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Sammanfattning  

Inom internationell privat- och processrätt regleras domstolars behörighet för interna-

tionella tvister bland annat av Bryssel I-förordningen. De principer som kommit av 

Brysselkonventionens praxis är även vägledande för tillämpningen av förordningens 

regler.  

Uppsatsen utgår från Bryssel I-förordningens artikel 5.1, som reglerar särskilda behö-

righetsregler för avtalsrättsliga tvister. Artikelns utformning och ordalydelse har resulte-

rat i tolkningsproblem. Bryssel I-förordningen har som syfte att skapa enhetliga regler 

för domstolars behörighet. Av vikt är förutsebarheten att avgöra vilken domstol som är 

behörig och närheten mellan avtalet och den behöriga domstolen. Det är dock inte helt 

klart om dessa krav uppfylls av artikel 5.1 b).   

Uppsatsen har som mål att avgöra vilken ort som enligt artikel 5.1 avses som uppfyllel-

seorten för den tjänsteförpliktelse som talan avser. Uppsatsen inriktar sig på problema-

tiken för tjänster som utförs i flera olika medlemsstater. 

Min slutsats är att den tjänsteförpliktelse som avses, är den som är kännetecknande för 

avtalet. Det är en skillnad gentemot den tidigare principen från Brysselkonventionen. 

Där avsågs istället, den förpliktelse som låg till grund för talan. Uppfyllelseorten för den 

tjänsteförpliktelse som talan avser ska tolkas autonomt. När tjänster utförs i flera med-

lemsstater är uppfyllelseorten den ort med närmast anknytning mellan avtalet och den 

behöriga domstolen. Den ort med närmast anknytning är den huvudsakliga utförandeor-

ten. Kriterierna om förutsägbarhet och närhet måste vara uppfyllda för att en ort ska an-

ses var den uppfyllelseort som avses i artikel 5.1 b). 
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Abstract 

Article 5.1 in the Brussels I-Regulation regulates special rules on jurisdiction for 

contractual disputes. The aims of this thesis are to determine the location as pro-

vided under Article 5.1 b), as the place of performance for the obligation in ques-

tion. The focus of this thesis is the problems that occur when services, according 

to the contract, are to be performed in several Member States. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en allt mer globaliserad värld uppstår ett ökat behov av lagstiftning som kan reglerar 

internationella tvister. En viktig fråga är vilken domstol som är behörig att pröva en 

tvist. Det måste vara möjlighet för en part att förutse vid vilken domstol en talan mot 

denne kan väckas. För att undvika att flera domstolar i olika länder blir behöriga att 

pröva en tvist, krävs enhetliga regler för domstolars behörighet. För internationella tvis-

ter på privaträttens område är Bryssel I-förordningen
1
 tillämplig.

2
  

Genom tillkomsten av förordningen fick reglerna i artikel 5.1, som har sitt ursprung i 

Brysselkonventionen,
3
 en ny utformning.

4
 De särskilda behörighetsreglerna för tvister 

som har sin grund i ett avtal fick två tillägg. Ett för talan som avser avtal och ett för ut-

förande av tjänster.
5
 Käranden har genom tillägget fått möjligheten att väcka talan vid 

en annan ort än den där svaranden har hemvist. Artikel 5.1 b) i förordningen kan där-

med anses vara kärandevänligt.
6
  

Förordningen tillkom efter en revidering av konventionen. Huvudsyftet med förord-

ningens tillkomst var att få bort ”skönhetsfläckar” från konventionen.
7
 Förenkling av 

reglerna som fanns i konventionen, skulle leda till en större rättssäkerhet. Det här var en 

viktig målsättning med förordningen. Genom att i förväg veta var talan kan väckas, 

                                                 

1
 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkän-

nande och verkställighet av domar på privaträttens område. 

2
 Artikel 1.1 Bryssel I-förordningen. 

3
 Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på pri-

vaträttens område.   

4
 Artikel 5.1 Bryssel I-förordningen. 

5
 Artikel 5.1 b) första och andra strecksatsen Bryssel I-förordningen. 

6
 Seth, Torsten Internationella affärstvister, s.29. 

7
 Pålsson, Lennart Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s.25. 
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uppstår en ökad rättsäkerhet.
8
 Förordningen antogs i december 2000 och trädde i kraft 

den 1 mars 2002.
9
  

Det är inte alla MS:er som omedelbart tillämpar den del i EG-fördraget
10

 som gör att de 

också omfattas av förordningen. En MS som inte direkt tillämpar den del av fördraget är 

Danmark.
11

 Den tidigare konventionen fortsatte därmed att vara tillämplig för Danmark. 

Lösningen ansågs inte vara optimal, varför en parallellkonvention, det såkallade Dan-

marksavtalet, ingicks med Danmark.
12

 Danmarksavtalet innebär att bestämmelserna 

som finns i förordningen blir bindande för och tillämpliga i Danmark.
13

  

Enligt EU-rätten är förordningar direkt tillämpliga för MS domstolar.
14

 

Det är först och främst viktigt att utröna syftet med förordningen. De inledande skälen 

bör därför granskas. Av det första skälet framgår att målet med gemenskapen är ”[…] 

att utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rörligheten för per-

soner säkerställs.” Anledningen är att få en så väl fungerande inre marknad som möjligt. 

I det andra skälet, konstateras att om inte alla MS tillämpar samma regler för domstolars 

behörighet så kommer ett hinder för den inre marknaden att uppstå. Det är därmed en-

ligt min uppfattning viktigt att alla MS tillämpar reglerna om behörighet på samma sätt. 

Det är vidare av vikt att se hur förordningen ska tolkas. Förordningen är en gemen-

skapsrättsakt. Det innebär att EUD:s behörighet att tolka förordningen, direkt följer av 

EG-fördraget. Följden blir att domstolarna i de olika MS har möjlighet att begära ett 

förhandsavgörande i en tolkningsfråga.
15

 Den högsta instansen i en MS är även skyldig 

                                                 

8
 Seth, Torsten Internationella affärstvister, s.20. 

9
 Pålsson, Lennart Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s.26. 

10
 Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen. 

11
 Artikel 1.3 Bryssel I-förordningen.  

12
 Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Danmarksavtalet). Avtalet trädde 

ikraft den 1 juli 2007. Se även Pålsson, Lennart Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokon-

ventionerna, s.27-28. 

13
 Pålsson, Lennart Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s.28.  

14
 Seth, Torsten Internationella affärstvister, s.20. Även de kommentarer som används som förarbete till 

konventionen, Jenard-rapporten (OJ 1979 C 59) och Schlosser-rapporten (OJ 1979 C 59) ger viss led-

ning. För Sveriges del kan även prop. 2001/02:146 vara vägledande. 

15
 Förhandsavgöranden regleras i artikel 234 i EG-fördraget. 
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att begära ett förhandsavgörande från EUD om det är oklart hur förordningens regler 

ska tolkas.
16

 I och med att förordningen är en gemenskapsrättsakt, ska tolkningen ske på 

samma sätt som andra EG-rättsordningarna. För vidare ledning kan även de principer 

som EUD stadgat genom konventionen vara tillämpliga vid tolkningen av förordning-

en.
17

  

När det kommer till förordningens tillämplighet och dess användningsområde, framgår 

det av skäl nummer sju, att förordningen ska användas på privaträttens område. Det 

framgår även av artikel 1.1 att förordningen ska tillämpas på privaträttens område. Av 

skäl nummer åtta sägs vidare att det måste finnas en territoriell anknytning mellan de 

MS som är bundna till förordningen och de tvister som ska prövas enligt densamma.  

Huvudregeln i artikel 2.1 i förordningen stadgar att en talan, som väcks mot någon som 

har hemvist i en MS, ska väckas vid den domstol där svaranden har hemvist. Regeln är 

utformad på samma sätt som artikel 2 i konventionen. Regeln tar sikte på parternas för-

utsägbarhet. Käranden ska veta var talan kan väckas och svaranden ska veta vid vilken 

domstol en talan mot denne kan väckas. Hänsyn till en persons medborgarskap tas inte i 

förordningen.
18

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att avgöra under vilka förutsättningar och på vilket sätt artikel 

5.1 b) andra strecksatsen i Bryssel I-förordningen tillämpas på tjänster som ska utföras i 

flera MS. För att avgöra hur artikeln ska tillämpas ska följande frågor utredas: 

 Vad avses med en tjänst och hur ska gränsdragningen mellan varor och tjänster 

göras? 

 Vilken tjänsteförpliktelse är det som avses? 

 Hur ska uppfyllelseorten för den tjänsteförpliktelse som talan avser avgöras när 

tjänsterna enligt avtalet ska utföras i flera medlemsstater?    

                                                 

16
 Pålsson, Lennart Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s.44. 

17
 A a s. 45. 

18
 I enlighet med både artikel 2.1 i Bryssel I-förordningen och artikel 2 första stycket i Brysselkonventio-

nen. 
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Uppsatsen bygger på reglerna i Bryssel I-förordningen. Brysselkonventionen och Luga-

nokonventionen kommer inte att tas upp annat än då förordningens regler bygger på 

samma grunder som de två konventionerna. Uppsatsen kommer endast röra avtalsrätts-

liga tvister mellan parter som har hemvist i en MS. Uppsatsen kommer inte ta någon 

särskild hänsyn till de MS som inte omfattas av förordningen. Problematik som avser 

verkställighet och erkännande av domar samt lagvalsfrågor kommer inte att behandlas. 

Problematiken kring avtalsbegreppet och de fall där avtalet i sig är omtvistat kommer 

inte att tas upp i den här uppsatsen. Slutligen kommer ingen särskild uppmärksamhet 

ges åt andra avtalsförhållanden än de som avses i artikel 5.1 b) i förordningen. Proroga-

tionsavtal, försäkringsavtal, konsumentavtal och arbetstagaravtal har därför helt avgrän-

sats bort.  

1.3 Metod och material 

Uppsatsen har som utgångspunkt Bryssel I-förordningens artiklar. Även Brysselkonven-

tionens artiklar används för vägledning. I första hand för de delar där förordningen inte 

har lett till någon förändring. I andra hand för de delar där en jämförelse är av vikt för 

förståelsen av de problemområden som uppstått genom artikel 5.1:s nya utformning.  

Uppsatsen har en europeisk inriktning och endast praxis från EUD kommer att granskas. 

Nationell praxis kommer därmed inte att användas i den här uppsatsen. För att utröna 

hur rättsläget sett ut tidigare och hur andra ser på rättsläget idag har även doktrin på om-

rådet granskats. De rättskällor som används är Brysselkonventionen, Bryssel I-

förordning, rättspraxis från EUD och doktrin.   

I kapitel tre har endast en fråga ur rättsfallen lyfts fram och diskuterats. I kapitel fyra har 

de flesta frågorna från fallen diskuterats. Av den anledningen skiljer sig utformningen 

av de båda kapitlen åt. Kapitel fyra har ett mer ingående upplägg av rättsfallen. 

Uppsatsen har en problemorienterad metod med deskriptiva inslag. I kapitel två har en 

deskriptiv metod använts. Kapitel tre och fyra inleds med deskriptiva delar som leder 

fram till en mer problemorienterad metod i slutet. I kapitel fem och sex har en problem-

orienterad metod använts, som är baserad på de tidigare deskriptiva delarna.   
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1.4 Tjänstebegreppet  

Uppsatsen och artikel 5.1 b) andra strecksatsen tar sikte på avtal om utförande av tjäns-

ter. Tjänstebegreppet är därmed av central betydelse för uppsatsen och det är av vikt att 

presentera vad som allmänt avses med en tjänst. Artikel 50 EG ska beaktas då den ger 

en definition av tjänstebegreppet. Vidare ska EUD:s tolkning av tjänstebegreppet under-

sökas.  

Det finns ingen egen definition av begreppet tjänster i förordningen. Ledning får inled-

ningsvis härledas ur EG-fördraget. Artikel 50 EG har gett en bedömningsgrund av be-

greppet tjänster. Artikeln har följande lydelse. 

”[…] som ’tjänster’ i detta fördrags mening skall anses prestationer som normalt utförs 

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

för varor, kapital och personer. 

Med tjänster skall särskilt avses verksamhet 

a) av industriell natur, 

b) av kommersiell natur, 

c) inom hantverk 

d) inom fria yrken. 

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitlet om etableringsrätt får 

den som tillhandahåller en tjänst tillfälligt utöva sin verksamhet i det land där tjänsten 

tillhandahållits på samma villkor som landet uppställer för sina egna medborgare.”  

Ett flertal länder har uttalat sig för att ge sin definition av begreppet tjänst.
19

 De har utta-

lat att en tjänst innebär ”[…] att den som utför tjänsten utför en bestämd verksamhet 

mot ersättning”. Det vill säga att en tjänst innebär att den som utför tjänsten ska uppnå 

ett visst resultat mot ersättning.
20

 

                                                 

19
 Uttalande av den tyska och italienska regeringen samt av Förenade kungarikets regering angående defi-

nitionen av en tjänst. 

20
 Mål C-553/07, Falco Privatstiftung v Gisela Weller–Lindhorst [2009] ECR I-0000, p. 29. (Falco-

målet). 
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I EG-fördraget
21

 har definitionen av tjänster därmed fått en negativ definition. Det inne-

bär att alla transaktioner som inte är leverans av varor istället blir utförande av tjänster.  

Tjänster som avses i artikel 5.1 i förordningen ska dock tolkas restriktivt. Det framgår 

av artikel 5.1 a) och 5.1 c).
22

 De transaktioner som faller utanför definitionen av leve-

rans av varor blir inte automatiska tillhandahållande av tjänster. Den restriktiva tolk-

ningen av utförande av tjänster måste kvarstå för att inte artikel 5.1 a) och c) ska påver-

kas och förlorar sin innebörd.
23

 

Genom praxis har EUD tolkat hur begreppet tjänster enligt förordningen ska avgöras.
24

 

För att stärka rättsäkerheten har anknytningsmomentet för avtal om utförande av tjänster 

fått en autonom tolkning.
25

  

Sammanfattningsvis ska tjänstebegreppet i artikel 5.1 i förordningen tolkas självstän-

digt. Alla avtal som inte faller under leverans av varor blir inte utförande av tjänster. Ar-

tikel 50 EG, EUD och den tyska, italienska och Förenade kungarikets regering har 

kommit till samma förklaring av tjänstebegreppet. En tjänst ska därmed innebära att nå-

gon utför en bestämd verksamhet mot ersättning.   

                                                 

21
 Artikel 50 EG-fördraget. 

22
 Falco-målet, p. 37-40. Se även Pålsson, Lennart, Nyare rättspraxis till Bryssel- och Luganokonventio-

nerna samt Bryssel I-förordningen, SvJT s.724.  

23
 Falco-målet, p. 42. 

24
 Falco-målet, p.19 och Mål C-381/08 Car Trim GmbH v KeySaftey Systems [2010] ECR I-0000, p. 30. 

(Car Trim-målet). 

25
 Falco-målet, p. 26. 
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2 Inledande om domstolars behörighet 

2.1 Brysselkonventionen 

Artikel 5.1 i konventionen avser avtalsrättsliga tvister där talan kan väckas vid en annan 

ort än där svaranden har sin hemvist. Artikel 5.1 i konventionen lyder ”[…] talan mot 

den som har hemvist i en konventionsstat kan väckas i en annan konventionsstat 

1. om talan avser avtal, vid domstolen i den ort där den förpliktelse som talan avser 

har uppfyllts eller skall uppfyllas…” 

När en gäldenär har åtagit sig att fullgöra en prestation på en ort, måste även talan mot 

gäldenären kunna väckas vid den orten om han har brustit i sin prestation. Det här har 

ansetts vara ett motiv till de särskilda behörighetsreglerna för talan som avser avtal.
26

 

EUD har ett flertal gånger motiverat regeln genom att påvisa att avtalsrättsliga tvister 

har en nära anknytning till uppfyllelseorten.
27

 Regeln har dock varit starkt kritiserad och 

i doktrinen har önskningar framförts att regeln helt ska tas bort.
28

 En av anledningarna 

till att regeln fått utstå kritik är svårigheterna med att tolka och tillämpa regeln.
29

  

De flesta begrepp som avses i artikel 5.1 ska tolkas autonomt.
30

 Ingen särskild hänsyn 

ska därmed tas till begreppens tolkning enligt nationell rätt. Det är konventionens syfte 

och systematik som är av vikt. Några av de begrepp som inte ska tolkas autonomt är fy-

siska personers hemvist, var ett företag har sitt säte och begreppet uppfyllelseort.
31

 För 

att avgöra vilken ort som avses som uppfyllelseorten, ska den nationella domstolen se 

till den egna nationella lagen. En kollisionsrättslig tolkningsmetod ska därför använ-

das.
32

 EUD uttalade att den autonoma och den kollisionsrättsliga tolkningen dock inte 

                                                 

26
 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 109. 

27
 Mål 34/82 Peters v ZNAV [1983] ECR 987 och C-266/85 p. 6. (Peters-målet). 

28
 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 109. Se även 

Pålssons fotnot nummer 15. 

29
 A a s. 109. 

30
 Plender, Richard and Wilderspin, Michael, The European private international law of obligations, p. 41. 

31
 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 41. 

32
 Mål 12/76, Industrie Tessili Italiana Como v Dunlop AG [1976] ECR 1473, p. 13 fjärde meningen. 

(Tessili-målet). 
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utesluter varandra. För att avgöra vilken tolkningsmetod som ska användas måste varje 

särskild bestämmelse i konventionen ses över separat.
33

 

Artikel 5.1 avser tvister som har sin grund i ett avtalsförhållande mellan parterna. Inne-

börden av ordet avtal kan skilja sig åt mellan olika nationella regler.
34

 EUD har uttalat 

att innebörden av begreppet talan som avser avtal ska tolkas autonomt. Det innebär att 

den därmed ska tolkas utefter konventionens syfte och systematik.
35

 Även på nationell 

nivå har detta tolkningssätt av avtal accepterats.
36

 Ett problem som kan uppstå vid till-

lämpningen av artikeln är att den ena parten bestrider att det överhuvudtaget förekom-

mer ett avtal. Bestridande av ett avtals förekomst kommer dock inte diskuteras vidare i 

den här uppsatsen. 

2.2 Bryssel I-förordningen 

För att utröna rättsläget enligt förordningen är praxis på området av stor vikt. Förord-

ningen är i huvudsak endast tillämplig på tvister där svaranden har hemvist i en MS.
37

 

När det kommer till hemvistbegreppet för fysiska personer har ingen åtskillnad gjorts 

mellan konventionen och förordningen.
38

 Artikel 59.1 stadgar att domstolen i det land 

där talan är väckt, ska genom tillämpning av den egna lagen, avgöra om en part har 

hemvist i landet (lex fori). För juridiska personer, har till skillnad från konventionen, en 

autonom bestämning av hemvistbegreppet införts i artikel 60.
39

 

                                                 

33
 Tessili-målet, p. 11. 

34
 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 109. 

35
 Peters-målet, p. 10. 

36
 Pålsson, Lennart Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 112. 

37
 Följer av både ordalydelsen i artikel 2.1 och artikel 5.1, se även inledande skäl 9 till förordningen.  

38
 Maunsbach, Ulf, Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister –särskilt om 

Internetrelaterade intrång, s. 116. Se även Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och 

Luganokonventionerna, s. 99. 

39
 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 99. Juridiska 

personer har enligt förordningen hemvist i orten för dess stadgeenliga säte, huvudkontor eller huvudsak-

liga verksamhet.  
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Genom tillkomsten av förordningen skedde några tillägg till artikel 5.1, jämfört med hur 

den såg ut i konventionen. Artikel 5.1 a)-c) lades till och det är rättsläget för det här 

tillägget som ska utredas vidare.
40

 

Syftet med artikel 5.1, är att vara ett alternativ till regeln om svarandens hemvist då det 

finns en närhet mellan den tvist som uppstår och den domstol som ska vara behörig att 

pröva den. Artikeln blir endast gällande för tvister som har sin grund i ett avtal mellan 

parterna.
41

 Artikel 5.1 i förordningen har följande lydelse.  

”[…] talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas i en annan medlems-

stat  

1) a) om talan avser avtal, vid domstolen i uppfyllelseorten för den förpliktelse som 

talan avser; 

b) i denna bestämmelse, och såvida inte annat avtalats, avses med uppfyllelseor-

ten för den förpliktelse som talan avser 

- vid försäljning av varor, den ort i en medlemsstat dit enligt avtalet varorna har 

eller skulle ha levererats, 

- vid utförande av tjänster, den ort i en medlemsstat där enligt avtalet tjänsterna 

har eller skulle ha utförts; 

c) om punkt b inte gäller, skall punkt a gälla,” 

Punkten a) är densamma som artikel 5.1 i konventionen. Den enda skillnaden är att för-

ordningen valt att säga att artikeln nu är gällande för MS istället för konventionstater.
42

 

Artikeln är till skillnad från föregångaren i konventionen uppdelad i 5.1 a)-c).  

Artikel 5.1 a) stadgar att om talan avser avtal, kan talan väckas vid en annan domstol än 

den enligt huvudregeln i artikel 2.1. Talan kan därmed väckas vid den ort som är att se 

som uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser.
43

 Den första meningen i arti-

keln ser i stort sett ut som artikel 5.1 i konventionen, med skillnaden att ett förtydligan-

                                                 

40
 A a s.109. 

41
 Skäl 12 till förordningen och Falco-målet, p.24. 

42
 Artikel 5 första meningen i konventionen och artikel 5 först meningen i förordningen. Se även Falco-

målet, p.48. 

43
 Artikel 5.1 a. 
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de har gjorts angående den ort där talan kan väckas. I förordningen är det uppfyllelseor-

ten som är av vikt, innebörden blir dock densamma.
44

 

En skillnad från den ursprungliga innebörden från konventionen, är att artikel 5.1 i för-

ordningen nu endast tar sikte på en förpliktelse. Det här ska i sin tur leda till att endast 

en uppfyllelseort blir gällande. Det är dock inte helt klart hur rättsläget ser ut för tjänste-

avtal som utförs i flera MS.
45

  

Den förpliktelse som avses i artikeln är den som är karakteristisk för avtalet. Det faktum 

att motparten ska utföra sin motprestation på en annan ort är inte längre av betydelse, 

oavsett om det är den prestationen som talan avser.  

En förenkling har även gjorts när det kommer till fall då käranden anser att svaranden 

brutit mot fler än en avtalsförpliktelse. Regeln i förordningen gör ingen särskillnad om 

det handlar om en eller flera brutna avtalsförpliktelser, vilket däremot görs enligt Brys-

selkonventionen. Bara leveransorten blir avgörande, oavsett vilken förpliktelse som är 

omtvistad.
46

  

Artikel 5.1 b) stadgar vad som avses med uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan 

avser, vid försäljning av varor och vid utförande av tjänster. Artikeln undantar dock si-

tuationer där parterna har avtalat om något annat, det vill säga ingått ett prorogationsav-

tal. Vid försäljning av varor avses med uppfyllelseorten, den ort dit varorna enligt avta-

let har eller skulle ha levererats.
47

 Vid utförande av tjänster avses med uppfyllelseorten 

således den ort där tjänsterna enligt avtalet har eller skulle ha utförts.
48

 

Artikel 5.1 c) i sin tur stadgar att om avtalet inte faller in under artikel 5.1 b), ska artikel 

5.1 a) tillämpas. Regeln kan vid första anblick verka överflödig. Det finns dock ett fler-

                                                 

44
 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 116. 

45
 A a s. 116 f, se även Pålssons fotnot nummer 42. 

46
 A a s. 117. 

47
 Artikel 5.1 b) första strecksatsen. 

48
 Artikel 5.1 b) andra strecksatsen. 
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tal avtal som inte faller in under ramen för artikel 5.1 b).
49

 För alla de tvister där om-

ständigheterna inte faller in under artikel 5.1 b), ska artikel 5.1 a) tillämpas.
50

  

En viktig princip som framställs i förordningen är närhetsprincipen. Principen är av vikt 

när flera regler kan bli tillämpliga och en domstol ska avgöra vilken regel som ska få fö-

reträde. Principen är av vikt för att fastställa vilken domstol som ska vara behörig att 

pröva en tvist. Den domstol som ska vara behörig att pröva en tvist, enligt principen, är 

den som har närmast anknytning till avtalet.
51

 I förordningen framställs principen i de 

inledande skälen. Huvudregeln i artikel 2.1, att talan ska väckas där svaranden har hem-

vist, kompletteras med särskilda behörighetsregler. För att de alternativa behörighets-

reglerna ska bli tillämpliga krävs att det finns en nära koppling mellan tvisten och dom-

stolen.
52

  

 

 

 

 

                                                 

49
 Till exempel agenturavtal, återförsäljaravtal, hyra och leasing av lös egendom. Se vidare Pålsson, Len-

nart Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 118. 

50
 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 118. Ett exem-

pel är de fall varor eller tjänster ska levereras eller utföras i en stat som inte är en MS. 

51
 Grönbok, om omvandling av 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser till ett 

gemenskapsinstrument och dess revidering i samband därmed, Bryssel den 14.1.2003 KOM (2002) 654 

slutlig, s. 11. 

52
 Inledande skäl nr 12 till Bryssel I-förordningen. 
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3 Den relevanta tjänsteförpliktelsen som avses enligt 

artikel 5.1  

3.1 Inledning  

Artikel 5.1 stadgar att talan kan väckas vid uppfyllelseorten för den förpliktelse som ta-

lan avser vid avtalsrättsliga tvister. Varken artikelns ordalydelse eller förordningens in-

ledande skäl ger någon ledning till vilken förpliktelse det är som avses. När två parter 

ingår ett avtal om utförande av tjänst, har oftast båda parterna förpliktelser gentemot 

varandra. Till exempel säljarens förpliktelse att utföra en tjänst och köparens förpliktel-

se att betala för den utförda tjänsten. Det är av vikt att utreda vilken förpliktelse det fak-

tiskt är som avses vid tillämpningen av artikel 5.1 b) och hur förpliktelsen ska urskil-

jas.
53

  

Enligt förordningen är det den förpliktelse som är karakteristisk för avtalet som ska av-

ses, det vill säga en parts skyldighet att utföra en tjänst enligt avtalet mellan parterna. 

Det är dock inte alltid helt klart vilken tjänsteprestation som avses i artikel 5.1 b) när det 

är flera tjänster som ska utföras i olika MS.
54

 EUD har i ett flertal fall tagit ställning till 

den förpliktelse som avses enligt ordalydelsen i artikel 5.1 i konventionen och i förord-

ningen.   

3.2 Praxis beträffande Brysselkonventionen 

3.2.1 Tessili 

I Tessili
55

 fick EUD uppgiften att tolka hur begreppet förpliktelse som talan avser ska 

avgöras enligt artikel 5.1 i konventionen.
56

 En fråga som uppstod var om begreppet för-

pliktelse skulle tolkas autonomt eller inte.
57

 EUD konstaterade först att det är den, enligt 

                                                 

53
 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 114. 

54
 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 135 och Pålsson, Lennart, Bryssel I-

förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 117, se även Pålssons fotnot nr 42. 

55
 Tessili-målet. 

56
 Tessili-målet, p. 1. 

57
 Tessili-målet, p. 10. 
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avtalet, omtvistade förpliktelsen som ska avses.
58

 EUD konstaterade vidare att det inte 

finns någon harmoniserad materiell rätt på området. Av den anledningen kan EUD inte 

heller ge en harmoniserad tolkning av begreppet den förpliktelse som talan avser.
59

 

EUD anser därför, att den förpliktelse som talan avser, inte kan tolkas på annat sätt än 

genom de kollisionsreglerna som domstolen där talan väckts ska använda. En autonom 

tolkning ska därför inte användas.
60

 

3.2.2 De Bloos 

I De Bloos
61

 fick EUD i uppgift att tolka artikel 5.1 i konventionen då en återförsäljare 

väckt talan mot sin leverantör. Talan avsåg att upphäva avtalet som fanns mellan parter-

na på grund av ett påstått avtalsbrott av leverantören.
62

 En av frågorna som ställdes till 

EUD, var att utreda hur uttrycket förpliktelse ska tolkas enligt artikel 5.1 i konventio-

nen.
63

   

EUD konstaterade att den förpliktelse som avses, inte kan vara vilken som helst som har 

sin grund i avtalet mellan parterna.
64

 Den förpliktelse som istället avses är ”[…] den av-

talsenliga förpliktelse som ligger till grund för talan”.
65

 Det är därmed den avtalsförplik-

telse som svaranden påstås ha brustit i som avses. Själva skadeståndet eller det faktum 

att käranden vill häva avtalet är inte att se som den förpliktelse som artikeln avser.
66

  

                                                 

58
 Tessili-målet, p. 13 tredje meningen. 

59
 Tessili-målet, p. 14. 

60
 Tessili-målet, p. 15. 

61
 Mål 14/76, De Bloos v Bouyer [1976] ECR 1497. (De Bloos-målet). 

62
 De Bloos-målet, p. 1-2.  

63
 De Bloos-målet, p. 5-6. 

64
 De Bloos-målet, p. 8-10. Se även Mål C-288/92, Custom Made Commercial Ltd v Stawa Metallbau 

GmbH [1994] ECR I-02913, p. 23. (CMC-målet). 

65
 De Bloos-målet, p.11 och p.13. 

66
 De Bloos-målet, p.14 och p.16. 
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3.2.3 Shenavai 

I Shenavai
67

 uppkom en tvist gällande betalning av ett arkitektarvode. Det var även här 

oklart hur artikel 5.1 i konventionen skulle tolkas. Den nationella domstolen bad EUD 

om ett tolkningsavgörande. Frågan som ställdes var om den allmänna regeln som kom 

av De Bloos, även ska vara tillämplig på tvister rörande arkitektarvode.
68

  

Med tidigare praxis i åtanke
69

 drog EUD slutsatsen att den förpliktelse som ska beaktas 

är den som käranden åberopar som grund för sin talan. Även här understryker EUD att 

det inte är själva skadeståndet eller det faktum att käranden vill häva avtalet mellan par-

terna som är den avtalsförpliktelse som ska avses. Tyngdpunkten ligger i att avgöra vil-

ken förpliktelse, enligt avtalet, som motparten brustit i att uppfylla.
70

  

3.3 Praxis beträffande Bryssel I-förordningen 

3.3.1 Falco 

Artikel 5.1:s utformning har till viss del ändrats i förordningen. Frågan blir då om även 

innebörden av den förpliktelse som talan avser har förändrats. I Falco
71

 har uttrycket 

förpliktelse tolkats enligt den nya ordalydelsen som följer av artikel 5.1 b).  

Genom fallet Falco framkom det att gemenskapslagstiftaren haft för avsikt att behålla de 

principer som kommit av konventionens praxis. Det är enbart för avtal om försäljning 

av varor och avtal om utförande av tjänster som en förändring har önskats. För den ty-

pen av avtal är det den förpliktelse som är kännetecknande för avtalet som avses. Det är 

därmed inte längre den omtvistade förpliktelsen som avses.
72

  

Den förpliktelse som avses med den som är kännetecknande för avtalet är den för avta-

let karakteristiska förpliktelsen. Till exempel den ena partens skyldighet att enligt avta-

let utföra en tjänst. Var motparten ska fullgöra sin del av avtalet är inte av vikt vid till-

                                                 

67
 Mål 266/85, Shenavai v Kreischer [1987] ECR 239. (Shenavai-målet). 

68
 Shenavai-målet, p. 2, p. 5 och p. 12. 

69
 Tessili-målet och De Bloos-målet. 

70
 Shenavai-målet, p. 9. 

71
 Falco-målet. 

72
 Falco-målet, p. 54-56. 
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lämpningen av artikel 5.1 b), avseende den förpliktelse som talan avser.
73

 Den nya 

ståndpunkt som EUD intagit för tolkning av den förpliktelse som talan avser enligt för-

ordningens artikel 5.1 b) kan även bli vägledande för andra typer av avtal.
74

   

3.4 Avslutande reflexioner 

Sammanfattningsvis framgår det av praxis som anknyter till artikel 5.1 i konventionen 

och förordningen, att det är den omtvistade förpliktelsen som avses. För att avgöra vil-

ken förpliktelse det är som är den omtvistade, är det avgörande att se vilken förpliktelse 

som ligger till grund för talan. Det vill säga, det som svaranden brustit i att uppfylla 

gentemot det som parterna avtalat om. Principen som kommer från tolkningen av kon-

ventionen ska gälla även för tolkningen av artikel 5.1 a) i förordningen.  

De tillägg som har tillkommit genom artikel 5.1 b) ska dock inte följa samma princip. 

För avtal som avser leverans av varor och avtal som avser utförande av tjänster ska 

istället den förpliktelse som är kännetecknande för avtalet avses. Den förpliktelse som 

är kännetecknande för avtalet är den tjänst, som den ena parten enligt avtalet, är skyldig 

att fullgöra. EUD har genom praxis avseende förordningen, utvecklat nya riktlinjer för 

att avgöra vilken förpliktelse det är som avses i artikel 5.1 b). De nya riktlinjerna kan i 

framtiden bli vägledande för tolkningen av den förpliktelse som avses för de avtal som 

faller in under artikel 5.1 a).    

                                                 

73
 Pålsson, Lennart, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 117. 

74
 A a s. 119. Till exempel de avtal som faller in under artikel 5.1 a). 
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4 Uppfyllelseorten för den relevanta tjänsteförpliktelsen 

som avses enligt artikel 5.1 

4.1 Inledning 

Att avgöra vilken ort som är uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser är inte 

helt lätt. Det första som bör undersökas är avtalet i sig och vilken ort som där uppställs.  

I artikel 5.1 b) avses med uppfyllelseorten, den ort där tjänsterna enligt avtalet har eller 

skulle ha utförts. Artikelns ordalydelse ger ingen närmare förklaring till vilken ort som 

avses. När tjänsterna enligt avtalet ska utföras i flera MS är det genom artikeln i sig, en-

ligt mig, oklart vilken ort som avses med uppfyllelseorten. Artikelns ordalydelse ger 

inget klart svar på om talan kan väckas vid flera orter om tjänster, enligt avtalet, ska ut-

föras i flera olika MS.
75

  

De inledande skälen till förordningen hänvisar till de alternativa behörighetsreglerna, 

när domstolen och tvisten har en nära koppling till varandra. De alternativa behörighets-

reglerna ska vara ett komplement till huvudregeln, att talan ska väckas vid domstolen på 

den ort där svaranden har sin hemvist.
76

 Utöver förklaringen till de alternativa behörig-

hetsreglernas uppkomst, ger de inledande skälen, enligt min uppfattning, ingen klar 

tolkning av begreppet uppfyllelseort då tjänster ska utföras i flera olika MS.       

Ett flertal nationella domstolar har begärt förhandsavgöranden av EUD för att få klarhet 

i begreppet uppfyllelseort. EUD:s tolkning av uppfyllelseorten för den förpliktelse som 

talan avser följer av de kommande avsnitten. Inledningsvis ska praxis från konventionen 

granskas. Praxis angående gränsdragningen mellan varor och tjänster kommer utredas. 

Vidare kommer praxis som avser leverans av varor utredas då den har blivit vägledande 

för nyare praxis som avser utförande av tjänster. Slutligen kommer nyare praxis från 

EUD utredas för att avgöra hur uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser ska 

avgöras då tjänster enligt avtalet ska utföras i flera MS.  

                                                 

75
 Se artikel 5.1 b) andra strecksatsen. 

76
 Skäl nummer 12 i förordningen. 
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4.2 Praxis beträffande Brysselkonventionen 

4.2.1 Tessili 

4.2.1.1 Bakgrund till den nationella tvisten 

Den nationella tvisten hade sin grund i ett avtal mellan Tessili och Dunlop.
77

 Tessili 

skulle enligt avtalet leverera ett parti skidoveraller till Dunlop. Dunlop ansåg inte att va-

rorna uppfyllde de kvalitetskrav som parterna kommit överens om. Dunlop valde därför 

att väcka talan mot Tessili i Tyskland, där Dunlop även hade sitt säte.
78

 Den tyska dom-

stolen ansåg sig behörig att pröva tvisten. Tessili överklagade beslutet och ansåg inte att 

domstolen i Tyskland skulle anses som behörig.
79

 Den nationella domstolen begärde ett 

förhandsavgörande från EUD angående följande fråga: 

 Kan den tyska domstolen vara behörig med stöd av artikel 5.1 i konventionen 

genom att vara den ort där den förpliktelse som talan avser ska eller har upp-

fyllts?
80

  

4.2.1.2 EG-domstolens bedömning 

EUD inleder sin bedömning med att konstatera att konventionen ska tolkas efter den 

egna systematiken och efter det egna syftet.
81

 Artikel 5.1 innehåller särskilda behörig-

hetsregler som ger käranden ytterligare alternativ för var talan kan väckas.
82

 Valmöjlig-

heten tar sikte på tvister där det föreligger en nära koppling mellan tvisten och den be-

höriga domstolen. Käranden kan därmed väcka talan vid den ort där den förpliktelse 

som talan avser, enligt avtalet, har eller skulle ha uppfyllts. Det är den nationella dom-

stolen som, utefter konventionen, ska avgöra om uppfyllelseorten ligger inom dess terri-

toriella behörighetsområde. Den nationella domstolen ska använda sina kollisionsnor-

mer för att avgöra vilken lag som ska användas för att avgöra vilken ort som är att se 

                                                 

77
 Tessili-målet. 

78
 Tessili-målet, p. 2-3. 

79
 Tessili-målet, p. 4. 

80
 Tessili-målet, p. 4 fjärde och femte stycket. 

81
 Tessili-målet, p. 9 fjärde stycket. 

82
 Tessili-målet, p. 12. 
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som uppfyllelseorten.
83

 Det finns som nämnts ovan
84

 ingen harmoniserad nationell ma-

teriell rätt på området. Begreppet uppfyllelseort har därför, i artikel 5.1, inte fått någon 

närmare tolkning av dess innebörd.
85

 Istället är det den nationella materiella rätten som 

ska ses till för att utreda vilken ort som ska ses som uppfyllelseorten.
86

     

4.2.1.3 Kommentarer 

EUD har i fallet fokuserat på vilken princip som ska användas för att avgöra vilken ort 

som är att se som uppfyllelseorten. Det vill säga, ska en autonom tolkning eller en kolli-

sionsrättslig tolkning användas. EUD konstaterar att det är upp till den nationella dom-

stolen att avgöra vilken lag som ska användas. Den nationella domstolen ska med hjälp 

av konventionen avgöra om uppfyllelseorten ligger inom det egna behörighetsområdet. 

Den nationella domstolen ska för att kunna avgöra det här, se till sina egna kollisions-

normer. EUD konstaterar avslutningsvis att när det inte finns någon harmoniserad mate-

riell rätt, ska uppfyllelseorten avgöras enligt den kollisionsrättsliga principen. EUD har i 

fallet inte gått in på vilka kriterier som ska användas för att avgöra vilken ort som ska 

avses med uppfyllelseorten. De har endast avgjort vilken princip som ska användas för 

tolkningen av begreppet uppfyllelseort.  

En fördel med fallet är att EUD avgjort vilken tolkningsmetod som ska avses för att av-

göra vilken ort som ska ses som uppfyllelseorten. En nackdel med fallet är att EUD till 

största del fokuserat på tolkningsmetoder för begreppet uppfyllelseort. Ingen ledning 

har givits för att bedöma vilka kriterier som är avgörande för att fastställa vilken ort som 

ska avses med uppfyllelseorten.   

                                                 

83
 Tessili-målet, p.13. 

84
 Se fotnot 60. 

85
 Tessili-målet, p.14. 

86
 Tessili-målet, p.15. 



  

 
22 

4.3 Praxis beträffande Bryssel I-förordningen  

4.3.1 Car Trim 

4.3.1.1 Bakgrund till den nationella tvisten 

Den nationella tvisten hade sin grund i ett flertal avtal mellan Car Trim och KeySafe-

ty.
87

 KeySafety köpte material till sin tillverkning från Car Trim. KeySaftey valde att 

säga upp avtalet under 2003. Enligt Car Trim skulle dock avtalet mellan parterna gälla 

fram till 2007. Att avtalet redan 2003 sades upp, ansåg Car Trim vara ett avtalsbrott. Ta-

lan väcktes vid den ort där materialet tillverkades. Domstolen på den orten ansåg sig 

dock obehörig att pröva tvisten.
88

  

Efter överklaganden från Car Trim, ställde den hänskjutande domstolen följande tolk-

ningsfrågor till EUD: 

 Om köparen får särskilda villkor uppställda för hur varorna ska tillverkas, föräd-

las och levereras är det då att anses som en vara eller som en tjänst?  

 Hur ska gränsdragningen mellan avtal om leverans av varor och avtal om utfö-

rande av tjänster göras?  

 Vilka kriterier blir avgörande vid gränsdragningen?
89

  

4.3.1.2 EG-domstolens bedömning 

Ett problem som kan uppstå vid definitionen av ett avtal om utförande av tjänst, är vid 

ett så kallat blandavtal där det även är avtalat om försäljning av varor. Varken förord-

ningen i sig eller artikel 5.1 ger någon ledning i hur dessa två ska särskiljas.
90

  

I Car Trim ställdes därmed frågan till EUD för att utreda vilka kriterier som ska använ-

das vid gränsdragningen för varor och tjänster.
91

 EUD ansåg att det är den karakteristis-

ka avtalsförpliktelsen som ska vara avgörande. Det är det här anknytningsmomentet 
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som söks för att avgöra vilken domstol som är behörig.
92

 Om den karakteristiska för-

pliktelsen enligt avtalet är att tillhandahålla tjänster ska artikel 5.1 b) andra strecksatsen 

tillämpas. Är den karakteristiska förpliktelsen istället att leverera varor, ska artikel 5.1 

b) första strecksatsen tillämpas.
93

  

För att avgöra vad som är att avse med den karakteristiska förpliktelsen ska ett antal 

faktorer beaktas.
94

 Först är det av vikt om parten som beställt varan även ska tillhanda-

hålla väsentliga delar av materialet. Om väsentliga delar av materialet tillhandahålls av 

parten som beställt varan, ska avtalet inte längre likställas med ett avtal som avser leve-

rans av varor.
95

  

EUD går vidare till det yttrande som gjorts av kommissionen. Även här dras slutsatsen 

att om köparen tillhandahåller större delen av materialet, som ska gå till att tillverka va-

ran, kan avtalet istället definieras som ett avtal om utförande av tjänster.
96

  

Till sist bedömer EUD att leverantörens ansvar bör vara en viktig beståndsdel. Om leve-

rantören ansvarar för kvalitén och även har som uppgift att se till att varan som levere-

ras överensstämmer med avtalet, tyder det på att det är ett avtal om försäljning av varor. 

Svarar leverantören istället endast för att anvisningarna enligt avtalet följs, tyder det mer 

på att det är ett avtal om utförande av tjänster.
97

 

4.3.1.3 Kommentarer 

Det är en avvägningsfråga att avgöra vad som avses med den karateristiska förpliktel-

sen. En avvägningsfråga som måste göras i varje enskilt fall. Alla omständigheter kring 

avtalet bör därför vägas in. EUD ger, enligt mig, inget klart svar i Car Trim på hur 

mycket material som krävs för att tyngdpunkten ska gå över till ett avtal om utförande 

av tjänster. Problematiken för gränsdragningen mellan avtal om leverans av varor och 
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avtal om utförande av tjänster kvarstår därmed. Ett problem som är särskilt svårt att ut-

reda när parterna ingått ett blandavtal utan att kanske själva vara medvetna om det.  

En fördel med domen är att EUD inte endast ger en möjlighet för att avgöra vad som 

avses med den karakteristiska förpliktelsen. I och med att det är en avvägningsfråga kan 

alla omständigheter i det specifika fallet få en betydande roll. En nackdel med avgöran-

det är dock att det faktiskt är en avvägningsfråga. Det framgår inte av EUD:s bedöm-

ning, hur stor del av materialet som krävs för att det ska luta åt ett utförande av tjänster. 

Det innebär att ledning kan komma att saknas för fall som inte exakt liknar omständig-

heterna i Car Trim.  

4.3.2 Color Drack 

4.3.2.1 Bakgrund till den nationella tvisten 

EUD:s tolkningsavgörande i fallet Color Drack
98

 har används för ledning i flertalet se-

nare fall.
 99

 Det är därmed av vikt att utreda domstolens bedömning av uppfyllelseorten 

för den förpliktelse som talan avser i fallet. 

Den tvist som uppstod hade sin grund i ett avtal mellan Color Drack och Lexx. Lexx le-

vererade varor till ett flertal orter där Color Drack hade återförsäljare. Color Drack 

väckte talan mot Lexx efter dennes underlåtenhet att återta de varor som inte sålts av 

återförsäljarna. Enligt Color Drack var det Lexx avtalsenliga förpliktelse att återta va-

rorna och även betala tillbaka det belopp som Color Drack betalt för de osålda varor-

na.
100

 Talan väcktes vid Color Dracks hemvist. Domstolen ansåg sig behörig enligt arti-

kel 5.1 b) första strecksatsen. Lexx överklagade eftersom de inte ansåg att domstolen 

skulle anse sig behörig.
101

  

Efter vidare överklagan av Color Drack ställdes följande tolkningsfråga till EUD: 
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 Mål C-386/05, Color Drack GmbH v Lexx International Vertriebs GmbH [2007] ECR I-3699. (Color 
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 Kan en säljare som levererar varor till flera olika orter i en MS, stämmas vid 

samtliga leveransorterna?  

 Kan käranden välja fritt mellan uppfyllelseorterna för att väcka talan gällande 

alla de anspråk som talan enligt avtalet avser?
102

 

4.3.2.2 EG-domstolens bedömning 

I Color Drack ställdes frågan till EUD om artikel 5.1 b) första strecksatsen var tillämp-

lig på leverans av varor till flera orter i en MS.
103

 Det första som EUD konstaterade var 

att bedömningen i fallet endast gällde för tvister med flera leveransorter i en MS. För 

tvister med flera leveransorter i olika MS blir övervägandena inte gällande.
104

 

EUD konstaterade att det inte fanns några hinder i artikeln för att den ska vara tillämplig 

på tvister där leverans skett till flera orter i en MS. Endast den anledning att en domstol 

kan pekas ut som behörig innebär inte att andra domstolar automatiskt blir obehöriga.
105

 

Det faktum att artikeln blir tillämplig strider inte mot syftena med förordningen. För det 

första uppfylls fortfarande förutsebarhetssyftet i förordningen. För det andra uppfylls 

även målsättningen med närhet mellan talan som avser avtal och den domstol som är 

behörig att pröva tvisten.
106

 Enligt EUD är artikeln därmed tillämplig när leveranser av 

varor skett till flera olika orter i en MS.
107

 

För varor ska uppfyllelseorten anses vara den ort dit varorna har eller skulle ha levere-

rats.
108

 Det är leveransorten, genom den autonoma tolkningsmetoden, som ska tillämpas 

på yrkanden som har sin grund i avtal om försäljning av varor.
109

 Tolkningsmetoden har 

använts som ett försök att centralisera domstolars behörighet. Alla avtalsförpliktelser 

                                                 

102
 Color Drack-målet, p. 14. 

103
 Color Drack-målet, p. 15. 
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105
 Color Drack-målet, p. 28-29. 
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som ligger till grund för talan ska härledas till en enda uppfyllelseort och därmed göra 

en enda domstol behörig.
110

  

När varor ska levereras till flera olika orter, är det den ort med närmast anknytning mel-

lan avtalet och den behöriga domstolen som är att se som uppfyllelseorten. Den huvud-

sakliga leveransorten är mest troligt den ort som har den närmsta anknytningen. De kri-

terier som används för att avgöra den huvudsakliga leveransorten är ekonomiska kriteri-

er.
111

  

I de fall det inte är möjligt att avgöra vilken ort som är den huvudsakliga leveransorten 

anser EUD att alla orter dit varor, enligt avtalet, levererats har en tillräckligt nära an-

knytning. Domstolarna där ska därmed bli behöriga att pröva tvisten. Käranden har möj-

lighet att, i enlighet med artikel 5.1 b) första strecksatsen, fritt välja mellan leveransor-

terna för var han vill väcka sin talan.
112

 Resonemanget leder till att svaranden inte kan 

veta exakt vid vilken domstol talan kan väckas. EUD anser att svaranden ändock får ett 

tillräckligt skydd. Talan kan endast väckas vid domstolar dit han enligt avtalet har eller 

ska leverera varor i en MS.
113

 

4.3.2.3 Kommentarer 

Fallet Color Drack är av vikt då EUD i senare fall ansåg att de principer som kom av 

fallet blir tillämpligt även för utförande av tjänster. EUD såg inget hinder i artikeln i sig 

för dess tillämplighet när varor ska levereras till flera orter. Att en domstol blir behörig 

gör inte att alla andra per automatik blir obehöriga. Syftet med artikeln uppfylls även då 

leverans sker till flera orter. Närheten mellan talan som avtalet avser och den därmed 

behöriga domstolen kvarstår. 

EUD kom fram till att det är den ort med närmast anknytning mellan avtalet och dom-

stolen som ska ses som uppfyllelseorten. Den huvudsakliga leveransorten är den ort som 

i de flesta fall har närmast anknytning. Vid leverans av varor ska ekonomiska kriterier 

användas. När det inte går att avgöra vilken ort som är den huvudsakliga leveransorten, 
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kan talan väckas vid vilken som helst av de orter dit varor enligt avtalet ska eller har le-

vererats. 

En fördel med fallet är att EUD anser att artikel 5.1 b) i förordningen kan tillämpas även 

för de fall varor levererats till flera orter i en MS. Det är dock en nackdel att EUD inte 

anser att dess bedömning i fallet även kan användas när leveranserna ska ske till flera 

orter i olika MS. Det är vidare även en fördel att EUD anser att ekonomiska kriterier ska 

användas. Det gör det lättare att utröna vilken ort som ska avses med den huvudsakliga 

leveransorten. Att talan slutligen kan väckas vid vilken som av domstolarna på de orter 

dit varor levererats kan ses som både en för- och nackdel. Det ger käranden fler alterna-

tiv. Samtidigt blir det svårare för svaranden att veta vid vilken ort en talan mot denne 

kan väckas.  

4.3.3 Rehder 

4.3.3.1 Bakgrunden till den nationella tvisten 

Bakgrunden till tvisten i Rehder
114

 var ett avtal som avsåg en flygbiljett mellan Rehder 

och flygbolaget Air Baltic. Flygresan som biljetten avsåg blev inställd och Rehder fick 

boka om resan. Rehder valde att väcka talan mot Air Baltic avseende ersättning för den 

senarelagda resan. Talan väcktes vid avreseorten och domstolen ansåg sig behörig att 

pröva tvisten. Air Baltic ansåg dock inte att domstolen var behörig och valde därför att 

överklaga domstolens beslut angående behörighetsfrågan.
115

 

Följande frågor inkom till EUD för tolkningsavgöranden:  

 Kan artikel 5.1 b) andra strecksatsen tolkas så att endast en uppfyllelseort kan 

fastställas för samtliga avtalsförpliktelser när det kom till flygresor från en MS 

till en annan MS?  

 Ska uppfyllelseorten därmed vara den ort där den huvudsakliga prestationen, ut-

efter ekonomiska kriterier, utförts?  

 Vilka kriterier ska användas om endast en uppfyllelseort ska fastställas?  
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 Ska utgångspunkten vara avreseorten eller ankomstorten?
116

 

4.3.3.2 EG-domstolens bedömning 

EUD slår fast att frågorna tar sikte på om utförande av tjänster ska tolkas på samma sätt 

som leverans av varor tolkades i fallet Color Drack.
117

 EUD konstaterade att de över-

väganden som användes i Color Drack, som grund för tolkningen, blir tillämpliga även 

för avtal om utförande av tjänster. Även de fall då tjänster utförs i flera MS ska tolk-

ningen grundas på samma överväganden och resonemang. Behörighetsreglerna i artikel 

5.1 b), oavsett om det är avtal om leverans av varor eller avtal om utförande av tjänster, 

har samma tillkomst, syfte och plats i förordningen. I förordningen görs ingen skillnad 

mellan varor och tjänster.
118

 

För att kunna avgöra vilken ort som är att se som uppfyllelseort ska orten med den när-

maste anknytningen mellan avtalet och behörig domstol finnas. Det är först och främst 

viktigt att utefter avtalet hitta den ort där tjänsten huvudsakligen ska utföras.
119

 Den ort 

som är att se som uppfyllelseorten ska ha en nära koppling till avtalet.
120

 EUD konstate-

rade att ett företags säte eller den ort där deras huvudsakliga verksamhet utförs, inte i sig 

självt har en nära anknytning till avtalet.
121

 Istället är det de tjänster som har en direkt 

koppling till uppfyllandet av den förpliktelse, enligt avtalet, som är avgörande. I Rehder 

var några exempel på tjänster som har en direkt koppling till avtalet, incheckning, att 

planet avgår på utsatt tid från avreseorten, själva transporten av passagerare och deras 

bagage och en säker avstigning från planet på ankomstorten.
122

 

Vid leverans av varor kan, som nämnts ovan,
123

 den huvudsakliga leveransorten avgöras 

med hjälp av ekonomiska kriterier. Tjänster utförs istället på ett odelbart och enhetligt 

sätt. Att särskilja en huvudprestation från en annan med hjälp av ekonomiska kriterier är 
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därför inte möjligt.
124

 EUD kom i Rehder till slutsatsen att både avreseorten och an-

komstorten har en direkt koppling och en tillräcklig närhet till de faktiska omständighe-

terna i tvisten. Båda två kan därmed ses som uppfyllelseorten för den förpliktelse som 

avtalet avser.
125

 

4.3.3.3 Kommentarer 

Det är inte alltid helt lätt att avgöra vilken ort som ska ses som uppfyllelseorten för den 

relevanta tjänsteförpliktelsen. Artikel 5.1 i förordningen tar sikte på avtalsrättsliga tvis-

ter och därmed ska först och främst avtalets innehåll granskas. Enligt artikelns ordaly-

delse ska uppfyllelseorten vara den ort där tjänsterna ska eller har utförts. 

För tvister som avser tjänster som, enligt avtalet, ska eller har utförts i flera MS ger arti-

keln i sig ingen klar ledning. EUD har genom ett flertal rättsfall tolkat hur uppfyllelseor-

ten ska avgöras då tjänsterna utförts i flera MS. För utförande av tjänster har EUD kon-

staterat att de överväganden som gjordes i Color Drack även här blir tillämpliga. En 

markant skillnad är dock att det för utförande av tjänster, inte går att avgöra den huvud-

sakliga leveransorten utefter ekonomiska kriterier. För tjänster ska uppfyllelseorten vara 

den ort som har närmast anknytning mellan avtal och domstol. Det är därmed av vikt att 

finna den ort där tjänsten huvudsakligen ska eller har utförts. Uppfyllelseorten måste ha 

direkt koppling till uppfyllandet av avtalet. EUD trycker speciellt på kravet om förut-

sägbarhet och närhet. 

En fördel med fallet är att EUD valt att bygga vidare på redan fastslagna principer. 

Även det faktum att EUD särskilt ser till kraven på förutsebarhet och närhet är en fördel. 

Kraven framställs redan i förordningens inledande skäl och det är därmed av vikt att 

EUD utvecklar tolkningsprinciper som följer dessa. En nackdel är att det för tjänster inte 

går av att avgöra den huvudsakliga leveransorten med ekonomiska kriterier. Att faststäl-

la uppfyllelseorten genom att finna den ort med närmast anknytning mellan avtalet och 

domstolen, ger ett mer svårbedömt rättsläge. Till exempel kan det finnas flera orter som 

har en lika nära anknytning. Det kan även uppstå en situation där ingen av utförandeor-

terna har en nära anknytning.    
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4.3.4 Wood Floor 

4.3.4.1 Bakgrund till den nationella tvisten 

Tvisten i Wood Floor
126

 hade sin grund i ett handelsagenturavtal mellan Wood Floor 

och Silva Trade. Silva Trade hävde avtalet och Wood Floor stämde sedermera bola-

get.
127

 Silva Trade ansåg inte att domstolen dit Wood Floor inlämnat sin stämningsan-

sökan var behörig att pröva tvisten. Silva Trade ansåg inte att artikel 5.1 b) var tillämp-

lig på tvister där förpliktelsen inte kunde avgränsas geografiskt. De ansåg istället att hu-

vudregeln i artikel 2.1 skulle tillämpas och att talan därmed skulle väckts vid domstolen 

där svaranden har sin hemvist.
128

  

Den nationella domstolen begärde ett förhandsavgörande från EUD med följande frå-

gor:  

 Är artikel 5.1 b) tillämplig för avtal om utförande av tjänster, när tjänsterna en-

ligt avtalet ska utföras i flera MS?  

 Om svaret är jakande, ska då den ort som avses som uppfyllelseorten, vara den 

ort där utföraren av tjänsten har sin huvudsakliga verksamhet?  

 Om det inte är möjligt att fastställa var den huvudsakliga verksamheten finns, 

kan käranden välja mellan alla de orter där tjänsterna enligt avtalet utförts, för att 

väcka talan?
129

   

4.3.4.2 EG-domstolens bedömning 

Bedömningen tar sin början i att undersöka om tolkningsavgörandet från det tidigare 

fallet Color Drack även gäller för tjänster och speciellt för tjänster som utförts i flera 

MS.
130

 Enligt EUD har både artikel 5.1 b) första och andra strecksatsen samma till-

komst, syfte och plats i förordningen. De ska därmed tolkas på samma sätt.
131

 Att upp-

fyllelseorten för den förpliktelse som talan avser, är den ort där talan kan väckas, upp-
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fyller målen om närhet och förutsebarhet. Samma synsätt ska även gälla tjänster som ut-

förs i flera olika MS. Det finns inget stöd i förordningen för någon särbehandling mellan 

tjänster som utförs i en MS eller i flera MS:er.
132

  

När tjänster utförs på flera orter är det den ort som har närmast anknytning mellan avta-

let och den behöriga domstolen, som ska ses som uppfyllelseorten. I allmänhet är det 

den huvudsakliga utförandeorten som därmed avses.
133

 Vid handelsagenturavtal är det 

handelsagenten som utför tjänsten.
134

 När tjänsterna utförs i flera MS får uppfyllelseor-

ten fastställas genom den ort där huvuddelen av tjänsterna enligt avtalet utförs. Av vikt 

är att avgöra vilka kriterier som uppställs för fastställandet av den ort där huvuddelen av 

tjänsterna utförts.
135

  

Artikel 5.1 b) andra strecksatsen gäller enligt ordalydelsen för tjänster som härrör från 

ett avtal mellan parterna i tvisten. Den första delen i att hitta den ort där huvuddelen av 

tjänsten utförts bör därför vara att se till avtalets innehåll. Ledning från parternas avtal 

uppfyller kravet på närhet då en naturlig koppling finns mellan avtalet och tvisten.
136

  

Om avtalets innehåll inte ger några svar,
137

 ska i andra hand orten där huvuddelen av 

tjänsterna utförts, vara den ort där agenten till största del faktiskt bedrivit sin verksam-

het. Utförandet måste vidare följa parternas vilja enligt avtalet.
138

 EUD ger en sista möj-

lighet att finna den ort där huvuddelen av tjänsterna utförts. Orten får bestämmas på an-

nat sätt. Kravet på förutsägbarhet och närhet som uppställs i de inledande skälen måste 

dock vara uppfyllt.
139

 För handelsagenter är det dennes hemvist som ska ses som den ort 
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där huvuddelen av tjänsterna utförts. Hemvistorten kan med större lätthet identifieras, 

vilket därmed leder till en ökad förutsägbarhet.
140

 

4.3.4.3 Kommentarer 

Artikel 5.1 b) första och andra strecksatsen har som nämnts ovan
141

 samma syfte och 

tillkomst. De överväganden som EUD gjorde i Color Drack har därmed legat till grund 

för avgöranden angående utförande av tjänster. Speciellt när tjänsterna ska eller har ut-

förts i flera MS.  

I förordningen och genom praxis har närhets- och förutsebarhetssyftet fått en betydande 

roll. Uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser uppnår förordningens syfte på 

närhet och förutsebarhet enligt EUD. Att tjänster utförs i flera olika MS gör ingen skill-

nad. Artikel 5.1 b) vid utförande av tjänster är tillämplig så länge närhetskriteriet är upp-

fyllt, oavsett om utförandet sker i flera MS. 

Den ort som är av vikt är den med närmast anknytning mellan avtalet och behörig dom-

stol. Utförandeorten av tjänsterna har, av naturliga skäl, den närmsta anknytningen. När 

tjänsterna enligt avtalet ska utföras i flera olika MS, är det den ort där huvuddelen av 

tjänsterna utförts, som har den närmaste anknytningen. Genom att granska avtalet fram-

kommer partsviljan för vilken ort som avses. EUD har vidare skapat en säkerhetsventil 

för eventuella situationer då avtalet inte ger några svar. Den ort där huvuddelen av tjäns-

terna utförts kan istället avgöras på annat sätt. Det är en betydande öppning som EUD 

ger för att avgöra vilken ort som kan avses.    

En fördel med de principer som kommer av fallet, är att de bygger på de tidigare princi-

perna som EUD tagit fram. När det kommer till närhetskriteriet kan det ses som både en 

för- och en nackdel. Att finna den ort som har den närmaste anknytningen är ett bra sätt 

för att hitta den domstol som ska vara behörig. Samtidigt kan det uppkomma en del svå-

righeter att utreda vad som faktiskt innebär med nära anknytning. För de fallen har EUD 

inte gett någon vidare ledning. EUD valde i Wood Floor att öppna upp för ett nytt sätt 

att finna den ort där huvuddelen av tjänsterna utförts. Att på annat sätt avgöra vilken ort 

som ska avses är en fördel samtidigt som det kan leda till att nya frågor uppstår. Det 
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framgår nämligen hur tillägget ska tolkas. I och med att EUD valt att inte vidare utveck-

la tillägget kommer det, enligt min uppfattning, endast leda till nya begäranden om 

tolkningsavgöranden från nationella domstolar.    
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5 Diskussion 

5.1 Inledande kommentarer 

Vid avtal om utförande av tjänster finns det som vid andra avtal en risk att en part inte 

uppfyller sin avtalsförpliktelse. Det är idag inte självfallet att tjänster kommer utföras 

endast på en ort eller endast i ett land. När gränsöverskridande avtal ingås är det inte 

självklart vid vilken ort en talan kan väckas eller vilka regler som ska tillämpas.  

På privaträttens område regleras domstolars behörighet genom Bryssel I-förordningen. 

Förordningen tillkom efter en revidering av 1968 års Brysselkonvention. Ett av syftena 

med revideringen var att förenkla reglerna som fanns i konventionen. En av de artiklar i 

konventionen som fått utstå mycket kritik, var artikel 5.1. Artikeln fick genom revide-

ringen ett antal tillägg. Det tillägg som är av vikt för den här uppsatsen är artikel 5.1 b).  

För att avgöra vilken domstol som är behörig att pröva en tvist som har sin grund i ett 

avtal, måste uppfyllelseorten för den förpliktelsen som talan avser urskiljas. I artikel 5.1 

b) stadgas att uppfyllelseorten vid utförande av tjänster ska vara den ort där tjänsten en-

ligt avtalet ska eller har utförts. För att göra en tolkning av artikelns innebörd och till-

lämpningsområde har ett flertal begrepp granskats.  

5.2 Tjänstebegreppet 

Tjänstebegreppet har i förordningen fått en restriktiv tolkning. Lagstiftaren har endast 

avsett att leverans av varor och utförande av tjänster ska regleras genom artikel 5.1 b. 

För alla de avtal som inte definieras som varor eller tjänster, ska istället artikel 5.1 c) 

och därmed artikel 5.1 a) tillämpas. Genom införandet av dessa tre nya delar av artikel 

5.1, har lagstiftaren fått möjligheten att behålla grundregeln från konventionen. Samti-

digt har lagstiftaren fått chansen att klargöra vilken ort som är att se som uppfyllelseor-

ten vid de två vanligaste avtalsformerna. Nämligen för avtal om leverans av varor och 

avtal om utförande av tjänster. 

5.3 Den relevanta förpliktelsen som talan avser 

För begreppet den förpliktelse som talan avser, krävs en separat tolkning. Det framgår 

inte helt klart genom artikelns ordalydelse vilken förpliktelse i avtalet det är som ska 

avses. Här har även EUD gjort en ny tolkning av definitionen som framkom för artikel 
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5.1 i konventionen. Den äldre tolkningen ska i fortsättningen bara gälla för artikel 5.1 a) 

i förordningen. För avtal som inte är leverans av varor eller utförande av tjänster ska den 

förpliktelse som talan avser därmed vara den förpliktelse som ligger till grund för talan. 

Det vill säga det som svaranden enligt avtalet påstås ha brustit i att uppfylla. När det 

istället kommer till avtal om varor eller tjänster är det inte längre den omtvistade för-

pliktelsen som är avgörande. Istället är det den förpliktelse som är kännetecknande för 

avtalet som ska avses. Den kännetecknande förpliktelsen är den förpliktelse som för av-

talet är karakteristisk. Det här innebär den förpliktelse som den ena parten enligt avtalet 

är skyldig att utföra.  

Här har en markant skillnad gjorts mellan tolkningen av den förpliktelse som ska avses 

enligt konventionen och den som ska avses enligt förordningen. Lagstiftaren har haft 

som avsikt att behålla den tolkning som framkommit av praxis från konventionen. En 

ny tolkning av den förpliktelse som talan avser har ändock framkommit. Syftet med för-

ändringen har varit att underlätta den tidigare kritiserade och svårtolkade artikel 5.1 i 

konventionen. Vid tolkningen av artikel 5.1 b) i förordningen avses endast den förplik-

telse som är kännetecknande för avtalet. Tolkningen av vilken förpliktelse som ska av-

ses när talan avser mer än en brusten förpliktelse underlättas därmed. Det är numera en-

dast en förpliktelse som måste identifieras.  

Det finns därmed två olika sätt att tolka vilken förpliktelse som talan avser. Den äldre 

tolkningen som ska tillämpas på artikel 5.1 a) i förordningen och den nyare tolkningen 

som ska tillämpas på artikel 5.1 b) i förordningen. Två olika tolkningar för samma be-

grepp i samma förordning är inte ett önskvärt scenario. Ett av syftena med förordningen 

är förutsebarhet. Att ett begrepp har två olika tolkningar endast beroende på vilken typ 

av avtal som talan avser, är inte förenligt med förutsebarhetssyftet. En anledning härav 

är att den förpliktelse som talan avser, även påverkar vilken ort som ska avses med upp-

fyllelseorten. Det vill säga den ort där talan kan väckas. Att då begreppet förpliktelse 

kan tolkas på två olika sätt, har gjort det svårare att kunna förutse vid vilken ort talan 

kan väckas. Enligt Pålsson
142

 kan den nya tolkningen även bli vägledande för andra av-

tal än de som avses i artikel 5.1 b). En utveckling som går mot enhetliga begreppstolk-

ningar är enligt min uppfattning nödvändig för att behålla förutsebarhetssyftet och tryg-
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ga tillämpningen av förordningen. Den nya tolkningen, av den förpliktelse som talan 

avser, bör därför användas för alla typer av avtal som avses i artikel 5.1 i förordningen. 

5.4 Uppfyllelseorten för den relevanta förpliktelsen 

För att avgöra vilken ort som avses med uppfyllelseorten, ska den nationella domstolen 

se till sin nationella materiella rätt. För att skapa en harmonisering krävs att alla länder 

tolkar begreppet uppfyllelseort på samma sätt. Det finns ännu inga enhetliga materiella 

regler för gränsöverskridande avtal. Den önskade harmoniseringen genom den materiel-

la rätten är därmed i dagsläget inte utförbar. För att förutsebarhetssyftet ska uppfyllas 

krävs, som för den förpliktelse som talan avser, att uppfyllelseorten tolkas och avgörs på 

samma sätt i alla MS. Det är inte önskvärt att skillnader uppstår mellan olika MS. Det 

skulle i sin tur leda till att en part förlorar möjligheten att i förväg veta vid vilken dom-

stol en talan kan väckas. Det här påverkar både käranden och svaranden och i sin tur 

påverkas även den fria rörligheten av tjänster.  

I artikel 5.1 b) andra strecksatsen avses med uppfyllelseorten den ort där tjänsterna en-

ligt avtalet ska eller har utförts. För de tjänster som enligt avtalet ska utföras i flera MS 

ger artikeln enligt min uppfattning inget klart svar på vilken ort som därmed ska ses 

som uppfyllelseorten. Genom ett flertal tolkningsavgöranden från EUD har kriterier och 

principer framkommit. De inriktar sig på tolknigen av vilken ort som ska avses med 

uppfyllelseorten. 

De principer som följde av Color Drack har blivit vägledande för EUD. Att Color Drack 

avsåg leverans av varor ansåg inte EUD vara ett hinder. I Color Drack ansåg EUD vida-

re att principerna som följde därav, endast skulle gälla för tvister med flera leveransorter 

i en MS. I senare avgöranden valde dock EUD att helt frångå den ståndpunkten. Även 

för tvister med flera leverans- eller utförandeorter i flera MS ska tolkas på samma sätt. 

Enligt min uppfattning är det viktigt att både artikel 5.1 b) första och andra strecksatsen 

tolkas på samma sätt. Båda två har samma syfte och har placerats på samma plats i för-

ordningen av en anledning. De ska reglera två specifika former av avtal på samma sätt. I 

båda fallen ska uppfyllelseorten vara den ort där varorna eller tjänsterna har eller skulle 

ha levererats eller utförts.  

Genom konventionen framkom, att uppfyllelseorten ska bestämmas med hjälp en kolli-

sionsrättslig metod. Genom senare praxis från EUD, framkom dock att uppfyllelseorten 
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ska tolkas autonomt i ett försöka att få domstolars behörighet mer centraliserat. Det är 

den ort med närmast anknytning mellan avtalet och den behöriga domstolen som ska 

avgöras. I första hand är det den huvudsakliga leveransorten som avses. För att bestäm-

ma vilken ort som är den huvudsakliga leveransorten ska ekonomiska kriterier använ-

das. Det är inte alltid möjligt att avgöra vilken ort som är den huvudsakliga leveransor-

ten. I de fall kan talan väckas vid alla orter dit varor levererats.   

EUD öppnar därmed för att flera domstolar på flera olika orter kan vara behöriga. Den 

närhet som domstolen efterfråga blir svår att uppfylla om domstolar på alla orter dit va-

ror levererats blir behöriga. För företag med få leveransorter kan en närhet fortfarande 

vara möjlig. För företag med många leveransorter är både närheten och förutsebarheten 

hotad. Det kan i sin tur påverka parters möjlighet att expandera eller etablera sig på 

marknader i många olika länder. 

Närhetskriteriet är avgörande för att fastställa vilken ort som ska avses med uppfyllelse-

orten när tjänster utförs i flera MS. Även här är det först och främst den ort där tjänster-

na huvudsakligen utförts som ska avses. För att fastställa den ort där tjänsterna huvud-

sakligen utförts ska avtalet i sig granskas. Den ort där tjänsterna utförts har en direkt 

koppling till avtalet och är den som ska avses. Till skillnad från leverans av varor kan 

tjänster inte särskiljas med hjälp av ekonomiska kriterier. En tjänst kan till skillnad från 

en vara inte delas på. Det blir därmed svårare att avgöra vilken ort som är den huvud-

sakliga utförandeorten för tjänster.  

Enligt min uppfattning är det av vikt att det endast är tjänster som direkt kan kopplas till 

avtalet som avses. Att avgöra vilka tjänster som har en direkt koppling när det inte en-

dast är en tjänst som ingår är inte helt lätt. Det vore önskvärt att EUD öppnar upp för en 

lösning som liknar den i Color Drack. Det vill säga att alla orter där tjänster utförts blir 

behöriga att pröva tvisten. På så sätt försvinner gränsdragningen av huvudsakliga utfö-

rande orten och gränsdragningen av direkt koppling till avtalet. Det som talar emot en 

lösning som den i Color Drack, är att även här finns risken att närhetskriteriet inte läng-

re uppfylls.     

Genom tolkningsavgörandet i Wood Floor kom EUD fram till ett alternativt sätt att fin-

na den ort där tjänsterna huvudsakligen utförts. Orten kan på annat sätt bestämmas. Det 
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här måste ses som en säkerhetsventil för situationer där avtalets innehåll inte ger någon 

vägledning. 

EUD har primärt velat att en huvudsaklig utförandeort ska finnas. För tjänster som ut-

förs i flera olika MS är det inte alltid lätt att avgöra vilken ort det är. EUD anser se-

kundärt att orten på annats sätt kan finnas. Det sekundära sättet kan likställas med det i 

Color Drack. Det vill säga att alla orter dit varor levererats kan ses som uppfyllelseor-

ten.  

Frågan blir därmed, som nämnts tidigare, om alla orter verkligen uppnår närhetskriteriet 

som uppställs i förordningen. Framför allt för de fall när tjänster ska utföras i flera olika 

MS. Två parter i två olika MS kan avtala om utförande av tjänster, där tjänsterna bland 

annat ska utföras i en tredje MS. Ingen av parterna har någon närhet till den domstol 

som i den tredje MS är behörig att pröva tvisten. Är det lämpligt att talan kan väckas vid 

en, enligt artikeln, behörig domstol som inte har någon egentlig närhet till parterna.    

Artikel 5.1 i förordningen är kärandevänlig och ger käranden alternativa forum att an-

vända vid en tvist. Att väcka talan vid en domstol i ett främmande land bara för att arti-

kel 5.1 b) i förordningen reglerar och tillåter det, måste därmed vara kärandens ansvar.  
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6 Slutsats 

Den första frågan som ställdes i uppsatsen var att avgöra vad som avsågs med en tjänst. 

Det vill säga hur gränsdragningen mellan varor och tjänster skulle göras. Att utföra en 

tjänst innebär att uppnå ett visst resultat mot ersättning. Vid blandavtal som involverar 

varor och tjänster blir det en avvägningsfråga vid bedömningen. Det är ännu inte helt 

klart hur den här avvägningsfrågan ska besvaras i olika fall.  

Den andra frågan som ställdes, var vilken förpliktelse som skulle avses. Den tjänsteför-

pliktelse som ska avses enligt artikel 5.1 b) är den som är kännetecknande för avtalet. 

Det innebär den förpliktelse som en part, enligt avtalet, har en skyldighet att fullgör. De 

riktlinjer som ska tillämpas för artikel 5.1 b), skiljer sig åt från riktlinjerna som avses 

vid tillämningen av artikel 5.1 a). För avtal som faller in under artikel 5.1 a) är det den 

förpliktelse som ligger till grund för talan som avses. 

Den tredje och sista frågan som ställdes, var hur uppfyllelseorten ska urskiljas, när 

tjänster ska utföras i flera olika MS. Tolkningen av begreppet uppfyllelseort ska ske au-

tonomt, där förordningens syfte och systematik ska ses till. För att avgöra vilken ort 

som ska avses med uppfyllelseorten för den relevanta tjänsteförpliktelsen är närhetskri-

teriet avgörande. För tjänster som utförs i flera olika MS är den ort med närmsta an-

knytning den huvudsakliga utförandeorten. Det är samma princip som för tjänster som 

ska utföras i endast en MS. Ingen särskillnad har gjorts mellan dessa två situationer.     
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