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Summary 

The essay examines the CJEU's (Court of Justice of the European Union) 

interpretation of the concept "civil and commercial matters" in art. 1.1 

Regulation (EU) No 1215/2012 of 12 December 2012 on Jurisdiction and the 

Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 

(recast) (Brussels Ia-regulation). The concept, which determines the material 

scope of the regulation, is not defined in the regulation but has instead been 

given its meaning by the CJEU. The CJEU has chosen to interpret the concept 

autonomously without reference to a specific national legal system of any of 

the member states. The guidelines chiselled out by the Court are, the author 

concludes, relatively vague, which means that its application could lack 

predictability. 

The CJEU’s interpretation of ”civil and commercial matters” is compared 

with the Swedish view regarding the distinction between public law and 

private law. Even at the national level the distinction is vague and appears, to 

some extent, to be determined on a case by case-basis. The author describes 

the Swedish concept myndighetsutövning and notes that this concept can be 

used to define a core in the state’s administration regulated by public law. 

However, it can not be used to delineate public law from private law. 

The essay ends with the qualification of two Swedish cases: an action for 

recovery of paid study aid and a claim for damages in public procurement. 

The author notes that the qualification can lead to different results depending 

on wether it is made with reference to Swedish national law or to art. 1.1 

Bryssel Ia-regulation. Since the Swedish term myndighetsutövning is 

determined in a somewhat different manner than the correlating term 

"exercise of public powers", used by the CJEU to negatively define ”civil and 

commercial matters”, it is possible that a foreign court may base jurisdiction 

on the regulation, even though the action according to Swedish national law 

is viewed as concering public law, in the sense that it involves a legal 

relationship in which the public is engaged in myndighetsutövning but not in 

”the exercise of public powers”. Such an outcome is problematic because it 

appears to override the national public interest in the matter. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker EU-domstolens tolkning av begreppet ”privaträttens 

område” i art. 1.1 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) (Bryssel Ia-förordningen). Begreppet, som bestämmer 

förordningens materiella tillämpningsområde, definieras inte i förordningen 

utan har istället fått sin innebörd genom EU-domstolens praxis. EU-

domstolen har valt att tolka begreppet autonomt utan hänvisning till 

medlemsstaternas nationella rättsordningar. De riktlinjer som mejslats fram 

genom domstolens avgöranden är, konstaterar författaren, relativt vaga vilket 

medför att tillämpningen av förordningen blir mindre förutsebar. 

EU-domstolens tolkning av nämnda begrepp jämförs med en svensk syn på 

distinktionen mellan offentlig rätt och privaträtt. Även på det nationella planet 

är gränsdragningen vag och tycks i viss mån bestämmas från fall till fall. 

Författaren redogör för den svenska synen på myndighetsutövning och 

konstaterar att detta begrepp i viss mån kan avgränsa en kärna i den offentliga 

verksamhet som regleras av den offentliga rätten. Däremot kan det inte 

användas för att avgränsa den offentliga rätten från privaträtten. 

Uppsatsen avslutas med en kvalificering av två särskilda svenska fall, 

nämligen en talan om ett återkrav avseende utbetalt studiemedel och ett 

skadeståndsanspråk vid offentlig upphandling. Författaren konstaterar att 

kvalificeringen av dessa fall i viss mån kan utmynna i olika resultat utifrån 

den svenska nationella rättsuppfattningen och utifrån art. 1.1 i Bryssel Ia-

förordningen. Eftersom det svenska begreppet myndighetsutövning bestäms 

på ett annorlunda sätt än den av EU-domstolen använda formuleringen 

”utövande av offentligrättsliga maktbefogenheter” är det möjligt att utländsk 

domstol kan grunda domsrätt på förordningens regler trots att det rör sig om 

en talan som enligt svensk nationell rättsuppfattning är offentligrättslig, i den 

meningen att den grundas på ett rättsförhållande i vilket det allmänna ägnar 

sig åt myndighetsutövning men inte utövande av offentligrättsliga 

maktbefogenheter. Ett sådant resultat är problematiskt eftersom det tycks 

strida mot det nationella offentliga intresset i saken.  
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Förord 

När jag som barn deltog i någon av släktens många sammankomster brukade 

min farfar, Gunnar Bramstång, när festligheterna led mot sitt slut ta mig 

avsides för ett kort samtal ”inter partes”. Dessa samtal utmynnade vanligtvis 

i att han dunkade mig hårt i ryggen och sa: ”Juridiken, Junior, den föder sin 

man. Och fler därtill!” 

Då jag ännu var en främling inför begrepp som ”självförsörjning” och 

”ekonomisk trygghet” nickade jag med artigt intresse åt hans, säkerligen 

empiriskt grundade, upplysning men la inte någon särskild vikt vid den. De 

kommande åren ägnade jag istället åt att drömma om en framtid som 

idrottsman, musiker, författare, sjöman, tjejtjusare eller marinbiolog. Inom 

vissa av dessa fält gjorde jag också relativa framsteg, inom andra 

misslyckades jag helt. 

När jag så småningom, och inte utan vissa smärtor, kom till vetskap om 

innebörden hos de ovan nämnda begreppen mindes jag min farfars råd och 

sökte följaktligen in till juristprogrammet vid Lunds universitet. Det ligger nu 

i farans riktning att jag också blir jurist. Min förhoppning är att det blir så 

smärtfritt som möjligt. 

Jag vill tacka familj och vänner som tagit sig tid till att intressera sig för och 

hjälpa mig med den här uppsatsen. Särskilda tack vill jag rikta till min 

handledare Ulf Maunsbach och till Anna Karlsson, för deras genomläsningar 

av materialet och de goda råd de bistått med avseende utformningen av 

detsamma. 

 

Gunnar Bramstång 

Den 23 maj 2016, Lund 
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1 Inledning  

1.1 Allmänt 

Art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen1 stadgar att förordningen är tillämplig på 

”privaträttens område”. Vad ”privaträttens område” betyder definieras inte i 

förordningen. Däremot har Europeiska unionens domstol (EU-domstolen2) 

slagit fast att begreppet ska ges en självständig, autonom, innebörd utan 

hänvisning till medlemsstaternas nationella rätt. Innebörden har genom en rad 

avgöranden, det första 1976, med tiden kommit att preciseras något. 

Bestämmelsen aktualiserar frågan om hur vi ska dra gränsen mellan offentlig 

rätt och privaträtt. Detta är inte en fråga endast på ett unionsrättsligt plan, utan 

även i många av EU:s medlemsstater, däribland Sverige. Distinktionen 

hjälper oss att skilja på vilka rättsregler som styr våra inbördes relationer, t.ex. 

när vi ingår avtal eller väljer att gifta oss, och vilka regler som styr vår relation 

till det allmänna, staten, exempelvis regler om under vilka förutsättningar den 

enskildes egendom kan exproprieras eller en ansökan om socialt bistånd 

beviljas.  

Den offentliga rätten, till skillnad från privaträtten, är nära förbunden med 

statens utövande av maktbefogenheter mot enskild (det som i svensk rätt 

betecknas ”myndighetsutövning”). Genom den offentliga rätten ges de 

offentliga organen befogenheter att påverka den enskildes personliga eller 

ekonomiska förhållanden. Men det är också genom den offentliga rätten som 

den enskildes skydd mot missbruk av dessa befogenheter ska säkerställas.  

Att ha en autonom distinktion mellan offentlig rätt och privaträtt, utöver den 

som följer av nationell rätt, skulle, ur ett nationellt perspektiv, kunna vara 

problematiskt. Det skulle kunna visa sig att förhållanden som enligt nationell 

rätt är att betrakta som offentligrättsliga, enligt den autonoma, överordnade 

definitionen blir att betrakta som privaträttsliga. Offentlig maktutövning, 

nationellt sett, skulle därmed kunna underkastas domstolarna i en främmande 

stat, samtidigt som denna maktutövning tycks vara en rent nationell 

angelägenhet. På grund av EU-domstolens autonoma bestämning av 

”privaträttens område” i art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen skulle sådana 

problem eventuellt kunna uppstå. 

                                                 
1 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). 
2 Med EU-domstolen åsyftas även gamla EG-domstolen. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka hur ”privaträttens 

område” i art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen har tolkats av EU-domstolen samt 

hur denna tolkning förhåller sig till en svensk nationell syn på distinktionen 

mellan offentlig rätt och privaträtt. Som sådant är ämnet tämligen vidsträckt 

och i behov av ytterligare preciseringar genom val av vissa frågeställningar. 

I den jämförande delen av uppsatsen har jag därför valt att fokusera på 

kvalificeringen – dels ur ett nationellt perspektiv, del ur ett unionsrättsligt – 

av ett återkrav rörande utbetalt studiemedel samt en anbudsgivarens 

skadeståndsanspråk vid offentlig upphandling.3 Dessa frågor har valts 

eftersom de har behandlats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 

respektive Högsta domstolen (HD) i HFD 2014 ref. 56 (återkrav avseende 

utbetalt studiemedel) samt NJA 1998 s. 873 (skadestånd vid offentlig 

upphandling). De båda avgörandena rörde rent inhemska förhållanden men 

det är knappast orimligt att anta att frågorna kan aktualisera även 

internationella hänsynstaganden: en före detta student flyttar utomlands för 

att arbeta, ett utländskt företag deltar i en offentlig upphandling i Sverige. 

Därmed aktualiseras också frågan om den kvalificering av rättsförhållandet 

mellan parterna som gjorts av HFD och HD utifrån svensk nationell rätt 

kommer att bli annorlunda när den görs utifrån art. 1.1 i Bryssel Ia-

förordningen.  

De frågeställningar som kommer att styra arbetet är följande: 

1. Hur ser distinktionen mellan offentlig rätt och privaträtt ut i svensk 

nationell rätt? 

2. Hur har EU-domstolen tolkat ”privaträttens område” i art. 1.1 i 

Bryssel Ia-förordningen? 

3. Hur kvalificeras ett återkrav rörande utbetalt studiemedel (a) enligt 

svensk nationell rätt och (b) enligt art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen? 

4. Hur kvalificeras en anbudsgivares skadeståndsanspråk vid en 

offentlig upphandling enligt (a) svensk nationell rätt och (b) enligt art. 

1.1 i Bryssel Ia-förordningen?  

Min hypotes är att det existerar en skillnad mellan de två distinktionerna samt 

att denna skillnad i vissa fall kan vara problematisk. Den kan vara 

problematisk antigen p.g.a. att den medför att en talan som enligt svensk 

nationell rätt ses som offentligrättslig kommer att omfattas av förordningen 

eller att en talan som enligt svensk nationell rätt ses som privaträttslig faller 

utanför förordningen. I det förstnämnda fallet kan domstolar i andra 

                                                 
3 Övriga avgränsningar diskuteras under avsnitt 1.4. 
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medlemsstater bli behöriga att pröva frågor som i själva verket kan tyckas 

utgöra en svensk nationell angelägenhet. I det andra fallet kan det allmänna 

gå miste om möjligheten att göra anspråk gällande utifrån förordningens 

behörighetsregler trots att talan kan tyckas vara privaträttslig. 

I min hypotes ligger grundantagandet att distinktionen mellan offentlig rätt 

och privaträtt bör göras på samma sätt inom hela rättssystemet, dvs. både i 

den svenska inhemska rätten och den svenska internationella processrätten 

(som numera till stor del bestäms på unionsnivå). En sådan enhetlighet bör 

främja förutsebarheten i rättssystemet, men antagandet står inte oemotsagt.4  

1.3 Metod och material 

1.3.1 Rättsdogmatik 

Uppsatsens övergripande metod är rättsdogmatisk. Rättsdogmatikens syfte är 

att rekonstruera ett fragment av ett visst rättssystem. Själva 

forskningsobjektet är således rättssystemet som ett normativt system, vilket 

ska skiljas från de institutionella fakta tillämpningen av systemets regler ger 

upphov till.5 Samtidigt kan vi givetvis inte helt bortse från omvärlden när vi 

diskuterar rättssystemets karaktär, men det är inte omvärlds-perspektivet som 

är det primära i rättsdogmatiken.6 

Rekonstruktionen inleds med insamlande av material (dvs. någon form av 

efterforskningar). I ärlighetens namn kan dessa efterforskningar inte sägas 

vara styrda av någon särskild metod: det handlar mest om att läsa, precis som 

man läser en (inte alltid så spännande) roman. Däremot så görs insamlandet 

med beaktande av de rättskällor som ger upphov till och gör legitimt det 

ifrågavarande rättssystemet och den rättskällelära som anger vilka dessa 

rättskällor är samt i vilken utsträckning de ska, bör eller får beaktas. I detta 

                                                 
4 Se Hjerner (1956), s. 416, för den motsatta uppfattningen. Hellner, å andra sidan, menar att 

det är principiellt nödvändigt att distinktionen görs på samma sätt inom hela rättssystemet, 

se Hellner (2000), s. 94. 
5 Jareborg (2004), s. 8–9. Man ska alltså skilja på att person A äger rätt till arv efter person 

B (ett institutionellt faktum (en rättsföljd)) och den regel, X, som skapar denna rätt, dvs. 

föreskriver rättsföljden under förutsättning att vissa rekvisit är uppfyllda. 
6 Jfr i detta sammanhang Peter Westbergs distinktion mellan en regelorienterad och en 

problem- och intresseorienterad ansats till uppsatsarbetet. Den regelorienterade ansatsen 

studerar rättssystemet inifrån, som ett slutet system, där rättskällorna och rättskälleläran sätter 

gränserna för systemets utsträckning och den argumentation som kan föras beträffande 

utformningen av en viss regel, Westberg (1992), s. 427–436. I det senare fallet studeras 

istället rättssystemet utifrån ett i ”verkligheten” existerande problem, Westberg (1992), s. 

436–444. 
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avseende har jag valt en tämligen traditionell infallsvinkel och utgått från 

lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten samt doktrin.7 

Det insamlade materialet har sedan systematiserats. Med detta avses att 

beröringspunkter i det insamlade materialet lyfts fram och det struktureras 

med hänsyn tagen till rättskällornas inbördes ordning. Den systematiserade 

bild som då framträder utgörs av ”gällande rätt”.8 Systematiseringen innebär 

att lagstiftning och praxis får en central roll medan förarbeten och doktrin 

endast används för att belysa innebörden i de två förstnämnda. 

Slutligen har det insamlade och systematiserade materialet analyserats (vilket 

väl i själva verket får sägas vara ett ständigt pågående arbete).9 Analysen av 

det rekonstruerade rättsområdet innebär att rättsdogmatiken inte är 

värderingsfri. En rättsdogmatik som bedrevs helt utan normativa inslag skulle 

möjligen ge upphov till en ganska intetsägande bild (”Det här är gällande rätt. 

Och det var det hela.”).10 Rekonstruktionen och analysen görs utifrån det 

grundläggande antagandet att rättssystemet, i alla sina delar, ska ge upphov 

till materiell rättssäkerhet i betydelsen förutsebara och etiskt godtagbara 

slutsatser.11 

Det ska tilläggas att arbetet också innefattat ett komparativt element. Detta 

har dock inte innefattat några jämförelser mellan olika rättssystem. Snarare 

har det komparativa elementet bestått i vad Malmberg kallar ett ”internt 

komparativt perspektiv”12, genom att gränsdragningen mellan offentlig rätt 

och privaträtt i den svenska inhemska rätten jämförts med gränsdragningen 

enligt art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen. I detta sammanhang utgår jag från 

antagandet att distinktionen mellan offentlig rätt och privaträtt bör ha samma 

innebörd i hela rättssystemet.13 

1.3.2 EU-rättslig metod 

Eftersom arbetet i hög utsträckning också berör unionsrätt har vissa särskilda 

metodologiska överväganden varit nödvändiga. 

                                                 
7 Peczenik (1990), s. 47–49. Observera, vilket också kommer att tydliggöras nedan, att de 

normer som styr vilket material som utgör rättskällor och i vilken utsträckning detta material 

ska beaktas ser annorlunda ut i unionsrätten. Exempelvis intar prejudikat en mer central roll. 

Se nedan avsnitt 1.3.2. 
8 Se för en diskussion av detta begrepp Strömholm (1981). 
9 Jfr Jareborg (2004), s. 2. Den rättsdogmatiska metoden skulle därför kunna beskrivas som 

deskriptiv-analytisk, jfr Westberg (1992), s. 432. 
10 Jfr Sandgren (2008), s. 652–653. 
11 Peczenik (1990), s. 44 f. När vi diskuterar frågor om domsrätt, dvs. en internationell 

processrättslig fråga, är det kanske mer korrekt att tala om formell rättssäkerhet. 
12 Malmberg (1997), s. 36. 
13 Jfr ovan, avsnitt 1.2. 
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Unionsrätten utgör en del av den nationella rätten och samtidigt en rättskälla 

som är överordnad den nationella rätten.14 Enligt EU-domstolen råder en 

företrädesprincip i förhållandet mellan unionsrätten och den nationella rätten 

med innebörd att unionsrätten ska ges företräde i de fall den kolliderar med 

en bestämmelse i den nationella rättsordningen.15 

Unionsrätten i sig bygger på sina egna rättskällor, vilka måste behandlas med 

hänsyn till en egen rättskällehierarki. Unionsrättens rättskällor är, i nämnd 

ordning, primärrätten och rättighetsstadgan, internationella avtal, allmänna 

rättsprinciper, bindande sekundärrätt och EU-domstolens (och Tribunalens) 

avgöranden. Dessa är bindande för rättstillämparen. Vidare finns även icke-

bindande rättskällor, som ges en vägledande funktion, nämligen förarbeten, 

generaladvokaternas förslag till avgöranden, doktrin samt ekonomiska 

teorier.16 Bryssel Ia-förordningen utgör, i egenskap av förordning, bindande 

sekundärrätt.17 

Ett i förhållande till svensk rätt särskiljande drag hos den unionsrättsliga 

rättskälleläran är den vikt som läggs vid oskrivna rättskällor, dvs. 

domstolarnas (EU-domstolens och Tribunalens) avgöranden samt allmänna 

rättsprinciper. Även om vi också i svensk rätt fäster vikt vid praxis som en 

rättskälla fyller den en annan funktion i unionsrätten. Domstolarna, främst 

EU-domstolen, tillåts i en annan utsträckning att skapa unionsrätten och inte 

enbart tolka de författningar lagstiftaren lägger fram. Att unionsrätten på detta 

sätt i viss mån är baserad på case law innebär att det kan vara relevant att söka 

ledning i den prejudikatlära som utvecklats i den angloamerikanska common 

law-traditionen för att förstå domstolens verksamhet.18 På grund av detta 

särdrag och betydelsen av EU-domstolens praxis i det förevarande arbetet ska 

några ord sägas om EU-domstolens roll och huvuddragen i dess 

prejudikatbildande verksamhet.19 

                                                 
14 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 100 ff. 
15 Se mål 6/64: Costa mot ENEL av den 15 juli 1964. Av mål 11/70: Internationale 

Handelsgesellschaft av den 17 december 1970 följer dessutom att unionsrätten äger företräde 

framför nationell grundlag. Numera ska denna företrädesprincip iakttas inte enbart av de 

nationella domstolarna utan också av andra statliga organ, t.ex. myndigheter, se Hettne & 

Otken Eriksson (2011), s. 175–176 med där angiven relevant praxis. 
16 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 40. 
17 Art. 288 funktionsfördraget (FEUF) samt Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 42. 
18 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 40. 
19 På grund av den relevans praxis från EU-domstolen har i arbetet aktualiseras också frågan 

hur generaladvokaternas förslag till avgöranden ska bedömas ur ett rättskälleperspektiv. På 

den här punkten kan det konstateras att generaladvokaternas förslag inte har samma 

rättskällevärde som en dom utom i den mån domstolen hänvisat till generaladvokatens förslag 

i domen. Därutöver fyller förslaget till avgörande en rent praktisk funktion exempelvis 

genom att det på ett mer fullständigt sätt än domstolens dom redogör för omständigheterna i 

det aktuella fallet. Se Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 117–118. 
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EU-domstolen utgör, tillsammans med Tribunalen, dels en övervakare av att 

unionsrätten respekteras av unionens institutioner, dels ett komplement till 

lagstiftaren. Den senare funktionen har medfört att EU-domstolen axlat rollen 

som ett integrationsfrämjande institut inom unionen, vilket den i viss mån 

också har kritiserats för.20 

EU-domstolen kan på begäran från nationell domstol meddela 

förhandsavgöranden rörande tolkningen av en viss unionsakt, enligt art. 267 

funktionsfördraget21 (FEUF).22 Dessa avgöranden är bindande för den 

nationella domstol som begärt förhandsavgörandet. Däremot anser sig 

domstolen själv inte formellt sett bunden av sina tidigare prejudikat, vilket i 

viss mån skiljer sig från den inom common law formellt bindande stare 

decisis-principen, dvs. principen att om de relevanta omständigheterna i ett 

föreliggande mål är desamma som i ett tidigare avgörande, så ska det 

föreliggande målet avgöras på samma sätt.23 

Vid tolkningen av domstolens prejudikat måste man skilja på uttalanden som 

varit nödvändiga för utgången i målet (ratio decidendi) och uttalanden som 

gjorts i förbigående utan att vara avgörande för utgången (obiter dictum). De 

sistnämnda ska som utgångspunkt inte tillmätas samma relevans som de förra 

då de, t.ex., kan vara mindre övervägda än de uttalanden som gjorts ratio 

decidendi. När det gäller förhandsavgöranden kan dock EU-domstolen 

utnyttja obiter dictum-formen för att utveckla eller belysa unionsrätten eller 

sin tidigare praxis. Därmed kan man inte heller tala om obiter dictum på 

samma sätt i dessa fall.24 

1.4 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har varit nödvändiga för att genomföra arbetet. 

Arbetet fokuserar endast på Bryssel Ia-förordningen och i detta avseende 

endast på frågor om domsrätt. Frågor om erkännande och verkställighet 

behandlas i den mån mitt urval av avgöranden från EU-domstolen som rör 

tolkningen av artikel 1.1 också berör frågor om erkännande och 

                                                 
20 EU-domstolen har bl.a. kritiserats för judiciell aktivism då den anses ta alltför stor politisk 

hänsyn i sina avgöranden, se Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 59 med där gjorda 

hänvisningar. 
21 Fördrag om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version), EUT 2012 C 

326/01. 
22 De avgöranden rörande tolkningen av ”privaträttens område” i art. 1.1 i Bryssel Ia-

förordningen som kommer att behandlas nedan utgör samtliga förhandsavgöranden, se 

avsnitt 3.2. 
23 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 50. Se även Bogdan (2013), s. 101. 
24 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 53. Se även Bogdan (2013), s. 101–104 rörande engelsk 

rätt. 
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verkställighet. Innebörden av ”privaträttens område” är densamma oavsett 

om vi har att göra med en fråga om domsrätt eller en fråga om erkännande 

och verkställighet. Vidare fokuserar jag endast på det materiella 

tillämpningsområdet för förordningen och tar inte ställning till vilka 

bestämmelser i förordningen som kan grunda domsrätt för en nationell 

domstol i ett specifikt fall. 

Frågor om lagval har uteslutits. Det kan dock noteras att det som sägs om 

Bryssel Ia-förordningens materiella tillämpningsområde också är relevant för 

tillämpningen av Rom I- och Rom II-förordningen25. M.a.o. kan det även vad 

gäller lagvalsfrågan uppkomma situationer där t.ex. ett avtal ses som 

privaträttsligt enligt nationell rätt men offentligrättsligt enligt Rom I-

förordningen.26 I anslutning till frågan om tillämplig lag kan det också noteras 

att jag inte kommer att behandla frågan om tillämpningen av utländsk 

offentligrättslig lagstiftning.27  

De folkrättsliga reglerna om statsimmunitet aktualiseras när vi diskuterar 

definitionen av privaträttens område inom unionsrätten. Enligt dessa regler 

skiljer man på kommersiella och suveräna handlingar vid bedömningen om 

en stat ska äga immunitet i en given situation.28 Det hade varit intressant att 

undersöka hur definitionen av en kommersiell handling inom folkrätten 

förhåller sig till den unionsrättsliga definitionen av privaträttens område. 

P.g.a. utrymmesskäl har denna diskussion lämnats utanför arbetet.  

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

tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) och Europaparlamentets och rådets förordning 

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

(Rom II). Se särskilt skäl 7 i både Rom I och Rom II. 
26 Den motsatta situationen, att en överenskommelse ses som offentligrättslig och 

inbegripande utövande av en offentligrättslig maktbefogenhet enligt nationell rätt men 

privaträttsligt enligt det unionsrättsliga regelverket, kan bli problematisk när det gäller 

lagvalsfrågan. Enligt 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen (RF) ska den offentliga makten utövas 

under lagarna. Skulle tillämpningen av utländsk rätt på t.ex. ett utomobligatoriskt 

skadeståndsanspråk som uppkommit genom svenska statens myndighetsutövning vara 

grundlagsstridig? Se för en diskussion kring detta Persson (2005), s. 252–258. 
27 För en diskussion rörande denna fråga se t.ex. Bogdan (2014), s. 74–82. Frågan är dock 

intressant i förhållande till det ämne som ska avhandlas här. Om vi tänker oss att en domstol 

kan grunda domsrätt på Bryssel Ia-förordningen trots att det rättsförhållande som ligger till 

grund för talan enligt, t.ex., svensk rätt anses offentligrättsligt, så skulle principen om att 

utländsk offentligrättslig lagstiftning inte ska tillämpas av den nationella domstolen kunna 

medföra problem. Detta förutsätter dock att den bedömning som görs vid avgörandet av 

frågan om den utländska lagen är offentligrättslig bygger på andra teoretiska utgångspunkter 

än de som ligger till grund för tolkningen av ”privaträttens område” i art. 1.1 i Bryssel Ia-

förordningen. Faktum är att så tycks vara fallet, se nedan vid avsnitt 2.2.2. 
28 För en grundläggande introduktion till dessa frågor se t.ex. Dixon (2013), s. 182–215, med 

där gjorda hänvisningar. 
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Det har också varit nödvändigt att avgränsa mig till att jämföra 

kvalificeringen av ett rättsförhållande29 som antingen offentlig- eller 

privaträttsligt i två specifika situationer, nämligen ett återkrav rörande utbetalt 

studiemedel samt skadestånd vid offentlig upphandling.30 Det finns självfallet 

en rad andra frågor som aktualiserar gränsdragningen mellan offentlig rätt 

och privaträtt och som hade varit intressanta att undersöka ur dels ett svenskt, 

dels ett unionsrättsligt perspektiv. Exempelvis tycks miljörätten kunna ge 

upphov till vissa gränsdragningssvårigheter. 

Avslutningsvis ska sägas att endast litteratur på svenska, engelska, danska 

och norska har beaktats.  

1.5 Forskningsläget 

Beträffande forskningsläget kan följande sägas. 

Ser vi till svenska förhållanden har, först och främst, Michael Bogdan i en 

festskrift till Hans Heinrich Vogel författat ett kapitel ägnat åt uteslutandet av 

offentlig rätt från Bryssel I-förordningen.31 Vidare har Michael Hellner 

undersökt om EU:s konkurrensrättsliga regler ska kvalificeras som 

offentligrättsliga eller privaträttsliga.32 Av den förstnämnda författaren kan 

också nämnas en artikel i Juridisk tidskrift rörande Bryssel-Luganoreglernas 

förhållande till marknadsrätten, vilken utgår från EU-domstolens avgörande 

i Henkel33.34 På senare tid har vid Lunds universitet bedrivits forskning 

rörande bl.a. offentliga organs möjlighet till gränsöverskridande samverkan 

samt erkännandet av utländska förvaltningsbeslut, vilket i viss mån tangerar 

det här arbetet.35  

                                                 
29 Under arbetets gång kommer åtskilliga hänvisningar göras till begreppet 

”rättsförhållande”. Innebörden av detta begrepp är möjligen inte helt klar. Torsten Gihl 

beskriver det hela på ett, enligt min mening, bra sätt i inledningen till sin historiska skildring 

av den internationella privaträtten och dess allmänna principer (angående skillnaden mellan 

att vara död och att vara gift): ”Ett ’rättsförhållande’ uppstår på så sätt, att rättsliga 

konsekvenser, rättsföljder, förknippas med ett sakförhållande, att sakförhållandet förlänas 

rättslig innebörd eller m.a.o. blir rättsligt kvalificerat, medelst rättsregler, regler tillhörande 

ett visst rättssystem. Att rättsligt kvalificera ett förhållande är att sätta ett sakförhållande i 

relation till ett visst rättssystem”, se Gihl (1951), s. 1. Vi kan också beskriva rättsförhållandet 

som en viss uppsättning fakta som korrelerar med rekvisiten i en given rättsregel, vilket 

medför att denna uppsättning fakta förlänas status som ett rättsförhållande. 
30 Att just dessa frågor valts ut motiveras under avsnitt 1.2. 
31 Bogdan (2008), s. 47–59. 
32 Hellner (2000), särskilt kapitel 3. 
33 Mål C-167/00: Verein für Konsumenteninformation mot Karl Heinz Henkel av den 1 

oktober 2002. 
34 Bogdan (2002/2003), s. 410–416. 
35 Persson (2005) och (2007); Wenander (2010). 
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Ser vi till den internationella forskningen har mycket skrivits om Bryssel Ia-

förordningen (och tidigare Bryssel I-förordningen och Brysselkonventionen) 

samt dess tillämpningsområde. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens fortsatta disposition ser ut som följer. 

I avsnitt 2 behandlas först Bryssel Ia-förordningen på ett allmänt plan samt 

ges en överblick av de tolkningsprinciper som vägleder EU-domstolen vid 

tolkningen av förordningen. Även 2007 års Luganokonvention presenteras 

kortfattat (2.1). I samma avsnitt behandlas de tre dominerande teorierna 

beträffande hur gränsdragningen ska ske mellan offentlig rätt och privaträtt 

(2.2). Avslutningsvis undersöks synen på distinktionen mellan offentlig rätt 

och privaträtt i svensk nationell rätt. Begreppet ”myndighetsutövning” 

undersöks särskilt (2.3). 

Avsnitt 3 behandlar EU-domstolens tolkning av begreppet ”privaträttens 

område” i art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen. Först ges en allmän introduktion 

till art. 1 i Bryssel Ia-förordningen (3.1). Därefter redogörs för den, relativt 

rikhaltiga, praxis EU-domstolen utvecklat vid sin tolkning av nämnda 

begrepp (3.2). Avslutningsvis sammanfattas och kommenteras de riktlinjer 

EU-domstolen kommit fram till (3.3). 

Avsnitt 4 skildrar två situationer i gränslandet mellan offentlig rätt och 

privaträtt och undersöker hur dessa kvalificeras, eller kan tänkas kvalificeras, 

dels enligt svensk nationell rätt, dels enligt art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen. 

Först behandlas frågan om ett återkrav rörande utbetalt studiemedel (4.1). 

Därefter behandlas frågan om ett skadeståndsanspråk vid offentlig 

upphandling (4.2). 

I avsnitt 5 framställs några sammanfattande slutsatser. 
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2 Bakgrund 

Avsnittet behandlar, inledningsvis, Bryssel Ia-förordningen, dess historik och 

huvuddragen i dess utformning, EU-domstolens tillvägagångssätt vid 

tolkningen av den samt dess relation till Luganokonventionen. Därefter följer 

en redogörelse för de teoretiska utgångspunkterna vid diskussionen om 

gränsdragningen mellan offentlig rätt och privaträtt. Avsnittet avslutas med 

en presentation av den svenska nationella synen på gränsdragningen mellan 

offentlig rätt och privaträtt samt några ord om vad som utgör offentlig 

förvaltning och myndighetsutövning enligt svensk rätt. 

2.1 Bryssel Ia-förordningen 

2.1.1 Historik och huvuddrag 

Bryssel Ia-förordningen, tillämplig på rättsliga förfaranden som inletts fr.o.m. 

den 10 januari 2015, utgör en i vissa delar omarbetad version av Bryssel I-

förordningen36. Den sistnämnda ersatte vid sitt ikraftträdande den 1 mars 

2002 den tidigare gällande Brysselkonventionen37 från 1968. 

Brysselkonventionen utgjorde inte en produkt av lagstiftningsarbetet inom 

EU (dåvarande Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG)) men kom i 

princip att tillämpas som en unionsakt, inte minst p.g.a. det förhållandet att 

EU-domstolen, genom det så kallade Luxemburgprotokollet, 1971 erhöll 

befogenhet att tolka konventionens bestämmelser.38 I och med Bryssel I-

förordningens tillkomst fastslogs att den praxis EU-domstolen utvecklat 

beträffande innebörden av konventionens bestämmelser skulle vara 

vägledande vid tolkningen och tillämpningen av förordningen.39 Denna 

tolkningsharmoni omfattar också Bryssel Ia-förordningen.40 

Bryssel Ia-förordningen utgör ett dubbelt instrument då den reglerar både 

frågor om domsrätt och frågor om erkännande och verkställighet. 

Förordningens huvudsakliga syfte är att, genom en harmonisering av 

medlemsstaternas regler om internationell domsrätt och erkännande samt 

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

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

förordningen). 
37 Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av 

domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 

oktober 1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonventionen), samt 

protokollet den 3 juni 1971 om EG-domstolens behörighet att tolka Brysselkonventionen 

(Luxemburgprotokollet), EGT 1997 C 15/30 och EGT 1997 C 15/10. 
38 Bogdan (2014), s. 101; Pålsson (2008), s. 22. 
39 Se skäl 19 i Bryssel I-förordningen. 
40 Se skäl 34 i Bryssel Ia-förordningen. Se även Bogdan (2014), s. 102. 
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verkställighet av utländska avgöranden, skapa en fri rörlighet för domar inom 

unionen. Den fria rörligheten för domar ska i sin tur främja upprättandet av 

den inre marknaden.41 Jag återkommer till detta när jag diskuterar de 

tolkningsmetoder EU-domstolen tillämpat vid tolkningen av konventionen 

och senare förordningarna. 

Förordningen utgör en del av unionsrätten och äger därmed företräde framför 

nationell rätt.42 Som förordning är den direkt tillämplig i medlemsstaterna.43 

Förordningens materiella tillämpningsområde bestäms genom art. 1.1 som 

stadgar att förordningen ska tillämpas på privaträttens område, oberoende av 

vilket slag av domstol det är fråga om. Tillämpningsområdet ska i synnerhet 

inte omfatta skattefrågor, tullfrågor eller förvaltningsrättsliga frågor eller 

statens handlingar eller underlåtenhet vid utövandet av offentliga 

maktbefogenheter (acta jure imperii). Genom art. 1.2 undantas en rad 

specifika rättsområden från tillämpningsområdet, trots att de eventuellt kan 

anses tillhöra privaträtten.  

Även om det inte framgår av ordalydelsen så krävs det för förordningens 

tillämplighet att den aktuella tvisten har internationell karaktär.44 För att så 

ska vara fallet räcker det troligen inte att två parter med hemvist i samma 

medlemsstat genom prorogationsavtal gjort utländsk domstol behörig att 

pröva en tvist mellan dem rörande ett rättsförhållande med uteslutande 

anknytning till hemvistlandet.45 Vidare krävs det att tvisten har någon form 

                                                 
41 Skäl 3 och 4 i Bryssel Ia-förordningen. Se även, t.ex., Layton & Mercer (2004), s. 285–

287. Detta följer också av art. 81 FEUF där det stadgas att Europaparlamentet och rådet inom 

det civilrättsliga samarbetet får lagstifta för att främja förverkligandet av den inre marknaden. 

Bryssel Ia-förordningen utgör en del av det civilrättsliga samarbetet inom unionen, se skäl 5 

i Bryssel Ia-förordningen. 
42 Layton & Mercer (2004), s. 287. 
43 Se art. 288 FEUF samt Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 177–178. 
44 Jenardrapporten, s. 8; Schlosserrapporten, punkt 21. Se också Mål C-281/02: Andrew 

Owusu mot N.B. Jackson av den 1 mars 2005 och mål C-327/10: Hypoteční banka mot Udo 

Mike Linder av den 17 november 2011 samt Bogdan (2014), s. 105; Kaye (1987), s. 216–

225 och Pålsson (2008), s. 70. Det kan observeras att det inte är nödvändigt att parterna har 

hemvist i olika medlemsstater. Om tvisten gäller en fastighet i medlemsstat B och parterna i 

tvisten har hemvist i medlemsstat A så har tvisten internationell karaktär p.g.a. fastighetens 

lokalisering, jfr art. 24 i Bryssel Ia-förordningen. 
45 Bogdan (2014), s. 105; Pålsson (2008), s. 70–71. Jfr dock i detta sammanhang Kaye (1987), 

s. 216–225, framförallt s. 221. Vad Kaye tycks mena är att anknytningsmomenten i 

förordningen då de föreligger i relation till en främmande stat är vad som ger en tvist 

internationell karaktär. Eftersom den exklusiva behörighetsregeln i art. 25 tillerkänner 

parternas prorogationsavtal verkan som anknytningsmoment så borde även detta avtal kunna 

medföra att en tvist får internationell karaktär då anknytningsmomentet pekar ut en domstol 

i en främmande stat. 
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av anknytning till en medlemsstat. Denna anknytning kan dock variera 

beroende på vilken bestämmelse i förordningen som är aktuell.46 

Av första meningen framgår att det saknar betydelse vilket slag av domstol 

som prövar den aktuella tvisten. Förordningen kan, för svenskt 

vidkommande, peka ut både allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol 

samt en specialdomstol som Marknadsdomstolen.47 Av art. 3 framgår att även 

Kronofogdemyndigheten, i de situationer myndigheten handlägger mål om 

betalningsföreläggande och handräckning, omfattas av förordningens 

domstolsbegrepp. 

Förordningen huvudregel sägs vanligtvis vara art. 4 som stadgar att talan mot 

den som har hemvist i en medlemsstat ska väckas vid domstol i den 

medlemsstaten, oberoende av i vilken stat svaranden har medborgarskap 

(forum domicilii). Man skulle likväl kunna uttrycka det så att huvudregeln i 

Bryssel Ia-förordningen, liksom i Rom I- och II-förordningarna, är 

partsautonomi sådan denna kommer till uttryck i art. 25 rörande 

prorogationsavtal (och till viss del också enligt art. 26 om så kallad tyst 

prorogation). I avsaknad av parternas avtal skulle förordningens andra 

behörighetsgrunder aktualiseras, dvs. forum domicilii enligt art. 4 samt de 

särskilda behörighetsgrunderna i art. 7–9. I övrigt stadgar förordningen ett 

antal undantag från dessa regler (och från partsautonomin), nämligen 

skyddsreglerna i avsnitt 3–5 rörande behörigheten vid försäkringstvister, 

konsumenttvister och tvister rörande anställningsavtal, samt de exklusiva 

behörighetsgrunderna i art. 24. 

2.1.2 Tolkningen av förordningen 

Förordningen ska tolkas enhetligt i alla medlemsstater.48 I slutändan är det 

EU-domstolen som äger sista ordet om hur en viss bestämmelse ska tolkas.49 

Vid tolkningen av Brysselkonventionen, och sedermera Bryssel I- och 

Bryssel Ia-förordningen, har EU-domstolen valt i förhållande till unionsrätten 

integrationsvänliga lösningar, för att värna om rättsenheten inom 

gemenskapen och främja förordningens syfte, dvs. i huvudsak att skapa en fri 

                                                 
46 Pålsson (2008), s. 70–71. Den främsta anknytningen är dock svarandens hemvist, som ska 

föreligga i en given medlemsstat för att många av förordningens regler ska bli tillämpliga. Jfr 

dock reglerna om exklusiv behörighet, art. 24, och prorogation art. 25. Art. 24.1 är tillämplig 

så länge fastigheten är belägen i en medlemsstat, även om parterna har hemvist i tredje land. 
47 Pålsson (2008), s. 57–58. För en kommentar ur ett danskt perspektiv, se Hertz (2007), s. 

95. 
48 Layton & Mercer (2004), s. 287. 
49 Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), s. 16–17. De nationella domstolarna kan begära 

förhandsavgöranden från EU-domstolen enligt art. 267 FEUF avseende tolkningen av 

förordningens bestämmelser. 
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rörlighet för domar inom unionen.50 Utöver de mer generella 

tolkningsmetoder domstolen vanligtvis gör bruk av, t.ex. den teleologiska och 

den systematiska, ska några särskilda drag i tolkningsförfarandet lyftas fram 

nedan.51 

Ett tydligt tecken på det integrationsvänliga förhållningssätt EU-domstolen 

haft vid tolkningen av förordningen är dess användning av autonomt 

definierade begrepp. Det har ansetts nödvändigt att när ett rättsligt begrepp i 

förordningen, och tidigare konventionen, finner sin motsvarighet i 

medlemsstaternas nationella rättsordningar ge detta en självständig betydelse, 

med hänvisning främst till förordningens syfte och systematik och utan 

ledning i någon specifik nationell rättsordning, för att förordningens 

rättigheter och skyldigheter ska gälla lika i varje medlemsstat och för alla 

enskilda.52 Av detta följer dock inte att den autonoma tolkningen är helt 

allenarådande vid tolkningen av förordningen. I det första fallet rörande 

tolkningen av Brysselkonventionen, Tessili53, konstaterade EU-domstolen att 

en autonom tolkning och en tolkning i enlighet med den nationella 

rättsordning som i ett givet fall pekas ut av domstolslandets kollisionsregler 

inte behöver utesluta varandra. Valet av tolkningsmetod skulle istället göras 

i förhållande till varje bestämmelse i konventionen.54 Intressant nog, en dryg 

vecka efter meddelandet av domen i Tessili, slog EU-domstolen fast i LTU55 

att förordningens materiella tillämpningsområde, dvs. ”privaträttens 

område”, skulle avgränsas autonomt, vilket får anses vara ett relativt hårt slag 

mot möjligheterna att hänvisa till en viss nationell rättsordning vid tolkningen 

av förordningen, även om det principiellt sett inte är uteslutet.56  

Med detta sagt ska det dock observeras att EU-domstolen i många fall 

försöker härleda allmänna principer från medlemsstaternas nationella 

rättsordningar, till ledning för hur den autonoma unionsrättsliga innebörden 

                                                 
50 Pålsson (2008), s. 40 och 45. 
51 För en mer allmän diskussion rörande EU-domstolens tolkningsmetoder, se Hettne & 

Otken Eriksson (2011), s. 158–170. 
52 Se Briggs & Rees 1997, s. 14; Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), s. 18; Pålsson (2008), s. 

40–41. 
53 Mål 12/76: Industrie Tessili Italiana Como mot Dunlop AG av den 6 oktober 1976. 
54 Tessili, punkterna 10–11 i domen. 
55 Mål 29/76: LTU Lufttransportunternehem GmbH & Co. K.G. mot Eurocontrol av den 14 

oktober 1976. 
56 LTU, punkt 3 i domen. Jfr även Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), s. 18 not 182. I 

sammanhanget kan också hänvisas till EU-domstolens avgörande i mål C-125/92: Mulox 

IBC Ltd mot Hendrick Geels av den 13 juli 1993 där den fastslog att domstolen så långt 

möjligt förordar en autonom tolkning av, numera, förordningens begrepp, för att säkerställa 

dess fulla verkan samt förhindra att en mängd domstolar blir behöriga att pröva en och samma 

tvist, se punkterna 10–11 i denna dom. Jfr Pålsson (2008), s. 41.  
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av ett visst begrepp ska formuleras.57 För att bestämma vilka dessa allmänna 

principer är tillämpar domstolen – ofta utan att redogöra för det – en 

komparativ metod.58 På detta sätt kan de finna en gemensam nämnare i 

medlemsstaternas rättsordningar och bygga sin autonoma tolkning på denna, 

alternativt slå fast att de skiljer sig åt så pass mycket att en autonom tolkning 

inte är önskvärd. Det sistnämnda var fallet i ovan nämnda Tessili.59 

För att komma fram till förordningens syften (som alltså också ska vara 

vägledande vid den autonoma tolkningen) söker domstolen främst ledning i 

de skäl till antagandet av förordningen som räknas upp i preambeln.60 Det 

övergripande syftet är att skapa en fri rörlighet för domar, vilket i sig ska leda 

till ett förverkligande av den inre marknaden.61 Men i detta ligger en rad andra 

syften inbakade, exempelvis att undvika att flera domstolar ska anse sig 

behöriga att pröva en och samma tvist, att främja enhetlighet (uniformity) 

inom unionen samt främja rättssäkerhet och förutsebarhet (legal certainty).62 

Det sistnämnda innebär att det ska vara möjligt att på ett tillförlitligt sätt 

kunna förutsäga vilka domstolar som kommer att vara behöriga i ett givet fall. 

Förutsebarheten är viktig inte minst ur en potentiell svarandes perspektiv, så 

att denne vet var en talan kan komma att väckas.63 

Avslutningsvis kan också nämnas den historiska tolkningsmetoden. Genom 

metoden ska domstolen kunna avgöra lagstiftarens vilja med en viss 

bestämmelse med stöd i t.ex. förarbeten (travaux préparatoires) och officiella 

rapporter. I allmänhet kan det inom unionsrätten råda brist på sådant material, 

men vad gäller Bryssel Ia-förordningen möjliggörs en tillämpning av 

metoden genom de relativt rikhaltiga officiella rapporter som finns rörande 

Brysselkonventionen, t.ex. Jenard- och Schlosserrapporten64. Domstolen är 

på intet vis bunden av dessa rapporter utan kan beakta dem i den utsträckning 

den finner lämpligt.65 

                                                 
57 Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), s. 19. För exempel i praxis se t.ex. LTU. Denna tämligen 

vaga formulering har kritiserats, se Rogerson (2012), s. 53; Kaye (1987), s. 65. Se även nedan 

avsnitt 3.3. 
58 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 162. 
59 Tessili, punkt 14 i domen. 
60 Layton & Mercer (2004), s. 290. 
61 Skäl 3 och 4 i Bryssel Ia-förordningen. Se även Rogerson (2012), s. 53. 
62 Skäl 15 i Bryssel Ia-förordningen. 
63 Layton & Mercer (2004), s. 291. 
64 OJ 1979 C 59/1 respektive OJ 1979 C 59/71. 
65 Jfr vad som sagts ovan om de unionsrättsliga rättskällornas inbördes hierarki, avsnitt 1.3.2. 
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2.1.3 Något om Luganokonventionen 

Vid sidan av Bryssel Ia-förordningen, och tidigare dess föregångare, gäller 

2007 års Luganokonvention66, som ersatt 1988 års Luganokonvention67. Till 

sitt materiella innehåll är konventionen i princip identisk med Bryssel Ia-

förordningen.68 1988 års konvention, tillkommen inom EFTA-samarbetet69, 

föll utanför EU-domstolens tolkningsbehörighet, men det rådde likväl enighet 

om att konventionen skulle tolkas i enlighet med Brysselreglerna. 2007 års 

Luganokonvention utgör däremot en integrerad del av unionsrätten, vilket 

innebär att EU-domstolen äger behörighet att lämna tolkningsbesked rörande 

dess bestämmelser.70 

Luganokonventionen är tillämplig när svaranden har hemvist i en EFTA-stat 

som också är ansluten till konventionen, numera Island, Norge och Schweiz, 

eller när en av dessa konventionsstater kan grunda domsrätt på 

konventionsreglerna om exklusiv behörighet eller prorogationsavtal.71 

Konventionens materiella tillämpningsområde är ”privaträttens område”, 

vilket alltså ska ha samma innebörd som i Bryssel Ia-förordningen. 

2.2 Offentlig rätt och privaträtt 

2.2.1 Allmänt 

Distinktionen mellan offentlig rätt och privaträtt har sina rötter i den romerska 

rätten, där den brukar härledas till ett yttrande av Ulpianus.72 Distinktionen 

anses dock inte ha ägt någon juridisk relevans i den romerska rätten, på annat 

sätt än att den återspeglade synsättet att juridiken skulle ägna sig åt enskildas 

angelägenheter medan det i statsangelägenheternas sfär inte fanns något 

utrymme för juridik.73 

                                                 
66 Konvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 

privaträttens område, undertecknad i Lugano den 30 oktober 2007, EUT 2009 L 147 s. 5. 
67 Konvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 

privaträttens område, undertecknad i Lugano den 16 september 1988, OJ 1988 L 319/9. 
68 2007 års konvention anpassades vid sin tillkomst till Bryssel I-förordningen. Någon 

anpassning till Bryssel Ia-förordningen har ännu inte ägt rum. Se Bogdan (2014), s. 102. 
69 European Free Trade Association, på svenska Europeiska frihandelssammanslutningen. 
70 Bogdan (2014), s. 102. 
71 Ibid., s. 103. 
72 Yttrandet återfinns i Digesta I.1.1.2 och lyder ”[…] publicum ius est quod ad statum rei 

Romanae spectat, privatum quod ad singolorum utilitatem […]”, i svensk översättning 

ungefär ”den offentliga rätten rör den romerska staten, privaträtten rör de enskildas 

intressen”. Hellner påpekar att yttrandet kan ses som en tidig förelöpare till intresseteorin, 

Hellner (2000), s. 90 not 258 (se nedan). Se även Basedow (2007), s. 154. 
73 Se Hellner (2000), s. 90 med där gjorda hänvisningar. 
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Även under medeltiden ägde distinktionen mindre betydelse. På denna tid 

definierades privaträtten endast negativt: det område som den enväldige 

fursten ännu inte reglerat var privaträtt. Den offentliga rätten präglades av 

furstens befallningar medan det mellan undersåtarna, på det privaträttsliga 

planet, fanns möjlighet att t.ex. ingå avtal. Det var följaktligen främst inom 

privaträtten man kunde tala om juridik.74 

Genom 1700-talets upplysning fick distinktionen större betydelse. Ett utslag 

av Montesquieus maktdelningslära var att domstolarna inte skulle ägna sig åt 

den offentliga förvaltningen. Detta gav upphov till ett administrativt 

förfarande vid sidan av domstolsförfarandet, och därmed blev det också 

praktiskt betydelsefullt att kunna skilja på privaträtt, som hörde till 

domstolsförfarandet, och offentlig rätt, som behandlades i det administrativa 

förfarandet.75 I och med liberalismens framväxt under 1800-talet försköts 

diskussionen om distinktionen till att fokusera främst på den enskildes 

rättighetsskydd och statens bundenhet vid offentligrättsliga principer.76 

Under 1900-talet har flera teorier framlagts för att försöka skapa klarhet i 

gränsdragningen. Jag ska i det följande redogöra för tre av dessa, nämligen 

intresseteorin, subjektsteorin och subjektionsteorin. Dessa tre tycks 

representera de centrala strömningarna i diskussionen då andra teorier främst 

utgör utvecklingar eller kombinationer av dem.77 

2.2.2 Intresseteorin 

Enligt intresseteorin ska skillnaden mellan offentlig rätt och privaträtt sökas 

i reglernas föremål, eller m.a.o. de intressen reglerna avser tillgodose.78 

Rättsregler som tillgodoser allmänna intressen hör till den offentliga rätten 

medan de rättsregler som existerar till skydd för den enskildes intressen hör 

till privaträtten.79 

                                                 
74 Ibid. 
75 Ibid., s. 90–91. Gränsdragningen har fortfarande störst relevans i länder med ett kluvet 

domstolssystem, t.ex. Sverige, se 11 kap. 1 § RF där det framgår att svenska domstolar är 

uppdelade i allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar, jfr även 10 kap. 17 § 1 

p. rättegångsbalken (RB) och 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Det 

framgår dock varken av RF eller av lag hur kompetensen mellan de olika domstolstyperna 

ska fördelas, se Södergren (2009), s. 254 f. 
76 Hellner (2000), s. 91. 
77 Hellner gör samma urval, se Hellner (2000), s. 92–93. 
78 Madell (1998), s. 47. 
79 Hellner (2000), s. 92; Madell (1998), s. 47. Särskilt om teorins genomslag i den 

internationella privaträtten se Bogdan (1975), s. 24 och (2014), s. 74 not 31. Enligt Bogdan 

tillämpas intresseteorin som en tumregel inom den internationella privaträtten när det handlar 

om att kvalificera ett utländskt anspråk som offentligrättsligt eller privaträttsligt. Detta 

innebär dock inte att teorin är oproblematisk. Se även Hjerner (1956), s. 417–419. Som vi 
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Teorin har fått utså mycket kritik. Kritiken grundar sig, först och främst, på 

att teorin bygger på felaktiga antaganden rörande allmänna och enskilda 

intressen. Intressen kan bara ägas av individer, dvs. enskilda, och inte av ett 

sådant offentligrättsligt subjekt som en stat.80 Skulle vi anta att en stat kunde 

äga intressen är det svårt att se hur någon lag skulle kunna vara till endast för 

enskildas intressen. Det ligger t.ex. i statens intresse, kan man tänka sig, att 

skapa juridiska förutsättningar för ett fungerande familje- och näringsliv, men 

ändå betraktar vi familje- och förmögenhetsrätten som i huvudsak 

privaträttslig.81 Kritiken utmynnar i konstaterandet att det inte går att bortse 

från allmänna intressen i privaträtten och enskilda intressen i den offentliga 

rätten. Ross formulerar det på följande sätt: 

Hvis et Aktieselskab med en Aktiekapital paa Millioner af Kroner 

og med en Arbejderhær paa Tusinder af Mænd kommer i 

økonomiske Vanskeligheder og maa likvidere eller rekonstrueres, 

er dette efter almindelig Opfattelse et privatretligt Forhold, skønt 

det i allerhøjste Grad berør Offentlighetens Intresser. Hvis derimod 

Staten forlanger et Stempelgebyr paa 50 Øre, henregnes detta for 

Almenheden betydningsløse Mellemværende til den offentlige 

Ret.82 

Utöver detta kan det dessutom hävdas att teorin bygger på ett 

cirkelresonemang. För att avgöra vad som utgör offentlig rätt måste vi veta 

vad ett offentligt intresse är. Men för att avgöra vad som utgör ett offentligt 

intresse så måste vi kunna avgränsa detta mot enskilda intressen. Därmed 

måste vi också kunna göra en grundläggande distinktion mellan offentliga 

och enskilda subjekt, som ju ska vara bärarna av dessa intressen, vilket vi 

endast kan få genom kännedom om offentlig rätt och privaträtt.83 

2.2.3 Subjektsteorin 

Enligt subjektsteorin84 bestäms skillnaden mellan offentlig rätt och privaträtt 

efter de subjekt som återfinns i det rättsförhållande som skapas genom en 

given rättsregel. Om åtminstone en av parterna i ett rättsförhållande är bärare 

av offentlig makt brukar man säga att en offentligrättslig regel ligger till grund 

för rättsförhållandet.85 Exempelvis skulle en myndighets beslut att 

                                                 
ska se har EU-domstolen valt ett förhållningssätt till gränsdragningsproblematiken som 

närmast bygger på subjektsteorin, Hellner (2000), s. 108. 
80 Ross (1936), s. 110. 
81 Basedow (2007), s. 154; Bogdan (1975), s. 24 samt (2014), s. 74. 
82 Ross (1936), s. 111. 
83 Hellner (2000), s. 92. Strömberg har hävdat att det är svårt att upprätthålla en distinktion 

med hjälp av reglernas ändamål när den privaträttsliga regleringen präglas av sociala hänsyn, 

Strömberg (1999), s. 174. 
84 Basedow benämner teorin ”the public body test”, Basedow (2007), s. 155. 
85 Hellner (2000), s. 92. 
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tvångsomhänderta en enskild utgöra ett rättsförhållande i vilket myndigheten 

bär – eller utövar – offentlig makt, varför den regel som ger upphov till 

rättsförhållandet skulle vara offentligrättslig. 

Även denna teori stöter dock på bekymmer när den granskas närmare. Faktum 

är att den lider av delvis samma tillkortakommanden som intresseteorin, i den 

meningen att den är cirkulär. För att avgöra vad som är offentlig rätt måste vi 

veta vad det innebär att en part är bärare av offentlig makt. Men för att avgöra 

vad som är offentlig makt, och i förlängningen vilka subjekt som kan anses 

vara bärare av offentlig makt, så måste vi kunna skilja på offentlig rätt och 

privaträtt.86 

2.2.4 Subjektionsteorin 

Subjektionsteorin (eller subordinationsteorin), slutligen, menar att till den 

offentliga rätten hör de regler vilka ligger till grund för de rättsförhållanden 

som kännetecknas av ett subordinationsförhållande, dvs. att den ena parten är 

underordnad den andra.87 De rättsregler som reglerar förhållandet mellan det 

allmänna och den underordnade enskilde tillhör därmed den offentliga rätten. 

Och de rättsregler som inte reglerar rättsförhållanden där den ena parten är 

underordnad den andra tillhör privaträtten.  

Även detta är ett kriterium med ett inte helt tillfredsställande utfall. Det finns 

rättsförhållanden vilka vi ser som klart privaträttsliga men som samtidigt 

inbegriper att en part är underordnad en annan, t.ex. föräldraskap eller 

förmynderskap.88 Enligt subjektionsteorin skulle dessa rättsförhållanden dock 

vara att betrakta som offentligrättsliga, vilket kanske inte förefaller intuitivt 

riktigt. Vidare kan man tänka sig rättsförhållanden vilka innefattar två 

jämställda offentliga organ. Dessa skulle, om vi följer subjektionsteorin, då 

grunda sig på en privaträttslig reglering.89  

2.3 Svensk nationell rätt 

2.3.1 Distinktionen mellan offentlig rätt och 
privaträtt i svensk rätt 

I svensk rätt anses traditionellt att den offentliga rätten reglerar 

myndigheternas verksamhet och relationen mellan myndigheter och enskilda 

                                                 
86 Basedow (2007), s. 155; Hellner (2000), s. 92–93; Madell (1998), s. 47–48.  
87 Basedow (2007), s. 154; Hellner (2000), s. 93; Madell (1998), s. 50. 
88 Basedow (2007), s. 154; Hellner (2000), s. 93; Madell (1998), s. 50–51. 
89 För vidare läsning se t.ex. Basedow (2007), s. 153–155; Hellner (2000), s. 90–94 och 

Madell (1998), s. 46–53. 
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medan privaträtten reglerar enskildas inbördes relationer.90 Numera sägs ofta 

att distinktionen förlorat sin betydelse, eller att den åtminstone blivit alltmer 

flytande.91 Den minskade relevansen, eller gränsdragningens uppluckring, 

skulle sammanhänga med myndigheternas möjlighet att på nationell nivå 

handla både genom ensidiga av den offentliga rätten reglerade beslut (dvs. 

genom myndighetsutövning, se nedan) och genom privaträttsliga avtal. Likväl 

används distinktionen i doktrinen, till viss del som ett pedagogiskt redskap, 

då den kan antas spegla olika utgångspunkter när vi systematiserar en större 

regelmassa: att den offentliga rätten antas ha som utgångspunkt att reglera det 

allmännas utövande av offentliga maktbefogenheter i samhällets intresse och 

att privaträtten syftar till att möjliggöra att enskilda ska kunna rättshandla med 

varandra.92 

Distinktionen spelar kanske främst en roll i den konstitutionella rätten när det 

gäller uppdelningen av normgivningsmakten.93 Privaträttsliga bestämmelser 

hör till det obligatoriska lagområdet medan det finns större möjligheter att 

delegera normgivningsmakten till regeringen när det gäller den offentliga 

rätten.94 Vissa delar av den offentligrättsliga normgivningsmakten hör 

dessutom till regeringens primärområde.95 I 8 kap. 2 § 1 p. regeringsformen 

(RF) stadgas att föreskrifter avseende ”enskildas personliga ställning och 

deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes” meddelas genom 

lag. Stadgandet anses syfta på privaträttsliga föreskrifter, med undantag för 

föreskrifter om svenskt medborgarskap som anses falla inom statsrätten.96 

Den offentligrättsliga lagstiftningen, utöver statsrätten och kommunalrätten, 

regleras i 8 kap. 2 § 2 p. RF. Enligt denna bestämmelse ska föreskrifter 

avseende ”förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning 

att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i 

enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden” meddelas genom lag. 

                                                 
90 Se exempelvis Hellner (2000), s. 84; Madell (1998), s. 43; Persson (2005), s. 138; 

Strömberg & Lundell (2011a), s. 13. 
91 Se t.ex. Persson (2005), s. 138; Örnberg (2014), s. 301. 
92 Persson (2005), s. 138–139. Även Södergren tycks erkänna distinktionens potentiella 

relevans som ett redskap för att göra en grov indelning i en större regelmassa, se Södergren 

(2009), s. 55–56. 
93 Distinktionens betydelse vid kompetensfördelningen mellan allmän domstol och allmän 

förvaltningsdomstol är inte helt klar, se om detta Södergren (2009), s. 262 ff. Jfr i 

sammanhanget NJA 1994 s. 657. 
94 Hellner (2000), s. 94. 
95 Se 8 kap. 7 § RF samt Strömberg & Lundell (2011b), s. 122. 
96 Hellner (2000), s. 94–95; Strömberg (1999), s. 69–70; Strömberg & Lundell (2011b), s. 

116–117 (de två förstnämnda uttalar sig dock om stadgandet före 2010 års ändringar av RF, 

vilka dock i det här avseendet endast innebar redaktionella ändringar). Strömberg har i detta 

sammanhang också yttrat att en rättsregel som kan åberopas av en enskild mot en annan 

enskild är privaträttslig medan en regel som kan åberopas endast av eller mot en representant 

för det allmänna är offentligrättslig, Strömberg (1999), s. 71 och 174–175. Denna uppfattning 

anslöt sig lagrådet till i sitt yttrande över lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora 

exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, se prop. 1994/95:50, s. 602–606. Se 

även Holmberg m.fl. Zeteo den 1 januari 2015, under ”Civilrätt–offentlig rätt”. 
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Exempel på avsedda föreskrifter är föreskrifter om brott och rättsverkan av 

brott, föreskrifter om skatt till staten samt föreskrifter om rekvisition samt 

andra liknande förhållanden.97 Det kan vara värt att notera att reservationen i 

stadgandet kvalificerar lagkravet till att endast gälla för den enskilde 

betungande föreskrifter. Föreskrifter som är gynnande eller likgiltiga för den 

enskilde kan meddelas av regeringen. Sådana föreskrifter är fortfarande 

offentligrättsliga till sin karaktär.98 

Hellner, som uttalar sig om RF före 2010 års ändringar, menar att det är svårt 

att se de teoretiska grundvalarna för formuleringarna i RF men anser 

samtidigt att grundlagstexten ligger närmst subjektionsteorin (2.2.4) eller 

möjligen subjektsteorin (2.2.3), på grund av den vikt som läggs vid 

åtskillnaden mellan ”det allmänna” och ”den enskilde”.99 Södergren påpekar 

dock att begreppen ”offentlig rätt” och ”privaträtt” inte används alls i RF utan 

de olika typerna av föreskrifter beskrivs bara. Enligt den senare skulle det 

därför stå var och en fritt att klassificera en rättsregel som privaträttslig, även 

om den till sin typ faller under 8 kap. 2 § 2 p. RF.100 

2.3.2 Offentlig förvaltning och 
myndighetsutövning  

Eftersom EU-domstolen, som vi ska se, vid sin tolkning av ”privaträttens 

område” enligt art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen tagit fasta på ett offentligt 

organs ”utövande av offentligrättsliga maktbefogenheter”101 (public powers) 

som ett avgörande kriterium för förordningens tillämplighet, är det intressant 

att undersöka innebörden hos ett motsvarande102 begrepp i svensk nationell 

rätt, nämligen myndighetsutövning. Innan vi gör detta ska några ord dock 

sägas om strukturen hos den offentliga förvaltningen. 

Den offentliga förvaltningen utgörs av myndigheternas verksamhet som 

helhet. Denna verksamhet behöver inte inbegripa maktutövning, utan består 

                                                 
97 Strömberg & Lundell (2011b), s. 117. 
98 Strömberg & Lundell (2011b), s. 117 och 122. 
99 Hellner (2000), s. 96. För en diskussion om begreppsparet se Strömberg (1985), s. 49–63 

och (1999), s. 69 samt 174–175; Madell (1998), s. 41–42. Med ”det allmänna” avses främst 

stat och kommun samt de förvaltningsmyndigheter som företräder dessa offentligrättsliga 

subjekt, med ”enskild” avses å andra sidan privaträttsliga subjekt som fysiska och juridiska 

personer (t.ex. företag), stiftelser m.m. 
100 Södergren (2009), s. 56 not 22. 
101 I vissa fall, i den svenska språkversionen, översatt till ”myndighetsutövning”. Se t.ex. mål 

C–406/09: Realchemie Nederland BV mot Bayer CropScience AG av den 18 oktober 2011, 

punkt 41 i domen, och mål C-302/13: flyLAL-Lithuanian Airlines AS mot Starptautiskā VAS 

och Air Baltic Corporation AS av den 23 oktober 2014, punkt 31 i domen. 
102 Med ”motsvarande” avses inte att begreppen skulle ha samma innebörd, tvärtom tycks det 

vid en genomgång av EU-domstolens praxis finnas vissa skillnader (se nedan avsnitt 3). 

Däremot kan de anses motsvara varandra på så sätt att de pekar ut själva kärnområdet i den 

offentliga förvaltningen, även om detta, som sagt, inte behöver bestå av samma materia. 
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istället till stor del av faktisk förvaltningsverksamhet genom 

tillhandahållandet av vissa nyttigheter till allmänheten, t.ex. sjukvård, 

socialvård, undervisning och kommunikationer.103 Från denna faktiska 

verksamhet skiljer man myndighetens beslutande verksamhet, som består i att 

myndigheten meddelar rättsliga föreskrifter rörande den faktiska 

förvaltningsverksamheten eller enskilda personers handlande. Denna 

verksamhet är underkastad detaljerad rättslig reglering.104 I kärnan av den 

offentliga förvaltningen finner vi det som kallas myndighetsutövning, en 

kvalificerad form av offentlig förvaltning,105 som alltså utgör en delmängd till 

den offentliga förvaltningen (faktisk förvaltningsverksamhet och beslutande 

förvaltningsverksamhet).106 

Begreppet myndighetsutövning existerade först, blott som definition, i den 

äldre förvaltningslagen (1971:290) (ÄFL). Definitionen var tänkt att peka ut 

vissa kvalificerade förhållanden i den offentliga förvaltningen för vilka 

särskilda regler skulle gälla.107 I ÄFL beskrivs myndighetsutövning som 

”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinpåföljd […] eller annat jämförbart förhållande”.108 

Begreppet återfinns numera i förvaltningslagen (1986:223) (FL), där det alltså 

formellt sett införts och till sin innebörd är detsamma som enligt ÄFL.109 

Begreppet återfinns också i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL), 12 

kap. 2 och 4 §§ RF, 17 och 20 kap. brottsbalken (BrB) samt lagen (1986:765) 

med instruktion för Riksdagens ombudsmän och lagen (1975:1339) om 

justitiekanslerns tillsyn. Till sin innebörd ska begreppet vara likvärdigt över 

samtliga lagar.110 

Innebörden av begreppet utvecklades i motiven till ÄFL, vars uttalanden 

alltjämt är vägledande.111 Karaktäristiskt för myndighetsutövning är att den 

                                                 
103 Strömberg & Lundell (2011a), s. 16. Viss faktisk förvaltningsverksamhet kan inbegripa 

maktutövning, exempelvis när myndigheten använder sig av tvångsmedel för att genomdriva 

vissa beslut. 
104 Strömberg & Lundell (2011a), s. 17. 
105 SOU 2010:29, s. 100; Örnberg (2014), s. 300. 
106 Strömberg & Lundell (2011a), s. 19. 
107 Hellners & Malmquist, Zeteo den 31 maj 2010, under rubrik 3, ”Myndighetsutövning”; 

Strömberg & Lundell (2011a), s. 19. 
108 I den ursprungliga lydelsen nämndes även avskedande, vilket numera, liksom det 

arbetsrättsliga disciplinansvaret, behandlas som en del av den offentligt anställdes 

anställningsavtal, se Hellners & Malmquist, Zeteo den 31 maj 2010, under rubrik 3, 

”Myndighetsutövning”; Strömberg & Lundell (2011a), s. 19. 
109 Hellners & Malmquist, Zeteo den 31 maj 2010, under rubrik 3, ”Myndighetsutövning”. 
110 Strömberg & Lundell (2011a), s. 19. Värt att observera är dock att 3 kap. 2 § SkL avser 

skada som vållas ”vid” myndighetsutövning. Den skadevållande handlingen behöver alltså 

inte i sig innebära myndighetsutövning utan behöver endast ha företagits i samband med 

myndighetsutövning. Detta medför att lagarnas konstruktion i vissa fall kan leda till att 

begreppet bestäms på olika sätt, se Strömberg (1972), s. 248.  
111 Prop. 1971:30, s. 285 och 330; Hellner & Malmquist, Zeteo den 31 maj 2010, under rubrik 

3, ”Myndighetsutövning”. I förarbetena till de andra lagarna i vilka begreppet förekommer 
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enskilde befinner sig i ett beroendeförhållande till det allmänna eller att det 

allmänna genom sitt agerande uttrycker sina maktbefogenheter i förhållande 

till den enskilde.112 Genom uttrycker ”bestämma om” i 1971 års definition 

kan man också sluta sig till att det ska röra sig om ärenden där saken avgörs 

ensidigt genom myndighetens beslut. Av detta tycks också följa att det måste 

röra sig om ett för den enskilde bindande beslut.113 De ärenden som kan 

komma ifråga är sådana som innefattar exempelvis ålägganden att göra eller 

underlåta något som medför ingrepp i frihet eller egendom samt rent faktiska 

åtgärder som innebär sådana ingrepp, t.ex. ett tvångsomhändertagande.114 

Det kan dock också röra sig om gynnande beslut, t.ex. situationen där en 

myndighet beslutar att bevilja en enskild en viss förmån.115 

Utifrån det sagda kan man konstatera att för att myndighetens agerande ska 

klassificeras som myndighetsutövning måste det röra sig om utövandet av en 

befogenhet som grundar sig på offentligrättsliga normer, att denna befogenhet 

utövas i förhållande till en enskild och att ärendet avslutas i ett bindande 

beslut, som är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till 

enskild.116 Beslut om att ingå avtal, däremot, eller tillämpning av avtal 

baserade på privaträtten faller utanför definitionen av 

”myndighetsutövning”.117 Avtal förutsätter en gemensam partsvilja för att 

                                                 
hänvisas tillbaka till motiven till ÄFL, se Örnberg (2014), s. 300 med där gjorda 

hänvisningar. 
112 Strömberg & Lundell (2011a); s. 20, Örnberg (2014), s. 300. Angående kravet på ett 

beroendeförhållande se även NJA 2005 s. 568 där HD fann att Svenska Filminstitutets beslut 

att avslå ansökan om produktionsstöd utgjorde myndighetsutövning. Att medlen kom från 

privata finansiärer förändrade inte denna bedömning, eftersom den som ville komma i 

åtnjutande av produktionsstöd var tvungen att vända sig till Svenska Filminstitutet. 
113 Hellner & Malmquist, Zeteo den 31 maj 2010, under rubrik 3, ”Myndighetsutövning”; 

Örnberg (2014), s. 301. 
114 Strömberg & Lundell (2011a), s. 20. 
115 Hellner & Malmquist, Zeteo den 31 maj 2010, under rubrik 3, ”Myndighetsutövning”; 

Strömberg & Lundell (2011a), s. 20. Med ”annat jämförbart förhållande” i definitionen avses 

sådana ärenden som innebär ingrepp i den enskildes ställning men som inte rör förmåner, 

rättigheter eller skyldigheter. I prop. 1971:30 nämndes disciplinära åtgärder inom 

skolväsendet som exempel. Att detta rör sig om myndighetsutövning har också bekräftats i 

praxis, se RÅ 1997 ref. 26 samt Hellner & Malmquist, Zeteo den 31 maj 2010, under rubrik 

3, ”Myndighetsutövning” och Örnberg (2014), s. 301–302. 
116 Örnberg (2014), s. 301–302. Värt att notera i sammanhanget är att, som tidigare anmärkts, 

en myndighet kan uppträda som enskild, t.ex. när den företräder det allmänna som 

fastighetsägare. Ett ärende hos en myndighet som gäller en annan myndighet som i det 

konkreta fallet uppträder som enskild kan således involvera myndighetsutövning mot enskild, 

se Hellner & Malmquist, Zeteo den 31 maj 2010, under rubrik 3, ”Myndighetsutövning”. I 

SOU 2010:29 beskrivs myndighetsutövning som ett i offentligrättsliga normer grundat 

beslutsfattande, som i väsentlig mån påverkar den enskildes personliga eller ekonomiska 

situation, se SOU 2010:29, s. 102. Även Strömberg har pekat på bundenheten vid 

offentligrättsliga normer som ett grundläggande kriterium för vilka åtgärder som ska 

klassificeras som myndighetsutövning, möjligen med vissa reservationer, se Strömberg 

(1972), s. 250–251. 
117 Detsamma kan för övrigt sägas om beslut som visserligen är offentligrättsligt grundade 

men inte rör enskild eller beslut som visserligen riktar sig mot den enskilde men som inte är 

bindande för denne, Örnberg (2014), s. 302. 
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komma till stånd, men myndighetsutövning präglas av ensidighet i det att ett 

givet ärende ska avslutas genom ett ensidigt fattat och för den enskilde 

bindande beslut. Därmed kan det inte röra sig om myndighetsutövning när det 

allmänna avgör ett ärende genom att sluta avtal med den enskilde.118 I 

förarbetena till SkL kom dock den ståndpunkten till uttryck att 

myndighetsutövning kan föreligga i vissa avtalssituationer, nämligen sådana 

där det allmännas avtalsfrihet är begränsad genom offentligrättsliga 

bestämmelser.119 

Det är värt att påpeka, inför den fortsatta framställningen, att vi inte med hjälp 

av begreppet myndighetsutövning kan avgränsa offentligrättsliga 

rättsförhållanden från privaträttsliga. Vad vi kan göra är att peka ut en viss 

typ av kvalificerad offentlig förvaltning inom vars område privaträttsliga 

reglers tillämplighet anses i princip obefintlig (varför myndighetsutövningen 

inte heller skulle kunna bestå i ett privaträttsligt rättsförhållande). Däremot, 

att ett rättsförhållande inte består i myndighetsutövning innebär inte att 

offentligrättsliga hänsyn upphör att göra sig gällande, dvs. det kan fortfarande 

vara offentligrättsligt till sin karaktär.120 

                                                 
118 Madell (2000), s. 27; Strömberg & Lundell (2011a), s. 20–21 och Örnberg (2014), s. 301. 

I de här fallen har det ansetts tillräckligt att den enskildes rättsskydd tillhandahålls genom 

den privaträttsliga regleringen på området, dvs. främst rätten att väcka talan inför allmän 

domstol, och inte genom t.ex. det överklagandeinstitut som föreligger vid fall av 

myndighetsutövning, Hellner & Malmquist, Zeteo den 31 maj 2010, under rubrik 3, 

”Myndighetsutövning”.  
119 Prop. 1972:5, s. 501. I detta sammanhang blir reglerna om offentlig upphandling 

intressanta. Det har på senare tid hävdats att den offentliga upphandlingen kan innefatta 

myndighetsutövning, i kontrast till den traditionella uppfattningen att det rör sig om en rent 

privaträttslig fråga, se Warnling-Nerep (2006/07), s. 384 samt Örnberg (2014), s. 303–304. 

Jfr dock prop. 2006/07:128, s. 142 och 598 där frågan om offentlig upphandling kan utgöra 

myndighetsutövning besvaras nekande. Se vidare nedan, avsnitt 4.2.1. 
120 Madell (1998), s. 132; Södergren (2009), s. 56. 
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3 Artikel 1.1 Bryssel Ia-
förordningen 

I detta avsnitt ges först en allmän introduktion till art. 1.1 i Bryssel Ia-

förordningen. Därefter följer en redogörelse för den praxis EU-domstolen 

utvecklat genom tolkningen av begreppet ”privaträttens område”. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning och kritik av nämnda praxis. 

3.1 Allmänt 

Art. 1 i Bryssel Ia-förordningen är indelad i tre olika avsnitt. Det första 

avsnittet, den första meningen, innehåller en positiv definition av 

förordningens materiella tillämpningsområde, nämligen att den är tillämplig 

på ”privaträttens område” (”civil and commercial matters”, ”en matière civil 

et commerciale”, ”In Zivil- und Handelssachen”).121 Det andra avsnittet, som 

utgörs av andra meningen, utesluter, på ett icke uttömmande vis, vissa frågor 

från detta tillämpningsområde: skattefrågor, tullfrågor eller 

förvaltningsrättsliga frågor samt statens ansvar för handlingar eller 

underlåtenhet vid utövandet av offentliga maktbefogenheter (acta iure 

imperii).122 Det tredje avsnittet utgörs av art.1.2 (a)–(f) som utesluter vissa 

                                                 
121 Begreppet ”privaträttens område” återfinns i en rad andra förordningar vilka tillkommit 

som en del av det civilrättsliga samarbetet inom unionen. Se rådets förordning (EG) nr 

1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om 

bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk 

exekutionstitel för obestridda fordringar, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om 

tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelse (Rom II), Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt 

småmålsförfarande, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 

november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra 

handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) 

och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 samt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I). Jfr i detta sammanhang rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av 

den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av 

domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) 

nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen) som enligt sin art. 1.1 ska tillämpas på ”civilrättsliga 

frågor”. Att införa en åtskillnad mellan privaträtt och offentlig rätt ansågs vid 

Brysselkonventionens tillkomst inte som något onaturligt, då konventionsstaterna tillhörde 

en civil law-tradition inom vilken uppdelning var känd. Sedan Förenade kungarikets och 

Irlands anslutning har denna bild dock förändrats, då samma uppdelning inte igenkänns inom 

common law-traditionen, se Schlosserrapporten, punkt 23. Detta har möjligen medfört att 

bestämningen av tillämpningsområdet redan tidigt blev en relativt delikat fråga. 
122 Det sistnämnda lades till i och med Bryssel Ia-förordningens tillkomst, Bryssel I-

förordningen nämnde endast ”skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor”. I 
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ytterligare frågor, deras eventuellt privaträttsliga karaktär till trots, från 

förordningens tillämpningsområde.123 

I det följande ska fokuseras uteslutande på bestämmelsens första avsnitt, den 

positiva definitionen av förordningens materiella tillämpningsområde, dvs. 

bestämmandet av ”privaträttens område”, samt, i viss utsträckning dess andra 

avsnitt. Beträffande den andra meningen i art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen 

kan dock redan nu sägas att den endast utgör en exemplifiering av frågor som 

ska anses falla utanför förordningens tillämpningsområde, och är inte avsedd 

att på något vis begränsa eller modifiera begreppet ”privaträttens område”.124 

3.2 EU-domstolens praxis 

3.2.1 LTU  

Det första avgörandet, från den 14 oktober 1976, i vilket EU-domstolen kom 

att ta ställning till innebörden av begreppet ”privaträttens område” var LTU, 

som nämnts inledningsvis. Fallet rörde en tvist mellan den internationella 

organisationen Eurocontrol, med säte i Bryssel, och det tyska flygbolaget 

LTU. LTU hade vid belgisk domstol förpliktigats att till Eurocontrol erlägga 

vissa belopp för utnyttjandet av organisationens tjänster och 

säkerhetsanordningar vid flygning inom Europa. När Eurocontrol sedermera 

sökte verkställighet i Tyskland uppkom frågan om huruvida begreppet 

”privaträttens område” i Brysselkonventionen skulle tolkas enligt lagen i det 

land där saken avdömts eller lagen i det land där ansökan om verkställighet 

gjorts. 

EU-domstolen fann dock att begreppet ”privaträttens område” skulle tolkas 

autonomt utan hänvisning till någon specifik nationell rättsordning, dvs. 

oberoende av lex fori och lex causae samt även andra internationella 

konventioner.125 Vid den autonoma tolkningen skulle hänsyn tas till, i första 

                                                 
övrigt har artikeln förblivit i princip oförändrad sedan Brysselkonventionens tillkomst, se 

Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), s. 57 samt Stone (2014), s. 29 not 29. 
123 Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), s. 56–57. 
124 Mål C-266/01: Préservatrice foncière TIARD SA mot Staat der Nederlanden av den 15 

maj 2003, punkt 38 i domen; Bogdan (2011), s. 34. Ett problem vid tolkningen av begreppet, 

som dock inte aktualiseras när man ser enbart till den svenska språkversionen, har varit hur 

man ska förstå konjunktionen av ”civil” och ”commercial”. Problematiken uppstår om man 

antingen förstår formuleringen kumulativt, dvs. att en talan måste vara både ”civil” och 

”commercial”, eller om man anser att förordningen kan bli tillämplig trots att en talan endast 

faller under ett av begreppen. Den allmänna uppfattningen tycks vara att det ska tolkas som 

ett begrepp som omfattar både ”civil” och ”commercial”, se Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), 

s. 62; Kaye (1987), s. 67. 
125 LTU, punkt 3 i domen. Se även Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), s. 61–62. Detta innebar 

att man gick emot generaladvokat Reischl, som menade att en definition obunden av 

medlemsstatens rättsordning skulle medföra stora osäkerheter beträffande konventionens 

tillämpningsområde, vilket i sin tur skulle försvåra genomförandet av en fri rörlighet för 
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hand, konventionens syfte och uppbyggnad och, i andra hand, de allmänna 

rättsprinciper som gick att härleda ur konventionsstaternas nationella 

rättsordningar. Att begreppet skulle tolkas autonomt ansågs särskilt påkallat 

eftersom bestämmelsen angav konventionens tillämpningsområde och att det 

annars vore svårt att säkerställa att de rättigheter och skyldigheter som följde 

av konventionen blev lika och enhetliga för alla berörda stater och enskilda. 

Eftersom konventionen skulle vara tillämplig oberoende av domstolstyp var 

det också viktigt att nationella gränsdragningskriterier för att avgöra behörig 

domstolstyp inte tilläts bli vägledande.126 

Beträffande själva tolkningen yttrade domstolen att en dom kan tänkas vara 

utesluten från konventionens tillämpningsområde antingen på grund av 

faktorer som karaktäriserar rättsförhållandet mellan parterna i tvisten eller på 

grund av tvistens föremål. Vissa tvister mellan ett offentligt organ och ett 

privat rättssubjekt kan omfattas av konventionens tillämpningsområde, men 

detta gäller inte när det offentliga organet utövar en offentligrättslig 

maktbefogenhet (public power). Den aktuella tvisten avsåg indrivning av 

avgifter för utnyttjandet av tjänster och utrustning som tillhandahölls av ett 

internationellt offentligrättsligt organ. Utnyttjandet var obligatoriskt och 

exklusivt, åtminstone på ett indirekt sätt genom att flygbolag som inte 

utnyttjade Eurocontrols tjänster skulle lida stora ekonomiska förluster. Vidare 

var avgifterna, beräkningssättet och indrivningsförfarandet ensidigt fastställt 

gentemot användarna. Utifrån detta konstaterade domstolen att i det 

rättsförhållande som existerade mellan parterna var Eurocontrol utövare av 

en offentligrättslig maktbefogenhet, varför domen föll utanför konventionens 

tillämpningsområde.127 

                                                 
domar mellan konventionsstaterna. Istället menade denne att konventionens effektiva 

genomslag skulle främjas av en tolkning i enlighet med det lands lag, vid erkännande och 

verkställighet, där domen meddelades, åtminstone i de fall denna stats domstolar funnit att 

avgörandet föll inom privaträtten, generaladvokatens förslag till avgörande i mål 29-76, s. 

1557–1558 och 1561. Se även Basedow (2007), s. 152. Att tolkningen ska ske oberoende av 

andra internationella konventioner framgår av de förenade målen C-9–10/77: Bavaria 

Fluggesellschaft Schwabe & Co. KG och Germanair Bedarfskuftfahrt GmbH & Co. KG mot 

Eurocontrol av den 14 juli 1977, se punkt 7 i denna dom. 
126 LTU, punkt 3 i domen. Basedow pekar på vagheten i dessa metodologiska instruktioner 

och yttrar ”It is of course much easier to reject the comfortable intellectual framework of 

national law than to find the proper guidelines for an independent interpretation”, Basedow 

(2007), s. 152. Samma problematik lyftes fram av generaladvokaten, som menade att 

olikheterna mellan de olika rättsordningarna skulle kunna medföra svårigheter när det gällde 

att skapa en autonom definition, generaladvokatens förslag till avgörande i mål 29-76, s. 

1558. Jfr även mål C-133/78: Henri Gourdain mot Franz Nadler av den 22 februari 1979, 

punkt 3 i domen.  
127 LTU, punkt 4 i domen. Även enligt en svensk rättsuppfattning anses Eurocontrols avgifter 

vara av offentligrättslig karaktär, se lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde 

till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter.  
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3.2.2 Rüffer 

Samma slutsats kom EU-domstolen till i Rüffer128, avgjort den 16 december 

1980. En motorbåt hade efter kollision sjunkit på nederländskt vatten och 

blockerat en allmän farled, varför den nederländska staten i enlighet med 

internationella åtaganden bärgade vraket och krävde kompensation, vid 

allmän domstol och inte i ett administrativt förfarande, av båtens i Tyskland 

hemmahörande ägare. 

EU-domstolen upprepade sina ställningstaganden från LTU och gick sedan 

vidare och konstaterade att det följde av konventionsstaternas nationella 

rättsordningar att det rörde sig om utövandet av en offentligrättslig 

maktbefogenhet när ett offentligt organ krävde en ansvarig båtägare på 

ersättning efter att i egenskap av offentlig myndighet och i enlighet med 

internationella åtaganden ha avlägsnat ett båtvrak.129 Domstolen redogjorde 

inte för hur den nått fram till denna princip.130 Eftersom det rörde sig om 

utövande av en offentligrättslig maktbefogenhet omfattades talan inte av 

konventionens tillämpningsområde. Att talan vid den nationella domstolen 

avsåg ekonomisk ersättning för avlägsnandet av vraket, och inte avlägsnandet 

i sig, samt att den anhängiggjorts vid allmän domstol förändrade inte 

bedömningen.131 

En intressant aspekt av domen är att domstolen gjorde uttryckliga 

hänvisningar till nederländsk nationell rätt. Man menade att den nederländska 

staten agerat ”on the basis of provisions of national law which, in the 

administration of the waterway, confer on it the status of public authority in 

regard to private persons”.132 Rimligen borde denna status vara oberoende av 

den nationella rätten p.g.a. den autonoma innebörd som ska ges begreppet 

”privaträttens område”. EU-domstolen gick dock vidare och baserade sitt 

avgörande på allmänna principer härledda ur medlemsstaternas 

rättsordningar, varför uttalandet inte tycks ha varit helt avgörande.  

3.2.3 Sonntag 

Sonntag133, av den 21 april 1993, handlade om en olycka där en tysk skolelev 

hade omkommit i samband med en klassutflykt i norra Italien. Den tyske 

läraren ansågs av italiensk domstol skyldig till att ha vållat pojkens död. I 

samma brottmålsförfarande ålades läraren också att utge skadestånd till 

                                                 
128 Mål C-814/79: Nederländerna mot Reinhold Rüffer av den 16 december 1980. 
129 Rüffer, punkt 11 i domen. 
130 Generaladvokatens förslag till avgörande innehöll dock en komparativ studie, se 

generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-172/91, s. 3828–3830.  
131 Rüffer, punkt 15 i domen. 
132 Rüffer, punkt 9 i domen. 
133 Mål C-172/91: Volker Sonntag mot Hans Waidman m.fl. av den 21 april 1993. 
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pojkens anhöriga. Frågan var om domen i skadeståndsdelen kunde verkställas 

i Tyskland med stöd av Brysselkonventionen. Tveksamhet uppstod p.g.a. 

lärarens offentliga anställning och att olyckan omfattades av en offentlig 

socialförsäkring. 

EU-domstolen kom fram till att en talan om ersättning för personskada vållad 

genom brott betraktades som privaträttslig i konventionsstaterna.134 Vidare 

påminde man om vad man kommit fram till i LTU och Rüffer nämligen att en 

sådan talan föll utanför konventionens tillämpningsområde endast om 

skadevållaren var ett offentligt organ och skadan vållats genom dennes 

utövande av en offentligrättslig maktbefogenhet. En offentligt anställd lärare, 

konstaterade man, var visserligen statstjänsteman men detta behövde inte 

innebära att dennes handlande alltid inbegrep utövade av offentligrättsliga 

maktbefogenheter. Lärarens funktion, som övervakare och reseledare, under 

en skolutflykt innebar inte heller ett utövande av rättigheter utöver sådana 

som gällde för privata rättssubjekt. Inte heller gick den offentligt anställde 

lärarens befogenheter utöver dem som gällde lärare i en privatskola.135 

Slutligen hänvisade man till ett tidigare avgörande, rörande tolkningen av 

nuvarande art. 45.4 FEUF som undantar anställning i offentlig tjänst från 

fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare, Lawrie-Blum136, 

där man slagit fast att en lärare inte ägnar sig åt utövandet av offentligrättsliga 

maktbefogenheter när han eller hon betygsätter elever eller medverkar i beslut 

om att de ska flyttas upp till nästa klass.137 Utgången blev följaktligen att 

domen ansågs omfattas av privaträttens område enligt art. 1.1 i 

Brysselkonventionen. Existensen av den tidigare nämnda försäkringen 

saknade betydelse.138 

3.2.4 Henkel 

I Henkel139, av den 1 oktober 2002, hade en österrikisk förening, Verein für 

Konsumenteninformation (VKI), väckt talan vid österrikisk domstol mot en 

tysk företagare i reklambranschen, Henkel, med hemvist i Tyskland, och 

yrkat att denne i sina avtalsrelationer med konsumenter i Österrike skulle 

förbjudas att använda vissa avtalsvillkor som, enligt VKI, p.g.a. sin oskälighet 

stred mot österrikisk lag. VKI drevs utan vinstsyfte och hade som ändamål att 

tillvarata det österrikiska konsumentkollektivets intressen. Fråga var om den 

österrikiska domstolen kunde grunda domsrätt på Brysselkonventionen eller 

                                                 
134 Sonntag, punkt 19 i domen. 
135 Sonntag, punkterna 20–23 i domen. 
136 Mål 66/85: Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg av den 3 juli 1986. 
137 Sonntag, punkt 24 i domen. Bogdan har kritiserat denna hänvisning till ett rättsfall rörande 

ett helt annat rättsområde, se Bogdan (2008), s. 53. Jfr Basedow (2007), s. 161 ff. 
138 Sonntag, punkt 28 i domen. 
139 Mål C-167/00: Verein für Konsumenteninformation mot Karl Heinz Henkel av den 1 

oktober 2002. 
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om talan, p.g.a. sin eventuella offentligrättsliga karaktär, föll utanför 

konventionens tillämpningsområde. 

Frågan om VKI skulle betraktas som ett offentligrättsligt organ hade väckts 

efter invändning av Storbritanniens regering. Denna ansåg att VKI, eftersom 

organisationen åtagit sig uppgifter i det allmännas intresse bestående i att 

säkerställa skyddet för konsumenter, var att betrakta som en offentlig 

myndighet och dess rätt att utverka ett föreläggande om förbud mot att 

använda oskäliga avtalsvillkor, sådan denna utövades i målet vid den 

nationella domstolen, följde av lag och innebar ett utövande av 

offentligrättsliga maktbefogenheter.140 

EU-domstolen ansåg dock att VKI hade karaktären av ett privaträttsligt organ 

och att tvisten inte heller avsåg utövande av offentligrättsliga 

maktbefogenheter.141 Det sistnämnda kan tyckas vara ett överflödigt 

konstaterande när man redan slagit fast att ingen av parterna i tvisten 

utgjordes av ett offentligt organ.142 Den talan som väckts vid den nationella 

domstolen avsåg ett förbud för näringsidkarna att använda sig av oskäliga 

avtalsvillkor i de avtal de ingick med konsumenter. Avsikten med talan, 

konstaterade EU-domstolen, var således att den nationella domstolen skulle 

pröva privaträttsliga förhållanden och därmed omfattades den också av 

konventionens tillämpningsområde.143 

3.2.5 Baten 

Baten144, av den 14 november 2002, gällde en regresstalan som Gemeente 

Steenbergen, en nederländsk kommun, hade väckt mot Luc Baten, med 

hemvist i Belgien, vid nederländsk domstol i syfte att återfå ett penningbelopp 

                                                 
140 Henkel, punkt 25 i domen. Domstolen gick inte närmare in på varför organisationen inte 

var att anse som offentligrättslig utan tycktes snarast ta det för givet. Generaladvokaten 

pekade i sitt förslag till avgörande på det förhållandet att organisationen bildats i enlighet 

med den österrikiska föreningslagstiftningen, se generaladvokatens förslag till avgörande i 

mål C-167/00, s. I-8118. 
141 Henkel, punkt 30 i domen.  
142 Möjligen skulle detta kunna ge upphov till tvivel om huruvida en talan, där båda parterna 

utgörs av privaträttsliga subjekt men föremålet för talan är offentligrättsligt skulle kunna falla 

utanför Bryssel Ia-förordningens tillämpningsområde. Ser vi domstolens praxis i övrigt tycks 

det dock mindre sannolikt. En talan där samtliga parter är privaträttsliga subjekt omfattas 

alltid av förordningens tillämpningsområde. I sammanhanget kan det noteras att 

generaladvokaten i sitt förslag till avgörande inte fann det nödvändigt att gå längre än till 

konstaterandet att VKI var ett privaträttsligt subjekt, se generaladvokatens förslag till 

avgörande i mål C-167/00, s. I-8116–8118. 
143 Henkel, punkt 30 i domen. Bogdan har diskuterat avgörandet utifrån den svenska 

marknadsrätten, se Bogdan (2002/2003), s. 410–416. Se även prop. 2000/2001:34 s. 27 där 

frågan om hur marknadsrätten skulle kvalificeras också diskuterades, dels ur ett svenskt 

perspektiv, dels i förhållande till Bryssel/Luganoreglerna. Jfr Hertz (2007), s. 93 avseende 

danska förhållanden. 
144 Mål C-271/00: Gemeente Steenbergen mot Luc Baten av den 14 november 2002. 
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som den nämnda kommunen utgivit som socialt bistånd till Batens tidigare 

hustru och barn. Fråga var om kommunens regresstalan omfattades av 

privaträttens område och kunde verkställas i Belgien utifrån 

Brysselkonventionen.145 

EU-domstolen hänvisade till sina tidigare ställningstaganden och menade att 

för att avgöra om det här rörde sig om utövandet av offentligrättsliga 

maktbefogenheter var det nödvändigt att granska grunderna för kommunens 

talan och de närmare bestämmelserna om hur denna skulle väckas och 

föras.146 Enligt den nederländska lagen rörande socialt bistånd skulle det 

sociala biståndet återkrävas av den underhållsskyldige upp till det belopp som 

underhållsskyldigheten uppgick till enligt den nederländska civillagen. 

Därmed, konstaterade EU-domstolen, var det på grundval av civilrättsliga 

regler som det offentliga organet kunde väcka sin regresstalan.147 Vidare 

skulle talan väckas vid allmän domstol i enlighet med civilprocessrättsliga 

regler.148 Utifrån detta ansågs myndigheten befinna sig i en position som var 

jämförbar med den i vilken en enskild befinner sig som, oavsett på vilken 

grund, har betalat någon annans skuld och som därmed inträder i den 

ursprunglige borgenärens ställe, varför talan också omfattades av 

konventionens tillämpningsområde.149 Att det förhållandet att den nationella 

talan skulle väckas vid allmän domstol fungerade som argument för att talan 

var privaträttslig kan tyckas märkligt med hänsyn till att den autonoma 

tolkningen ska göras oberoende av kompetensfördelningen mellan olika 

domstolar i medlemsstaterna.150 

                                                 
145 Den andra frågan, om undantaget i art.1.2 (c) rörande social trygghet var tillämpligt, faller 

utanför uppsatsen. 
146 Baten, punkt 31 i domen. Formuleringen återfinns inte i något tidigare avgörande och dess 

relation till de kriterier EU-domstolen uppställt tidigare förefaller oklar. Antingen utgör den 

endast ett förtydligande av eller metodologiskt yttrande rörande de tidigare kriterierna eller 

så ska det ses som en självständig bedömningsgrund. Se om detta nedan under 3.3. 
147 Baten, punkt 32 i domen. 
148 Baten, punkt 33 i domen. Jfr LTU, punkt 3 i domen. 
149 Baten, punkt 34 i domen. Slutsatsen var dock förenad med en reservation. Enligt den 

nederländska lagen om socialt bistånd kunde det offentliga organet i förekommande fall 

bortse från ett avtal som lagligen slutits mellan makar enligt vilket ingen av dem eller någon 

av dem endast i begränsad utsträckning skulle vara underhållsskyldig i förhållande till den 

andre. I denna situation ansågs det offentliga organet inte längre handla med stöd av 

privaträttsliga regler utan utifrån en särskild offentligrättslig maktbefogenhet förlänad av 

lagstiftaren, se punkterna 35–36 i domen. 
150 Ett liknande avgörande var mål C-433/01: Freistaat Bayern mot Jan Blijdenstein av den 

15 januari 2004. Blijdenstein hade hemvist i Nederländerna. Hans dotter hade studerat vid 

ett lärosäte i München (Tyskland) och under denna tid uppburit studiestöd från Freistaat 

Bayern (delstaten). Delstaten väckte så småningom, vid tysk domstol, en regresstalan mot 

Blijdenstein för att återfå det utbetalda utbildningsstödet. Fråga var om Brysselkonventionen 

var tillämplig och om den tyska domstolen kunde grunda sin behörighet på förordningen. 

EU-domstolen, vars prövning i denna del var tämligen summarisk, konstaterade att de regler 

som talan grundades på var privaträttsliga och att den därmed, med hänvisning till Baten, var 
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3.2.6 TIARD 

I TIARD151, av den 15 maj 2003, krävde den nederländska staten, vid 

nederländsk domstol, att ett franskt försäkringsbolag, TIARD, skulle uppfylla 

ett borgensåtagande genom vilket det hade åtagit sig att garantera vissa 

nederländska transportorganisationers tullskulder. Borgensåtagandet hade 

utfärdats av TIARD då den nederländska staten krävt att 

transportsammanslutningarna ställde säkerhet för att de skulle bemyndigas att 

utfärda TIR-carneter. Försäkringsbolaget skulle så som för egen skuld erlägga 

de tullar och avgifter som påfördes innehavarna av TIR-carneten utfärdad av 

de nationella transportsammanslutningarna. TIARD invände att 

Brysselkonventionen var tillämplig på tvisten och att nederländsk domstol 

saknade behörighet enligt konventionen.152 Den nederländska staten menade 

å sin sida att den hade utövat en offentligrättslig maktbefogenhet när den 

ställde nämnda krav på transportsammanslutningarna och att talan därför föll 

utanför konventionens tillämpningsområde.153 

EU-domstolen hänvisade till sin fasta rättspraxis (se rättsfallen ovan) och 

konstaterade att avgörande i fallet var huruvida den nederländska staten 

kunde sägas ha utövat offentligrättsliga maktbefogenheter i det 

rättsförhållande som existerade mellan den nederländska staten och TIARD. 

I målet vid den nationella domstolen hade talan väckts mot TIARD endast i 

bolagets egenskap av borgensman.154 Detta rättsförhållande var accessoriskt 

i förhållande till det som existerade mellan staten och 

transportsammanslutningarna. Den accessoriska karaktären innebar dock inte 

att de rättsregler som var tillämpliga på huvudförpliktelsen också gällde för 

borgenärens förpliktelser.155 Alltså, även om rättsförhållandet mellan den 

nederländska staten och transportsammanslutningarna var offentligrättsligt 

behövde detsamma inte gälla för rättsförhållandet mellan staten och TIARD. 

Detta borgensåtagande hade ställts frivilligt och mot betalning. TIARD hade 

dessutom möjlighet att när som helst säga upp borgensåtagandet, under 

förutsättning att det skedde med trettio dagars varsel.156 Dessa aspekter 

                                                 
privaträttslig till sin natur, varför den också omfattades av konventionens 

tillämpningsområde, se punkterna 20–21 i domen. 
151 Mål C-266/01: Préservatrice foncière TIARD SA mot Staat der Nederlanden den 15 maj 

2003. 
152 TIARD, punkt 12 i domen. 
153 TIARD, punkt 18 i domen. 
154 TIARD, punkt 26 i domen. 
155 TIARD, punkt 29 i domen. 
156 TIARD, punkt 33 i domen. Ett liknande avgörande var mål C-265/02: Frahuil SA mot 

Assitalia SpA av den 5 februari 2004. Även här handlade det om ett borgensåtagande för 

vissa tullskulder. Talan hade väckts av ett italienskt försäkringsbolag, Assitalia, vid italiensk 

domstol mot ett franskt företag, Frahuil, som importerade varor till Italien från tredje land. 

Försäkringsbolaget hade agerat borgensman och erlagt tullar till italienska tullmyndigheter. 

Genom talan avsåg försäkringsbolaget återfå de tullbelopp som erlagts på detta sätt. 
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pekade på att det rättsförhållande talan grundade sig på var privaträttsligt till 

karaktären och därmed omfattades den också av konventionen.157 

3.2.7 Lechouritou 

I Lechouritou158, av den 15 februari 2007, hade ett antal i Grekland bosatta 

grekiska medborgare väckt en skadeståndstalan mot tyska staten vid grekisk 

domstol avseende vissa övergrepp som den tyska armén gjort sig skyldig till 

i samband med att Grekland ockuperades under andra världskriget. Fråga var 

om en sådan talan kunde anses falla inom Brysselkonventionens 

tillämpningsområde. 

EU-domstolen hänvisade tillbaka till sina tidigare avgöranden och 

konstaterade att det i det här fallet fanns påtagliga skäl att betrakta tvisten som 

rörande ett offentligt organs utövande av offentligrättsliga 

maktbefogenheter.159 Väpnade styrkors operationer ansågs utgöra ett typiskt 

uttryck för statssuveränitet (acta iure imperii) med hänsyn till att de 

beslutades ensidigt med tvingande verkan och var oupplösligen förbundna 

med en stats utrikes- och försvarspolitik.160 En intressant aspekt med 

avgörandet var att man också hänvisade till definitionen av ”privaträttens 

område” i andra förordningar inom området för det civilrättsliga samarbetet, 

nämligen art. 2.1 förordningen 805/2004 om införande av en europeisk 

exekutionstitel för obestridda fordringar161 samt art. 2.1 förordningen 

1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande162.163 Båda 

dessa förordningar ät tillämpliga på privaträttens område. Beträffande detta 

                                                 
Anledningen till att frågan om konventionens tillämpningsområde uppkom var att det rörde 

sig om tullfrågor samt att flera rättsförhållanden berördes, dels mellan tullmyndigheterna och 

borgensmannen, dels mellan borgensmannen och huvudgäldenären. Tvisten gällde dock 

rättsförhållandet mellan Frahuil och Assitalia, två privaträttsliga subjekt, och den rättighet 

som Assitalia gjorde gällande grundade sig på ett juridiskt övertagande av en rättighet 

föreskrivet i italiensk privaträttslig lagstiftning. I ett sådant fall rörde det sig inte om ett 

utövande av några maktbefogenheter som avvek från de rättsregler som var tillämpliga 

mellan enskilda utan talan omfattades av privaträttens område, liksom var fallet I TIARD. 
157 Fråga var också om talan föll utanför tillämpningsområdet p.g.a. att det rörde sig om 

tullskulder. Svaranden skulle ha kunnat göra en invändning om att dessa inte existerade. EU-

domstolen konstaterade att ”tullfrågor” i art. 1.1 i Brysselkonventionen inte medförde någon 

modifikation av begreppet ”privaträttens område”. Vidare innebar den eventuella 

invändningen endast att tullskulderna aktualiserades som en delfråga i processen. 

Huvudfrågan, som också skulle vara avgörande för konventionens tillämplighet, utgjordes 

likväl av borgensåtagandet, se punkterna 38–42 i domen. 
158 Mål C-292/05: Eirini Lechouritou m.fl mot Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis 

Germanias av den 15 februari 2007. 
159 Lechouritou, punkterna 29–35 i domen. 
160 Lechouritou, punkterna 36–38 i domen. 
161 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om 

införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. 
162 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 

om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. 
163 Lechouritou, punkt 45 i domen. 
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tillämpningsområde anges i båda fallen att det inte omfattar ”statens ansvar 

för handlingar och underlåtenhet vid utövandet av statens myndighet (acta 

iure imperii)”. Samma formulering återfinns numera även i art. 1.1 i Bryssel 

Ia-förordningen, men hänvisningen är ändå intressant då den antyder att 

tolkningen av andra förordningar inom det privaträttsliga samarbetet kan vara 

relevant för tolkningen av Bryssel Ia-förordningen, åtminstone vad gäller 

begreppet ”privaträttens område”.164   

3.2.8 Realchemie 

I Realchemie165, av den 18 oktober 2011, var frågan om Bryssel I-

förordningen skulle tolkas så att den omfattade erkännande och verkställighet 

av ett beslut om utdömande av vite enligt den tyska civilprocesslagen. Det 

rörde sig om överträdelse av ett intermistiskt förbud p.g.a. ett påstått 

patentintrång, beslutat av tysk domstol, för ett nederländskt företag, 

Realchemie, att importera och saluföra vissa bekämpningsmedel i Tyskland. 

Överträdelsen föranledde domstolen att utdöma ett straffvite som sedan skulle 

erkännas och verkställas i Nederländerna. De tvivel som uppstod rörande 

förordningens tillämplighet grundade sig i det förhållandet att vitet inte skulle 

tillfalla motparten som väckt talan avseende patentintrånget utan den tyska 

staten. Vitet kunde inte heller utkrävas av den enskilda parten eller i dennes 

namn utan det skedde ex officio och utkrävdes rent faktiskt av myndigheterna 

inom det tyska domstolsväsendet.166 

EU-domstolen hänvisade även här tillbaka till sin tidigare praxis och yttrade 

att tillämpningsområdet för förordningen skulle fastställas ”huvudsakligen 

utifrån de faktorer som karaktäriserar rättsförhållandet mellan parterna i målet 

eller som karaktäriserar tvistens föremål”167. När det gällde intermistiska 

åtgärder ansåg man att frågan huruvida de omfattades av tillämpningsområdet 

skulle avgöras utifrån vilka slag av rättigheter de var tänkta att skydda.168 

Beträffande vitet i det här fallet konstaterade man att det visserligen var 

bestraffande till sin karaktär, men i målet vid den nationella domstolen rörde 

                                                 
164 På senare tid kan uppmärksammas förenade målen C-226/13, C-245/13, C-247/13 och C-

578/13: Stefan Fahnenbrock (C-226/13), Holger Priestoph, Matteo Antonio Priestoph och 

Pia Antonia Priestoph (C-245/13), Rudolf Reznicek (C-247/13) och Hans-Jürgen Kickler, 

Walther Wöhlk och Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C-578/13) 

mot Hellenische Republik av den 11 juni 2015 som rörde tolkningen av art. 1.1 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om 

delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och 

ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av 

rådets förordning (EG) nr 1348/2000. 
165 Mål C–406/09: Realchemie Nederland BV mot Bayer CropScience AG av den 18 oktober 

2011. 
166 Realchemie, punkt 36 i domen. 
167 Realchemie, punkt 39 i domen. Huruvida skrivningen ”huvudsakligen” ska förändra 

någonting i tolkningen av ”privaträttens område” är oklart. 
168 Realchemie, punkt 40 i domen. 
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det sig om en tvist mellan två privatpersoner och föremålet för talan var ett 

påstått patentintrång. Den talan som hade väckts avsåg alltså att säkerställa 

privaträttsliga rättigheter, nämligen en ensamrätt att utnyttja en viss 

uppfinning, och förutsatte inte utövande av offentligrättsliga 

maktbefogenheter från någon av parterna i tvisten.169 Att vitet skulle betalas 

direkt till tyska staten och att det inte var den enskilde som utkrävde det 

ansågs inte medföra att talan föll utanför förordningens 

tillämpningsområde.170 

3.2.9 Land Berlin 

I Land Berlin171, av den 11 april 2013, hade under den nationalsocialistiska 

regimen en fastighet tillhörig en tysk medborgare av judisk härkomst genom 

tvång överlåtits av tyska staten till tredje part. Fastigheten exproprierades 

sedermera av Tyska demokratiska republiken och lades samman med flera 

andra statliga fastigheter. Efter den tyska återföreningen kom en del av den 

totala arealen att tillhöra Land Berlin. När ett antal rättighetsinnehavare till 

ägaren av den del av fastigheten som överlåtits under Tredje riket krävde 

återbördande av denna del såldes fastigheten i sin helhet till en investerare, 

efter vilket rättighetsinnehavarna skulle få den del av köpeskillingen som 

motsvarade deras andel i hela fastigheten enligt lagen om ersättning till offer 

för den nationalsocialistiska regimen. På grund av ett fel vid utbetalningen, 

som administrerades av Land Berlin, fick rättighetsinnehavarna den totala 

köpeskillingen. Land Berlin väckte talan om att återfå det felaktigt utbetalda 

beloppet. Fråga uppkom om en sådan talan omfattades av Bryssel I-

förordningen. 

EU-domstolen hänvisade tillbaka till sin fasta rättspraxis och konstaterade att 

rätten till gottgörelse som låg till grund för talan i målet grundade sig på 

nationella bestämmelser om ersättning till offer för den nationalsocialistiska 

regimen, vilka var desamma för samtliga ägare av fastigheter som omfattades 

av rätt till återbördande, dvs. oberoende av om dessa var privatpersoner eller 

statliga organ.172 Likaså var förvaltningsförfarandet detsamma om ägaren var 

ett privaträttsligt eller offentligrättsligt subjekt.173 Vidare påpekade 

domstolen att det i målet vid den nationella domstolen handlade om 

återbetalning av ett för högt utbetalt belopp (obehörig vinst) om vilket talan 

skulle föras vid allmän domstol, oberoende av rättssubjektets status, och som 

                                                 
169 Realchemie, punkt 41 i domen. I den svenska texten har ”public powers” översatts med 

”myndighetsutövning”. En sådan översättning kan dock inte anses helt lämplig med tanke på 

risken för att anta att detta begrepp används på samma sätt i svensk rätt och unionsrätt. 
170 Realchemie, punkt 44 i domen. 
171 Mål C-645/11: Land Berlin mot Ellen Mirjam Sapir m.fl. av den 11 april 2013. 
172 Land Berlin, punkt 35 i domen. 
173 Land Berlin, punkt 36 i domen. 
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reglerades i den tyska civillagen.174 Utifrån detta konstaterade EU-domstolen 

att talan föll inom privaträttens område enligt art. 1.1 i Bryssel I-

förordningen.175 

3.2.10 Commissioners 

Commissioners176, av den 12 september 2013, handlade om ett påstått 

bedrägeri där ett antal företag hade samverkat i så kallad karusellhandel för 

att undgå att betala mervärdesskatt i Förenade kungariket. Vissa av dessa 

företag, som också var de verkliga mottagarna av de belopp som undandragits 

genom skatteflykten, var inte själva mervärdesskatteskyldiga i Förenade 

kungariket. Gentemot dessa företag kom The Commissioners for Her 

Majesty’s Revenue & Custom (Commissioners) att grunda sin talan vid den 

nationella domstolen på nationella lagbestämmelser angående 

utomobligatoriskt skadeståndsansvar gällande överenskommelser 

beträffande olagliga medel. Ett av företagen, Sunico, hade hemvist i Danmark 

och hade också tillgångar där som Commissioners vid dansk domstol yrkade 

skulle beläggas med kvarstad till säkerhet för skadeståndsanspråket. Innan 

man väckte denna talan hade man begärt information om Sunico från de 

danska skattemyndigheterna med stöd av förordning nr 1798/2003 om 

administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt177. Vid dansk domstol 

uppstod frågan om den talan som Commissioners förde vid domstol i 

Förenade kungariket omfattades av tillämpningsområdet för Bryssel I-

förordningen och om den därför kunde erkännas och verkställas i Danmark. 

                                                 
174 Land Berlin, punkt 37 i domen. 
175 I sammanhanget kan också nämnas mål C-420/07: Meletis Apostolides mot David 

Charles Orams och Linda Elisabeth Orams av den 28 april 2009. Målet handlade om den 

turkiska arméns invasion av Cypern 1974 då Meletis Apostolides tvingats lämna sin fastighet 

i Lapithos i norra delen av Cypern och bosätta sig i den delen av ön som den cypriotiska 

regeringen utövade faktisk kontroll över. Makarna Orams, med hemvist i Storbritannien, 

förvärvade sedermera fastigheten 2002 av en person som i sin tur förvärvat den av 

myndigheterna i Turkiska republiken Nordcypern, enligt vars lagstiftning förvärven var 

giltiga. Apostolides väckte talan mot makarna avseende bl.a. bättre rätt till fastigheten vid 

domstol i den regeringskontrollerade delen av ön, vilket resulterade i två tredskodomar. Fråga 

var om dessa kunde verkställas i Storbritannien med stöd av Bryssel I-förordningen eller om 

de föll utanför förordningens tillämpningsområde. EU-domstolen konstaterade utifrån sin 

fasta rättspraxis att det här rörde sig om en tvist mellan enskilda, Apostolides och makarna 

Orams, att tvisten rörde skadestånd för rättsstridigt förvärv av en fastighet och att denna 

skulle återlämnas och återställas i ursprungligt skick samt eventuella andra olagliga ingrepp 

i fastigheten upphöra. M.a.o. avsåg talan inte några uppträdanden eller förfaranden som 

förutsatte ett utövande av offentligrättsliga maktbefogenheter, varför tredskodomarna 

omfattades av förordningens tillämpningsområde, se punkterna 40–46 i domen. 
176 Mål C-49/12: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs mot Sunico 

ApS m.fl. av den 12 september 2013. 
177 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete 

i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92.  
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Med hänvisning till tidigare avgöranden konstaterade EU-domstolen att den 

rättsliga grunden för Commissioners talan utgjordes av Sunicos påstådda 

deltagande i en olaglig överenskommelse om att begå ett bedrägeri som 

omfattades av brittisk skadeståndsrätt. Sunico var inte skyldig att betala 

mervärdesskatt enligt brittisk lag.178 Att Sunicos utomobligatoriska 

skadeståndsansvar gentemot Commissioners och den skattefordran dessa 

hade mot en skattskyldig i Storbritannien avsåg lika stora belopp kunde inte 

medföra att Commissioners talan vid den nationella domstolen utgjorde 

utövande av offentligrättsliga maktbefogenheter, åtminstone inte när det 

redan var avgjort att rättsförhållandet mellan Commissioners och Sunico 

skulle regleras av brittisk skadeståndsrätt och inte av brittisk 

mervärdesskattelagstiftning.179 Det förhållandet att Commissioners begärt 

information om bl.a. Sunico innebar visserligen ett utövande av 

offentligrättsliga maktbefogenheter. Det framgick dock inte om den 

information man kommit över på detta sätt utnyttjats i samband med att 

Commissioners förde sin talan. Om så var fallet skulle talan kunna falla 

utanför tillämpningsområdet för förordningen, i annat fall föll den inom 

privaträttens område.180 

3.2.11 flyLAL 

I flyLAL181, av den 23 oktober 2014, hade flyLAL, ett litauiskt flygbolag, 

stämt Air Baltic och ett annat bolag, båda med säte i Lettland, vid litauisk 

domstol och yrkat skadestånd p.g.a. svarandenas brott mot EU:s 

konkurrensrätt, bl.a. för missbruk av dominerande ställning på marknaden för 

flygtransporter till och från Vilnius flygplats (Litauen) samt uppbärande av i 

Lettland lagstadgade avgifter för tillhandahållande av flygplatsanläggningar. 

flyLAL begärde att intermistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder skulle vidtas 

mot svarandena. Till saken hör att lettiska staten ägde svarandenas 

bolagskapital. Fråga var om dessa åtgärder kunde erkännas och verkställas i 

Lettland enligt Bryssel I-förordningen, dvs. först och främst om talan föll 

inom privaträttens område. 

EU-domstolen konstaterade till en början att föremålet för flyLAL:s talan var 

ersättning för skada till följd av åsidosättande av konkurrensrätten, varför den 

omfattades av rättsområdet för skadestånd utanför avtalsförhållanden.182 

Tillhandahållandet av flygplatsanläggningar mot betalning, yttrade EU-

domstolen, utgjorde verksamhet av ekonomisk natur som omfattades av 

                                                 
178 Commissioners, punkterna 37–38 i domen. 
179 Commissioners, punkt 41 i domen. 
180 Commissioners, punkterna 42–43 i domen. 
181 Mål C-302/13: flyLAL-Lithuanian Airlines AS mot Starptautiskā VAS och Air Baltic 

Corporation AS av den 23 oktober 2014. 
182 flyLAL, punkt 28 i domen. Jfr även Commissioners, punkt 37 i domen. 
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privaträttens område.183 Att det i lettisk lag fanns lagstöd för de påstådda 

överträdelserna av konkurrensrätten (genom de lagstadgade avgifterna) samt 

det förhållandet att bolagen till stora delar ägdes av den lettiska staten 

förändrade inte den bedömningen.184 Det sistnämnda förhållandet medförde 

inte att den lettiska staten skulle betraktas som part i målet och inte heller att 

bolagens agerande skulle ses som utövande av offentligrättsliga 

maktbefogenheter, utan de agerade som självständiga ekonomiska aktörer på 

den aktuella marknaden.185 Utifrån detta konstaterade EU-domstolen att talan 

omfattades av förordningens tillämpningsområde. 

3.3 Kommentar 

EU-domstolens tolkning av begreppet ”privaträttens område” kan formuleras 

på följande sätt. 

A: ”Privaträttens område” ska tolkas autonomt. Vid tolkningen ska 

förordningens syfte och systematik vara vägledande liksom allmänna 

principer härledda ur medlemsstaternas nationella rättsordningar. 

B: 1. En talan som grundar sig på ett rättsförhållande vilket inbegriper ett 

offentligt organ och ett privat rättssubjekt kan omfattas av förordningens 

tillämpningsområde. Detta gäller dock inte om det offentliga organet 

utövar offentligrättsliga maktbefogenheter i det aktuella 

rättsförhållandet. 

2. För att avgöra om det offentliga organet utövar offentligrättsliga 

maktbefogenheter ska domstolen beakta 

a. faktorer som karaktäriserar rättsförhållandet mellan parterna, 

b. föremålet186 för talan vid den nationella domstolen, eller 

c. de nationella rättsregler som ligger till grund för talan samt reglerna 

för hur denna ska föras. 

Beträffande c ovan ska påpekas att formulering dök upp först senare i EU-

domstolens praxis och tycks snarare vara ett förtydligande (eller 

metodologiskt påpekande) rörande a och b än ett självständigt kriterium.187 

För att kunna beskriva rättsförhållandet som existerar mellan parterna måste 

                                                 
183 flyLAL, punkt 33 i domen. 
184 flyLAL, punkt 34 i domen. 
185 flyLAL, punkt 37 i domen. 
186 Beträffande föremålet för talan kan det konstateras att det är arten hos själva huvudfrågan 

i tvisten som är av intresse. Att en offentligrättslig fråga kan aktualiseras prejudiciellt saknar 

betydelse för kvalificeringen av talan i sin helhet, se TIARD, punkterna 38–42 i domen. Jfr 

Hertz (2007), s. 94.  
187 Baten, punkt 31 i domen. 
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vi ha kunskap om de rättsregler som gör just den uppsättningen fakta till ett 

rättsförhållande. Därmed tycks åtminstone a inbegripa c. Jag låter dock c 

kvarstå som ett självständigt kriterium. Det kan också observeras att även om 

kriterierna uttrycks som alternativa har jag svårt att se hur, exempelvis, 

föremålet för talan kan vara offentligrättsligt till karaktären samtidigt som 

rättsförhållandet mellan parterna som talan grundar sig på är privaträttsligt. 

Troligen ska dessa kriterier snarare sammanvägas som en helhet, men till viss 

del förefaller det oklart. 

Ser vi till de riktlinjer som ska styra den autonoma tolkningen (A) kan 

följande sägas. För det första, hänvisningen till förordningens syfte kan 

medföra att den tolkas på olika sätt beroende på hur integrationsvänlig den 

aktuella domstolen är i förhållande till unionsrätten. En domstol som strävar 

efter att främja en rättslig integration inom unionen kommer att ge begreppet 

en vid innebörd medan en mer avståndstagande domstol kommer att tolka det 

snävare. Samtidigt ingår det också i förordningens syfte att främja 

förutsebarheten vad gäller domstolarnas behörighet inom unionen, vilket 

åtminstone i teorin borde minska spelrummet för sådana mer politiska 

influenser. För det andra är hänvisningen till ”allmänna rättsprinciper 

härledda ur medlemsstaternas nationella rättsordningar” tämligen vag och 

man kan fråga sig hur domstolen ska erhålla kunskap om dessa, inte minst 

med tanke på att unionen växer och den inbördes variationen mellan 

medlemsstaternas rättsordningar kan tänkas öka. Risken är att de nationella 

domstolarna väljer att beakta regler och principer i lex fori i brist på tydligare 

riktlinjer.188 Detta medför att förutsebarheten äventyras, eftersom behörig 

domstol i ett givet fall kan komma att bestämmas av lex fori. En annan risk är 

att den lag som gett upphov till det omtvistade rättsförhållandet beaktas i 

alltför hög utsträckning. Denna lag måste visserligen beaktas, eftersom det 

endast är genom den vi kan få kännedom om de faktorer som karaktäriserar 

det aktuella rättsförhållandet, men den får inte beaktas i sådan utsträckning 

att den ensam blir avgörande för frågan huruvida rättsförhållandet ska 

kvalificeras som offentlig- eller privaträttsligt. Själva kvalifikationen måste 

ske autonomt.189 

Ser vi närmare på hur den faktiska kvalificeringen av en viss talan går till 

(B1–B2) kan vi konstatera att denna görs i två steg. Det första domstolen 

måste undersöka är om ett offentligt organ är involverat i tvisten. Om båda 

parterna är privaträttsliga rättssubjekt kommer en talan alltid anses falla inom 

                                                 
188 Jfr Briggs & Rees (1997), s. 31; Kaye (1987), s. 65; Rogerson (2012), s. 53. I detta 

sammanhang kan också den skillnad som finns mellan civil law-länder och common law-

länder spela en roll. 
189 Se t.ex. Rüffer och Baten. 
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privaträttens område, oberoende av föremålet för tvisten.190 Om båda parterna 

däremot är offentliga organ, eller en part är ett offentligt organ och den andra 

ett privaträttsligt subjekt, aktualiseras frågan om gränsdragning mellan 

offentlig rätt och privaträtt. Här har EU-domstolen sagt att en sådan talan kan 

omfattas förutsatt att den inte grundar sig på ett rättsförhållande i vilket ett 

offentligt organ utövar offentligrättsliga maktbefogenheter.   

Vad ett offentligt organ är har jag inte funnit någon explicit definition av. 

Vissa riktlinjer kan möjligen hämtas exempelvis från Henkel, där 

konsumentorganisationen ansågs privaträttslig trots att den övervakade 

allmänna intressen, eller flyLAL, där den lettiska statens majoritetsägande i 

svarandebolagen inte medförde att dessa var att betrakta som offentliga organ.  

När det kommer till frågan vad som utgör ett utövande av offentligrättsliga 

maktbefogenheter (B.2.a–c ovan) har EU-domstolen i allmänhet fokuserat på 

omständigheterna i det konkreta fallet.191 Det tycks inte vara i något fall 

förutom det första, LTU, som man kan hitta några klarare riktlinjer för hur 

själva bedömningen ska gå till. I LTU pekade man på att utnyttjandet av 

tjänsterna var obligatoriskt och exklusivt, dvs. det innefattade ett visst tvång, 

och att beslutsfattandet i övrigt var ensidigt. Sådana faktorer pekar på att 

rättsförhållandet är offentligrättsligt.192 I TIARD, å andra sidan, betonas hur 

borgensavtalet slutits genom samstämmiga viljeförklaringar, att 

borgensåtagandet var arvoderat samt att det när som helst kunde sägas upp, 

vilket får ses som faktorer vilka talar för att det rör sig om ett privaträttsligt 

rättsförhållande. Ett påstående som också ofta återkommer är att det inte får 

röra sig om utövande av rättigheter som går utöver vad som gäller mellan 

enskilda.193 Huruvida så är fallet eller inte avgörs med hänvisning till den 

nationella rättsordning som gett upphov till rättsförhållandet. Av denna 

formulering tycks följa att utövande av offentligrättsliga maktbefogenheter 

inte kan likställas med situationer där det allmänna ålagts skyldigheter utöver 

                                                 
190 Se Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), s. 63. Bogdan har påpekat att detta synsätt i vissa fall 

kan leda till resultat som kanske inte är helt tillfredsställande, t.ex. den situationen där en stat 

har överlåtit sina skatte- och bötesfordringar till en privat inkassobyrå som sedan driver in 

dessa i eget namn, Bogdan (2008), s. 58. 
191 Jfr Basedow (2007), s. 159–160; Illmer, Nuyts & Fitchen (2015), s. 62–64. 
192 Jfr dock i detta sammanhang Hertz som menar att detta ” […] kan virke mindre 

overbevisende eftersom det samme kan være tilfældet i privatretlige adhæsionskontrakter 

[…]”, se Hertz (2007), s. 93. 
193 Se t.ex. Sonntag, punkt 22, Henkel, punkt 30, Baten, punkt 34, TIARD, punkt 36. Briggs 

& Rees beskriver distinktionen på följande sätt: ”[…] if the claim made is one by, or against, 

a public law body, which only a public law body could make (or which would lie against 

only a public law body), the claim will not fall within the Convention. If instead it is a claim 

which could be brought by any other legal person, but which just happens to be brought by a 

public law body, it will fall within the scope of the Convention”, Rees & Briggs (1997), s. 

31.  
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vad som gäller privata rättssubjekt. Detta kan utgöra en skillnad i förhållande 

till svensk nationell rätt.194  

Utifrån hur EU-domstolen formulerat tolkningen av ”privaträttens område” 

så tycks begreppet också kunna innefatta vissa rättsförhållanden vilka kan 

kvalificeras som offentligrättsliga. Antar vi att formuleringen ”utövande av 

offentligrättsliga maktbefogenheter” ska definiera själva kärnan i den 

offentliga förvaltningen, så kan vi tänka oss ett omkringliggande område 

vilket kan beskrivas som offentligrättsligt även om det inte innefattar ett 

utövande av offentligrättsliga maktbefogenheter. Även om EU-domstolen 

konstaterar att det i det enskilda fallet inte rör sig om ett utövande av en 

offentligrättslig maktbefogenhet så följer det inte att talan inte grundar sig på 

ett offentligrättsligt förhållande.195 Detta givet att ”utövande av 

offentligrättsliga maktbefogenheter” faktisk pekar ut ett kärnområde i det 

offentligrättsliga området och inte detta område som helhet. 

Avslutningsvis kan också konstateras att det synsätt EU-domstolen valt när 

det gäller gränsdragningen mellan offentlig rätt och privaträtt främst liknar 

vad som tidigare presenterades som subjektsteorin.196 Som sådan kan den 

också vara behäftad med samma teoretiska problem, bl.a. att den kan 

kritiseras för att vara cirkulär.197 Denna kritik bör dock möjligen förenas med 

en viss reservation. Vad EU-domstolen har sagt är att en talan inte kan falla 

inom privaträttens område om den baseras på ett rättsförhållande där ett 

offentligt organ utövar offentligrättsliga maktbefogenheter. Av detta följer 

inte att den offentliga rätten avgränsas från privaträtten, för vad domstolen 

säger är att det inte existerar privaträttsliga rättsförhållanden som inbegriper 

utövande av offentligrättsliga maktbefogenheter, men det är inte uteslutet att 

det samtidigt existerar offentligrättsliga rättsförhållanden vilka inte 

inbegriper utövande av offentligrättsliga maktbefogenheter. Därmed tycks 

resonemanget inte vara cirkulärt. Å andra sidan tycks det inte heller avgränsa 

privaträttens område från den offentliga rätten (se föregående stycke).   

 

                                                 
194 Jfr med vad som ovan sagts om myndighetsutövning, avsnitt 2.3.2. 
195 Hertz tycks också peka på detta förhållande, Hertz (2007), s. 93. 
196 Hellner skriver att ”[d]et framgår klart att EU-domstolen i sin tolkning av begreppet 

’privaträttens område’ […] utgått från subjektsteorin”, Hellner (2000), s. 108. 
197 Se ovan avsnitt 2.2.3. 
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4 Två särskilda fall 

I detta avsnitt ska jag redogöra för kvalificeringen av två särskilda fall, 

nämligen ett återkrav avseende utbetalt studiemedel och ett 

skadeståndsanspråk vid offentlig upphandling. Kvalificeringen görs dels 

utifrån ett svenskt perspektiv, dels ett unionsrättsligt (dvs. utifrån art. 1.1 i 

Bryssel Ia-förordningen). Syftet är att påvisa eventuella skillnader i en svensk 

distinktion mellan offentlig rätt och privaträtt och tolkningen av ”privaträttens 

område” i art. 1.1 i Bryssel Ia-förordningen. Valet av fall har motiverats 

inledningsvis, se avsnitt 1.2. 

4.1 Återkrav avseende utbetalt 
studiemedel 

4.1.1 Svensk nationell rätt 

Frågan om hur man ska betrakta ett återkrav avseende utbetalt studiemedel 

som Centrala studiestödsnämnden (CSN) riktar mot en enskild är intressant. 

HFD har 2014 avdömt ett mål rörande denna fråga, HFD 2014 ref. 56. 

S.K. hade studerat mellan åren 1992 och 1999 och under denna tid uppburit 

studiemedel. När CSN fastställde årsbeloppen (dvs. hur mycket S.K. skulle 

betala tillbaka per år) för 2010 och 2011 och meddelade S.K. detta begärde 

S.K. att CSN skulle avskriva studieskulden p.g.a. preskription. CSN 

meddelade genom beslut att skulden inte var preskriberad och att någon 

avskrivning därför inte skulle ske. Till beslutet fogades en 

överklagandehänvisning.198 

Målet rörde studielån enligt bestämmelserna i äldre studiestödslagen 

(1973:349), som numera, och även vid målets avgörande, ersatts av 

studiestödslagen (1999:1395). På grund av övergångsbestämmelser var dock 

den äldre lagen fortfarande tillämplig. Enligt 8 kap. 1 § i denna lag skulle den 

som uppburit studielån årligen återbetala lånet samt betala en årlig ränta. I 

vissa fall kunde ett studielån skrivas av, exempelvis om den 

återbetalningsskyldige fyllde sextiofem år eller avled eller om det förelåg 

synnerliga skäl, 8 kap. 9–12 §§ äldre studiestödslagen. Såsom synnerliga skäl 

räknades t.ex. sjukdom som varaktigt nedsatt betalningsförmågan eller att den 

studerande p.g.a. skada eller sjukdom under studietiden inte kunnat fullfölja 

studierna. CSN:s beslut kunde överklagas till förvaltningsrätt och årsbelopp 

                                                 
198 Själva frågan om det utgjorde ett överklagbart beslut eller inte är inte av omedelbar 

relevans för den här uppsatsen. Det väsentliga är hur HFD såg på rättsförhållandet mellan 

parterna. Svaret på den förra frågan är dock avhängigt svaret på den senare. 
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som inte betalts i tid kunde utmätas utan föregående dom eller utslag, 8 kap. 

16 § äldre studiestödslagen. Av 8 § preskriptionslagen (1981:130) framgick 

att preskriptionen innebar att borgenären förlorade rätten att göra sin fordran 

gällande. 

CSN ansåg att myndigheten hade prövat om synnerliga skäl förelåg, dvs. att 

en preskriberad fordran skulle kunna utgöra ett synnerligt skäl vilket 

motiverade avskrivning av studieskulden. HFD ansåg dock att reglerna om 

avskrivning förutsatte att det fanns en indrivningsbar fordran. Preskription 

medförde att borgenärens rätt att utkräva fordran gick förlorad. Utifrån detta 

konstaterade HFD att CSN:s beslut inte rörde själva avskrivningsfrågan utan 

istället utgjorde ett så kallat partsbesked där CSN som privaträttslig motpart 

till låntagaren uttalade sig i preskriptionsfrågan.199 Talan om att fordran 

preskriberats skulle föras i allmän domstol och inte i allmän 

förvaltningsdomstol. 

Vad HFD tycks göra i det här fallet är att, inledningsvis, kvalificera det 

centrala rättsförhållandet i tvisten som ett privaträttsligt rättsförhållande, 

jämförbart med det som existerar mellan två privaträttsliga subjekt som agerar 

kreditgivare respektive kredittagare. CSN har i det här läget, om vi följer 

HFD, agerat i egenskap av något som liknar ett privaträttsligt kreditinstitut. 

Först när vi har etablerat det privaträttsliga rättsförhållandet som föreligger 

mellan kreditgivare och kredittagare aktualiseras reglerna om avskrivning. 

Tillämpningen av de sistnämnda reglerna kan visserligen utgöra 

myndighetsutövning och utmynnar i ett ensidigt fattat och för den enskilde 

bindande beslut. Däremot innebar CSN:s uttalande om själva 

preskriptionsfrågan, en fråga knuten till det privaträttsliga rättsförhållandet 

mellan parterna, inte myndighetsutövning och tycktes inte heller aktualisera 

några andra offentligrättsliga ställningstaganden. Uttalandet utgjorde därmed 

inget överklagbart beslut och talan om preskription skulle kvalificeras som 

privaträttslig och inte offentligrättslig.  

4.1.2 Unionsrätt 

När vi diskuterar kvalificeringen av återkravet utifrån art. 1.1 i Bryssel Ia-

förordningen kan vi tänka oss att en före detta studerande med hemvist i annat 

land får ett återkrav från CSN avseende utbetalt studiemedel och invänder att 

detta är preskriberat. Behörig domstol kan komma att avgöras med 

tillämpning av Bryssel Ia-förordningen, förutsatt att den är tillämplig.200 

                                                 
199 Se i detta sammanhang, angående kravet att ett beslut ska ha faktiska verkningar för den 

enskilde för att vara överklagbart, RÅ 2010 ref. 72. 
200 Värt att observera är att vi i detta fall diskuterar domsrätt, dvs. domstols behörighet att 

pröva en viss talan. Detta ska skiljas från beslutsrätten, dvs. myndighets behörighet att fatta 



 48 

Bogdan har diskuterat frågan om erkännande och verkställighet av domar 

rörande återkrav av utbetalt studiemedel och, efter viss tvekan, kommit fram 

till att sådana domar troligen inte omfattas av tillämpningsområdet för Bryssel 

I-förordningen (vilket då gäller även för Bryssel Ia-förordningen).201 Han 

grundar sin ståndpunkt på analogier utifrån EU-domstolens resonemang i 

LTU. Studiemedel beviljas visserligen efter ansökan och den studerande går, 

åtminstone underförstått, med på studiestödsreglernas tillämpning. Denna 

frivillighet hos den studerande kan dock vara högst illusorisk. I LTU ansågs 

utnyttjandet av Eurocontrols tjänster vara obligatoriskt även om det tvång 

som utövades endast var indirekt och ekonomiskt till sin karaktär. Om 

flygbolaget, i det här fallet LTU, valde att inte utnyttja organisationens 

tjänster kunde det i princip lika gärna lägga ner sin verksamhet. Bogdan 

konstaterar att de flesta studeranden befinner sig i en liknande situation och 

att de tjänster CSN erbjuder därför får samma obligatoriska och exklusiva 

karaktär. Avgifterna, beräkningssättet och indrivningsförfarandet är också 

ensidigt fastställt gentemot de som utnyttjar tjänsten. 

Enligt min uppfattning är även Rüffer relevant i detta sammanhang. 

Nederländska staten riktade i det fallet ett ersättningsanspråk mot en enskild 

grundat på uppfyllandet av vissa offentligrättsliga skyldigheter. Även om 

anspråket taget för sig skulle ha kunnat kvalificeras som en privaträttslig 

fordran så medförde det bakomliggande rättsförhållandet på vilket fordran 

grundas att den snarast var att betrakta som offentligrättslig. Dessa 

förhållanden tycks jämförbara med de som är för handen i det här fallet. 

Att föremålet för talan är preskription av återkravet medför möjligen att man 

lutar åt att betrakta talan som privaträttslig. Det rör sig dock alltjämt om ett 

anspråk vilket grundar sig på ett rättsförhållande där den ena parten kan anses 

utöva offentligrättsliga maktbefogenheter mot den andra parten i sin egenskap 

av offentligt organ. Att själva föremålet för talan mer strikt är preskription av 

en fordran borde inte förändra dess offentligrättsliga karaktär.  

Detta pekar på att en talan rörande ett återkrav avseende utbetalt studiemedel 

inte omfattas av Bryssel Ia-förordningen och att domsrätt i dessa fall inte kan 

grundas på förordningens regler. Därmed kan också föreligga en skillnad i 

förhållande till hur kvalificeringen görs i svensk nationell rätt, åtminstone om 

vi utgår från HFD 2014 ref. 56.   

                                                 
beslut i ärenden med internationell anknytning, vilken här förutsätts föreligga. För vidare 

läsning se Persson (2007). 
201 Bogdan (2008), s. 58–59. Bogdans resonemang är relevant också för domsrättsfrågan. 
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4.2 Skadestånd vid offentlig upphandling 

4.2.1 Svensk nationell rätt 

Frågan om hur offentlig upphandling, och skadestånd vid offentlig 

upphandling, ska kvalificeras har diskuterats i svensk rätt och vid ett antal 

tillfällen berörts av Högsta domstolen.202  

En leverantör som lidit ekonomisk skada p.g.a. att den upphandlande 

myndigheten agerat i strid med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om 

offentlig upphandling (LOU) kan, inom ett år från det att avtal slutits eller 

avtal förklarats ogiltigt, väcka talan om skadestånd vid allmän domstol, se 16 

kap. 20–21 §§ LOU.203 Den upphandlande myndigheten ska ersätta den skada 

som därigenom uppkommit hos leverantören. Enligt Högsta domstolens 

praxis kan ersättning utgå motsvarande det positiva kontraktsintresset, dvs. 

leverantören ska försättas i den ekonomiska situation som denne befunnit sig 

i om myndigheten inte agerat lagstridigt.204 

En talan om skadestånd är privaträttslig till sin karaktär. Enligt svensk rätt 

tycks detta gälla även när skadeståndsanspråket grundar sig på LOU. Högsta 

domstolen har hävdat att det rättsförhållande som föreligger mellan den 

upphandlande myndigheten och anbudsgivarna är ”kvasi-kontraktuellt” till 

karaktären.205 Vad detta innebär framgår dock inte av domen. I ett nyligen 

avgjort mål, T 6224-14, yttrade HD vidare, avseende den skillnad som 

föreligger mellan en förvaltningsdomstols överprövning av en upphandling 

och prövningen av en skadeståndstalan i allmän domstol, att den förra innebär 

en ”offentligrättslig kontroll” medan den senare handlar om att ”lösa en 

civilrättslig tvist mellan parterna”.206 HD redovisade inga skäl för sin 

ståndpunkt. Yttrandet får dock tolkas som att en talan om skadestånd vid 

offentlig upphandling kvalificeras som privaträttslig. 

Både i förarbeten och doktrin förekommer uttalanden som pekar på att 

offentlig upphandling skulle kunna ses som en offentligrättslig företeelse som 

involverar myndighetsutövning.207 I prop. 2006/07:128 yttrade man avseende 

                                                 
202 För en genomgång av den diskussion som förts i doktrinen se SOU 2015:12, s. 88–91. 

Beträffande avgöranden från HD ska, utöver NJA 1998 s. 873, nämnas NJA 2000 s. 712, 

NJA 2007 s. 349 och NJA 2013 s. 909. Se även Högsta domstolens avgöranden av den 18 

maj 2016 i mål nr T 6224-14 och T 3852-14. 
203 Väcks en skadeståndstalan utifrån allmänna skadeståndsrättsliga regler gäller inte den 

speciella preskriptionstiden, se NJA 2013 s. 909. Angående den upphandlande myndighetens 

agerande se numera också Högsta domstolens avgörande i T 3852-14. 
204 Se NJA 1998 s. 873. Se även NJA 2000 s. 712 och NJA 2007 s. 349. 
205 NJA 1998 s. 873. 
206 Högsta domstolens avgörande i mål T 6224-14, punkt 19 i domen. 
207 I detta sammanhang kan också nämnas Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i HFD 

2012 ref. 28 och HFD 2012 ref. 29. I det förstnämnda fallet ansågs antagandet av ett anbud 
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FL:s tillämplighet vid ärenden rörande offentlig upphandling, att flera av 

lagens bestämmelser endast gällde då ett ärende innefattade 

myndighetsutövning. Detta begrepp, konstaterade man vidare, omfattade 

endast ärenden där saken avgjordes ensidigt genom beslut av myndigheten. 

Det kunde därför inte omfatta ärenden som avgjordes genom att myndigheten 

slöt avtal med enskild, varför offentlig upphandling inte utgjorde 

myndighetsutövning.208 Lagrådet gick ännu längre och yttrade att det var klart 

att det inte rörde sig om myndighetsutövning samt att den offentliga 

upphandlingen utgjorde ett ”civilrättsligt förhållande”.209 

Denna något kategoriska ståndpunkt står inte oemotsagd vare sig i doktrinen 

eller i andra förarbeten. I prop. 1972:5, rörande 3 kap. 2 § SkL, uttrycktes 

uppfattningen att myndighetsutövning kan förekomma i vissa 

avtalssituationer där det allmännas avtalsfrihet är begränsad av 

offentligrättsliga normer.210 Reglerna om offentlig upphandling kan med stor 

sannolikhet anses utgöra en sådan begränsning av det allmännas avtalsfrihet. 

I utredningen till en ny förvaltningslag, SOU 2010:29, sades visserligen att 

ärenden om ingående av avtal tillhör den privaträttsliga sfären och faller 

utanför begreppet myndighetsutövning. Samtidigt definierades dock 

myndighetsutövning som ”ett i offentligrättsliga normer grundat 

beslutsfattande, som i väsentlig mån påverkar den enskildes personliga eller 

ekonomiska situation”.211 Formulerat på det senare sättet tycks det vara i 

överensstämmelse med 1972 års proposition, vilket skulle innebära att 

offentlig upphandling kan omfattas av begreppet. 

I doktrinen har hävdats att synen på upphandlingen bör omvärderas i och med 

unionsrättens intåg på området.212 Enligt unionsrätten har leverantörerna 

rättigheter, grundade direkt på unionsrätten, i form av rätt till likabehandling 

och lika tillträde till marknaden. Det allmänna får inte utan vidare begränsa 

dessa rättigheter. Att så är fallet skulle i viss mån kunna ses som att 

leverantörerna står i ett beroendeförhållande till det allmänna. Den grund på 

                                                 
om regelbunden lufttrafik på vissa linjer i norra Sverige, som hade gjorts efter ett offentligt 

anbudsförfarande enligt lufttrafiksförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik inom 

gemenskapen (omarbetning)) utgöra ett offentligrättsligt förfarande som kunde överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol. I det senare fallet ansågs en upphandling av en 

tjänstekoncession (som är undantaget från LOU:s tillämpningsområde) avseende 

caféverksamhet i Malmö högskolas lokaler utgöra ett privaträttsligt förfarande som inte 

kunde prövas av förvaltningsrätt. Högsta förvaltningsdomstolen menade att högskolan 

uppträtt i egenskap av fastighetsägare och att det beslut som fattats avseende antagandet av 

ett av de inkomna anbuden därför var av privaträttslig natur.  
208 Prop. 2006/07: 128, s. 142–143. 
209 Prop. 2006/07:128, s. 143 samt s. 598. 
210 Prop. 1972:5, s. 501. 
211 SOU 2010:29, s. 102. 
212 Warnling-Nerep (2006/07); Örnberg (2014). För en motsatt ståndpunkt se Slavicek 

(2002). Se även SOU 2015:12, s. 88–91 med där gjorda hänvisningar. 
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vilken deras rättigheter vilar är offentligrättslig, dvs. LOU och unionsrätten. 

Därmed skulle den offentliga upphandlingen kunna utgöra 

myndighetsutövning.213 

För att summera denna något brokiga åsiktsflora kan man inledningsvis 

konstatera att en talan om skadestånd vid en offentlig upphandling troligen 

bör ses som privaträttslig enligt svensk nationell rätt. Samtidigt råder delade 

meningar om hur rättsförhållandet mellan den enskilde och det allmänna ska 

kvalificeras vid offentlig upphandling. Troligen lutar det dock åt att 

rättsförhållandet ska ses som ett privaträttsligt rättsförhållande. 

4.2.2 Unionsrätt 

Ser vi frågan ur ett unionsrättsligt perspektiv skulle bedömningen kunna se ut 

på följande sätt. 

Talan mellan leverantören och den upphandlande myndigheten involverar ett 

offentligt organ (utgår vi från). Som sådan kan den omfattas av förordningens 

tillämpningsområde, förutsatt att det offentliga organet inte utövar 

offentligrättsliga maktbefogenheter i det rättsförhållande som talan grundar 

sig på. För att avgöra om så är fallet måste vi undersöka vilka faktorer som 

karaktäriserar rättsförhållandet mellan parterna, föremålet för talan eller på 

vilka rättsregler talan grundas och hur den ska väckas och föras. 

Föremålet för talan i det här fallet är utomobligatoriskt skadestånd, vilket 

omfattas av ”privaträttens område” sådant detta definierats av EU-

domstolen.214 Frågan är om rättsförhållandet mellan parterna ändå skulle 

kunna vara sådant att det innefattar ett utövande av offentligrättsliga 

maktbefogenheter. 

Tar vi utgångspunkt i de riktlinjer EU-domstolen dragit upp i LTU och TIARD 

kan vi säga följande. För att det ska kunna röra sig om ett utövande av 

offentligrättsliga maktbefogenheter måste det offentliga organet ensidigt fatta 

beslut som är bindande för det privata rättssubjektet. Det offentliga organet 

behöver antagligen också vara tvunget att utöva ett visst tvång mot 

leverantören (t.ex. att ingåendet av avtal är obligatoriskt). Det ska också röra 

sig om utövande av rättigheter som går utöver vad som gäller för enskilda.  

I vissa fall kan man säga att den offentliga upphandlingen präglas av 

ensidighet. Själva tilldelningsbeslutet innebär t.ex. ett ensidigt 

beslutsfattande, likaså gör ett beslut att avbryta en upphandling. Att säga att 

den upphandlande myndigheten utövar någon form av tvång gentemot 

                                                 
213 Örnberg (2014), s. 303–304. 
214 Jfr EU-domstolens konstaterande i Sonntag. 
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leverantören tycks dock långsökt. Visserligen uppställer den upphandlande 

myndigheten vissa krav som leverantören måste uppfylla för att få sitt anbud 

beaktat, men det är upp till leverantörens fria vilja om denne vill inkomma 

med ett anbud och utsätta sig för denna granskning. Det tycks också långsökt 

att tala om något indirekt ekonomiskt tvång liknande det som förekom i LTU. 

Vidare verkar det inte röra sig om ett utövande av rättigheter som går utöver 

vad som gäller för enskilda, utan snarare tycks den upphandlande 

myndigheten ålagd fler skyldigheter än en enskild i en motsvarande situation. 

De regler på vilka talan grundas är offentligrättsliga till sin natur215 men talan 

ska väckas vid allmän domstol. 

En samlad bedömning utifrån det ovanstående tycks tala för att talan ska 

kvalificeras som privaträttsligt och att den därmed omfattas av 

förordningen.216 Slutsatsen är alltså samma som för svensk nationell rätt, även 

om myndighetens bundenhet vid offentligrättsliga normer i den nationella 

rätten kunde anses tala för att det rörde sig om myndighetsutövning. 

                                                 
215 Detta kan dock endast sägas om reglerna i LOU. Grundas skadeståndstalan på allmänna 

skadeståndsrättsliga principer är detta inte längre fallet.  
216 I SOU 2014:51 diskuterades domsrättsfrågan för svenskt vidkommande vid 

gränsöverskridande gemensamma upphandlingar, med anledning av det nya 

upphandlingsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 

februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. I 

utredningen konstateras att Bryssel I-förordningen kan bli tillämplig när det kommer till att 

avgöra behörig domstol i dessa fall, åtminstone när det gäller tvister rörande 

avtalsförhållanden eller utomobligatoriskt skadestånd, se SOU 2014:51, s. 156 samt 146. 

Någon diskussion rörande kvalificeringen av dessa förhållanden förekom dock inte. 
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5 Sammanfattande slutsatser 

5.1 Den nationella uppfattningen 

Distinktionen mellan offentlig rätt och privaträtt, såg vi, är relativt vag i 

svensk nationell rätt. Några egentliga riktlinjer för att avgöra om ett visst 

rättsförhållande är privaträttsligt eller offentligrättsligt har inte utvecklats. 

Möjligen kan viss ledning hämtas från uppdelningen av normgivningsmakten 

i RF, men det är samtidigt oklart vilket genomslag den distinktion som görs 

där har i den övriga nationella rätten. 

Definitionen av myndighetsutövning kan användas för att i någon mån 

avgränsa kärnan i den offentliga förvaltningen. Ett rättsförhållande som 

kännetecknas av myndighetsutövning, kunde vi konstatera, kan med största 

sannolikhet inte vara privaträttsligt. Detta innebär dock ingen generell 

avgränsning av den offentliga rätten i relation till privaträtten. Det kan 

tilläggas att det dessutom råder delade meningar om vad som ska omfattas av 

begreppet myndighetsutövning och definitionen av begreppet är i viss mån 

beroende av en distinktion mellan offentlig rätt och privaträtt. 

5.2 Tolkningen av ”privaträttens område” 

Vi såg också att EU-domstolens tolkning av begreppet ”privaträttens område” 

i flera avseenden problematiseras. De vaga riktlinjer domstolen uppställt för 

den autonoma tolkningen är problematiska. Att förordningens 

tillämpningsområde kan komma att styras av politiska hänsynstaganden är 

inte önskvärt. Hänvisningen till allmänna principer bland medlemsstaternas 

rättsordningar är också tämligen vag, vilket kan leda till att domstolslandets 

lag kommer att bli vägledande när den nationella domstolen undersöker 

förordningens tillämplighet. Detta skulle kunna underminera den 

förutsebarhet som förordningen är avsedd att främja genom att dess 

tillämplighet kommer att variera från medlemsstat till medlemsstat.  

Vidare konstaterade vi att den unionsrättsliga definitionen inte utesluter fall 

där det offentliga organet har ålagts skyldigheter vilka går utöver vad som 

gäller för enskilda. Detta innebär att den unionsrättsliga definitionen i viss 

mån kan skilja sig från den svenska (jfr nedan), även om det är oklart om det 

innebär en stor skillnad i förhållande till rättsuppfattningen i andra 

medlemsstater. 

Vi såg också att även om EU-domstolen valt att tolka begreppet ”privaträttens 

område” utifrån en subjektsteori, så undgår den troligen det cirkulära 
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resonemang som i någon mån präglat denna teori. Å andra sidan innebär EU-

domstolens fokus på det offentliga organets utövande av offentligrättsliga 

maktbefogenheter att privaträttens område tycks kunna omfatta vissa 

förhållanden vilka skulle kunna ses som offentligrättsliga.  

5.3 De särskilda fallen 

När vi studerade de särskilda fallen ovan (återkravet avseende studiemedel 

och skadeståndet vid en offentlig upphandling) såg vi att det finns vissa 

skillnader mellan ett svenskt nationellt synsätt och EU-domstolens. I inget av 

fallen ansågs (med viss tveksamhet) frågan enligt en svensk uppfattning 

utgöra ett utövande av offentligrättsliga maktbefogenheter i betydelsen 

myndighetsutövning. Men vi såg att det fanns goda skäl att anta att EU-

domstolen skulle nå den motsatta uppfattningen i fallet rörande återkravet 

avseende utbetalt studiemedel. Beträffande skadeståndet vid den offentliga 

upphandlingen tycks bedömningen vara den samma i båda fallen. 

Att en talan som enligt nationell rätt ses som privaträttslig enligt Bryssel Ia-

förordningen blir att betrakta som offentligrättslig är givetvis lite olägligt. 

Samtidigt är det möjligen mer problematiskt när vi har en fråga som enligt 

svensk rätt bedöms som offentligrättslig men som ses som privaträttsligt 

enligt Bryssel Ia-förordningen. Det nationella offentligrättsliga intresset i 

saken innebär att domsrätt för en annan medlemsstats domstolar är mindre 

önskvärd. Omvänt kan man tänka sig att den domstol som blir behörig skulle 

kunna sakna rättskipningsintresse p.g.a. talans offentligrättsliga karaktär. I 

fallet med skadeståndet vid offentlig upphandling såg vi att det fanns vissa 

skäl att betrakta den offentliga upphandlingen som myndighetsutövning, inte 

minst för att den upphandlande myndigheten i förfarandet var bunden av vissa 

offentligrättsliga normer. I denna situation är myndigheten ålagd skyldigheter 

som går utöver vad som gäller för privata rättssubjekt. Ett sådant förhållande 

tycks dock inte omfattas av EU-domstolens syn på utövande av 

offentligrättsliga maktbefogenheter. 

5.4 Avslutningsvis 

Det problemområde som diskuterats i uppsatsen, mötet mellan svensk 

nationell rätt och unionsrätt i den svenska internationella processrätten, är 

mycket intressant och vad som sagts ovan är knappast uttömmande. Ämnet 

är komplicerat och kräver att hänsyn tas till många skilda rättsområden. Vissa 

aspekter av frågan har inte kunnat diskuteras här, exempelvis dess relation till 

de folkrättsliga reglerna om statsimmunitet och frågor om tillämplig lag.  
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