer det 

för parten förmånligaste forumet behöver dock inte alltid innebära något illojalt 

beteende. Enligt EU-kommissionens ordlista förklaras forum shopping som ett 

utnyttjande av att talan kan väckas i flera länder, genom att käranden väljer att väcka 

talan vid en viss domstol, ”inte för att den domstolen är bäst lämpad att pröva tvisten, 

utan för att de lagvalsregler eller andra rättsregler som domstolen tillämpar är 

förmånligast för parten”.57 Forum shopping möjliggörs således av en reglering som ger 

domsrätt åt många domstolar, men motiveras i det enskilda fallet snarare av de lagar och 

regler som den behöriga domstolen kommer att tillämpa. Förtalsturism är forum 

shopping, där käranden i en internationell ärekränkningstvist väcker talan i den stat i 

                                                
57 Europeiska kommissionens ordlista (19 maj 2016), tillgänglig här: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sv.htm. 
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vilken han eller hon troligen kommer att få det för honom eller henne mest fördelaktiga 

resultatet.58 

 Vad gäller gränsöverskridande personlighetskränkningar präglas domsrätten av en 

mycket stor valmöjlighet för den skadelidande, i synnerhet då kränkningen består i 

material som tillgängliggjorts på internet. Utrymmet för illojal forum shopping är extra 

stort i och med att domsrättsreglerna, såsom de har tolkats av EU-domstolen, möjliggör 

för den skadelidande att initiera parallella processer i flera av, eller alla, de territoriellt 

behöriga domstolarna samtidigt. På grund av avsaknaden av en EU-gemensam lagvalsregel 

för gränsöverskridande personlighetskränkningar, tillämpas för tillfället 28 lagvalsregler 

inom EU. 

3.2 Skillnader i medlemsstaternas lagvalsregler 
I Mainstrat-studien framkommer att medlemsstaternas lagvalsregler inte bara ser 

mycket olika ut, utan att det i många medlemsstater råder stor osäkerhet om vad som 

gäller på grund av avsaknaden av både kodifierade lagvalsregler och tydlig rättspraxis.59 

Så är t.ex. fallet i Sverige och Finland. Finsk lagstiftning innehåller inte någon 

lagvalsregel för utomobligatoriska förpliktelser, och någon sådan är inte heller etablerad 

i rättspraxis.60 För svenskt vidkommande saknas kodifierade lagvalsregler på området 

för utomobligatoriska förpliktelser. Det ledande rättsfallet på området är det så kallade 

Cronsioe-målet61, som handlade om två makar med hemvist i Sverige, som råkade ut för 

en bilolycka i Nederländerna vid vilken hustrun skadades och ville ha ersättning från 

den skadevållande mannens försäkringsbolag. Försäkringsbolaget vitsordade att mannen 

genom vållande till olyckan medverkat till hustruns skador och att försäkringsbolaget, 

på grund av försäkringsavtalet mellan bolaget och mannen, skulle svara för den 

skadeståndsskyldighet som annars skulle ha åvilat mannen. Vad som var tvistigt i målet 

var enligt vilket lands lag den eventuella skadeståndsskyldigheten skulle bedömas.  

 Försäkringsbolaget hävdade att nederländsk rätt skulle tillämpas, medan hustrun 

påstod att svensk rätt var tillämplig. Enligt nederländsk rätt var en man inte 

skadeståndsskyldig för skador han vållat sin hustru, om inte vållandet var att bedöma 

                                                
58 Arnt Nielsen (2013a), s. 269. 
59 Mainstrat-studien, s. 6 och s. 22. 
60 Mainstrat-studien, annex III, s. 42. 
61 NJA 1969 s. 163. 
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som grovt. Någon motsvarande regel fanns inte enligt svensk rätt. Frågan om tillämplig 

lag kom därmed att ha avgörande betydelse för utfallet i målet.  

 Enligt Högsta domstolen får ”såsom allmän regel anses gälla, att 

skadeståndsskyldighet i utomobligatoriska förhållanden bedömes i överensstämmelse 

med den materiella lagen i det land, där den skadegörande handlingen företagits” (min 

kurs.). Eftersom bilolyckan skett i Nederländerna, var således nederländsk rätt 

tillämplig.  

 Anledning till att rättsläget trots Högsta domstolens dom i Cronsioe-målet kan 

betraktas som osäkert i Sverige är att målet tog sikte på en situation där handlingsorten 

och skadeorten sammanföll; någon slutsats om vad som gäller vid distansdelikt kan 

således inte dras av Högsta domstolens uttalande i målet. Enligt Bogdan tyder dock 

HD:s ”mycket allmänt hållna uttalande, trots att det i fråga om distansdelikt således 

endast utgjorde ett obiter dictum” på att handlingsorten, och inte skadeorten, ska 

tillämpas även vid distansdelikt.62 Jag anser inte att en sådan slutsats kan dras av det 

faktum att uttalandet är allmänt hållet – uttalandet är allmänt hållet men avgivet i den 

kontext och inom de ramar som omständigheterna skapar. För denna uppfattning – det 

vill säga att frågan om tillämplig lag vid distansdelikt inte är löst genom Cronsioe-målet 

– talar Regeringskansliets faktapromemoria med anledning av kommissionens förslag 

till Rom II-förordning.63 I faktapromemorian uttalas att Högsta domstolens uttalande i 

Cronsioe-målet skulle kunna tolkas som att det är handlingslandets lag som ska 

tillämpas vid distansdelikt, men att den frågan inte ställdes på sin spets eftersom den 

skadegörande handlingen och skadan inträffade i samma land.64  

 Liksom Sverige saknar de flesta medlemsstater en specifik lagvalsregel för 

personlighetskränkningar – istället tillämpas de generella lagvalsreglerna för utom–

obligatoriska förpliktelser.65 Anknytningskriterierna i de medlemsstater som har generella 

lagvalsregler för utomobligatoriska förpliktelser varierar stort. I Tyskland ges skade–

lidande en valmöjlighet mellan lagen i det land där den skadegörande handlingen 

företogs (vilket i rättspraxis för personlighetskränkningar har tolkats som platsen där 

materialet publicerades, något som oftast motsvarar platsen för utgivarens huvudkontor66) 

och lagen i det land där skadan inträffade (skadan anses inträffa på de platser dit 

                                                
62 Bogdan (2010), s. 30. 
63 Regeringskansliets faktapromemoria 2003/04:FPM17: Kommissionens förslag till förordning om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (nedan ”Regeringskansliets faktapromemoria”). 
64 Regeringskansliets faktapromemoria, s. 5. 
65 Mainstrat-studien, s. 6. 
66 Mainstrat-studien, annex III, s. 69. 
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publikationen spridits67).68 Även i Italien ges den skadelidande en sådan valmöjlighet.69 I 

Österrike gäller, i avsaknad av parternas lagval, lagen i det land där den skadegörande 

händelsen företagits.70 I rättspraxis har dock detta kriterium blivit tolkat på så sätt att 

även platsen där den skadelidande har åsamkats störst skada avses – denna plats anses 

vanligtvis vara den skadelidandes hemvist.71 Även i Frankrike utpekas lagen i det land 

där den skadegörande handlingen företagits, något som i fråga om pressrelaterade 

personlighetskränkningar i rättspraxis har tolkats som platsen dit materialet blivit 

distribuerat.72 I England tillämpas olika lagvalsregler beroende på var den skadegörande 

handlingen har företagits. Engelska lagvalsregler har dock det gemensamt att resultatet 

oftast blir en tillämpning av lex fori.73  

 Gemensamt för majoriteten av medlemsstaterna är enligt Mainstrat-studien att lex 

loci delicti commissi tillämpas, även om regeln givits olika tolkningar i olika medlems–

stater, något som åskådliggörs av ovanstående exempel. Med lex loci delicti commissi 

förstås vanligtvis lagen i det land där den skadegörande handlingen företagits.74 I 

Mainstrat-studien förefaller begreppet dock användas i en vidare bemärkelse, såsom 

inkluderande lagvalsregler som t.ex. ger den skadelidande en valmöjlighet mellan lagen 

i det land där den skadegörande handlingen företagits och lagen i det land där skadan 

inträffat.75 När man i Mainstrat-studien konstaterar att de flesta medlemsstater tillämpar 

en variant av lex loci delicti commissi, avses alltså både de länder som tillämpar lex loci 

delicti commissi i dess traditionella betydelse, och de länder som tillämpar en regel som 

t.ex. låter den skadelidande välja mellan lex loci delicti och lex loci damni. 

 Även om de flesta länder som huvudregel tillämpar lex loci delicti commissi, lex 

loci damni eller låter den skadelidande välja mellan de två, är huvudregeln ofta försedd 

med undantag som skiljer sig avsevärt mellan de olika medlemsstaterna. I Tyskland ska 

                                                
67 Mainstrat-studien, annex III, s. 69. 
68 Lagvalsregler för utomobligatoriskt skadestånd finns i artikel 40 i EGBGB (Eng: Introductory Act to the 
Civil Code).  
69 Artikel 62 i Italian Law No 218 on Private International Law. 
70 Artikel 48 i Austrian Law of 15 June 1978 on Private International Law. 
71 Mainstrat-studien, s. 81.  
72 Mainstrat-studien, s. 87. 
73 Arnt Nielsen (2013b), s. 397. 
74 Bogdan (2010), s. 30. 
75 Detta framkommer bland annat av Mainstrat-studien, s. 107, där följande står att läsa: ”However, 
definition of the rule of the lex loci delicti commissi, in the case of harm committed at a distance and multi-
location harm, is problematic, since it can have various manifestations. It can refer to application of the law 
of the place where the causal act occurred (if applicable, the residence of the publisher, according to the 
interpretation of the ECJ) or to the laws of the countries where the results or the harm caused by the causal 
conduct were manifested (if applicable, the habitual residence of the injured party)”. 
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huvudregeln åsidosättas till förmån för parternas gemensamma hemvist, om sådan fanns 

vid tiden för den skadegörande händelsen.76 Om det finns en uppenbart närmare 

anknytning till lagen i ett annat land än det som utpekas, ska detta lands lag tillämpas.77 

Alla ovan nämnda lagvalsregler ska åsidosättas till förmån för den lag som parterna 

kommer överens om efter att den skadegörande handlingen företogs.78 Enligt engelsk 

common law finns ett så kallat ”flexibelt undantag” enligt vilket lex fori, om det finns 

klara och tillfredsställande grunder därför, kan åsidosättas till förmån för lagen i det 

land till vilket tvisten eller parterna har närmare anknytning.79 Undantaget kan tillämpas 

för att åsidosätta lex fori i sin helhet, eller med avseende på ett visst spörsmål.80  

 För svenskt vidkommande får vi återigen vända oss till Cronsioe-målet, där 

Högsta domstolens formulering tyder på att undantag från lex loci delicti-regeln kan 

göras om det finns omständigheter ”av den beskaffenhet att de föranleder att den 

allmänna regeln ska frångås”. Återigen ska påpekas att fallet inte tog sikte på distans–

delikt, varför det är osäkert om motsvarande undantag gäller för sådana situationer.  

 Genomgången ovan avser att illustrera den splittrade bild som råder inom EU vad 

avser tillämplig lag för gränsöverskridande personlighetskränkningar.  

3.3 Skillnader i medlemsstaternas materiella rätt 
Situationen kompliceras ytterligare av att medlemsstaternas materiella rätt avseende 

personlighetskränkningar varierar stort, vilket till största del beror på att medlems–

staterna värderar yttrandefriheten respektive skyddet för privatlivet och den personliga 

integriteten olika högt. Även om de båda rättigheterna skyddas såsom grundläggande av 

Europakonventionen och EU-stadgan, är det upp till de anslutna staterna respektive 

medlemsstaterna att balansera dem mot varandra i lag och i enskilda fall vid händelse av 

konflikt. Medlemsstaternas olika syn på yttrandefriheten respektive skyddet för privat–

livet och den personliga integriteten kommer till uttryck i mycket varierande möjligheter 

till skadestånd vid personlighetskränkningar, och även till att det eventuella skadeståndets 

storlek skiljer sig från ett land till ett annat.  

 Varierande möjligheter till skadestånd och skillnader i skadeståndsnivåer kan göra 

det befogat att ”forum shoppa”. För utgången i målet har det stor betydelse vilket lands 

                                                
76 Artikel 40.2 EGBGB. 
77 Artikel 41 EGBGB. 
78 Artikel 42 EGBGB. 
79 Svantesson, s. 154. Undantaget kan härledas till målet Boys v Chaplin [1971] AC 356. 
80 Svantesson, s. 153. 
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lag som tillämpas, vilket är beroende av var talan väcks. En skadelidande vill givetvis 

initiera talan där chanserna att lyckas få skadestånd är störst och där skadeståndsnivån 

är förhållandevis hög. Om den skadelidande har ekonomiska resurser, kan skadelidande 

därför ha mycket att vinna på att utreda vid vilken domstol dennes intressen bäst kan 

tillvaratas. Svaret på detta har generellt varit vid engelsk domstol, eftersom engelsk rätt 

på detta område anses vara den mest kärandevänliga i världen.81  

3.4 Exkurs: engelsk rätt 

Det finns många anledningar till att England på detta område anses vara det mest 

kärandevänliga i världen. För det första blir resultatet av en tillämpning av de engelska 

lagvalsreglerna för det mesta att engelsk rätt ska tillämpas. Lagvalsregler för ”torts” (i 

fortsättningen ”skadeståndsgrundande handlingar”) kodifierades i England genom the 

Private International Law Act 1995. Liksom vid tillkomsten av Rom II-förordningen 

ledde dock oenighet till att personlighetskränkningar undantogs från lagens tillämpnings–

område. Av den anledningen avgörs tillämplig lag för personlighetskränkningar av de 

lagvalsregler som har etablerats i rättspraxis.82 Åtskillnad görs mellan sådana skade–

ståndsgrundande handlingar som företagits i utlandet respektive sådana som företagits i 

England. Om den skadeståndsgrundande handlingen företagits i England tillämpas 

engelsk rätt. Om den skadeståndsgrundande handlingen företagits utomlands tillämpas 

också engelsk rätt, under förutsättning att den skadeståndsgrundande handlingen är 

angripbar både enligt lagen i det land där handlingen företogs och enligt engelsk lag 

(den så kallade double actionability rule).83  

 För det andra är både kostnaderna för att driva rättstvister och de potentiella 

skadestånden höga,84 något som kan gynna rika och kända skadelidande på utgivares 

bekostnad.  

 För det tredje är den materiella engelska rätten förmånlig för den som påstås ha 

blivit utsatt för personlighetskränkningen,85 även om den i och med antagandet av den 

nya förtalslagen (the Defamation Act 2013) inte är lika förmånlig som förut. Innan 

antagandet av den nya förtalslagen gällde bland annat att käranden hade ett prima facie-

                                                
81 Se Europaparlamentets betänkande, s. 5, skäl C och Hartley (2010a), s. 2. 
82 Hartley (2010a), s. 4. 
83 Arnt Nielsen (2013b), s. 397. 
84 Arnt Nielsen (2013a), s. 269. 
85 Hartley (2010a), s. 1–2 och Arnt Nielsen (2013a), s.269. 
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fall så fort denne visat att svaranden publicerat ett kränkande påstående.86 Den 

skadelidande behövde med andra ord inte visa att faktiskt skada åsamkats, utan ”the tort 

of libel was […] actionable per se”.87 Den nya förtalslagen syftar till att uppnå en bättre 

balans mellan yttrandefriheten och skyddet för privatlivet och den personliga integriteten.88 

Krav uppställs på att den skadelidande ska visa att publikationen har orsakat eller 

sannolikt kommer att orsaka allvarlig skada på skadelidandes rykte för att den ska anses 

vara personlighetskränkande.89 För vinstdrivande företag innebär detta ett krav på att 

företaget ska ha åsamkats eller sannolikt kommer att åsamkas allvarlig ekonomisk 

förlust.90 Bevisbördan placeras därmed i detta avseende på den skadelidande. Den nya 

förtalslagen innehåller dessutom nya försvarsgrunder (defences) för svaranden, och 

försvarsgrunder som har utvecklats i rättspraxis har kodifierats och förtydligats. 

Svaranden kan till exempel undgå ansvar om ett personlighetskränkande påstående är 

huvudsakligen sant.91 Det är dock fortfarande inte den skadelidande som har att visa att 

ett påstående är falskt, utan den svarande som behöver visa att det är sant.92 Inte heller 

behöver den skadelidande visa att den svarande agerat ”out of malice”.93 

 Det återstår att se huruvida den nya engelska förtalslagen kommer att leda till att 

attraktiviteten för engelska domstolar minskar. Enligt Kenny och Heffernan innebär den 

nya förtalslagen ”a significant realigning of the interests of the parties in defamation 

cases, making the notoriously pro-plaintiff English law more protective of press 

interests”94 och Steel uttalar att den ”in vitually all respects […] shifts the balance in 

favour of protecting speech”.95 Fortfarande är rättegångskostnaderna och de potentiella 

skadestånden höga, vilket innebär en risk för att skadelidande även fortsättningsvis 

kommer att väcka talan i England i hopp om att skadevållaren ska känna sig nödgad att 

ingå förlikning för att undvika den ekonomiska risk det innebär att processa vid engelsk 

domstol.  

                                                
86 Hartley (2010a), s. 2. 
87 Kenny och Heffernan, s. 333, fotnot 71. 
88 Steele, s. 739. 
89 Defamation Act 2013, artikel 1.1. 
90 Defamation Act 2013, artikel 1.2. 
91 Defamation Act 2013, artikel 2.  
92 Detta framgår av formuleringen i artikel 2.1, som stadgar att ”[i]t is a defence to an action for defamation 
for the defendant to show that the imputation conveyed by the statement complained of is substantially true” 
(min kursivering).  
93 Hartley (2010a), s. 2. 
94 Kenny och Heffernan, s. 333. Se också Bennett, s. 175, som uttalar att lagen ”does represent a further shift 
in favour of freedom of speech/defendants” och att ”the English law of defamation has become less 
favourable to claimants per se”. 
95 Steel, s. 740. 
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 Det saknas inte belägg för att rädslan för stämning vid engelsk domstol kvarstår 

trots den nya lagens ikraftträdande. Tidningen The Economist rapporterade i april 2014, 

det vill säga efter ikraftträdandet av den nya lagen, om en författare vars bok om 

uppkomsten av modern rysk korruption blivit refuserad av Cambridge University Press. 

Beslutet om refusering hade enligt ett offentliggjort brev från förläggaren till författaren 

”nothing to do with the quality of your research or your scholarly credibility”, utan var 

istället ”simply a question of risk tolerance in light of our limited resources”.96 

Förläggaren förklarade sitt beslut enligt följande:  
As you know, claimants (Russians among them) tend to look to English courts to 

bring defamation claims as they are very friendly to claimants. […] As mentioned 

above, once in an English court, it is the defendant that has to prove its defence 

that the statements are true. While it would also now [d.v.s. efter ikraftträdandet av 

den nya förtalslagen] be possible to show that the book was published in the public 

interest and reflects your honestly-held opinion, these defences are new and 

untested. […] Given the nature of some of the allegations in the book […] 

publication would, in our view, be a significant risk” (mina kursiveringar).97  

Även om den nya förtalslagen skulle leda till en minskad attraktivitet för engelska 

domstolar innebär inte detta nödvändigtvis att förtalsturismen som sådan försvinner – 

den kanske bara riktas någon annanstans. Så länge en talan vid olika domstolar leder till 

en tillämpning av olika lagvalsregler, och därmed olika materiella lagar, kvarstår motivet 

för en skadelidande att lokalisera den domstol vars lagvalsregler eller andra rättsregler 

som domstolen tillämpar är förmånligast för parten. 

3.5 Oförutsebarhet, självcensur och påtvingade uppgörelser 

Om den skadelidande lokaliserar den för honom eller henne mest förmånliga domstolen, 

med beaktande av de lagvalsregler som domstolen kommer att tillämpa och innehållet i 

den därvid tillämpliga lagen, riskerar den skadevållande att försättas i en bekymmersam 

situation. Den skadevållande kan vid risken för stora rättegångskostnader och oöver–

komliga skadestånd känna sig nödgad att ingå en förlikning och att publicera en ursäkt 

för det material som påstås vara personlighetskränkande. Denna risk ökar ytterligare om 

den skadelidande missbrukar möjligheten att väcka talan i flera territoriellt behöriga 

domstolar parallellt.  

                                                
96 E.L (2014), www.economist.com. 
97 Brevet finns publicerat i E.L (2014), www.economist.com. 



  31 

 Såsom påpekas av Europaparlamentet föreligger denna risk även i fall där utgivare 

”anser att de har ett gott försvar”.98 Det finns flera exempel på fall där förlikningar 

ingåtts trots att den som yttrat sig anser att den har rätten på sin sida – några sådana ska 

presenteras i det följande. Exemplen syftar också till att visa att problemet med 

förtalsturism är verkligt, inte något som bara existerar i teorin. 

 I ett uppmärksammat fall stämde den isländska banken Kaupthing den danska 

tidningen Ekstrabladet i engelsk domstol med anledning av en serie artiklar som 

tidningen publicerat på internet i vilka banken och dess dotterbolag anklagades för 

skatteflykt. I förlikningen åtog sig Ekstrabladet att betala stora skadestånd och delar av 

Kaupthings rättegångskostnader samt att publicera en ursäkt online under en månads 

tid.  

 En annan uppmärksammad förlikning är den mellan det amerikanska företaget GE 

Healthcare och Henrik Thomsen, en dansk professor i radiologi. GE Healthcare stämde 

professorn vid engelsk domstol med anledning av uttalanden om bieffekterna av en av 

företagets produkter som gjorts av professorn dels vid en konferens i Oxford, dels i en 

artikel som publicerats i en tidskrift specialiserad på radiologi. Villkoren för förlik–

ningen är okända, men efteråt påstod företaget att det inte hade haft för avsikt att ”stifle 

academic debate” genom att stämma professorn, något som företaget i pressen anklagats 

för, och professorn framhöll att det inte hade varit hans avsikt att antyda att företaget 

hade marknadsfört produkten med vetskap om bieffekten.99  

 I ytterligare ett fall ledde hot om stämning vid engelsk domstol från över 90 000 

ättlingar till Profeten Mohammed till att den danska tidningen Politiken ingick 

förlikning och publicerade en ursäkt. Tidningen hade publicerat en karikatyr av Profeten 

Mohammed som ursprungligen publicerats i Jyllands-posten och som ättlingarna ansåg 

kränkte Profeten och islam. Förlikningen kritiserades starkt av andra tidningar och 

politiska partier.100  

 En annan risk vid sidan av påtvingad förlikning, är den risk för självcensur som 

oförutsebarheten och rättsosäkerheten innebär. Det är lätt att förstå att medier kan välja 

att låta bli att publicera sådant som kan uppfattas som kränkande för en person, vid 

beaktande av att de riskerar att kunna bli stämda i domstolar svåra att förutse och 

underkastas ansvarsregler i lagar de inte känner till innehållet i. Risken för självcensur 

påpekas bland annat av EU-parlamentarikern Cecilia Wikström, som varit ledande i 
                                                
98 Europaparlamentets betänkande, s. 5, skäl D. 
99 Se ang. uttalandena Leigh (2010), www.theguardian.com. 
100 Eriksen (2010), www.theguardian.com. 
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framtagandet av Europaparlamentets betänkande 2012. Wikström påpekar orimligheten 

i att en ansvarig utgivare för en tidning eller ett annat medium ska förväntas känna till 

förtals- och skadeståndslagstiftningen i alla EU:s medlemsstater när beslut om 

publicering fattas.101  

 Det ska slutligen noteras att det även för den skadelidande kan vara negativt med 

den rättsosäkerhet och oförutsebarhet som nuvarande rättsläge innebär. För att kunna ta 

reda på det förmånligaste processlandet krävs undersökningar av medlemsstaternas 

internationella privat- och processrätt och deras materiella rätt. Sådana undersökningar 

är svåra att genomföra för privatpersoner utan stora ekonomiska resurser. Utan 

tillräcklig undersökning av rättsläget i olika länder, finns en risk att talan väcks i ett land 

vars lagvalsregler, och den materiella rätt dessa utpekar, är ogynnsamma för den 

skadelidande. Eftersom lagvalsfrågan ofta är av avgörande betydelse för skadelidandes 

möjlighet att få skadestånd och för skadeståndets storlek, kan det få stora konsekvenser 

för den skadelidande att väcka talan vid en viss domstol. Sådana konsekvenser kan vara 

svåra att förutse, i synnerhet när de lagvalsregler som en domstol har att tillämpa är 

otydliga. Det nuvarande rättsläget ger välbeställda skadelidande möjlighet att forum 

shoppa på ett sätt som försätter den skadevållande i en svår situation. Samtidigt riskerar 

svagare skadelidande att hamna i kläm på grund av bristande möjligheter att ta reda på 

vad som blir resultatet av att väcka talan vid en viss domstol. Även ur ett 

rättviseperspektiv är därför nuvarande rättsläge otillfredsställande.  

 Om, och i så fall på vilket sätt, ovan beskrivna problem kan lösas på EU-nivå 

kommer nu att behandlas.  

3.6 Hur bör problemen lösas på EU-nivå? 

Av ovanstående avsnitt framkommer att de största problemen med rättsläget är risken 

för förtalsturism samt den oförutsebarhet och rättsosäkerhet som drabbar framförallt 

publicister, men i viss utsträckning även skadelidande. Ovetskapen om vid vilken 

domstol skadelidande kan komma att väcka talan, vilket lands lag som kommer att 

utpekas av den valda domstolen och vad den utpekade lagen materiellt föreskriver, 

skapar osäkerhet hos publicister och ger utrymme för mäktiga skadelidande att fram–

tvinga uppgörelser genom hot om stämning i kärandevänliga jurisdiktioner. I förlängningen 

innebär oförutsebarheten en risk för självcensur hos publicister och kan utgöra ett hot 

                                                
101 Wikström (2013), www.ceciliawikstrom.eu. 
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mot yttrandefriheten i Europa. Eftersom problemen uppstår på grund av en kombination 

av en relativt vidsträckt tolkning av behörighetsreglerna och avsaknaden av en gemensam 

lagvalsregel, kan en lösning ta sikte antingen på domsrätts- eller lagsvalsfrågan, eller en 

kombination av de båda. Dessa alternativ ska analyseras och utvärderas i det följande.  

3.6.1 Förändrade domsrättsregler i Bryssel I bis-förordningen? 

Eftersom oförutsebarheten och risken för förtalsturism bottnar i möjligheten för den 

skadelidande att välja mellan att väcka talan vid flera domstolar, uppstår frågan om 

huruvida domsrättsregleringen trots detta är tillfredsställande eller om den är i behov av 

förändring.  

3.6.1.1 Svarar regleringen mot ändamålen bakom den?  

Domsrättsreglerna i Bryssel I-förordningen måste enligt dess ingresspunkt 11 uppfylla 

kravet på förutsebarhet och bygga på huvudregeln om svarandes hemvist, förutom i 

särskilda fall då tvistens art gör det berättigat att använda ett annat anknytnings–

kriterium. Alternativa behörighetsregler bör enligt ingresspunkt 12 föreskrivas för de 

fall ”där det finns en nära koppling mellan domstolen och tvisteföremålet eller då detta 

krävs för att underlätta rättskipningen”.102 I Bryssel I bis-förordningen finns mot–

svarande skäl angivna i ingresspunkt 15 och 16. Ingresspunkt 16 har dock försetts med 

ett nytt skäl, enligt vilket kriteriet om nära anknytning bör säkerställa ökad rättssäkerhet 

och ”förhindra att svaranden kan stämmas i en domstol i en medlemsstat som han eller 

hon inte rimligen kunde förutse”. Särskilt viktigt är detta, enligt samma ingresspunkt, i 

tvister rörande gränsöverskridande personlighetskränkningar. 

 I Shevill-målet103 kom EU-domstolen fram till att den skadelidande, vid 

gränsöverskridande personlighetskränkningar genom traditionella medier, kan väcka 

talan antingen för hela skadan vid domstolen där utgivaren är etablerad, eller för delar 

av skadan vid domstolarna i varje konventionsstat dit publikationen spridits och där den 

drabbade påstår sig ha lidit skada. Att den skadelidande kan väcka talan där utgivaren är 

etablerad är inte kontroversiellt eftersom denna ort normalt sammanfaller med 

förordningens huvudregel om svarandes hemvist och är både förutsebar och svarar mot 

en nära anknytning mellan tvisten och domstolen. Den territoriella behörigheten, i sin 
                                                
102 Bryssel I-förordningen, ingresspunkt 12.  
103 Mål C-68/93 Shevill. 
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tur, motiverades av behovet av god rättskipning, eftersom EU-domstolen framhöll att 

domstolen i respektive konventionsstat dit publikationen spridits är den mest 

kvalificerade att bedöma den ärekränkning som begåtts i den staten och att bestämma 

omfattningen av skadan som lidits där. EU-domstolen påpekade att det visserligen finns 

nackdelar med att olika domstolar avgör olika aspekter av samma tvist, men påstod att 

dessa nackdelar vägs upp av att skadelidande alltid har möjlighet att väcka talan för hela 

skadan vid en och samma domstol.104  

 I de förenade målen eDate och Martinez105 utvidgades domsrätten vid publicering 

av material på internet i förhållande till traditionella medier. För det första infördes ett 

nytt anknytningskriterium av innebörd att den skadelidande kan väcka talan för hela 

skadan vid domstolen i den ort där skadelidande har centrum för sina intressen. För det 

andra ersattes spridningskriteriet vad gäller den territoriella behörigheten med ett 

tillgänglighetskriterium – för territoriell behörighet är det tillräckligt att materialet varit 

tillgängligt på internet i domstolslandet. Det nya anknytningskriteriet – domstolen där 

skadelidande har centrum för sina intressen – motiverades av att denna domstol anses 

bäst lämpad att bedöma skadan av personlighetskränkningar på internet. EU-domstolen 

konstaterar att denna behörighet är förenlig med ”behörighetsreglernas syfte att uppnå 

förutsebarhet”.106 Enligt EU-domstolen gäller detta också i förhållande till svaranden, 

eftersom ”avsändaren av det kränkande innehållet, vid tidpunkten för publiceringen på 

internet, kan ha kännedom om var de personer som berörs av innehållet har sitt centrum 

för sina intressen”.107 Kriteriet om skadelidandes centrum för sina intressen kan därför, 

enligt EU-domstolen ”anses göra det möjligt för käranden att utan svårighet avgöra vid 

vilken domstol talan ska väckas och för svaranden att rimligen förutse var talan kan 

väckas mot honom eller henne”.108  

 Även om EU-domstolen vad gäller det nya anknytningskriteriet ”centrum för 

skadelidandes intressen” är tydlig med att motivera dess existens genom att förklara på 

vilket sätt en sådan regel svarar mot relevanta syften, är den mindre tydlig med att 

motivera utvidgningen av den territoriella behörigheten. Domstolen konstaterar, utan att 

ge någon förklaring, att territoriell behörighet ska föreligga för de domstolar inom vars 

territorium det på internet publicerade materialet varit tillgängligt.109  

                                                
104 Mål C-68/93 Shevill, p. 31–33.  
105 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez. 
106 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 50. 
107 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 50. 
108 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 50. 
109 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 51. 



  35 

 I Shevill-målet110 nämns inte förutsebarhet, utan EU-domstolen konstaterar bara 

att potentiella nackdelar med den territoriella behörigheten vägs upp av skadelidandes 

möjlighet att väcka talan för hela skadan vid samma domstol. För den skadelidande är 

det sant att nackdelarna vägs upp genom denna möjlighet. För den skadevållande 

däremot är en av de nackdelar som följer av den territoriella behörigheten att 

förutsebarheten och rättssäkerheten blir lidande. Att skadelidande kan välja att väcka 

talan vid en och samma domstol för hela skadan skapar ingen ökad förutsebarhet eller 

rättssäkerhet för den skadevållande, och väger således inte för skadevållaren upp dessa 

nackdelar.  

 I de förenade målen eDate och Martinez111 lyfts svarandes förutsebarhet fram för 

att motivera det nya anknytningskriteriet ”centrum för skadelidandes intressen”. 

Eftersom den plats där den skadelidande har centrum för sina intressen oftast motsvarar 

den plats där denne är stadigvarande bosatt,112 och eftersom denna plats oftast utan 

större ansträngning går att ta reda på innan publicering, anser jag det vara rimligt att 

domstolen i fråga har behörighet för hela skadan. Det är svårt att se något otillbörligt i 

att en person väcker talan för personlighetskränkningar i det land där denne är 

stadigvarande bosatt, eftersom det är i denna miljö den skadelidande lever och på denna 

plats personlighetskränkningen ofta är som mest kännbar. Domstolens behörighet svarar 

också mot syftet om närhet mellan tvisten och domstolen, och är motiverad ur ett 

processekonomiskt perspektiv och ur bevishänseende.  

 Vad gäller den territoriella behörigheten är EU-domstolen i de förenade målen 

eDate och Martinez, liksom i Shevill-målet, tyst om regelns påverkan på svarandes 

förutsebarhet och i vilket syfte och för vilka hänsyn svarandes förutsebarhet ska ge vika. 

Trots att domstolen tidigare i domen betonat att den alternativa behörighetsregeln i 

artikel 5.3 Bryssel I-förordningen syftar till att uppnå förutsebarhet och trots att 

domstolen i stycket innan, vad avser det nya anknytningskriteriet, har hänvisat till vad 

som i Falco-målet113 anges att svarande rimligen ska kunna förutse var talan mot honom 

eller henne kan komma att väckas. Borde inte motsvarande hänsyn vara av relevans för 

den territoriella behörigheten?  

                                                
110 Mål C-68/93 Shevill. 
111 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez. 
112 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 49. 
113 Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 23 april 2009 i mål C-533/07 Falco Privatstiftung och Thomas  
Rabitsch mot Gisela Weller-Lindhorst, EU:C:2009:257 (nedan ”mål C-533/07 Falco”). 
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 Enligt min mening är det olyckligt att EU-domstolen inte ger några skäl för sin 

lösning, eftersom den kan innebära att ett i princip obegränsat antal domstolar inom EU 

är parallellt behöriga för olika delar av en och samma tvist. Eftersom en publicering på 

internet innebär att material görs tillgängligt i hela världen samtidigt, innebär till–

gänglighetskriteriet ingen begränsning av domsrätten överhuvudtaget i fall där den skade–

vållande inte genom särskilda åtgärder begränsat tillgängligheten i vissa länder. 

 Nackdelarna med en vid territoriell behörighet är många. I stort motsvarar de de 

problem som identifierats i avsnitt 3.1–3.5, varför de här bara ska analyseras i korthet. 

Först och främst leder den territoriella behörigheten till bristande förutsebarhet för den 

skadevållande. Vid personlighetskränkningar på internet har den skadevållande ingen 

möjlighet att förutse vid vilken domstol, eller vid vilka domstolar, den kan komma att 

bli stämd. Tvärtom måste publicisten vara beredd på att bli stämd var som helst inom 

EU där materialet varit tillgängligt. Antingen måste publicisten förlika sig med denna 

risk eller så måste publicisten, för att skydda sig mot risken, innan publicering ha 

kunskap om alla medlemsstaters lagvalsregler, liksom dess materiella rätt avseende 

utomobligatoriska förpliktelser vid personlighetskränkningar. Även vid personlighets–

kränkningar i traditionella medier blir svarandes förutsebarhet lidande, men åtminstone 

begränsas antalet potentiellt behöriga domstolar av spridningskriteriet.   

 För det andra riskerar kostnaderna för processerna att bli mycket höga om den 

skadelidande utnyttjar möjligheten att initiera parallella rättsprocesser i olika länder. Att 

kostnaderna blir höga kan göra att svaranden saknar ekonomisk möjlighet att försvara 

sig, något som ur rättssäkerhetssynpunkt är väldigt tvivelaktigt.  

 För det tredje är det, för alla typer av personlighetskränkningar, lätt för den 

skadelidande att missbruka möjligheten att initiera parallella processer – den 

skadelidande kan väcka talan i många länder i syfte att pressa den skadevållande 

exempelvis till en ekonomisk uppgörelse, till att ta bort det personlighetskränkande 

materialet eller till att publicera en ursäkt. Slutligen kan det ifrågasättas om den 

territoriella behörigheten verkligen svarar mot syftet om en nära anknytning mellan 

tvisten och domstolen, åtminstone vid personlighetskränkningar på internet. 

 Mot bakgrund av det ovanstående anser jag att den territoriella behörigheten vid 

gränsöverskridande personlighetskränkningar bör begränsas. Frågan är hur omfattande 

begränsningen bör vara, och om den territoriella behörigheten bör begränsas för person–

lighetskränkningar åsamkade både genom traditionella medier och genom publicering 

på internet.  
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3.6.1.2 På vilka sätt kan den territoriella behörigheten begränsas?  

Den territoriella behörigheten skulle kunna begränsas i vart fall på två sätt. För det 

första kan den territoriella behörigheten tas bort helt och hållet både för 

personlighetskränkningar genom traditionella medier och genom internet, så att talan 

enbart kan väckas för hela skadan vid en domstol. För det andra kan den territoriella 

behörigheten begränsas vad gäller personlighetskränkningar på internet, på så sätt att det 

för domsrätt krävs att webbsidan på något sätt riktar sig till ett visst land. På 

motsvarande sett skulle, för traditionella medier, spridningskriteriet kunna ersättas av 

kriteriet att publikationen ska rikta sig till ett visst land. I den europeiska doktrinen finns 

de som förespråkar båda dessa sätt på vilket domsrätten kan begränsas.  

 Arnt Nielsen anser att EU-domstolen i de förenade målen eDate och Martinez 

borde ha tagit bort den territoriella behörigheten för att bekämpa förtalsturismen.114 Att 

EU-domstolen misslyckandes med att göra så medför, enligt Arnt Nielsen, att 

lagstiftningsåtgärder på EU-nivå är nödvändiga. Arnt Nielsen föreslår en revidering av 

artikel 7.2 i Bryssel I bis-förordningen, på så sätt att huvudregeln för utomobligatoriska 

förpliktelser består, men förses med en särskild regel för personlighetskränkningar 

enligt vilken talan får väckas vid domstolarna där den skadelidande har centrum för sina 

intressen eller där utgivaren är etablerad.115 Därigenom överges den territoriella 

behörigheten för utomobligatoriska förpliktelser som har sin grund i gränsöverskridande 

personlighetskränkningar. Den föreslagna regeln skulle gälla oberoende av genom vilket 

medium den påstådda personlighetskränkningen begås.  

 Även Lambertz anser att domsrätten är alldeles för vidsträckt och att den 

territoriella behörigheten därför ska överges, så att den skadelidande enbart ska kunna 

väcka talan för hela skadan vid samma domstol.116 Enligt hans förslag ska skadelidande, 

för alla personlighetskränkningar, kunna välja mellan att väcka talan antingen vid 

domstolen där skadelidande har centrum för sina intressen, där utgivaren är etablerad 

eller där skadeverkningarna påstås ha varit störst. Lambertz menar att den sista 

möjligheten bör finnas med, eftersom skadan kan vara störst i ett tredje land som inte är 

svarandes eller skadelidandes land, och att det i sådana fall kan vara lämpligt att 

processen förs där.117  

                                                
114 Arnt Nielsen (2013a), s. 279. 
115 Arnt Nielsen (2013a), s. 279. 
116 Lambertz (2014), www.goranlambertz.se. 
117 Lambertz (2014), www.goranlambertz.se. 
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 Medan Arnt Nielsen och Lambertz är av uppfattningen att den territoriella 

behörigheten helt ska elimineras, förespråkar till exempel Hartley att den territoriella 

behörigheten ska finnas kvar men begränsas.118 Hartley föreslår att nuvarande artikel 7.2 

ska begränsas för personlighetskränkningar genom att ett tillägg görs till artikeln. Enligt 

detta tillägg ska artikel 7.2 bara tillämpas om käranden har hemvist i forumstaten, eller 

om svaranden har vidtagit väsentliga åtgärder i syfte att göra det personlighets–

kränkande materialet tillgängligt i forumstaten, och har riktat materialet mer till den 

staten än till någon annan stat.119 Enligt Arnt Nielsen är Hartleys förslag intressant, men 

han anser att den andra delen av regeln ger domstolarna en vid diskretionär makt, vilket 

påstås stå i strid med behovet av förutsebarhet.120  

 Reymond förespråkar en förändring av domsrättsreglerna som påminner om den 

som Hartley föreslår – att ett ”targeting test” införs för personlighetskränkningar på 

internet.121 Med ”targeting test” avses en metod vars syfte är att fastställa om en 

hemsida ”riktade” sig eller sina aktiviteter till forumet, och som därmed avser att skydda 

”the defendant’s expectations as to the forseeable consequences of its online activity”.122 

Bedömningen av huruvida hemsidan riktade sig eller sina aktiviteter till en viss stat 

föreslås avgöras genom beaktande av ett antal kriterier, såsom språket som används på 

hemsidan, valet av toppdomän och det antal gånger som hemsidan besökts i det aktuella 

landet.123 Medan Hartleys förslag innebär en ändring av domsrättsreglerna både 

avseende personlighetskränkningar begångna genom traditionella medier och på 

internet, tar Reymonds förslag enbart sikte på personlighetskränkningar som begåtts på 

internet.  

 

3.6.1.3 Hur bör den territoriella behörigheten begränsas? 

Det första alternativet, att överge den territoriella behörigheten, har den förtjänsten att 

domsrättsregleringen blir förutsebar både för den skadelidande och den skadevållande – 

den skadelidande kan enbart väcka talan för all skada vid en domstol och parallella 

processer omöjliggörs genom litispendensregleringen i Bryssel I bis-förordningen. Vid 

personlighetskränkningar genom publicering på internet skulle den skadelidande ha att 

                                                
118 Hartley (2010a), s. 19. 
119 Hartley (2010a), s. 19. 
120 Arnt Nielsen (2013a), s. 279. 
121 Reymond, s. 211. 
122 Reymond, s. 211. 
123 Reymond, s. 246. 
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välja mellan att väcka talan för hela skadan vid domstolen där utgivaren är etablerad och 

där skadelidande har centrum för sina intressen. Behörigheten för domstolen där 

skadelidande har sitt centrum för sina intressen motiverades av att denna domstol 

ansågs bäst lämpad att bedöma den samlade skadan som personlighetskränkningen 

åsamkat. Anledningen till att den domstolen anses bäst lämpad är att den verkar i den 

miljö där den skadelidande lever och där personlighetskränkningen ofta är som mest 

kännbar. Samma hänsyn motiverar enligt min mening att denna domstol ska vara 

behörig vid personlighetskränkningar som sker genom traditionella medier. Även i 

sådana fall svarar den domstolens behörighet mot syftet om närhet mellan tvisten och 

domstolen, och kan motiveras ur såväl ett processekonomiskt perspektiv som ur 

bevishänseende.  

 Om den territoriella behörigheten överges utan att domsrättsregleringen ändras 

enligt ovan, skulle dessutom den alternativa behörighetsregeln bli innehållslös i fall av 

personlighetskränkningar genom traditionella medier. Behörighetsregeln skulle nämligen i 

så fall enbart skulle ge behörighet till domstolen där utgivaren är etablerad, vilket oftast 

sammanfaller med förordningens huvudregel om svarandes hemvist. Även ur ett 

systematiskt perspektiv skulle en sådan lösning vara otillfredsställande eftersom den 

skulle stämma illa överens med vad som gäller för övriga utomobligatoriska förpliktelser, 

där talan både kan väckas i den ort där skadan inträffade och där den kausala händelsen 

företogs.  

 Vad som talar emot att helt överge den territoriella behörigheten är att flexi–

biliteten får ge vika för förutsebarheten. I vissa situationer är skadan störst i ett annat 

land, och i så fall kan domstolarna i det landet vara bättre lämpade att bedöma skadan 

som åsamkats där än de domstolar som har behörighet avseende hela skadan.  

 Ett exempel får illustrera detta. Antag att Anna, som kommer från Sverige men 

har hemvist i Frankrike, bloggar på svenska och därvid publicerar personlighets–

kränkande material om Stina, som också kommer från Sverige men som sedan lång tid 

tillbaka har hemvist i Italien. Antag vidare att Stina är välkänd i Sverige, men inte i 

Italien eller i Frankrike. Om den territoriella behörigheten skulle överges, skulle fransk 

domstol vara behörig såsom domstolen i det land där utgivaren är etablerad och 

italiensk domstol vara behörig såsom domstolen i det land där skadelidande har centrum 

för sina intressen. Svensk domsrätt skulle däremot saknas, trots att både Stina och Anna 

har stark koppling till Sverige, att bloggen skrivs på svenska och riktas till en svensk 

publik, att Stina enbart är känd i Sverige och att det därmed är i Sverige hennes rykte 
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blir lidande. I ett sådant fall kan man hävda att svensk domsrätt är motiverad med 

hänsyn till syftet om närhet mellan tvisten och domstolen och ur bevishänseende.  

 Om territoriell behörighet skulle finnas kvar, men begränsas till domstolarna i en 

medlemsstat till vilken hemsidan riktar sig, skulle tvistens närmare anknytning till 

Sverige i exemplet ovan kunna få genomslag. Dessutom skulle detta alternativ passa 

bättre med vad som gäller för övriga utomobligatoriska förpliktelser, eftersom skada 

ofta åsamkas i den medlemsstat till vilken materialet riktar sig. En sådan regel skulle 

visserligen bli mer komplex än om den territoriella behörigheten överges, men viss 

komplexitet är nödvändig för att domsrättsregleringen ska uppfylla syftet om närhet 

mellan tvisten och domstolen. På grund av den ökade komplexiteten är en sådan regel 

inte heller lika förutsebar som om den territoriella behörigheten överges. 

 Förslaget till en regel som kräver att publikationen eller hemsidan riktar sig till en 

medlemsstat för att dess domstolar ska ges behörighet har kritiserats för att ge 

domstolarna i medlemsstaterna för stor diskretion i bedömningen av sin egen behörighet 

och för att underminera förutsebarheten.124 Eftersom begreppet ”riktar sig till” är vagt 

till sin natur och nödvändigtvis måste bli föremål för tolkning i det enskilda fallet, finns 

risken att begreppet ges olika tolkningar i olika medlemsstater. Som svar på denna kritik 

föreslår Reymond en detaljerad ”checklista” av kriterier som domstolarna ska gå 

igenom för att bedöma huruvida en hemsida riktar sig till en viss medlemsstat.125  

 Även utan en sådan checklista skulle ledning för bedömningen kunna hämtas från 

EU-domstolens resonemang i de förenade målen Pammer och Hotel Alpenhof.126 Dessa 

fall handlade om behörighet vid konsumenttvister, och tog närmare bestämt sikte på 

huruvida en näringsidkare, vars verksamhet presenteras på en webbplats, kan anses 

”rikta" sin verksamhet till den medlemsstat där konsumenten har hemvist enligt artikel 

15.1c) Bryssel I-förordningen (nuvarande 17.1c) Bryssel I bis-förordningen). EU-

domstolen räknar upp vissa omständigheter vilka talar för att verksamheten är riktad till 

en viss medlemsstat. Däribland anges det språk som används på hemsidan, hemsidans 

toppdomän och om resurser läggs på en sökoptimeringstjänst på internet för att göra det 

lättare för personer i en viss medlemsstat att hitta hemsidan. Det anges uttryckligen att 

det inte är tillräckligt att webbplatsen är tillgänglig i en medlemsstat. Överfört till 

personlighetskränkningar genom traditionella medier, såsom genom en bok, kan man 
                                                
124 Se t.ex. Arnt Nielsen (2013a), s. 279. 
125 Reymond, s. 214. 
126 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 december 2010 i de förenade målen C-585/08 Peter 
Pammer mot Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG och C-144/09 Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver 
Heller, EU:C:2010:740. 
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tänka sig att omständigheter som språket i boken, marknadsföringsåtgärder av boken 

och försäljningsställen för boken kan ha betydelse för bedömningen av huruvida den 

riktar sig till en viss medlemsstat. 

 Enligt min mening är detta andra alternativ att föredra framför att den territoriella 

behörigheten helt överges eftersom en bättre balans skapas mellan behovet av 

förutsebarhet och behovet av flexibilitet i det enskilda fallet. Exemplet med Anna och 

Stina som använts ovan i detta avsnitt visar att viss flexibilitet och komplexitet behövs 

för att behörighetsreglerna ska svara mot syftet om en nära anknytning mellan tvisten 

och domstolen. Även om en sådan regel inte är lika förutsebar som om den territoriella 

behörigheten överges, ger regeln betydligt mer förutsebarhet än den nuvarande regleringen. 

Framförallt begränsas behörigheten vid personlighetskränkningar på internet, men även 

vid personlighetskränkningar genom traditionella medier innebär kriteriet att publik–

ationen ska rikta sig till en viss medlemsstat en begränsning i förhållande till det 

gällande spridningskriteriet.  

 Som ovan nämnts försågs Bryssel I bis-förordningen med en ny ingresspunkt, som 

betonar vikten av förutsebarhet, särskilt i tvister rörande gränsöverskridande person–

lighetskränkningar. Arnt Nielsen konstaterar att det återstår att se om denna nya 

ingresspunkt är tillräcklig i sig eller kan förse EU-domstolen med nödvändig vägledning 

i kommande fall.127 Även om det är ett steg i rätt riktning att EU-lagstiftaren betonar 

vikten av förutsebarhet, särskilt i tvister av ifrågavarande slag, ställer jag mig tveksam 

till om det är tillräckligt för att EU-domstolen ska ändra sin praxis.  

 För det första är ingresspunkter inte bindande. Syftet med skälen i ingressen är att 

motivera de grundläggande bestämmelserna i förordningen – de ska inte innehålla några 

bestämmelser av normativ karaktär.128 Enligt Klimas och Vaiciukaité, som undersökt 

skälens roll i EU:s lagstiftning, kan tydliga skäl dock påverka tolkningen av otydliga 

normativa bestämmelser.129  

 För det andra hade EU-domstolen redan i de förenade målen eDate och Martinez, 

med hänsyn till dess fasta rättspraxis130, att ta i beaktande att svaranden rimligen ska 

kunna förutse var talan mot honom eller henne kan komma att väckas, något som inte 

ansågs utgöra ett hinder mot en utvidgning av den territoriella behörigheten. Det är inte 

                                                
127 Arnt Nielsen (2013a), s. 280. 
128 Gemensam praktisk handledning från Europaparlamentet, rådet och kommissionen för personer som 
deltar i utformningen av Europeiska unionens lagtexter, december 2014, s. 20, tillgänglig här: http://eur-
lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228SVN.pdf. 
129 Klimas och Vaiciukaité, s. 93. 
130 Se t.ex. C-533/07 Falco, p. 22. 
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troligt att EU-domstolen kommer göra en annan bedömning enbart av den anledningen 

att förutsebarheten betonas ytterligare i skälen till förordningen. Därför är lagstiftnings–

åtgärder nödvändiga. Även om lagstiftningsåtgärder på detta område är önskvärda, 

kommer en revidering av Bryssel I bis-förordningen inte att bli aktuell än. Eftersom 

arbetet med Bryssel I bis-förordningen nyligen avslutats, där artikel 5.3 i Bryssel I-

förordningen överfördes i oförändrad form till artikel 7.2 i Bryssel I bis-förordningen, är 

det osannolikt att någon förändring kommer äga rum innan den planerade översynen år 

2022.  

3.6.2 En EU-gemensam lagvalsregel i Rom II-förordningen? 

Även om det är domsrättsregleringen som möjliggör förtalsturism, skapas incitamenten 

att ”forum shoppa” av lagvalsreglerna och av den materiella rätt som lagvalsreglerna 

pekar ut som tillämplig. Avsaknaden av en EU-gemensam lagvalsregel gör att 28 

medlemsstaters olika lagvalsregler avgör tillämplig lag. Såsom tidigare konstaterats ser 

medlemsstaternas lagvalsregler väldigt olika ut på detta område. I många medlemsstater 

finns ingen kodifierad, och ibland inte heller någon i rättspraxis etablerad, lagvalsregel 

för utomobligatoriska förpliktelser till följd av personlighetskränkningar eller andra 

utomobligatoriska förpliktelser i fall av distansdelikt. Samtidigt värderar medlemsstaterna 

yttrandefriheten och skyddet för privatlivet och den personliga integriteten olika, varför 

det har stor betydelse för utgången i det enskilda fallet vilket lands lag som tillämpas. 

En lösning på den problematik med oförutsebarhet, rättsosäkerhet och förtalsturism som 

beskrivits tidigare skulle därför kunna ta sikte på lagvalsfrågan istället för på 

domsrättsregleringen. Om domsrätten kvarstår oförändrad, bör en gemensam lagvals–

regel införas i Rom II-förordningen? 

 Som framkommit ovan i avsnitt 2.2 beror avsaknaden av en EU-gemensam 

lagvalsregel på en oförmåga att komma överens om vilket anknytningskriterium som 

ska avgöra tillämplig lag för personlighetskränkningar. Avsaknaden beror med andra 

ord inte på att man under lagstiftningsprocessen som ledde fram till Rom II-

förordningen konstaterat att en sådan lagvalsregel inte är önskvärd. Tvärtom kämpade 

Europaparlamentet in i det sista för att en lagvalsregel för personlighetskränkningar 

skulle ingå i Rom II-förordningen, men rådet lyckades inte komma överens, varför 

personlighetskränkningar som en kompromiss uteslöts från förordningens tillämpnings–

område. Inom ramen för arbetet med Mainstrat-studien genomfördes en europeisk 

undersökning riktad till nationella och europeiska myndigheter och till yrkesverksamma 
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i många olika sektorer, såsom jurister, media, mediaorganisationer och domare.131 Av de 

som svarade på undersökningen ansåg 85,3 % att det bör införas en gemensam 

lagvalsregel på EU-nivå för gränsöverskridande personlighetskränkningar. Oenigheten 

rör framförallt hur en sådan lagvalsregel ska formuleras.  

3.6.2.1 Ståndpunkter i doktrin 

I doktrin är motsättningen stor både vad avser själva behovet av en lagvalsregel och vad 

en sådan lagvalsregel bör föreskriva. Till de som förespråkar en gemensam lagvalsregel 

för gränsöverskridande personlighetskränkningar hör den tyska professorn von Hein132 

och den franska professorn Boskovic133, som båda deltog i det online-symposium som 

arrangerades på bloggen Conflict of Laws. net – News and Views in Private International 

Law134 i samband med att Europaparlamentet på nytt tog upp frågan under 2010. 

Boskovic anser att det nuvarande rättsläget är otillfredsställande, och att en gemensam 

lagvalsregel bör införas i syfte att förbättra rättssäkerheten. Hon menar att rättssäkerheten 

har förbättrats på de andra områden som regleras i Rom II-förordningen, och att samma 

hänsyn motiverar en gemensam lagvalsregel för personlighetskränkningar.135 von Hein 

ger förslag på en fullständig lagvalsregel,136 till vilken jag återkommer nedan i avsnitt 

4.2.5.4. 

 Andra förespråkare av en gemensam lagvalsregel är Arnt Nielsen137, Bogdan138 

och Thiede139. Bogdan anser det vara beklagligt att personlighetskränkningar undantas 

från Rom II-förordningens tillämpningsområde, eftersom sådana kränkningar ofta har 

en gränsöverskridande dimension, inte minst på grund av den internationella spridningen 

av information genom olika massmedier och internet.140 Thiede påpekar att regleringen 

av yttrandefrihet och skyddet för privatlivet och den personliga integriteten varierar 

stort mellan medlemsstaterna, och att frågan om tillämplig lag därför, i tvister rörande 

                                                
131 Frågorna som ställdes i undersökningen anges i annex I till Mainstrat-studien, och svaren på 
undersökningen anges i annex II. Resultaten av undersökningen sammanfattas och analyseras i Mainstrat-
studien, s. 114–140. 
132 Jan von Hein är professor i civilrätt, internationell privaträtt och komparativ rätt vid Triers universitet i 
Tyskland. 
133 Olivera Boskovic är professor vid Orléans universitet, Frankrike.  
134 George (2010), www.conflictoflaws.net. 
135 Boskovic (2010), www.conflictoflaws.net. 
136 von Hein (2010), www.conflictoflaws.net. 
137 Arnt Nielsen (2013a), s. 288. 
138 Bogdan (2014), s. 256. 
139 Thiede, s. 267. 
140 Bogdan (2014), s. 256. 
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personlighetskränkningar, är av stor betydelse för utgången i det enskilda fallet.141 Han 

anser att detta nödvändiggör en koordination av de potentiellt tillämpliga lagarna genom 

en gemensam lagvalsregel. Misslyckandet att komma överens om en sådan beskrivs 

som ”a very unsatisfactory status quo”.142 Arnt Nielsen hävdar att förtalsturism kommer 

fortsätta såvida EU-lagstiftaren inte fyller luckan i Rom II-förordningen, men uppmärk-

sammar svårigheten att finna en lagvalsregel som skapar balans mellan yttrandefriheten 

och rätten till privatliv.143 Enligt Kenny och Heffernan innebär själva existensen av ett 

undantag för en viktig skadeståndsgrund såsom ärekränkning att det europeiska ramverkets 

enhetlighet, fullständighet och integritet försvagas. De påpekar att svårigheten att finna 

en lämplig lagvalsregel inte ska ”deter all efforts to reach a consensus”.144 

 Hartley anser, å andra sidan, att något försök att införa en gemensam lagvalsregel 

inte bör göras.145 Även Hartley anser att gällande rättsläge är otillfredsställande – hans 

lösning är dock inte att införa en lagvalsregel i Rom II-förordningen, utan att begränsa 

domsrätten i Bryssel I bis-förordningen. Hartley påstår att det är en missuppfattning att 

en gemensam lagvalsregel skulle öka förutsebarheten och rättssäkerheten. Han hävdar 

att de gällande lagvalsreglerna i de flesta medlemsstaterna är tämligen tydliga och lätta 

att tillämpa, medan en EU-gemensam lagvalsregel förmodligen skulle bli komplicerad 

eftersom den är ett resultat av förhandlingar mellan medlemsstaterna på ett mycket 

känsligt område. Dessutom påpekar Hartley att en gemensam lagvalsregel inte 

garanterar en gemensam tolkning av den materiella lagen, vilket beror på att 

”defamation is very much a question of value judgment, value judgment based on 

cultural norms”.146  

 Även Dickinson intar ståndpunkten att det för tillfället är önskvärt att upprätthålla 

status quo.147 Dickinson ifrågasätter behovet av en EU-gemensam lagvalsregel, eftersom 

han anser att förtalsturism inte är ett stort problem. Han anser att det begränsade problem 

som finns snarare beror på domsrättsregleringen och den materiella rätten i kärande–

vänliga jurisdiktioner än på bristen av en gemensam lagvalsregel. Dickinson påpekar 

också att det finns en faktisk risk med förhastade lagstiftningsåtgärder, eftersom en 

publicist kan tvingas underkasta sig lagen i det land där den skadelidande har hemvist, 

                                                
141 Thiede, s. 248. 
142 Thiede, s. 248 f. 
143 Arnt Nielsen (2013a), s. 287. 
144 Kenny och Heffernan, s. 317. 
145 Hartley (2010b), www.conflictoflaws.net. 
146 Hartley (2010b), www.conflictoflaws.net.  
147 Dickinson (2010), www.conflictoflaws.net. 
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även om publikationen inte lästs i den jurisdiktionen i någon större omfattning.148 

Dickinsons kritik kan sammanfattas som att problemets begränsade storlek inte 

motiverar den möda det innebär att komma fram till en lämplig lagvalsregel.  

3.6.2.2 Kritisk värdering 

En sammanställning av de ståndpunkter som presenterats ovan visar att de som förespråkar 

en gemensam lagvalsregel på EU-nivå anser att gällande rättsläge är otillfredsställande 

ur ett förutsebarhets- och rättssäkerhetsperspektiv och att förtalsturism är ett reellt 

problem, vars lösning är införandet av en gemensam lagvalsregel för personlighets–

kränkningar.  

 Kritikerna pekar däremot på de praktiska svårigheterna att komma överens om en 

lämplig lagvalsregel och att behovet av en sådan är litet eftersom förtalsturism är ett 

begränsat problem eller/och att de existerande problemen borde lösas genom en 

förändrad domsrättsreglering snarare än genom en lagvalslösning. Kritiken förefaller 

även i viss mån riktas mot att överhuvudtaget ha gemensamma lagvalsregler på områden 

som är känsliga, såsom gränsöverskridande personlighetskränkningar. Dickinson upp–

märksammar risken för att en publicist behöver underkasta sig ett annat lands lag än sin 

egen. Det är sant att det finns en sådan risk, något som dock beror på innehållet i, och 

inte själva existensen av, en gemensam lagvalsregel. Enligt min mening innebär denna 

kritik med andra ord inte i sig att en gemensam lagvalsregel ska avfärdas, utan kan 

istället användas som argument mot en viss formulering av lagvalsregeln. Dessutom 

finns denna risk även utan en gemensam lagvalsregel, eftersom de nationella lagvals–

reglerna kan utpeka en annan lag som tillämplig än lagen där utgivaren är etablerad. 

 Hartley förefaller anse att det finns en stor risk för att domstolarna i sin 

tillämpning av den materiella lagen, kommer att låta sig influeras av det egna landets 

värderingar i fråga om yttrandefrihet och skyddet för privatlivet och den personliga 

integriteten. Denna kritik är intressant med tanke på att EU:s rättsliga samarbete sägs 

bygga på principen om ömsesidigt förtroende. Kommissionen har ett flertal gånger 

angivit att principen om ömsesidigt förtroende är av grundläggande betydelse för EU:s 

rättsliga samarbete, och har bland annat uttalat att ”hela EU:s rättssystem […] bygger på 

                                                
148 Dickinson (2010), www.conflictoflaws.net. 
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ömsesidigt förtroende”149 och att ”ömsesidigt förtroende är den hörnsten som EU:s 

politik för rättsliga frågor måste bygga på”150.    

 Samtidigt tyder mycket på att ömsesidigt förtroende ännu inte är en realitet, utan 

snarare en målsättning – bland annat framkommer av undersökningar som genomförts 

på uppdrag av kommissionen att majoriteten av unionsmedborgarna anser att det finns 

stora skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem i fråga om kvalitet, effektivitet och 

oberoende.151 Mot bakgrund av detta kanske Hartleys kritik till viss del är befogad och 

beaktansvärd – olika medlemsstaters domstolar kan komma att tolka den tillämpliga 

lagen olika.  

 Jag anser dock att hans kritik i övrigt delvis bygger på felaktiga premisser. Enligt 

Hartley skulle en gemensam lagvalsregel minska förutsebarheten, eftersom de flesta 

medlemsstater har lagvalsregler som är tämligen tydliga och lätta att tillämpa. 

Mainstrat-studien visar dock att de flesta medlemsstater saknar specifika lagvalsregler 

för personlighetskränkningar, och istället tillämpar sina generella lagvalsregler för 

utomobligatoriska förpliktelser. I fråga om distansdelikt är det i flera länder oklart vad 

som gäller, såsom i Sverige. Det finns givetvis länder vars lagvalsregler för utom–

obligatoriska förpliktelser är tydliga och enkla. I många andra länder är däremot 

lagvalsregeln för utomobligatoriska förpliktelser komplicerad och huvudregeln försedd 

med flera undantag som kräver svåra bedömningar i det enskilda fallet. Även om det 

skulle vara så som Hartley påstår, att de flesta länder har tydliga lagvalsregler för denna 

typ av tvister, är det svårt att förstå hur förutsebarheten kan minska av att 28 nationella, 

vitt skilda, lagvalsregler ersätts av en enda, för EU gemensam, lagvalsregel. Framförallt 

svårbegripligt blir hans resonemang vid beaktande av att denna enda lagvalsregel skulle 

ha en gemensam uttolkare i EU-domstolen som skulle kunna eliminera eventuella 

initiala oklarheter med tiden. Jag håller således med de författare som anser att en 

gemensam lagvalsregel skulle förbättra förutsebarheten och rättssäkerheten. 

 Bryssel I bis-förordningen, Rom I-förordningen och Rom II-förordningen är 

avsedda att tillsammans skapa ett enhetligt internationellt privat- och processrättsligt 

system, vars mål är att gynna förutsebarhet vad gäller behörig domstol och tillämplig 

                                                
149 Europeiska kommissionen: ”Nytt förtroende för rättssystemen i Europa: Forumet ”Assises de la Justice” 
drivkraften för EU:s framtida politik på rättsområdet”, pressmeddelande den 21 november 2013 (12 maj 
2016), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1117_sv.htm. 
150 Europeiska kommissionen: ”Mot ett europeiskt område för rättsliga frågor: Förtroende, rörlighet och 
tillväxt”, pressmeddelande den 11 mars 2014 (12 maj 2016), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
233_sv.htm. 
151 Flash Eurobarometer 385 ”Justice in the EU”, genomförd av TNS Political & Social på uppdrag av 
Europeiska kommissionen, november 2013, s. 60. 
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lag152 och skapa ett område med fri rörlighet av domar. Lein uttrycker detta som att 

förordningarna tillsammans skapar ”a normative complex intended to complete itself in 

such a manner that the collective normative scheme leads inevitably to certain synergies”.153  

 På området för utomobligatoriska förpliktelser till följd av personlighetskränk–

ningar uppnås inte dessa synergier och syften. Domsrätten såsom den ser ut efter EU-

domstolens tolkningar skapar i sig oförutsebarhet, vilken förvärras av avsaknaden av en 

gemensam lagvalsregel. När man ser till systemet i sin helhet, anser jag därför att 

förutsebarheten kräver införandet av en gemensam lagvalsregel, såvida inte EU-lagstiftaren 

begränsar domsrätten. Om domsrätten skulle begränsas, skulle behovet av en gemensam 

lagvalsregel inte vara lika trängande, även om det europeiska internationellt privat- och 

processrättsliga systemet skulle bli mer komplett om en sådan infördes.  

 Enligt min mening påverkar slutligen inte de praktiska svårigheterna att komma 

överens om en gemensam lagvalsregel önskvärdheten eller behovet av en sådan. Inte 

heller innebär de praktiska svårigheterna att det är meningslöst att försöka finna en 

lagvalsregel som skapar balans mellan yttrandefriheten och personlighetsskyddet. 

3.7 Slutsats 

Möjligheten för skadelidande att välja mellan att väcka talan vid många olika, 

universellt eller territoriellt behöriga, domstolar i kombination med avsaknaden av 

gemensamma lagvalsregler skapar utrymme för förtalsturism och leder till oförutsebarhet 

och rättsosäkerhet framför allt för svaranden, men även för käranden. 

 Enligt min mening är gällande rättsläge otillfredsställande, varför en lösning på 

EU-nivå är önskvärd. En sådan lösning borde i första hand ta sikte på domsrättsfrågan, 

och i andra hand på lagvalsfrågan. För det första bör artikel 7.2 i Bryssel I bis-

förordningen förses med en särskild regel för personlighetskränkningar, enligt vilken 

den skadelidande kan välja mellan att väcka talan 

1. för hela skadan, vid domstolen i den ort där utgivaren är etablerad eller där 

skadelidande har centrum för sina intressen, och  

2. för delar av skadan, vid domstolarna i varje medlemsstat till vilken publikationen 

riktar sig och där skadelidande påstår sig ha lidit skada. 

                                                
152 Lein, s. 178. 
153 Lein, s. 178. 
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Denna regel bör vara gemensam för personlighetskränkningar som sker genom 

traditionella medier och genom publicering på internet. Därutöver bör ett nytt försök 

göras att inkludera personlighetskränkningar i Rom II-förordningen, något som är av 

särskild vikt om domsrättsregleringen kvarstår oförändrad, men som även är önskvärt 

om domsrätten begränsas. Hur en lagvalsregel för personlighetskränkningar lämpligen 

bör utformas analyseras i följande kapitel.  
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4  Hur bör en lagvalsregel för      

 personlighetskränkningar utformas? 
I föregående kapitel har konstaterats att det finns ett behov av en gemensam lagvals–

regel för utomobligatoriska förpliktelser vid gränsöverskridande personlighetskränkningar, 

framförallt om domsrätten inte begränsas. Detta kapitel tar sikte på hur en sådan 

lagvalsregel bör utformas. Inledningsvis kommer jag i korthet att presentera de hänsyn 

som ska tas vid skapandet av en lagvalsregel och vilka kvaliteter som en sådan generellt 

bör besitta. Därefter kommer jag att identifiera och analysera potentiella lagvalsregler 

för gränsöverskridande personlighetskränkningar i syfte att hitta en lagvalsregel som 

skapar en lämplig balans mellan skadelidandes och skadevållandes intressen och mellan 

yttrandefriheten och skyddet av privatlivet och den personliga integriteten. 

4.1  Relevanta hänsyn och intressen 

Innan konkreta förslag på en gemensam lagvalsregel för personlighetskränkningar 

diskuteras, kan det vara lämpligt att som utgångspunkt för diskussionen identifiera 

önskvärda kvaliteter som lagvalsregler generellt bör ha. 

 Lagvalsregler bör uppfylla principen om värdeneutralitet. Principen om värde–

neutralitet innebär att lagvalsregler ska vara neutrala i konflikter mellan motstående 

intressen. I Mainstrat-studien förklaras detta som att anknytningskriterierna ”should not 

favour the position of either party; they should determine the most appropriate connection 

in accordance with the principles of closeness and predictability”.154 Lagvalsreglerna 

ska således baseras på principen om närhet (eng. principle of proximity) eller principen 

om den starkaste anknytningen (eng. principle of closest connection) som den också 

kallas.155 Principen om den starkaste anknytningen innebär att lagvalsregeln med hjälp 

av neutrala kriterier ska utpeka den lag som har den starkaste anknytningen till 

rättsförhållandet.156 Denna princip anses utgöra huvudprincipen i den internationella 

privaträtten.157 Idén om rättsförhållandets starkaste anknytning brukar härledas från 

Friedrich Carl von Savignys idéer.158 von Savigny ansåg att varje rättsförhållande hade 

                                                
154 Mainstrat-studien, s. 118.  
155 Thiede, s. 249. 
156 Thiede, s. 249. 
157 Bogdan (2014), s. 26. 
158 Jänterä-Jareborg, s. 49. 
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sin viktigaste objektiva anknytning, sitt ”säte”, i ett visst land och att detta lands lag 

skulle tillämpas oberoende av vilken domstol som prövade tvisten.159 Eftersom rätts–

förhållandets viktigaste anknytning var objektivt fastställbart, skulle metoden leda till 

förutsebarhet, rättssäkerhet och internationellt enhetliga avgöranden.160 Bogdan betonar 

att tillämpningen av lagen i det land till vilket rättsförhållandet har den starkaste 

anknytningen är fördelaktig eftersom människor normalt anpassar sitt agerande efter 

förhållandena i detta land, och förväntar sig att detta lands lag ska reglera deras 

handlande.161  

 En lagvalsregel ska vara förutsebar, på så sätt att det ska gå att avgöra vilket lands 

lag som kommer att tillämpas och därmed underlätta möjligheten för parterna att förutse 

utgången i målet. En förutsebar lagvalsregel är dessutom också ofta enkel och effektiv – 

egenskaper som anses vara önskvärda, om än inte nödvändiga.162 Behovet av förutsebarhet 

behöver dock vägas mot den ovan nämnda principen om den starkaste anknytningen 

och mot det därmed sammanhängande behovet av flexibilitet. Svantesson, som söker 

fastställa egenskaper som en bra lagvalsregel bör besitta, beskriver detta som att 

lagvalsregeln måste vara “flexibel nog att kunna anpassas till omständigheterna i det 

enskilda fallet – bara då kan rättvisa, rimliga och skäliga resultat främjas” (min 

översättning).163 Enligt Svantesson bör förutsebarheten dock väga tyngst vid person–

lighetskränkningar, eftersom den skadevållande för att ha möjlighet att anpassa sitt 

beteende måste kunna avgöra vilket lands lag denne har att följa. Svantesson hänvisar 

till Fuller som anför att ”a failure to […] make available to the affected party, the rules 

he is expected to observe” innebär en ”route to disaster”.164  

 Kenny och Heffernan anser att en gångbar lösning måste vara flexibel och 

påpekar att Europaparlamentet har visat en akut medvetenhet om behovet att nå en 

balanserad kompromiss.165 Europaparlamentet har inom ramen för arbetet med att ta 

fram ett nytt förslag på en gemensam lagvalsregel uttalat följande om avvägningen 

mellan förutsebarhet och flexibilitet:  

While some lawyers and interested parties will want, above all else, the legal 

certainty inherent in a single prescriptive rule, there is a good argument for leaving 

                                                
159 Jänterä-Jareborg, s. 49. 
160 Jänterä-Jareborg, s. 49. 
161 Bogdan (2014), s. 26. 
162 Svantesson, s. 100 f. 
163 Svantesson, s. 76. 
164 Fuller, Lon: The Morality of Law (1969, 2 uppl.), s. 39 citerad i Svantesson, s. 84. 
165 Kenny och Heffernan, s. 339. 
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a degree of flexibility. Given the amount of considerations in play, it is impossible 

to think of a simple rule which would not produce at least some odd or arbitrary 

consequences in certain circumstances.166  

Svantesson betonar även vikten av att lagvalsregler är ”resistenta” mot missbruk, med 

vilket han menar att lagvalsreglerna ska förebygga forum shopping.167 Det går även att 

tänka sig andra typer av missbruk av lagvalsreglerna, som inte direkt faller under 

begreppet forum shopping. Om t.ex. lagen i det land där utgivaren är etablerad skulle 

vara tillämplig, skulle utgivaren kunna styra lagvalet för personlighetskränkningar 

genom att etablera sig i ett land där yttrande- och pressfriheten åtnjuter ett förhållandevis 

starkt skydd. På så sätt skulle alla tvister om personlighetskränkningar vara att avgöra 

enligt lagen i det land där utgivaren har valt att etablera sig, även om utgivaren gjort 

detta val i direkt syfte att åtnjuta det starka skydd som finns i etableringslandet. Om 

istället lagen i det land där skadelidande har hemvist skulle tillämpas, skulle skadelidande 

kunna styra lagvalet genom att bosätta sig i ett land där skyddet för privatlivet och den 

personliga integriteten är starkt. I den fortsatta framställningen kommer även sådana 

typer av missbruk att belysas. 

4.2  Olika typer av lagvalsregler 

4.2.1 Skadelidandes hemvist eller centrum för skadelidandes intressen 

Ett förslag som diskuterats flitigt i doktrinen är en lagvalsregel som pekar ut lagen i det 

land där skadelidande har hemvist eller centrum för sina intressen (nedan tillsammans 

benämnda ”skadelidandes lag”). Den plats där skadelidande har centrum för sina 

intressen är i allmänhet den plats där skadelidande är stadigvarande bosatt, men kan 

också vara en annan medlemsstat till vilken den skadelidande har ett särskilt nära samband 

till exempel på grund av sin yrkesutövning.168 En regel som utpekar skadelidandes lag 

har fördelen av att vara enkel, vilket är en önskvärd egenskap hos en lagvalsregel. 

Dessutom passar den väl ihop med huvudregeln i Rom II-förordningen om att tillämplig 

lag ska vara lagen där skadan inträffade eller kan inträffa, eftersom det ofta är i den 

miljö där skadelidande lever och verkar som skadan är mest kännbar. Det passar in i 

Rom II-förordningens systematik att ge skadelagen företräde framför lagen där den 

                                                
166 Europaparlamentet: Working document on the amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law 
applicable to non-contractual obligations (Rome II), 23.5.2011, s. 10. 
167 Svantesson, s. 86.  
168 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 49. 
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skadegörande handlingen företogs.169 Hellner påpekar att skadelidandes hemvist även 

ligger i linje med klassisk internationellt privaträttslig teori, där skadan vid personlig–

hetskränkningar anses inträffa där skadelidande har hemvist.170 

  von Hein, som dock inte förespråkar denna regel, anför att en fördel med en sådan 

regel är att den garanterar skadelidande skydd i enlighet med de sociala standarder som 

denne är van vid.171 En förespråkare för anknytningskriteriet ”centrum för skadelidandes 

intresse” är Arnt Nielsen. Han föreslår, utan någon närmare motivering än kritik mot 

andra förslag, en presumtionsregel som pekar ut lagen där den skadelidande har centrum 

för sina intressen. Denna presumtionsregel kan åsidosättas om tvisten har en uppenbart 

närmare anknytning till ett annat land, eller om den skadevållande inte avsåg att 

publicera sitt uttalande i detta land.172  

 I kommissionens preliminära utkast till förslag föreslogs skadelidandes hemvist 

vara anknytningskriterium för personlighetskränkningar, men detta förslag möttes av 

massiv kritik. Hellner påpekar att förslaget inte tog särskilda hänsyn till frågans 

politiska känslighet som kommer sig av att den berör två grundläggande rättigheter.173 

Framförallt tidnings- och sändningsindustrierna var kritiska och påpekade att en sådan 

regel inte skapade en rimlig balans mellan å ena sidan press- och yttrandefriheten, å 

andra sidan skyddet för privatlivet och den personliga integriteten. Kritiken bestod 

främst i risken för utgivare att dömas till skadestånd enligt lagen i det land där 

skadelidande har hemvist, trots att publiceringen varit helt i enlighet med lagen i det 

land där utgivaren är etablerad och trots att inget exemplar av publikationen distribuerats 

till skadelidandes hemviststat. Kritikerna påstod att denna risk kunde ha en negativ 

inverkan på pressfriheten.174  

 Denna kritik är till viss del befogad, även om samma kritik skulle kunna riktas 

mot alla andra anknytningskriterier än sådana som utpekar lagen i det land där utgivaren 

är etablerad. I fall där publikationen inte riktats till skadelidandes hemviststat, kan man 

fråga sig om anknytningskriteriet är lämpligt utifrån principen om den starkaste anknyt–

ningen. Den svaga anknytningen kan illustreras med hjälp av det praktiska exempel som 

använts tidigare i avsnitt 3.6.1.3.  

                                                
169 Se Boskovic (2010), www.conflictoflaws.net. 
170 Hellner, s. 62. 
171 von Hein (2010), www.conflictoflaws.net. 
172 Arnt Nielsen (2013a), s. 284. 
173 Hellner, s. 62. 
174 Se summeringen av kommentarerna från allmänheten under rubriken ”7. Defamation (Art. 7)”, tillgänglig 
här http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_ii/news_summary_rome2_en.htm. 
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 Antag att Anna, som kommer från Sverige men har hemvist i Frankrike, bloggar 

på svenska och publicerar personlighetskränkande material om Stina, som också kommer 

från Sverige men som sedan lång tid tillbaka har hemvist i Italien. Antag att Stina är 

välkänd i Sverige, men inte i Italien eller i Frankrike. Som framkommer ovan brukar 

skadelidandes hemvist eller centrum för skadelidandes intressen motiveras av antagandet 

att det är på denna plats som skadan är störst, eftersom det är på denna plats den 

skadelidandes rykte blir lidande. I exemplet stämmer dock inte detta antagande – Stina 

är inte känd i Italien, även om det är där hon har hemvist och troligen också centrum för 

sina intressen, utan i Sverige, och det är i Sverige som hennes rykte kommer att bli 

lidande. Visserligen lever och verkar Stina i Italien, men tvisten har inte en stark 

anknytning dit, eftersom varken den skadegörande handlingen företagits, eller skadan 

inträffat, i Italien. En regel som pekar ut skadelidandes lag som tillämplig tar inte 

hänsyn till den komplexitet som skapas av att människor i dagens Europa rör sig över 

gränserna på ett helt annat sätt än förut – den lider av en bristande flexibilitet.  

 Även principen om värdeneutralitet talar mot ett sådant anknytningskriterium. 

Skadelidandes lag premierar uttryckligen en part på bekostnad av den andre, något som 

stämmer dåligt överens med det EU-rättsliga internationellt privat- och processrättsliga 

systemet. I fall där den ena parten typiskt sätt är svagare, såsom i tvister mellan 

konsumenter och näringsidkare eller mellan anställda och arbetsgivare, kan det vara 

motiverat att låta skyddshänsyn för den ena parten slå igenom genom att utforma en 

lagvalsregel som premierar den skyddsvärde. Att låta lagvalsregler influeras av 

överväganden i materiell rätt, såsom skydd för en svagare part, brukar kallas för 

lagvalsreglers materialisering. I tvister om personlighetskränkningar är dock inte parts–

ställningen sådan att den ena parten generellt är svagare än den andre och därmed 

förtjänar extra skydd. Tvärtom agerar publicisten inom ramen för sina grundläggande 

rättigheter, vilket talar mot en lagvalsregel som uttryckligen gynnar den skadelidande.  

 Skadelidandes lag brukar även kritiseras på grundval av den (påstådda) svårigheten 

att bedöma en känd persons hemvist.175 Enligt min mening överdrivs svårigheterna att 

förutse kända personers hemvist eller centrum för skadelidandes intressen, en uppfattning 

som kan stödjas på EU-domstolens dom i de förenade målen eDate och Martinez.176 EU-

                                                
175 Se summeringen av kommentarerna från allmänheten under rubriken ”7. Defamation (Art. 7)”, tillgänglig 
här  http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_ii/news_summary_rome2_en.htm. 
176 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 25 oktober 2011 i de förenade målen C-509/09 eDate 
Advertising GmbH mot X och C-161/10 Olivier Martinez och Robert Martinez mot MGN Limited, 
EU:C:2011:685. 
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domstolen uttalade att en regel om behörighet för domstolarna i den ort där 

skadelidande har centrum för sina intressen är förenlig med behörighetsreglernas syfte 

att uppnå förutsebarhet, även i förhållande till svaranden, eftersom denne ”vid tidpunkten 

för publiceringen på internet, kan ha kännedom om var de personer som berörs av 

innehållet har sitt centrum för sina intressen”.177 Dessutom skulle, vilket påpekas i 

Mainstrat-studien178, sådan eventuell problematik kunna lösas genom att huvudregeln 

om skadelidandes lag förses med en undantagsklausul som tar sikte på situationen att 

svaranden inte kunnat förutse denna plats. Att regeln är förutsebar både för den 

skadevållande och den skadelidande behöver dock inte göra den lämplig som gemensam 

lagvalsregel. 

 Utöver de brister med regeln som påpekats tidigare i detta avsnitt – nämligen att 

den inte är värdeneutral, att den är oflexibel och att den inte alltid svarar mot principen 

om den starkaste anknytningen – är den olämplig av andra skäl. von Hein påpekar att 

celebriteter, vilka är de som är huvudföremål för kränkande artiklar, ofta bosätter sig i 

skatteparadis, och att det vore ”a dubious irony of European conflicts legislation if the 

laws of third states such as Switzerland or tiny Monaco were to govern the freedom of 

the E.U. press more often than the laws of the Member States”.179  

 Påståendet och kritiken vidrör ett större problem som beror på lagvalsreglernas 

universella karaktär. Antag till exempel att en svensk tidning skriver en kritisk artikel 

om den kinesiska presidenten. Kina är ett av de länder i världen där yttrande- och 

pressfriheten är kraftigt begränsad, och där man riskerar att bli straffad för kritik av 

regimen. Antag vidare att den kinesiska presidenten vill kräva den svenska tidningen på 

skadestånd för den kränkning som han utsatts för. Svensk domstol är då behörig enligt 

Bryssel I bis-förordningen eftersom svaranden har hemvist i en medlemsstat. Om 

skadelidandes hemvist eller skadelidandes centrum för sina intressen skulle avgöra 

tillämplig lag, skulle kinesisk lag tillämpas på tvisten. Det är inte svårt att dra slutsatsen 

att en sådan tillämpning inte vore önskvärd ur ett yttrande- och pressfrihetsperspektiv.  

 Visserligen skapar ordre public-förbehållet i Rom II-förordningen en yttersta 

säkerhetsventil mot resultat som uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i 

det land där processen äger rum. Ordre public-förbehållet ska dock ges en restriktiv 

tolkning, och det är inte säkert att förbehållet är tillräckligt motståndskraftigt i mer 

tveksamma situationer, där yttrandefriheten i det land vars lag ska tillämpas är begränsad, 
                                                
177 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 50. 
178 Mainstrat-studien, s. 145. 
179 von Hein (2010),  www.conflictoflaws.net. 
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men ändå inte helt klart ligger under den miniminivå som garanteras i Europa. Är det 

rimligt att europeisk yttrandefrihet ska undergrävas enbart av den anledningen att 

yttrandefriheten nyttjas för att kritisera personer med hemvist i ett tredje land där 

privatlivet skyddas på ett sätt som är helt främmande för europeiska länder?  

 En ytterligare omständighet som talar mot skadelidandes lag är att en sådan 

lagvalsregel inte löser problemet med att skadevållaren måste känna till innehållet i ett i 

princip obegränsat antal lagar. Visserligen skulle det i normalfallet vara förutsebart för 

publicisten vilket lands lag som är tillämplig på en viss artikel, men olika länders lagar 

kommer att vara tillämpliga på olika artiklar, beroende på den skadelidandes lokalisering. 

Publicisten kommer därför stå inför uppgiften att noggrant undersöka lagen i varje land 

där en person publicisten skriver om har hemvist eller centrum för sina intressen. Att 

publicisten måste känna till innehållet i ett i princip obegränsat antal lagar, i kombination 

med ovanstående problem med tillämpning av lagar där yttrande- och pressfriheten är 

begränsad, innebär enligt min mening ett hot mot yttrande- och pressfriheten i Europa. 

Thiede betonar denna risk, och hävdar att en lagvalsregel som pekar ut skadelidandes 

lag skulle ”inevitably lead to situations where critical coverage (e.g. caricatures of the 

Prophet) would be impossible”.180 Thiede anför vidare att ”the application of the law of 

the habitual residence of the aggrieved party would obviously pose a significant 

impediment to media freedom”.181 

 Sammanfattningsvis är således en lagvalsregel som utpekar skadelidandes lag inte 

lämplig vid gränsöverskridande personlighetskränkningar enligt min mening.  

4.2.2 Skadevållarens hemvist eller utgivarens/avsändarens   

 etableringsort  

Anknytningskriterierna skadevållandes hemvist eller utgivarens/avsändarens etableringsort 

(nedan tillsammans benämnda ”skadevållarens lag”) har ungefär samma förtjänster och 

nackdelar som anknytningskriterierna skadelidandes hemvist eller skadelidandes centrum 

för sina intressen. Regeln är enkel och effektiv samt förutsebar både för svaranden och 

för den skadelidande. Till skillnad från skadelidandes hemvist eller centrum för skade–

lidandes intressen är skadevållarens hemvist eller utgivarens/avsändarens etableringsort 

inte bara förutsebar på så sätt att det går att förutse tillämplig lag, utan bidrar också till 
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förutsebarhet vad gäller utgången i målet. En publicist kommer att kunna förlita sig på 

ett enda regelkomplex, och inte behöva känna till den materiella rätten i ett obegränsat 

antal länder. Att publicisten vid publicering vet vilka regler den har att förhålla sig till 

och därmed är medveten om sitt ansvar är nödvändigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Dessa anknytningskriterier bidrar således till ökad förutsebarhet och rättssäkerhet för 

svaranden, men också för den skadelidande som utan svårighet kan förutse vilket lands 

lag som kommer att tillämpas och ”bara” behöver undersöka vad den lagen föreskriver.  

 En annan fördel med dessa anknytningskriterier är att de är ”resistenta” mot 

missbruk av den skadelidande. Däremot finns risk för att den skadevållande placerar sig 

själv i ett land där yttrandefriheten skyddas i betydligt högre utsträckning än privatlivet 

och den personliga integriteten, såsom i Sverige. Även dessa anknytningskriterier 

riskerar därmed att missbrukas, dock av skadevållaren istället för av den skadelidande. 

 Den huvudsakliga kritiken mot en lagvalsregel som utpekar skadevållarens lag är 

att den, liksom en lagvalsregel som utpekar skadelidandes lag, premierar en av parterna 

på bekostnad av den andra. Medan skadelidandes lag garanterar den skadelidande skydd 

i enlighet med de värderingar som råder i den miljö där den skadelidande lever och 

verkar, garanterar skadevållarens lag den skadevållande skydd i enlighet med de 

standarder i fråga om yttrandefrihet som denne är van vid. Skadevållarens lag strider 

således, liksom skadelidandes lag, mot principen om värdeneutralitet.  

 En fördel gentemot de anknytningskriterier som tar sikte på den skadelidande, är 

dock att skadevållarens hemvist eller utgivarens/avsändarens etableringsort oftast svarar 

mot det land där publikationen uppfattas av allmänheten, och att den tillämpliga lagen 

således normalt svarar mot en nära anknytning till rättsförhållandet. Så är dock inte 

alltid fallet. För att illustrera detta, kan vi återvända till exemplet med Anna och Stina. 

Skadevållaren Anna har sin hemvist i Frankrike, men hennes blogg riktar sig till en 

svensk publik och läses inte i Frankrike i någon större utsträckning. Visserligen har 

Anna hemvist i Frankrike och den skadegörande handlingen vidtas där, men kopplingen 

till Sverige förefaller starkare, bland annat därför att det är i Sverige som publikationen 

läses av allmänheten. En lagvalsregel som pekar ut skadevållarens lag kan därmed 

kritiseras för att inte i tillräcklig grad svara mot principen om den starkaste anknytningen 

och lider därmed av samma brist på flexibilitet som en lagvalsregel som utpekar 

skadelidandes lag. 

 Även ur ett systematiskt perspektiv förefaller skadevållarens lag mindre lämplig 

eftersom Rom II-förordningen ger företräde åt skadelandet, medan skadevållarens 

hemvist eller utgivarens/avsändarens etableringsort snarare sammanfaller med den ort 
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där den skadegörande handlingen företogs. Sammanfattningsvis anser jag att en 

lagvalsregel som utpekar skadevållarens lag är olämplig, även om den enligt min 

mening är att föredra framför en lagvalsregel som utpekar skadelidandes lag. 

4.2.3 En lex fori-regel? 

Med lex fori förstås domstolslandets lag. Generellt sett förespråkas en tillämpning av 

domstolslandets lag i common law-länder, medan en lex fori-lösning undviks i kontinentala 

rättsordningar.182 Som konstaterats tidigare i avsnitt 3.1.4, utpekar engelsk rätt lex fori 

som tillämplig inom ramen för utomobligatoriskt skadestånd till följd av personlighets–

kränkningar. Lex fori tillämpas både när den skadeståndsgrundande handlingen företagits i 

England, och när den företagits utomlands, i det senare fallet dock under förutsättning 

att den skadeståndsgrundande handlingen är angripbar både enligt lagen i det land där 

handlingen företogs och enligt engelsk lag (double actionability rule). I övrigt finner en 

lex fori-regel inte stöd i medlemsstaternas rättsordningar.  

 Vad som främst talar för en lex fori-lösning i fall av gränsöverskridande 

personlighetskränkningar är att medlemsstaternas balans mellan yttrandefrihet och 

skyddet för privatlivet och den personliga integriteten får genomslag. Som vi har sett 

tidigare i denna uppsats värderar medlemsstaterna dessa båda fri- och rättigheter väldigt 

olika, vilket bland annat tar sig uttryck i vitt skilda möjligheter till skadestånd för 

personlighetskränkningar. Båda fri- och rättigheter skyddas genom Europakonventionen 

och EU-stadgan. Dessa båda instrument syftar dock till att garantera en viss miniminivå, 

medan det överlämnas till de anslutna staterna respektive medlemsstaterna att balansera 

rättigheterna mot varandra i lag och i enskilda fall. Mot bakgrund av detta, och eftersom 

många andra lagvalsregler tenderar att antingen vara fördelaktiga för skadevållaren och 

därmed yttrandefriheten eller för skadelidande och därmed rätten till privatliv och personlig 

integritet, skulle man kunna hävda att lex fori är en lämplig lagvalsregel.  

 En som förespråkar en lex fori-lösning på denna grund är den tyska professorn 

Heiderhoff, som menar att dess största fördel är att ”the application of foreign law in a 

legal field, where cultural differences truly exist, is completely proscribed”.183 Heiderhoff 

ställer sig kritisk till att länder som värderar yttrandefriheten och personlighetsskyddet 

olika, ska tvingas in under parallella standarder.184 Denna kritik är framförallt beaktansvärd 

                                                
182 Heiderhoff (2010), www.conflictoflaws.net. 
183 Heiderhoff (2010), www.conflictoflaws.net. 
184 Heiderhoff (2010), www.conflictoflaws.net. 
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med anledning av lagvalsreglernas universella karaktär. En tillämning av lex fori garanterar 

att yttrandefriheten i Europa inte undergrävs genom en påtvingad tillämpning av tredje 

länders lagar. En svensk domstol tvingas t.ex. inte att tillämpa kinesisk eller afghansk 

lag, bara för att den skadelidande har sin hemvist i Kina eller Afghanistan eller för att 

skadan inträffade där.  

 Som konstaterades ovan under avsnitt 4.2.1 är det inte säkert att ordre public-

förbehållet innebär ett tillräckligt skydd mot resultat som strider mot grunderna för ett 

lands rättsordning, på grund av ordre public-förbehållets extremt restriktiva karaktär. En 

annan fördel med lex fori är att domstolar generellt är mer kompetenta och ”bekväma” 

med att tillämpa sitt eget lands lag än ett annat lands lag.185 Det är även process–

ekonomiskt fördelaktigt att domsrätt och tillämplig lag sammanfaller, eftersom det då 

inte krävs lika stora resurser för att undersöka innehållet i den tillämpliga lagen.  

 Även om det finns fördelar med en lex fori-lösning, anser jag att nackdelarna 

väger tyngre. Lex fori innebär att den tillämpliga lagen kommer att bero på vid vilken 

domstol talan väcks. Vid yrkanden om utomobligatoriskt skadestånd på grund av 

personlighetskränkningar har skadelidande en stor valmöjlighet vad gäller vid vilken 

domstol talan kan väckas. Den skadelidande kan välja mellan att väcka talan för hela 

skadan vid en domstol, eller delar av skadan vid flera parallellt behöriga domstolar. 

Särskilt stor är skadelidandes valmöjlighet när personlighetskränkningar sker genom 

material som publiceras på internet. En lex fori-lösning skulle innebära att den 

skadelidande får ännu lättare att forum shoppa, eftersom den till skillnad från idag inte 

skulle behöva göra en bedömning av domstolslandets nationella lagvalsregler, utan 

direkt skulle kunna undersöka domstolslandets materiella rätt. Lex fori-lösningen 

uppfyller med andra ord inte den för lagvalsregler önskvärda egenskapen om 

”missbruksresistens”. Den skadelidande kommer, liksom idag, att styra både domsrätts- 

och lagvalsfrågan, eftersom tillämplig lag kommer att bero på vid vilken domstol 

skadelidande väljer att väcka talan. En lagvalsregel som utpekar lex fori skulle med 

andra ord knappt innebära en förbättring mot gällande rättsläge. Även om lex fori inte 

uttryckligen tar skadelidandes parti, innebär en sådan lagvalsregel i kombination med 

den nuvarande domsrättsregleringen att den skadelidande premieras till nackdel för den 

skadevållande. En lex fori-lösning kan därför ifrågasättas mot bakgrund av principen 

om värdeneutralitet. 

                                                
185 Svantesson, s. 384. 
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 En allvarlig konsekvens av en lex fori-lösning är även att publicistens 

förutsebarhet och rättssäkerhet blir lidande på ett oacceptabelt sätt. Liksom idag skulle 

publicisten behöva känna till innehållet i alla medlemsstaters lagvalsregler och alla 

staters materiella rätt. Publicisten skulle inte ha någon möjlighet att vid publicering veta 

vilket lands lag som reglerar dess agerande och skulle inte kunna anpassa sitt beteende 

därefter. Inte heller skulle publicisten kunna förutse utgången i ett eventuellt skade–

ståndsmål. Inte förrän den skadelidande valt att väcka talan vid en eller flera domstolar, 

skulle den skadevållande veta vilket lands lag eller vilka länders lagar dennes agerande 

kommer bedömas enligt. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är detta tvivelaktigt.  

 Thiede påpekar att det för journalister och massmedier innan publicering måste 

framgå vilket ansvar de är underkastade. Han konstaterar att en oförutsebar tillämpning 

av en norm ”amounts to normative and official arbitrariness, labelled in the area of 

media freedom as a ’chilling effect’”.186 Vad Thiede här hänvisar till är att Europa–

domstolen ett flertal gånger har konstaterat att en överdrivet strikt ansvarsregel strider 

mot Europakonventionen om den riskerar leda till försvinnandet av kritisk journalistik. 

Enligt Thiede måste detsamma vara fallet avseende en regel vars tillämpning inte går att 

förutse, eller en lagvalsregel som pekar ut en bestämmelse som tillämplig, men som inte 

är förutsebar för publicisten.187  

 Enligt min mening talar den bristande förutsebarheten och rättssäkerheten i 

kombination med risken för forum shopping emot en lex fori-lösning för gränsöver–

skridande personlighetskränkningar. 

4.2.4 En lex loci delicti-regel? 

Med lex loci delicti commissi eller lex loci delicti förstås, i fall av utomobligatoriska 

förpliktelser, lagen i det land där den skadegörande handlingen företogs. Olika innebörd 

kan ges till formuleringen det land ”där den skadegörande handlingen företogs”. I 

Shevill-målet188 antas den ort där utgivaren av publikationen är etablerad vara platsen 

där den skadegörande handlingen företagits.189 För material som tillgängliggjorts på 

internet, antas i de förenade målen eDate och Martinez190 den plats där avsändaren av 

                                                
186 Thiede, s. 259. 
187 Thiede, s. 260. 
188 Mål C-68/93 Shevill. 
189 Mål C-68/93 Shevill, p. 24–25. 
190 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez. 
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innehållet är etablerad vara platsen där den skadegörande handlingen företogs.191 En 

lagvalsregel som utpekar lagen i det land där utgivaren eller avsändaren är etablerad 

diskuteras ovan i avsnitt 4.2.2. Vad som här avses med den plats där den skadegörande 

handlingen företogs är istället den plats där det faktiska agerandet ägde rum, något som 

ofta men inte alltid sammanfaller med platsen för utgivarens eller avsändarens 

etableringsort.  

  Antag för det första att Anna publicerar ett kränkande blogginlägg om Stina när 

hon sitter i sin lägenhet i Paris – i detta fall överensstämmer handlingsorten med 

etableringsorten. Om Anna istället publicerar blogginlägget när hon sitter på flygplatsen 

i Aten på väg hem från en semester är handlingsorten Aten, och den tillämpliga lagen 

skulle vara grekisk lag. 

 Lex loci delicti-regeln har starkt stöd i många medlemsstaters rättstraditioner. I 

Mainstrat-studien konstateras att det är gemensamt för majoriteten av medlemsstaterna 

att lex loci delicti tillämpas inom ramen för den generella lagvalsregeln om utom–

obligatoriska förpliktelser, även om regeln givits olika tolkningar i olika medlemsstater.192 

Även i skäl 15 i Rom II-förordningen anges att lex loci delicti är huvudregel för 

utomobligatoriska förpliktelser ”i nästan alla medlemsstater” men att ”den praktiska 

tillämpningen av principen varierar när fallet har anknytning till flera länder”. Vad som 

avses är bland annat tolkningen av lex loci delicti vid fall av distansdelikt, det vill säga 

när skade- och handlingsorten inte sammanfaller. Många länder har i sådana fall tolkat 

regeln såsom inkluderande både den ort där den skadegörande handlingen företogs och 

den ort där skadan inträffade.193 När man i Mainstrat-studien och i skäl 15 i Rom II-

förordningen konstaterar att lex loci delicti tillämpas i en majoriteten av medlems–

staterna förefaller det som om man inkluderar även de länder som vid distansdelikt har 

tolkat denna regel såsom innefattande även skadeorten.  

 Vad Svantesson säger om lex loci delicti i sin bok Private International Law and 

the Internet kan illustrera det ovanstående, det vill säga att begreppet lex loci delicti 

emellanåt används som samlingsnamn även för sådana lagvalsregler som innefattar 

skadeortens lag. Svantesson konstaterar att lex loci delicti finner starkt stöd i medlems–

staternas rättstraditioner, och tar Sverige och Tyskland som exempel på länder som 

tillämpar denna lagvalsregel.194 Såsom framgått ovan i avsnitt 3.2 tillämpas visserligen 

                                                
191 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez, p. 52. 
192 Mainstrat-studien, s. 6. 
193 För exempel, se avsnitt 3.2. 
194 Svantesson, s. 384. 
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lex loci delicti som huvudregel på fall av utomobligatoriska förpliktelser i Sverige enligt 

Cronsioe-målet195. Det är dock inte säkert om detsamma gäller i fall av distansdelikt, 

eftersom handlings- och skadeorten sammanföll i det målet. I valet mellan lex loci 

delicti och lex loci damni är Sverige således inte ett tydligt exempel på ett land som 

förespråkar lex loci delicti, eftersom ett slutligt val mellan de två inte gjorts i fall av 

distansdelikt. Inte heller Tyskland är ett exempel på ett sådant land. I Tyskland ges 

nämligen vid distansdelikt den skadelidande en valmöjlighet mellan lagen i det land där 

den skadegörande handlingen företogs och lagen i det land där skadan inträffade. Enligt 

min mening är det mindre lyckat att använda begreppet lex loci delicti för sådana 

lagvalsregler, eftersom begreppet felaktigt antyder att lagvalsregeln premierar hand–

lingsorten framför skadeorten, vilket den inte gör. Att begreppet används i denna vidare 

bemärkelse i t.ex. Mainstrat-studien och av Svantesson är viktigt att beakta när lex loci 

delicti vägs mot lex loci damni. 

 Förutom att en lex loci delicti-regel har stöd i många medlemsstaters rätts–

traditioner, är en sådan regel fördelaktig eftersom den är enkel. I många fall svarar 

handlingsortens lag mot en nära anknytning till rättsförhållandet, framför allt vid 

publicering genom traditionella medier, till exempel då handlingsorten motsvarar 

utgivarens eller avsändarens etableringsort och publikationen riktar sig till en publik i 

denna medlemsstat. Det är dock inte svårt att tänka sig fall där anknytningen till 

handlingsorten är helt tillfällig.  

 Låt oss återvända till exemplet med Anna och Stina, där Anna publicerar ett 

kränkande blogginlägg om Stina när hon sitter på flygplatsen i Aten, på väg hem till 

Paris efter en veckas semester. Anknytningen till Grekland är helt tillfällig, och grekisk 

lag svarar inte mot en nära anknytning till rättsförhållandet. Den enda kopplingen till 

Grekland är att Anna råkar befinna sig där när hon publicerar inlägget på sin blogg. Det 

går att finna åtskilliga lagar som har en närmare anknytning till rättsförhållandet än 

grekisk lag: svensk lag såsom lagen i det land där skadan är som störst, italiensk lag 

såsom lagen i det land där skadelidande har hemvist eller centrum för sina intressen och 

fransk lag såsom lagen i det land där skadevållaren har hemvist eller avsändaren av 

innehållet är etablerad. Alla dessa länders lagar svarar bättre mot principen om den 

starkaste anknytningen. Eftersom denna starkare anknytning till ett annat lands lag inte 

får genomslag med en lagvalsregel som utpekar handlingsortens lag, svarar regeln inte 

                                                
195 NJA 1969 s. 163. 



  62 

mot behovet av flexibilitet. Med internets framväxt och människors ökade rörlighet över 

gränserna är dessa nackdelar betydande.  

 Utöver de nackdelar som beskrivits ovan, är en lagvalsregel som utpekar 

handlingsortens lag inte ”resistent” mot missbruk. Skadevållaren kan styra vilket lands 

lag som blir tillämplig genom att befinna sig på en plats där reglerna är förmånliga vid 

tidpunkten för publicering av material som ligger i riskzonen för att bli bedömt som 

personlighetskränkande.196 Eftersom regeln enbart tar handlingsorten i beaktande, och 

inte tar hänsyn till skadeorten, tenderar handlingsortens lag även i övrigt att vara 

förmånlig för den skadevållande på den skadelidandes bekostnad. Att lagen i det land 

där den skadegörande handlingen företagits ges företräde framför lagen i det land där 

skadan inträffat, gör också att lagvalsregeln stämmer dåligt överens med systematiken 

och andan i Rom II-förordningen. I Rom II-förordningen ges skadeorten företräde 

framför handlingsorten.  

 De nackdelar som beskrivits ovan är enligt min mening av sådan vikt att de 

överväger de fördelar som finns med handlingsortens lag, nämligen det starka stöd en 

sådan regel har i medlemsstaternas rättstraditioner och regelns enkelhet.  

4.2.5 En lex loci damni-regel? 

4.2.5.1 En huvudregel 

Lex loci damni-regeln tar sikte på lagen i det land där skadan inträffade eller kan 

inträffa. I Rom II-förordningen utgör lex loci damni huvudregel, vilket i skäl 16 

förklaras med att skadelandets lag skapar en rimlig balans mellan de intressen som den 

vars ansvar görs gällande och den skadelidande har. En uppenbar fördel med att utpeka 

skadelandets lag som tillämplig på tvister om utomobligatoriskt ansvar för personlig–

hetskränkningar är således att det stämmer överens med andan och systematiken i 

förordningen. von Hein konstaterar att i linje med artikel 4.1 Rom II-förordningen borde 

landet där skadan inträffade vara avgörande även för personlighetskränkningar, såvida 

det inte finns starka skäl för att avvika från denna regel.197  

 

                                                
196 Se till exempel Svantesson, s. 385, som anser att lex loci delicti inte kan anses vara särskilt resistent mot 
missbruk.  
197 von Hein (2010), www.conflictoflaws.net. 
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4.2.5.2 För- och nackdelar med lex loci damni 

I skäl 16 till Rom II-förordningen påpekas att lex loci damni-regeln svarar mot den 

moderna uppfattningen om civilrättsligt ansvar. Enligt Bogdan avses med detta att 

ersättningssyftet numera väger tyngre än viljan att komma åt den skadevållandes 

beteende.198 Såsom framkommer i föregående avsnitt tillämpar majoriteten av medlems–

staterna lex loci delicti på utomobligatoriska förpliktelser. Vid distansdelikt har denna 

plats dock i många medlemsstater tolkats som inkluderande både platsen där den skade–

görande handlingen företogs och platsen där skadan inträffade. I Tyskland och Italien 

ges skadelidande valmöjligheten mellan lagen i det land där den skadegörande handlingen 

företogs och lagen i det land där skadan inträffade. I Österrike gäller lagen i det land där 

den skadegörande händelsen företagits, vilket i rättspraxis har tolkats som inkluderande 

den plats där den skadelidande åsamkats störst skada. I Frankrike tillämpas visserligen 

lex loci delicti, men detta har för pressrelaterade personlighetskränkningar tolkats som 

platsen dit materialet blivit distribuerat. Denna tolkning gör att regeln hamnar nära en 

regel som tar sikte på platsen där skadan inträffat. Även lex loci damni-regeln finner 

således brett stöd i medlemsstaternas rättsordningar. 

  En annan fördel med lex loci damni är att en sådan regel svarar väl mot principen 

om värdeneutralitet, eftersom platsen där skadan inträffade är ett neutralt kriterium som 

inte gynnar den ena parten på den andres bekostnad. Lex loci damni svarar även väl mot 

principen om den starkaste anknytningen, eftersom den utpekade lagen har ett nära 

samband till rättsförhållandet.  

 Den främsta kritiken mot en tillämpning av ”lagen i det land där skadan inträffade 

eller kan inträffa” är att en sådan lagvalsregel möjliggör en parallell tillämpning av olika 

länders lagar. EU-domstolen har inom ramen för Brysselinstrumenten tolkat betydelsen 

av den ort där skadan inträffat eller kan inträffa. Enligt Shevill-målet199 avses vid 

personlighetskränkningar genom traditionella medier varje ort dit publikationen spridits, 

om den skadelidande är känd där. Av de förenade målen eDate och Martinez200 

framkommer att denna formulering vid personlighetskränkningar genom tillgänglig–

görande av material på internet tar sikte på varje ort där materialet varit tillgängligt, 

under förutsättning att den skadelidande är känd där. Om en lagvalsregel skulle ges 

formuleringen att tillämplig lag är lagen i det land där skadan inträffade eller kan 

                                                
198 Bogdan (2014), s. 259. 
199 Mål C-68/93 Shevill. 
200 De förenade målen C-509/09 eDate och C-161/10 Martinez. 
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inträffa, skulle därmed olika lagar kunna bli tillämpliga på olika delar av skadan, i fall 

där skada åsamkas i flera medlemsstater.  

 Att lex loci damni riskerar att leda till en tillämpning av flera länders lagar kan 

illustreras med ett exempel. Antag att en tidning i sin online-utgåva publicerar en 

personlighetskränkande artikel om John, som är en välkänd artist i Frankrike och i 

Norden och har centrum för sina intressen i Paris. John, som hävdar att han lidit skada i 

Frankrike och i de nordiska länderna, väljer att väcka talan för hela skadan i Paris. 

Eftersom skadelandets lag är tillämplig, och skadan inträffat i flera länder, har den 

franska domstolen att parallellt tillämpa de respektive ländernas lagar på den del av 

skadan som åsamkats John i respektive land.  

 Det är lätt att se nackdelarna med en regel som på detta sätt riskerar att leda till en 

parallell tillämpning av flera länders lagar och en överkompensation för skadelidande. 

Framförallt skulle en sådan parallell tillämpning vara kostnads- och tidskrävande, 

eftersom det krävs utredning om innehållet i alla de parallellt tillämpliga lagarna. I fall 

där världskända personer inleder processer om skadestånd, skulle en sådan regel innebära 

ett enormt utredningsarbete för parterna och för domstolen. Ett sådant omfattande 

utredningsansvar skulle vara negativt både för skadelidande och för skadevållaren, som 

båda skulle riskera att få betala stora rättegångskostnader och genomföra komplicerade 

och omfattande utredningar om respektive lands materiella rätt. För skadelidande skulle 

detta kunna leda till en ovilja att väcka talan för den samlade skadan vid en domstol, 

medan skadevållaren skulle kunna känna sig nödgad att ingå förlikning på grund av 

avsaknad av tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att klara utredningsbördan 

och eventuella rättegångskostnader.  

 En regel med sådan innebörd skulle dessutom kunna leda till bristande förutse–

barhet för publicisten både vad avser den tillämpliga lagen och utgången i målet. 

Publicisten skulle innan all publicering behöva ta ställning till i vilka länder en 

potentiell skadelidande skulle kunna påstå sig ha lidit skada, och skulle för att skydda 

sig mot ansvar behöva känna till innehållet i varje lands lag vars tillämpning därmed 

skulle kunna bli aktuell.  

 De potentiellt tillämpliga lagarna skulle på grund av lagvalsreglernas universella 

karaktär inte vara begränsade till de europeiska ländernas lagar. Boskovic konstaterar att 

den parallella tillämpningen av olika lagar ofta ses som en stor nackdel med lex loci 

damni. Hon undrar dock varför den parallella tillämpningen av olika lagar anses vara ett 

problem inom detta område, medan det är accepterat på andra området, såsom t.ex. vid 
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illojal konkurrens.201 Svaret på hennes fråga ligger, enligt min mening, i det faktum att 

publicisten agerar inom ramen för sina grundläggande rättigheter. Inom området för 

utomobligatoriska förpliktelser till följd av personlighetskränkningar är det således extra 

viktigt att den skadevållande inte underkastas ansvarsregler vars tillämpning denne inte 

kunnat förutse. Dessutom baserar den skadelidande sina anspråk på kränkningar av 

dennes grundläggande rättigheter i form av rätten till skydd för privatlivet och den 

personliga integriteten. Det borde normalt ligga i båda parters intresse att inte behöva 

undersöka innehållet i ett stort antal olika lagar, då detta är både ekonomiskt betungande, 

kräver omfattande utredningsarbete och minskar förutsebarheten vad avser utgången i 

målet.  

 Kommissionens första officiella förslag gick ut på att lagen i det land där skadan 

inträffade eller kunde komma att inträffa skulle tillämpas även på personlighets–

kränkningar, såvida inte tillämpningen av denna lag skulle strida mot domstolslandets 

grundläggande principer om yttrande- och informationsfrihet, i vilket fall lex fori skulle 

tillämpas. Förslaget lider av nackdelar i form av bristande förutsebarhet och risk för 

parallell tillämpning av olika länders lagar som analyserats ovan. Förslaget uppställer 

inte heller någon skyddsmekanism mot en lag vars tillämpning svaranden inte rimligen 

kunnat förutse. Undantagsregeln om tillämpning av lex fori syftar inte till att öka 

svarandens förutsebarhet eller till att minska tillämpningen av parallellt tillämpliga 

lagar, utan utgör enbart en säkerhetsventil mot tillämpningen av en lag som skulle strida 

mot domstolslandets grundläggande principer om yttrande- och informationsfrihet. En 

sådan säkerhetsventil finns dock redan i form av Rom II-förordningens ordre public-

förbehåll. Artikel 26 i Rom II-förordningen (förslagets artikel 22) stadgar att ”[t]illämpning 

av en bestämmelse i den lag som anges i denna förordning får vägras endast om en 

sådan tillämpning är uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets rättsordning”.  

 Både ordre public-förbehållet och kommissionens undantagsregel tar sikte på 

resultatet av en tillämpning av den utpekade lagen i det enskilda fallet. Skillnaden 

mellan de båda är att det finns ett uppenbarhetsrekvisit i ordre public-förbehållet, medan 

ett sådant saknades i kommissionens undantagsregel. Kommissionens undantagsregel 

skulle därför möjligtvis kunna anses ha ett vidare tillämpningsområde än ordre public-

förbehållet. Enligt Hellner är dock undantagsregeln bara ett förtydligande av den 

allmänna principen om ordre public.202 Uppfattningen bland kritiker var av denna 

                                                
201 Boskovic (2010), www.conflictoflaws.net. 
202 Hellner, s. 62f. 
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anledning att undantagsregeln inte tillförde mycket.203 Sverige var ett av de länder som 

riktade kritik mot kommissionens föreslagna lagvalsregel, eftersom man från svensk 

sida ansåg att den föreslagna bestämmelsen inte tillräckligt garanterade tryckfrihets–

förordningens och yttrandefrihetsgrundlagens säkerställande vid svensk domstol.204  

 Den av kommissionen föreslagna undantagsregeln innebär dessutom bara en 

garanti för den skadevållande i fall då talan väcks i ett land där yttrandefriheten är starkt 

skyddad. Med de gällande domsrättsreglerna, där den skadelidande har en stor valmöjlighet 

mellan olika universellt eller territoriellt behöriga domstolar, förefaller det osannolikt att 

den skadelidande skulle initiera en process i ett land vars materiella rätt är väldigt 

förmånlig för den svarande, om domstolslandets lag skulle bli tillämplig. Endast i fall 

där talan väcks i det land där utgivaren eller avsändaren är etablerad skulle undantags–

regeln innebära att den svarande garanteras skydd i enlighet med de minimistandarder 

som denne är van vid. Det skydd som tillhandahålls genom undantagsregeln väger 

således inte på något sätt upp huvudregelns nackdelar. 

4.2.5.3 Lagen i det land där den mest betydande delen av skadan inträffat? 

Ett alternativ till att utpeka lagen i det land där skadan inträffade eller kan inträffa är att 

inom ramen för lagvalsfrågan låta platsen för den mest betydande delen av förlusten 

eller skadan styra lagvalet. En lagvalsregel med en huvudregel av denna innebörd har 

föreslagits av Europaparlamentet både under lagstiftningsprocessen och därefter i den 

tidigare nämnda resolutionen från 2012.205 Genom en sådan formulering undviks en 

parallell tillämpning av olika länders lagar inom ramen för samma tvist och den 

skadevållande kan förlita sig på att dess ansvar kommer att bedömas inom ramen för ett 

enda regelkomplex, något som ökar förutsebarheten både avseende den tillämpliga 

lagen och avseende utgången i målet. Dessutom innebär en sådan formulering av locus 

damni att processkostnaderna minskar och utredningsarbetet för domstolen och parterna 

inte blir alltför betungande. 

                                                
203 Hellner, s. 63. 
204 Hellner, s. 63. 
205 Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), P6_TA (2005) 0284, EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 
370 och Europaparlamentets betänkande med rekommendationer till kommissionen om ändring av 
förordning (EG) nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), A7-0152/2012, 
2.5.2012. 
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 Eftersom den främsta nackdelen med lex loci damni kan hanteras genom att låta 

platsen för den mest betydande delen av skadan avgöra tillämplig lag, och med anledning 

av de många förtjänster lex loci damni har, är enligt min mening loci damni det mest 

lämpliga anknytningskriteriet för utomobligatoriska förpliktelser vid personlighets–

kränkningar. För att lagvalsregeln ska skapa en rimlig balans mellan parternas intressen 

och mellan yttrandefriheten och skyddet för privatlivet och den personliga integriteten 

är det dock nödvändigt att lagvalsregeln förses med tillägg och undantag. Några sådana 

potentiella tillägg och undantag kommer att diskuteras i det följande med utgångspunkt 

i Europaparlamentets olika förslag och förslag som presenterats i doktrin. 

4.2.5.4 En presumtionsregel och undantag från huvudregeln 

Europaparlamentet kombinerar huvudregeln om lagen i det land där den mest betydande 

delen av skadan inträffat med en presumtionsregel, som i dess första förslag föreskrev 

att skadelandet ska ”anses vara det land till vilket publikationen eller sändningen främst 

riktar sig eller, om detta inte är uppenbart, det land där det redaktionella ansvaret 

ligger”.206 Presumtionsregeln försågs i sin tur med ett antal kriterier på grundval av vilka 

man skulle fastställa var publikationen eller sändningen främst riktade sig.  

 Presumtionens första led, att skadan ska anses vara störst i det land till vilket 

publikationen främst riktar sig, bidrar till ökad förutsebarhet för publicisten, eftersom 

denne med hjälp av de kriterier som fastställs i förslaget i många fall har möjlighet att 

förutse vilket lands lag som kommer reglera dess potentiella ansvar. Presumtionen 

minskar även risken för att europeisk yttrandefrihet ska underkastas tredje länders lagar, 

eftersom material som publiceras i Europa i de flesta fall främst riktas till en europeisk 

publik. Dessutom är presumtionen säkert riktig i många fall, det vill säga att skadan i 

många fall är störst i det land till vilket publikationen främst riktar sig, eftersom det är i 

detta land publikationen främst uppfattas av allmänheten. I fall där presumtionen inte 

stämmer, t.ex. om den skadelidande inte är känd i det land till vilket publikationen 

främst riktar sig, möjliggör regeln att lagen i det land där skadan verkligen är störst får 

genomslag genom att presumtionen sätts åsido till förmån för denna andra lag. 

Presumtionsregeln ger således den flexibilitet som är nödvändig för att skapa en rimlig 

balans mellan motstående intressen och låta det landets lag som svarar mot den närmaste 

anknytningen till rättsförhållandet få genomslag. 

                                                
206 Europaparlamentets första förslag, artikel 5. 
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 En alternativ presumtionsregel skulle kunna vara att skadan ska anses vara störst i 

det land där skadelidande har centrum för sina intressen. Även denna presumtion är 

säkert riktig i många fall, eftersom det är i denna miljö den skadelidande lever och 

verkar. I fall där presumtionen inte stämmer, t.ex. om publikationen inte riktar sig det 

landet, kan den på motsvarande sätt sättas åsido till förmån för lagen i det land där 

skadan verkligen är störst.  

 Nackdelen med detta alternativ är att presumtionen är klart fördelaktig för den 

skadelidande. Presumtionen att skadan är störst i det land till vilket publikationen främst 

riktar sig är inte på motsvarande sätt förmånlig för den skadevållande207 och svarar 

därför bättre mot principen om värdeneutralitet. Vad som gör att den av Europaparlamentet 

föreslagna presumtionsregeln kan kritiseras för att gynna den skadevållande är istället 

dess andra led. Det andra ledet stadgar att när det inte är ”uppenbart” till vilket land 

publikationen främst riktar sig, ska skadan anses vara störst i det land där det 

redaktionella ansvaret ligger. Boskovic påpekar att det är detta andra led som lett till 

uppfattningen att Europaparlamentets förslag är alltför mediavänligt och påpekar att det 

”definitely [is] favourable to the media and in contradiction with the general orientation 

of the regulation which chose to give relevance to the law of the place of damage as 

opposed to the law of the place of acting”.208  

 Kärnan i Europaparlamentets förslag har enligt min mening många förtjänster, det 

vill säga att huvudregeln om lagen i det land där den mest betydande delen av skadan 

inträffat förses med en presumtion om var skadan ska anses vara störst. Presumtionen 

kan brytas om det visas att skadan i själva verket är störst i ett annat land. Dock är det 

min uppfattning att det andra ledet i presumtionen gör Europaparlamentets förslag för 

mediavänligt, eftersom det gör det enkelt för domstolar att slentrianmässigt låta lagen i 

det land där det redaktionella ansvaret ligger tillämpas på tvisten. En tillämpning av 

denna lag stämmer illa överens med systematiken i Rom II-förordningen. Den plats där 

det redaktionella ansvaret ligger överensstämmer oftast med handlingsorten, medan 

Rom II-förordningen premierar skadeorten. 

 Det förslag som Europaparlamentet förde fram år 2012 överensstämmer i stort 

med dess ursprungliga förslag, men innehåller några förändringar. För det första 

omformulerades det andra ledet av presumtionen, så att skadan ska anses vara störst i 

det land där det redaktionella ansvaret ligger om det ”inte framgår” (istället för ”inte är 

                                                
207 Boskovic (2010), www.conflictoflaws.net. 
208 Boskovic (2010), www.conflictoflaws.net. 
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uppenbart”) till vilket land publikationen främst riktar sig. Denna formulering är en 

förbättring gentemot det första förslaget, eftersom den gör det svårare att slentrian–

mässigt låta lagen i det land där det redaktionella ansvaret ligger tillämpas på tvisten. 

Enligt min mening borde det andra ledet dock helt tas bort, eftersom det leder till en 

omotiverad obalans mellan den skadelidandes och den skadevållandes intressen. Om det 

inte går att utkristallisera ett land till vilket publikationen främst riktar sig, anser jag 

istället att man ska falla tillbaka på den första meningen och genom en friare bedömning 

där fler faktorer beaktas finna det land där den mest betydande delen av skadan eller 

förlusten inträffat.  

 För det andra försågs huvudregeln med ett undantag, enligt vilket lagen i det land 

där svaranden har hemvist ska tillämpas om denne inte rimligen kunnat förutse några 

väsentliga konsekvenser av sin handling i det annars utpekade landet. Huvudregeln om 

skadelandets lag har alltså försetts med en förutsebarhetsklausul, vars syfte är att 

garantera att skadevållaren inte underkastas en lag denne inte kunnat förutse. Inspiration 

till detta undantag hämtades av det förslag som von Hein lade fram under det online-

symposium som arrangerades på webbsidan conflictoflaws.net.209 

 von Hein förespråkar en lagvalsregel vars huvudregel ligger i linje med Rom II-

förordningen, genom att utpeka lagen i det land där direkt och väsentlig skada inträffar 

eller sannolikt kan inträffa (”where the rights of the person seeking compensation for 

damage are, or are likely to be, directly and substantially affected”) men förser denna 

huvudregel med en förutsebarhetsklausul. Förutsebarhetsklausulen anger att svarandens 

lag ska tillämpas om svaranden inte rimligen kunnat förutse väsentliga konsekvenser av 

sitt agerande i det land som utpekas enligt första stycket.  

 I det arbetsdokument som föregick antagandet av den resolution vari Europa–

parlamentets nya förslag till lagvalsregel presenterades, uttalar föredraganden Wallis att 

von Heins förslag är välbalanserat och rimligt, även om förslaget inte anammas i sin 

helhet.210 von Heins och Europaparlamentets förslag överensstämmer i det avseendet att 

huvudregeln om skadelandets lag tillämpas, men förses med en förutsebarhetsklausul. 

Att huvudregeln förses med en förutsebarhetsklausul innebär att publicisten kan känna 

sig trygg i att dess ansvar inte kommer att bli bedömt enligt en lag vars tillämpning 

                                                
209 Se Europaparlamentet: Working document on the amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law 
applicable to non-contractual obligations (Rome II), 23.5.2011, s. 4 och Europaparlamentets betänkande från 
2012, där det på s. 5 i fotnot 1 står att läsa: ”föredraganden står i stor tacksamhetsskuld till professor von 
Hein för det förslag som läggs fram i detta dokument”. 
210 Europaparlamentet: Working document on the amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law 
applicable to non-contractual obligations (Rome II), 23.5.2011, s. 5. 
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denne inte kunnat förutse. Därmed hanteras en del av den kritik som annars kan riktas 

mot en lex loci damni-regel. Samtidigt kräver förutsebarhetsklausulen att publicisten innan 

publicering överväger var publikationen kan leda till skada för en eventuell skadelidande. 

Om det inte varit möjligt att förutse väsentlig skada i det land som utpekas av huvud–

regeln, kan publicisten istället förlita sig på regelverket i det land där denne är etablerad. 

Förutsebarhetsklausulen innebär således en viss rättssäkerhetsgaranti för publicisten. 

4.2.5.5 Huvuddragen i en välavvägd lagvalsregel 

Sammanfattningsvis anser jag att en lagvalsregel för utomobligatoriska förpliktelser till 

följd av personlighetskränkningar bör ta sin utgångspunkt i lex loci damni. För det 

första stämmer det överens med systematiken och andan i Rom II-förordningen, där 

platsen för skadan premieras framför platsen där den skadegörande handlingen företogs. 

För det andra finner en sådan lösning stöd i flera medlemsstaters rättstraditioner, eftersom 

lex loci delicti-regeln ofta vid distansdelikt tolkas som innefattande både den plats där 

skadegörande handlingen företogs och den plats där skadan inträffade. För det tredje 

svarar lex loci damni mot principen om värdeneutralitet och principen om den starkaste 

anknytningen, eftersom den tillämpliga lagen utpekas genom användandet av neutrala 

kriterier och svarar mot en nära anknytning till rättsförhållandet. Lex loci damni möjliggör, 

beroende på hur man i övrigt utformar artikeln, att en rimlig balans skapas mellan 

skadevållandes och skadelidandes intressen och mellan yttrandefriheten och skyddet för 

privatlivet och den personliga integriteten.  

 Enligt min mening är det önskvärt att endast ett lands lag utpekas som tillämplig 

på hela tvisten. Därför förespråkar jag en huvudregel som stadgar att lagen i det land där 

den mest betydande delen av förlusten eller skadan inträffar eller sannolikt kan komma 

att inträffa ska tillämpas. Därigenom undviks en parallell tillämpning av flera länders 

lagar. Det är önskvärt av processekonomiska skäl, eftersom det minskar utredningsbördan 

för parterna och domstolen och ökar förutsebarheten för publicisten.  

 I syfte att garantera publicistens förutsebarhet och rättssäkerhet anser jag 

dessutom att huvudregeln bör förses med en presumtion om var den mest betydande 

delen av förlusten eller skadan ska anses ha inträffat. Denna presumtion bör föreskriva 

att skadan ska anses vara störst i det land till vilket publikationen främst riktar sig. För 

det fall det inte går att fastställa till vilket land publikationen främst riktar sig, anser jag 

att man ska falla tillbaka på den första meningen, varvid en friare bedömning får 

genomföras i syfte att utröna var skadan är störst. Detsamma bör gälla om presumtionen 
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i det enskilda fallet inte svarar mot var skadan i realiteten är som störst. Genom att det 

andra ledet tas bort från den presumtionsregel som föreslås av Europaparlamentet, kan 

regeln bli mer balanserad.  

 Huvudregeln bör förses med ett undantag, enligt vilket lagen i det land där 

skadevållaren har hemvist ska tillämpas, om denne inte rimligen kunnat förutse några 

väsentliga konsekvenser av sin handling i det annars utpekade landet. Den föreslagna 

presumtionsregeln i kombination med undantagsregeln garanterar publicisten nödvändig 

förutsebarhet och rättssäkerhet, samtidigt som regeln är tillräckligt flexibel för att skapa 

rättvisa i det enskilda fallet när presumtionen inte stämmer överens med verkligheten. 

4.3 Slutsats 

Syftet med detta kapitel har varit att finna lämpliga huvuddrag hos en lagvalsregel för 

utomobligatoriska förpliktelser till följd av personlighetskränkningar, d.v.s. en 

lagvalsregel som skapar balans mellan skadelidandes och skadevållandes intressen samt 

mellan yttrandefriheten och skyddet av privatlivet och den personliga integriteten. 

Enligt min mening svarar en lex loci damni-regel bäst mot de hänsyn som ska tas vid 

tillskapandet av en lagvalsregel och de egenskaper en sådan ska ha. En lagvalsregel 

baserad på loci damni stämmer överens med systematiken och andan i Rom II-

förordningen, finner brett stöd i medlemsstaternas rättsordningar, svarar mot principen 

om värdeneutralitet och principen om den starkaste anknytningen. Dessutom skapar 

den, rätt utformad, en lämplig balans mellan skadelidandes och skadevållandes 

intressen, mellan yttrandefriheten och personlighetsskyddet och mellan förutsebarhet 

och flexibilitet. Den lösning jag föreslår är måhända inte helt enkel – viss komplexitet är 

dock nödvändig för att lagvalsregeln ska åtnjuta de ovan beskrivna fördelarna. Enligt 

min mening bör en lämplig lagvalsregel för utomobligatoriska förpliktelser med 

anledning av gränsöverskridande personlighetskränkningar således bygga på följande 

huvuddrag: 

 

1. Tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse till följd av en kränkning av 

privatlivet eller personlighetsskyddet, inbegripet ärekränkning, ska vara lagen i 

det land där den eller de mest betydande delarna av förlusten eller skadan 

uppstått eller sannolikt kommer att uppstå.  
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2. Det land där den eller de mest betydande delarna av skadan uppstått eller 

sannolikt kommer att uppstå ska anses vara det land till vilket det publicerade, 

avsända eller utsända materialet huvudsakligen är riktat.  

3. Tillämplig lag ska emellertid vara lagen i det land där svaranden har hemvist om 

han eller hon inte rimligen kunde förutse några väsentliga konsekvenser av sin 

handling i det land som anges i punkt 1. 
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5  Avslutande kommentarer 

Syftet med denna uppsats har varit att identifiera och analysera de för den internationella 

privat- och processrätten relevanta rättsliga och praktiska problem som uppstår vid 

gränsöverskridande personlighetskränkningar och att analysera eventuella lösningar på 

denna problematik ur ett domsrätts- och lagvalsperspektiv.  

 På området för utomobligatoriska förpliktelser till följd av gränsöverskridande 

personlighetskränkningar präglas EU:s internationella privat- och processrätt av en stor 

möjlighet för skadelidande att välja vid vilken eller vilka domstol(ar) tvisten ska slitas. 

Skadelidandes valmöjlighet är i synnerhet stor när material görs tillgängligt på internet. 

Vilket lands lag som ska tillämpas avgörs i avsaknad av en EU-gemensam lagvalsregel 

av den behöriga domstolen på grundval av nationella lagvalsregler.   

 Medlemsstaternas nationella lagvalsregler på detta område ser väldigt olika ut: i 

vissa länder är de kodifierade, i andra icke-kodifierade eller icke-existerande, i vissa 

länder tillämpas de generella lagvalsreglerna för utomobligatoriska förpliktelser, i andra 

finns specifika lagvalsregler för personlighetskränkningar. Majoriteten av medlemsstaterna 

tillämpar lex loci delicti-regeln – lagen i det land där den skadegörande handlingen 

företagits. Vid distansdelikt har dock denna regel givits skilda tolkningar i olika 

medlemsstater. I många medlemsstater har regeln tolkats som inkluderande både den 

plats där den skadegörande handlingen företogs och den plats där skadan inträffade. 

Även i fall där anknytningskriterierna överensstämmer, tolkas de olika och är försedda 

med olika undantag.  

 Dessutom värderar medlemsstaterna yttrandefriheten respektive skyddet för 

privatlivet och den personliga integriteten olika, vilket leder till stora skillnader i 

möjligheten till skadestånd för personlighetskränkningar. För utgången i målet är det 

därför ofta av avgörande betydelse vilket lands lag som tillämpas, och den skadelidande 

har således mycket att vinna på att undersöka vid vilken domstol dess intressen bäst kan 

tillvaratas.  

 Möjligheten för skadelidande att välja mellan att väcka talan vid många, 

universellt eller territoriellt behöriga, domstolar i kombination med avsaknaden av 

gemensamma lagvalsregler skapar utrymme för förtalsturism och leder till oförutsebarhet 

och rättsosäkerhet framför allt för svaranden, men även för käranden. Enligt min 

mening är det gällandet rättsläget otillfredsställande, varför en lösning på EU-nivå är 

önskvärd. En sådan lösning borde i första hand ta sikte på domsrättsfrågan, och i andra 

hand på lagvalsfrågan. För det första bör artikel 7.2 i Bryssel I bis-förordningen förses 
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med en särskild regel för personlighetskränkningar, enligt vilken den skadelidande kan 

välja mellan att väcka talan 

1. för hela skadan, vid domstolen i den ort där utgivaren är etablerad eller där 

 skadelidande har centrum för sina intressen, och  

2. för delar av skadan, vid domstolarna i varje medlemsstat till vilken publikationen 

riktar sig och där skadelidande påstår sig ha lidit skada. 

Därutöver bör ett nytt försök göras att inkludera personlighetskränkningar i Rom II-

förordningen, något som är av särskild vikt om domsrättsregleringen kvarstår oförändrad, 

men som även kan anses önskvärt om domsrätten begränsas.  

 Enligt min mening svarar lex loci damni bäst mot de hänsyn som ska tas vid 

skapandet av en lagvalsregel och de egenskaper en sådan ska ha. Lex loci damni i sin 

traditionella skepnad skapar dock risk för en parallell tillämpning av olika länders lagar, 

något som är tvivelaktigt ur ett förutsebarhets- och rättssäkerhetsperspektiv och som 

dessutom riskerar att leda till höga processkostnader och alltför betungande utrednings–

arbete för både parter och domstol. Enligt min mening är det mot denna bakgrund 

önskvärt att endast ett lands lag utpekas som tillämplig på hela tvisten, varför jag 

förespråkar en huvudregel av innebörd att lagen i det land där den mest betydande delen 

av förlusten eller skadan inträffar eller sannolikt kan komma att inträffa tillämpas.  

 I syfte att garantera publicistens förutsebarhet och rättssäkerhet anser jag dessutom 

att huvudregeln bör förses med en presumtion om var den mest betydande delen av 

förlusten eller skadan ska anses ha inträffat. Denna presumtion bör föreskriva att skadan 

ska anses vara störst i det land till vilket publikationen främst riktar sig. För det fall det 

inte går att fastställa till vilket land publikationen främst riktar sig, anser jag att man ska 

falla tillbaka på huvudregeln, varvid en friare bedömning får genomföras i syfte att 

utröna var skadan är störst. Detsamma bör gälla om presumtionen i det enskilda fallet 

inte svarar mot var den mest betydande delen av skadan inträffat i realiteten. 

 Huvudregeln bör förses med ett undantag, enligt vilket lagen i det land där 

skadevållaren har hemvist ska tillämpas, om denne inte rimligen kunnat förutse några 

väsentliga konsekvenser av sin handling i det annars utpekade landet. Ett sådant 

undantag garanterar att publicister inte underkastas en lag vars tillämpning de inte 

kunnat förutse, samtidigt som det kräver av publicister att innan publicering överväga 

om och i så fall var skada kan förmodas inträffa.  

 Vad avser införandet av en EU-gemensam lagvalsregel i Rom II-förordningen 

konstaterar Bogdan att det på grund av fortsatt stora meningsskiljaktigheter finns 

anledning att misstänka att några konkreta lagstiftningsåtgärder inte kommer företas 
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inom en nära framtid.211 Om detta vittnar kommissionens brist på åtgärder med anledning 

av Europaparlamentets betänkande. Vad som är positivt är att Europaparlamentet förefaller 

vara engagerat i frågan och förhoppningsvis fortsätter kräva en reglering av lagvalsfrågan 

inom ramen för Rom II-förordningen.  

 Den politiska situationen påverkar dock inte behovet eller önskvärdheten av 

förändringar. Syftet med denna uppsats har varit att identifiera de mest önskvärda 

förändringarna av rättsläget, syftet har inte varit att bedöma vad som i nuläget är en 

politiskt gångbar lösning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
211 Bogdan (2010), s. 28. 
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