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Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen behandlas lagvalsfriheten beträffande icke-nationella 

regler och regelverk i den europeiska gemenskapens nationella domstolar 

och i internationella skiljeförfaranden. Avsikten är att utreda om parter i 

internationella kommersiella avtal kan välja annan lag än en stats lag som 

tillämplig rätt. Icke-nationella regler eller regelverk samlas ofta under 

beteckningen lex mercatoria. Det finns ingen enhetlig definition av lex 

mercatoria, men den kan beskrivas som en regelmassa med annat ursprung 

än nationell lagstiftning, som har skapats av det internationella 

handelssamfundet för att fylla den gränsöverskridande handelns behov av en 

harmoniserad internationell reglering. Privata kodifieringar av avtalsrättsliga 

principer, Unidroit Principles of International Commercial Contracts och 

Principles of European Contract Law, har karaktäriserats som en modern 

formulering av lex mercatoria. Utgivningen av principerna har återupplivat 

debatten om lex mercatoria. Lex mercatoria är kontroversiell och har 

ifrågasatts från ideologisk, teoretisk och praktisk synpunkt. I den här 

uppsatsen diskuteras lex mercatoria från ett pragmatiskt perspektiv. Det 

innebär att lex mercatoria undersöks utifrån frågan om den kan fungera som 

en metod för att avgöra internationella kommersiella tvister. I den 

europeiska gemenskapens nationella domstolar är 1980 års Romkonvention 

om tillämplig lag för avtalsförpliktelser det instrument som styr parters 

lagvalsfrihet. Det kan konstateras att den vedertagna tolkningen av 

Romkonventionens art. 3 inte medger val av annan lag än en stats lag. För 

närvarande pågår en omvandling av Romkonventionen till en förordning, 

Rom I-förordningen. Under lagstiftningsarbetet har i syfte att stärka 

partsautonomin en utvidgad lagvalsfrihet övervägts. I uppsatsen granskas 

hur lagvalsfriheten beträffande icke-nationella regler och regelverk har 

utformats i de förordningsförslag som hittills lagts fram under 

lagstiftningsarbetet.  Lagvalsfriheten inom internationella skiljeförfaranden 

är betydligt större än vid nationella domstolars tvistelösning. Uppsatsens 

undersökning av internationella skiljeförfaranden visar att parter väljer 
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internationella handelssedvänjor, allmänt erkända rättsprinciper eller 

Unidroit Principles och att dessa tillämpas av skiljemän. Lagar och regler 

för internationella skiljeförfaranden medger tillämpning av de materiella 

regler och lagvalsregler som parter och skiljemän anser bäst lämpade för att 

lösa tvisten. Internationell skiljedomspraxis visar att icke-nationella regler 

och regelverk kan fungera som ett alternativ till tillämpning av nationella 

lagar för att avgöra gränsöverskridande kommersiella tvister. Nationella 

domstolar inom gemenskapen har enligt nuvarande lagvalsregler ingen 

möjlighet att tillämpa annan rätt än en stats lag. Med hänsyn till detta bör 

parter som vill frigöra sitt avtal från tillämpning av lagvalsregler och 

nationell lag till förmån för icke-nationella regler eller regelverk, överväga 

tvistelösning genom ett internationellt skiljeförfarande. 
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Förord 
 
Under mina studier vid Utrechts universitet i Nederländerna diskuterades en 

harmoniserad europeisk civilrätt. I kursen European Private Law kom jag i 

kontakt med Unidroit Principles of International Commercial Contract Law 

och Principles of European Contract Law. Dessa privata regelsamlingar 

framhölls som ett alternativ till tillämpning av nationella lagar. Under mina 

tidigare studier i internationell privaträtt på juriskandidat programmet i 

Lund hade jag inte konfronterats med frågan om avtalsparter kan göra ett 

giltigt lagval av icke-nationell rätt. Ur detta föddes frågeställningen om 

parter till ett internationellt kommersiellt avtal kan välja icke-nationella 

regler och regelverk som tillämplig lag i en civilrättslig tvist. Ämnet tilltalar 

mig genom dess inneboende behov av kreativa förhållningssätt och 

lösningar, dessutom förenar det avtalsrättsliga och processrättsliga frågor, 

rättsområden som särskilt intresserat mig under hela juristutbildningen.  

 

Jag vill ta tillfället att tacka Professor Katharina Boele-Woelki vid Utrechts 

Universitet för inspiration, Karol Nowak vid Raoul Wallenberg Institute, 

både som föreläsare i processrätt vid juridiska fakulteten i Lund och för 

handledarskap och stöd i mitt uppsatsarbete, samt min mormor Eva 

Wingmark, jur. kand vid Stockholms Universitet 1940, som förmedlat en 

stor kärlek till juridiken.   
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1 Inledning 
 

När det uppkommer en tvist med anledning av ett kommersiellt avtal med 

internationell karaktär uppstår en fråga om lagval, ett så kallat 

kollisionsrättsligt problem. Det centrala problemet är att fastställa enligt 

vilket lands lag de materiella tvistefrågorna ska lösas. De internationella 

privaträttsliga regler som tillämpas för att fastställa enlig vilken rättsordning 

tvisten ska lösas brukar benämnas kollisionsregler eller lagvalsregler. 

Lagvalsreglerna löser således inte själva tvistefrågorna, utan begränsas i 

princip till att avgöra enligt vilket lands lag frågorna ska lösas. Under de 

senaste årtiondena har den lagvalsregler kommit att kritiseras. Alternativa 

metoder för lagval har diskuterats. Ett stort intresse har riktats mot en 

framväxande internationell handelssedvana, lex mercatoria. Successivt har 

lex mercatoria utmanat nationella lagars hegemoni som tillämplig lag. 

Tillkomsten av kodifierade regler och principer inom avtalsrättens område, 

Unidroit Priciples of International Commercial Contracts, Unidroit 

Principles, och Principles of European Contract Law, PECL, har gett förnyat 

incitament till diskussionen om lex mercatoria som ett alternativ till 

nationell lag.  Den här uppsatsen undersöker den internationella 

privaträttsliga regleringen av lagval inom tvistelösning i nationella 

domstolsförfaranden och i internationella skiljeförfaranden med avsikt att 

utreda om parter kan välja tillämpning av icke-nationella regler eller 

regelverk inom dessa tvistelösningsformer och hur lagvalsfriheten påverkas 

av processformen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

1.1.1 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka om parter i en internationell kommersiell 

avtalsrelation kan välja icke-nationella regler eller regelverk som tillämplig 
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lag för sitt avtal, samt om annan lag än en stats lag kan fylla funktionen av 

avtalsstatut i praktisk tvistelösning vid nationell domstol och inom 

internationella skiljeförfaranden. Avsikten är därför att undersöka dels hur 

europeiska nationella domstolar ställer sig till ett lagval av annan rätt än en 

stats lag, dels hur en partshänvisning till icke-nationella regler eller 

regelverk behandlas inom ramen för internationella skiljeförfaranden.  

 

Den huvudsakliga frågeställningen i den här uppsatsen är om parter i 

internationella kommersiella avtal kan välja icke-nationella regler eller 

regelverk som tillämplig lag för sitt avtal. Parter har i princip möjlighet att 

välja att en eventuell framtida tvist dem emellan ska avgöras av domstol 

eller avtala om att tvistefrågor ska avgöras genom ett skiljeförfarande. I 

uppsatsen undersöks hur lagvalsfriheten både i nationella domstolar inom 

den europeiska gemenskapen och i internationella skiljeförfaranden ser ut.   

 

För att kunna besvara frågeställningen behövs en generell förståelse för vad 

som avses med icke-nationella regler eller regelverk. Icke-nationella regler 

eller regelverk som generella rättsprinciper, transnationell handelssedvana, 

Unidroit Principles of International Contract Law och Principles of 

European Contract Law, hänvisas ofta gemensamt till som lex mercatoria. I 

kapitel 3 diskuteras lex mercatorias innehåll och källor, om lex mercatoria 

kan fungera som tillämplig lag, samt om Unidroit Principles of International 

Commercial Contracts och Principles of European Contract Law är lex 

mercatoria.     

 

I uppsatsens kapitel 3 utreds huruvida parter till ett internationellt 

kommersiellt avtal kan välja tillämpning av icke-nationella regler eller 

regelverk i en civilprocess vid europeisk domstol. Inom den Europeiska 

gemenskapen är Romkonventionen det instrument som styr lagvalsfriheten i 

gränsöverskridande kontraktssituationer, varför stor vikt fästs vid att 

redogöra för och analysera hur konventionen reglerar parters lagval. Även 

lagvalsfriheten i den planerade Rom I-förordningen behandlas. Vid ett 

ikraftträdande av Rom I-förordningen kommer den att ta över 

 6



Romkonventionens roll och dess lagvalsregler kommer att avgöra om parter 

kan välja icke-nationella regler eller regelverk som tillämplig lag. Uppsatsen 

granskar hur lagvalsfriheten har reglerats i de förslag som lagts fram i 

lagstiftningsarbetet samt vilka överväganden gemenskapslagstiftaren har 

gjort.  

 

Efter att lagvalsfriheten i Romkonventionen har utretts går uppsatsen vidare 

till att i kapitel 4 behandla hur domstolar förhållit sig till icke-nationell rätt, 

utanför tillämpning av Romkonventionen Den domstolspraxis som 

behandlas rör inte tillämpningen av Romkonventionens lagvalsregler, utan 

gäller tillämpning av icke-nationella regler och regelverk utanför 

konventionens reglering. Även lagvalsregler i andra internationella 

konventioner på den internationella privaträttens område undersöks i 

jämförande syfte. Främst 1994 års Inter-American Convention on the Law 

Applicable to International Contracts, Mexikokonventionen, som är den 

senaste konventionen på området, är av intresse. Lagvalsfriheten inom 

internationella skiljeförfaranden behandlas därefter.  Syftet är att utreda 

huruvida parter till ett internationellt kommersiellt avtal kan välja icke-

nationella regler eller regelverk inom ramen för ett internationellt 

skiljeförfarande. Avsikten i kapitel 4 är också att jämföra om lagvalsfriheten 

påverkas av parternas val av processform, det vill säga om lagvalsfriheten 

vid nationell domstol skiljer sig från lagvalsfriheten i internationella 

skiljeförfaranden. Vid tvistelösning genom skiljeförfarande är möjligheten 

att få skiljedomen verkställd betydelsefull. Således undersöks huruvida 

europeiska domstolar verkställer skiljedomar baserade på icke-nationella 

regler eller regelverk.  

 

Avslutningsvis ägnas kapitel 5 i uppsatsen åt hur de parter som önskar 

tillämpning av icke-nationella regler eller regelverk kan gå tillväga för att 

frigöra sitt avtal från tillämpning av nationella lagregler. Syftet är att 

analysera hur en internationalisering av ett gränsöverskridande kommersiellt 

avtal kan uppnås, samt att uppmärksamma olika skäl för parter att välja 

tillämpning av internationella regler eller regelverk. 
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1.1.2 Frågeställningar 
     

• Vilken lagvalsfrihet har parter att välja icke-nationella regler och 

regelverk, inom ramen för europeiska domstolars tvistelösning och 

inom ramen för internationella skiljeförfarande? 

• Vad är lex mercatoria, vilket innehåll och vilka källor har den? 

• Kan lex mercatoria fungera som tillämplig lag för internationella 

kommersiella avtal? 

• Är Unidroit Principles of International Commercial Contracts och 

Principles of European Contract Law en del av lex mercatoria? 

• Kan parter välja icke-nationella regler och regelverk som tillämplig 

lag enligt Romkonventionens art. 3.1? 

• Hur regleras lagvalsfriheten i den föreslagna Rom I-förordningen på 

nuvarande stadium i lagstiftningsprocessen? 

• Hur har domstol sett på tillämpning av icke-nationella regler eller 

regelverk utanför Romkonventionens reglering? 

• Hur regleras lagvalsfriheten i andra konventioner i jämförelse med 

Romkonventionen?  

• Hur regleras lagvalsfriheten i lagar och regler för internationella 

skiljeförfaranden?    

• Tillämpas icke-nationella regler och regelverk inom 

skiljeförfaranden? 

• Skiljer sig parters lagvalsfrihet i internationella skiljeförfaranden 

från lagvalsfriheten i europeisk domstol?  

• Hur ställer sig nationell domstol till verkställighet av en skiljedom 

baserad på icke-nationella regler och regelverk?   

• Hur kan de parter som så önskar ”internationalisera” sitt avtal? 
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1.2 Avgränsningar 
 

Partsautonomi kan i internationellt privat- och processrättsliga sammanhang 

även innefatta möjligheten för parter i internationella transaktioner att välja 

inte enbart lag utan även det forum som ska avgöra en eventuell tvist. 

Endast partsautonomin beträffande lagvalsfrihet behandlas, autonomin att 

välja forum faller utanför uppsatsens syfte. Det är parters möjlighet att göra 

ett genuint lagval av icke-nationella regler eller regelverk undersöks. Även 

frågan om vilken form av lag som kan utgöra avtalsstatut i avsaknad av 

parters lagval faller utanför uppsatsens ramar. Vidare begränsas uppsatsen 

till att omfatta internationella kommersiella avtal. Från framställningen 

utelämnas följaktligen lagvalsfrågor som rör avtal som innehåller element 

av konsumentavtal eller individuella anställningsavtal. Vad som kvalificeras 

som ett internationellt avtal är inte föremål för särskild analys. 

 

Uppsatsens avsikt är inte att göra en komparativ undersökning av 

partsautonomi i olika rättsordningar. Det har inte heller varit lämpligt att, 

med hänsyn till lagvalsfrågors gränsöverskridande karaktär, göra en strikt 

begränsning till vissa rättsordningar Uppsatsens tyngdpunkt ligger dock på 

lagvalsfriheten inom den Europeiska gemenskapen. Ett stort utrymme ägnas 

1980 års Romkonvention som det styrande instrumentet inom gemenskapen. 

Den domstolspraxis som behandlas är i princip europeisk. Internationella 

skiljeförfaranden utmärker sig naturligtvis som framförallt internationella. 

En viss avgränsning har dock gjorts genom att den lagstiftning som 

behandlas är europeisk och genom att praxis rörande verkställighet av 

skiljedomar har begränsats till europeiska domstolsavgöranden.      

 

1.3 Metod 
 

Den traditionella juridiska metoden har varit utgångspunkt för det här 

arbetet. Att den svenska rättskälleläran anlitas är särskilt tydligt i kapitel 3, 
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men de traditionella rättskällorna har legat till grund även för övriga kapitel 

i uppsatsen. Vilken ställning respektive rättskälla intar i förhållande till 

varandra och huruvida de överhuvud utgör en rättskälla varierar i olika 

nationella rättsystem. Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera det 

juridiska ramverk som är tillämpligt på lagval inom internationella 

kommersiella avtal.   Det görs med hjälp av de rättskällor som är relevanta 

genom att de påverkar lagstiftande och framförallt dömande instanser i deras 

val av regler som tillämpas på konkreta juridiska frågor.  

 

De rättskällor som har använts innefattar lagstiftning, konventioner, 

lagstiftarens överväganden i form av grönböcker och annan kommunikation 

mellan EU-kommissionen och andra instanser på gemenskaps- och nationell 

nivå, Romkonventionens officiella tolkningsprotokoll och svenska 

förarbeten, domstolspraxis och doktrin. Med anledning av ämnets 

gränsöverskridande karaktär har även icke-nationella källor som 

internationella skiljedomar och lex mercatoria använts.  

 

Studiet av original- och primärkällor från det land man undersöker kan inte 

uppfattas som ett absolut krav. När ett arbete är inriktat på ett visst område 

där flera rättsordningar undersöks kan det vara godtagbart att förlita sig på 

sekundära källor.1 I den utsträckning som det har varit möjligt, med 

avseende på språkbarriärer och tillgänglighet, har primära källor anlitats. 

Vad gäller den skiljedomspraxis som behandlas är källorna, Yearbook of 

International Commercial arbitration, Journal de droit international, 

International Law Report och www.unilex.info.  

 

1.4 Terminologiska anmärkningar 
 

Icke-nationella regler och regelverk, lex mercatoria, internationell 

handelsrätt och transnationella regler används växelvis i uppsatsen. 

                                                 
1 Michael, Bogdan, Komparativ rättskunskap, Stockholm 1993, s. 45. 
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Begreppen avser att benämna alla typer av regelverk, regler, principer och 

sedvana som kan samlas under beteckningen icke-nationella i den meningen 

att de inte härstammar från en nationell lagstiftare, även om samma regler 

eller principer kan återfinnas i en nationell rättsordning.  Vissa författare har 

valt att tala om lex mercatoria som en samlingsbeteckning för dessa regler. 

Andra författare talar om lex mercatoria som en doktrin eller en metod.  Det 

är utifrån frågan om parter med bindande verkan kan välja icke-nationell rätt 

som tillämplig lag på ett internationellt kommersiellt avtal som begreppen 

används i denna uppsats. I den kontexten är icke-nationella regler och 

regelverk det föredragna uttrycket. Lex mercatoria och transnationella regler 

eller liknande uttryck används när det är relevant att ansluta till samma 

terminologi som uppsatsens källor använder.   

 

Vad som är ett internationellt avtal kan definieras på många sätt. Olika 

definitioner förekommer i konventioner och doktrin. För en analys och 

definition av vad som utgör ett internationellt avtal får hänvisas till doktrin 

som specifikt behandlat frågan.2 För den här uppsatsens syfte är en enkel 

bestämning av ett internationellt avtal, ett avtal som har anknytning till mer 

än ett land. 

 

Skapandet av legala regler av affärsmän och handelsorganisationer lämpliga 

för handelns intresse är känt som självreglering. Det finns flera former av 

självreglering, det kan vara en spontan process genom upprepning av 

handelspraktik som kan utvecklas till sedvana och det kan vara en medveten 

utveckling genom exempelvis handelsorganisationers unifiering av regler.3 

Självreglerande avtal är kontrakt som avser att styras enbart genom 

avtalsvillkor.4   

 

                                                 
2 Se t.ex. Peter, Nygh, Autonomy in International Contracts, Oxford 1999, s 46- 52; G. 
Gregory Letterman, Unidroit´s Rules in Practice: Standard International Contracts and 
Applicable Rules”, Haag 2001, s. 67; se även; Filip, De Ly, International Business Law and 
Lex Mercatoria, Nederländerna 1992, s. 21-49, som dock använder begreppet 
transnationalitet.   
3 Ana, M, López Rodríguez, Lex Mercatoria and the Harmonization of Contract Law in the 
EU, Danmark 2003, s. 50.  
4 De Ly, a.a., 1992, s. 60 f. 
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2 Icke-nationella regler och 
regelverk som tillämplig lag 

2.1 Inledning 
 

Det här arbetets övergripande frågeställning är om parter kan välja icke-

nationella regler eller regelverk som tillämplig lag för internationella 

kommersiella avtal i europeiska civilprocesser och i internationella 

skiljeförfaranden. I kapitel 3 och 4 undersöks hur lagvalsfriheten i domstols- 

och skiljeförfarande är utformad. Frågan om parter kan välja icke-nationell 

rätt följs naturligt av frågan vilka dessa icke-nationella regler och regelverk 

är. Under de senaste årtiondena har ett stort intresse riktats mot en 

framväxande internationell handelssedvana, lex mercatoria. Lex mercatoria 

kan beskrivas som en regelmassa med annat ursprung än nationell 

lagstiftning, som har skapats av det internationella handelssamfundet för att 

fylla den gränsöverskridande handelns behov av en internationell reglering. 

I det här kapitlet behandlas lex mercatoria utifrån frågeställningen om en 

internationell handelsrätt kan fungera som tillämplig lag för internationella 

kommersiella avtal. Först görs en ansats att definiera vad lex mercatoria är 

och att redogöra för lex mercatorias källor. Sedan följer en diskussion om 

några av de teorier som kringgärdar begreppet lex mercatoria.  Under senare 

år har privata kodifieringar på avtalsrättens område skapats och publicerats. 

I det här kapitlet behandlas privata regelverk som Unidroit Principles of 

International Commercial Contracts (Unidroit Principles) och Principles of 

European Contract law (PECL). Regelverken är intressanta ur ett 

lagvalsperspektiv eftersom de bland annat är avsedda att tillämpas direkt på 

avtal när parter uttryckligen kommit överens om deras tillämpning, De kan 

även tillämpas när parterna avtalat om tillämpning av lex mercatoria. I det 

senare fallet uppstår frågan om Unidroit Principles och PECL ska anses vara 

och tillämpas som lex mercatoria.   

   

 12



2.2 Lex mercatoria 

2.2.1 Lex mercatorias historiska bakgrund 
 

Många författare menar att lex mercatoria har sina rötter i den medeltida 

handelsrätten. Likheterna mellan dagens lex mercatoria och medeltidens 

handelsrätt framhålls särskilt av Clive Schmitthoff. Den medeltida lex 

mercatoria är en kosmopolitisk köpmannarätt baserad på sedvana och 

tillämpad på transnationella tvister av marknadstribunaler i olika europeiska 

handelscentra.5 Uppluckringen av den medeltida internationella 

handelsrätten förklaras av nationalstaternas framväxt. Den traditionella 

lagvalsmetoden innebär att ett avtal som har anknytning till mer än ett land 

underkastas lagen i ett visst land.6 Lagvalsmetoden kan ses som en följd av 

nationalstaternas utvecklig och det åtföljande behovet av att hänföra 

internationella problem till ett givet nationellt rättssystem.7 Metoden går 

tillbaka till Friedrich Carl von Savigny som ansåg att den internationella 

privaträttens uppgift var att knyta varje legal relation till ett visst 

rättsystem.8 Det som vissa författare benämner som ”den nya lex 

mercatoria” kan förklaras som ett resultat av handelssamfundets 

                                                 
5 Filip, De Ly, International Business Law and Lex Mercatoria, Nederländerna 1992, s. 15. 
6 Olika uttryck används i doktrin; ”traditional conflict of law approach”, De Ly, a.a., 1992, 
s. 57, och Jarrod, Weiner, Globalisation and the Harmonization of Law., Storbritannien 
1999, s. 160; Klaus, Peter, Berger, The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, 
Storbritannien 1999, s. 78, använder ”the classical conflict of laws-doktine”, och “the 
traditional conflict of laws-doktrine, s. 79, benämningen “traditional private international 
law doctrine” förekommer bl.a. i Berger, a.a., 1999, s. 42 och i Ana, M., López Rodríguez, 
Lex Mercatoria and Harmonization of Contract Law in the EU, Danmark 2003, s. 32.  
Flera författare hänvisar till den tradition som går tillbaka på Friedrich Carl Von  Savignys 
teori om att alla rättsliga relationer har ett naturligt säte i ett lands lag, ”the tradition of 
conflict of law as developed by Von Savigny”, De Ly, a.a., 1992, s.73; se även Berger, a.a., 
1999, s. 10 f.;López Rodríguez, a.a., 2003, s. 32.  Gemensamt för dessa engelska 
beteckningar är i min mening att de syftar till att beskriva det sätt som under lång tid 
använts för att lösa frågan om vilka regler som ska tillämpas för att lösa en materiell tvist 
genom att utpeka en nationell lag som den tillämpliga lagen, för att i ett andra led tillämpa 
den lagens materiella regler. I sammanhanget diskuteras alternativa lagvalsmetoder, 
”alternative choice-of-law approaches”, se t.ex. Friedrich, K., Juenger, “The Problem with 
Private International Law”. I: Private Law in the International Arena (red. Jürgen 
Basedow), Haag 2000, s. 305. 
7 De Ly, a.a., 1992, s. 8; Ana, M., López Rodríguez, Lex Mercatoria and Harmonization of 
Contract Law, Köpenhamn 2003, s.86- 90. 
8 Friedrich, K., Juenger, “The Problem with Private International Law”. I: Private Law in 
the International Arena (red. Jürgen Basedow), Haag 2000, s 292 f.. 
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ansträngning att skapa ett internationellt och uniformt rättsligt ramverk för 

internationell handel.9 Synen på en medeltida handelsrätt som föregångare 

till dagens lex mercatoria delas inte av alla. Filip De Ly anser att det inte 

finns tillräckliga bevis för att den medeltida köpmannarätten är en 

föregångare till dagens lex mercatoria.10 Dagens lex mercatoria, skapad av 

handelsmän och fristående från nationell rätt, har under 1900-talet vuxit 

fram genom standardavtal, handelsbruk, handelns självreglering inom olika 

branscher och genom internationella skiljeförfaranden.11  

 

2.2.2 Definition av lex mercatoria och lex 
mercatorias källor 
 

Det finns ingen enhetlig definition av lex mercatoria. I stället finns i princip 

lika många uppfattningar om lex mercatoria som det finns författare som 

behandlat ämnet. Hur lex mercatoria definieras inverkar på uppfattningen 

om den överhuvud existerar och vilken funktion den kan ges.12 En viss 

enighet om vad lex mercatoria inte är har uppnåtts. Lex mercatoria är inte 

nationell lagstiftning, utan snarare ett icke-nationellt system av principer och 

regler allmänt accepterade i internationell handel.13

 

Frågan om vilka lex mercatorias källor är har inget givet svar. Källorna är 

beroende av hur lex mercatoria definieras.14 Kodifierade bruk och 

internationella konventioner kan ses som formella delar av lex mercatoria, 

genom att de har godkänts av nationell lagstiftare och kan upprätthållas.15 

Lex mercatoria kompletteras med allmänna rättsprinciper och regler skapade 

inom den internationella handeln. Ett flertal listor har producerats som avser 

att samla lex mercatorias varierade källor i en enda uppsättning regler och 

                                                 
9 López Rodríguez, a.a. 2003, s. 89. 
10 De Ly, a.a., 1992, s. 19 f.. 
11 López Rodríguez, a.a., 2003, s. 89. 
12 Peter, Nygh, Autonomi in International Contracts,  Storbritannien 1999, s. 177. 
13 Jan, Ramberg, International commercial Transactions, Stockholm 2004, s. 20. 
14 Lópes Rodríguz, a.a., 2003, s. 90. 
15 Jarrod, Wiener, Globalization and the Harmonization of Law, Storbritannien 1999, s. 
163. 
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principer. I många fall kan listor över generella rättsprinciper och regler 

återfinnas som en integrerad del av en akademisk studie. Berthold Goldman 

och Clive Scmitthoff har inkluderat samanställningar av internationella 

kommersiella principer i sina arbeten.16 Lord Justice Mustill har 

kompletterat och utvecklat dessa listor.17 Källorna för dessa principer är 

uniforma lagar och konventioner, handelsbruk och sedvänja, standardavtal, 

gemensamma rättsprinciper i handelsnationer framtagna genom komparativ 

analys, internationella organisationers regler och rapporterade 

internationella skiljedomar.18 De Ly noterar i princip samma källor. Den 

internationella affärsrättens betydande källor är allmänna villkor, 

handelsbruk, olika former av självreglering i form av branschregler och 

standardiserade avtalsvillkor, skiljedomspraxis och internationella 

konventioner.19 Det är också möjligt att göra en åtskillnad mellan källor och 

element. Eftersom lex mercatoria är sedvanerätt kan enligt ett synsätt enbart 

sedvana vara källa. Andra regler är element av lex mercatoria och måste ha 

sitt ursprung i sedvana oavsett om de kommit till uttryck i handelsbruk, 

konvention eller modell lag.20 Den sistnämnda kategorin skapas av 

organisationer som United Nations’ Commission on International Trade 

Law (UNICITRAL). Inom UNICITRAL pågår ett arbete med att 

harmonisera olika regelsystem genom både modellagar och konventioner.21 

Förarbetet till United Nations Convention on Contracts for the International 

Sales of Goods (CISG) skedde inom ramen för UNICITRAL.22 CISG kan 

lyftas fram som ett exempel på svårigheten att definiera vad som är lex 

                                                 
16 Klaus, Peter, Berger, The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, Storbritannien 
1999, s. 210-216. 
17 Lord Justise Mustill, “The New Lex Mercatoria.: The first twenty-five years. I: Liber 
Amicorum for the Rt. Hon. Lord Wilberforce  (red. Maarten Bos och Ian Brownlie), Oxford: 
Claredon Press, 1987, s 174-177. Listan har återgivits i förkortad form i Wiener, a.a., 1999, 
s. 163-164.  
18 Wiener, a.a., 1999, s. 164. 
19 De Ly, a.a., 1992, s. 133-203, 318. 
20 Jämför, López Rodríguez, a.a., 2003, s. 100 f. 
21 UNICITRAL har färdigställt ett flertal modellagar som: the Procurement of Goods and 
Construction (1993), the Model Law Incorporating Services Procurement Procedures 
(1994). Inom området för internationella kommersiella skiljeförfaranden har UNICITRAL 
utvecklat Model Law on International Commercial Arbitration (1985) och Arbitration 
Rules (1980), se t.ex. Weiner, a.a., 1999, s 172 f.. 
22 Lars, Gorton, Rättsliga ramar för internationella affärer, Stockholm 2005, s. 32; Lars, 
Gorton och Lea, Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationella köpavtal, 
Danmark 2006, s.86. 
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mercatorias källor. CISG brukar inkluderas i dess källor. Till konventionen 

har ca 70 länder anslutit sig, men inte alla författare godtar CISG som en 

källa. Lex mercatoria kan i strikt bemärkelse begränsas som varande till sin 

natur sedvanerättslig och spontan, vilket skulle innebära att endast allmänna 

principer och okodifierade bruk är källor.23 Vissa författare har en annan 

uppfattning och anser att regler som utvecklats av en internationell 

organisation, som Unidroit Principles of international Commercial Contracts 

inkluderas i lex mercatorias regelmassa.24 Den internationella handelsrättens 

källor består enligt Katharina Boele-Woelki bland annat av internationella 

överenskommelser och modellagar som skapats av organisationer.25 

Unidroit Principles anses av sina upphovsmän utgöra ett uttryck för lex 

mercatoria.26 En av PECL:s omedelbara målsättningar är att tillhandahålla 

internationellt accepterade principer som kan tillämpas direkt som en 

modern lex mercatoria.27 Om Unidroit Principles och PECL är lex 

mercatoria diskuteras i avsnitt 2.2.5.5.  

 

2.2.3 Teorier om lex mercatoria 
 

Dagens lex mercatoria som teori kan tillföras fyra författare som utvecklat 

nya idéer om den internationella affärsrättens källor, Edourard Lambert, 

Clive Schmitthoff, Berthold Goldman och Philippe Kahn.28 Från mitten av 

1900-talet har teorin om lex mercatoria utvecklats av Schmitthoff och 

Goldman, som visade att konceptet accepterats i internationell handel och 

                                                 
23 López Rodríguez, a.a., 2003, s. 100 f.. 
24 Se t.ex. Nygh, a.a., 1999, s. 197, som inkluderar både regler i internationella 
konventioner och andra dokument framtagna av internationella organisationer, oavsett om 
de ratifierats i hög grad eller inte eller om de är avsedda som en konvention eller inte. 
25 Katharina, Boele-Woelki, ”Unification and Harmonization of Private International Law 
in Europé”. I: Private Law in the International Arena, (red. Jürgen Basedow), Haag 2000, 
s. 68.  
26 G., Gregory, Letterman, UNIDROIT’s Rules in Practice: Standard International 
Contracts and Applicable Rules, Haag 2001, s. 68. 
27 Principles of European Contract LawParts I and II (red. Ole Lando och Hugo Beale) 
Haag 2000, s. XXIV. 
28 De Ly, a.a., 1992,  s. 208. 
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tillämpats av skiljenämnder.29 Två sätt att behandla lex mercatoria kan 

urskiljas i litteraturen, ett angreppssätt som betraktar lex mercatoria som 

självstyrande och ett positivistiskt angreppssätt.30 Schmitthoffs och 

Goldmans teorier illustrerar angreppssätten.31 Både Schmitthoffs och 

Goldmans teorier fokuserar på relationen mellan lex mercatoria och 

nationell lag. De har också en gemensam nämnare i att lex mercatorias 

källor anses vara av internationellt ursprung. I Goldmans teori har lex 

mercatoria en självständig karaktär, genom att lex mercatoria är fristående 

från nationella rättssystem. Schmitthoff ser lex mercatoria från en 

positivistisk infallsvinkel. Lex mercatoria är till sitt ursprung en 

transnationell regelmassa, men den existerar och ges effekt genom nationell 

lag.32   

 

2.2.3.1 Lex mercatoria som ett självständigt system 
 

Goldmans uppfattning om lex mercatoria som ett självständigt legalt system 

antyder att den skulle ha sin egen räckvidd, källor, innehåll och tvingande 

regler.33 Uppfattningen om lex mercatoria som ett självständigt regelsystem 

har kritiserats för sin bristfälliga bestämdhet, särskilt beträffande lex 

mercatorias källor och principer, samt för sitt alltför ambitiösa anspråk på 

universell karaktär.34 Ett självständigt legalt system förutsätter att systemet 

är kapabelt att reglera alla aspekter av en internationell kommersiell 

avtalsrelation. Enligt Paul Lagarde existerar ingen enda internationell 

affärsgemenskap, utan ett stort antal subgemenskaper har utvecklat sina 

egna regler. Därför finns inte en enda lex mercatoria, snarare samexisterar 

många leges mercatoriae, vilket utesluter att lex mercatoria utgör ett 

                                                 
29 Se exempelvis Ole, Lando, ”Lex Mercatoria 1985-1996”, I: Festskrift till Stig Strömholm 
(red.Åke Frändbeg, Ulf Göransson, Torgny Håstad), Göteborg 1997, s 568; De Ly, a.a., 
1992, s.  208 ff.. 
30 Wiener, a.a., 1999, s. 161. 
31 Shmitthoff och Goldmans teorier om lex mercatoria är de som framförallt lyfts fram i 
doktrin. Se om Schmitthoffs och Goldmans teorier, Se De Ly, a.a., 1992, s 209-213. 
32 López Rodríguez, a.a., 2003, s. 91. 
33 De Ly, a.a., 1992, s. 272. 
34 Wiener, a.a., 1999 s. 167 
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enhetligt legalt system.35  Problemet med en beskrivning av lex mercatoria 

som ett självständigt system är att lex mercatoria likställs med lag. Lex 

mercatoria kan knappast kallas lag om lag förstås som en statlig befallning 

upprätthållen genom hotet av tvingande sanktion.36 Enligt en hierarkisk 

uppfattning av lag i enlighet med Kelsens rena rättslära och rättspositivistisk 

tradition förefaller Goldmans perspektiv alltför innovativt för att kunna 

accepteras.37 Schmitthoff anser att lex mercatorias källor är av internationell 

karaktär, men de tillämpas med auktoritet från en nationell jurisdiktion. 

Schmitthoffs teori har kritiserats av Filip De Ly som ifrågasätter relevansen 

av att dra en strikt gräns mellan internationella och nationella källor om det 

trots allt är nationell rätt som är tillämplig. Om, som Schmitthoff anser, lex 

mercatoria endast är en gren av nationell rätt i form av en grupp regler 

tillämpliga på internationella affärsproblem uppstår, enligt De Ly frågan om 

varför de skulle vara ensamt tillämpliga.38 Troligen baseras kritiken på att 

värdet i lex mercatoria ligger i idén om en internationell regelmassa som är 

tillämplig på internationella kommersiella legala relationer. De Lys poäng 

torde vara att i förlängningen tillämpas nationell rätt oberoende av om de 

källor som underbygger den kallas nationella eller internationella. 

Internationella regler blir inte tillämpliga i kraft av sig själva eller sitt 

innehåll utan som en del av nationell rätt, följaktligen blir gränsdragningen 

mellan källor som internationella eller nationella mindre betydelsefull. Ana 

M. Rodríguez López framhåller att det som utmärker lex mercatoria är dess 

reglers blandade ursprung i jämförelse med nationella lagregler.39    

 

 

 

                                                 
35 De Ly, a.a., s. 228, som hänvisar till Lagarde, “Approche critique de la lex mercatoria”, 
I: Le droit des relations économiques internationales, Etudes offertes à Berthold Goldman, 
Paris, Litec, 1882, s. 135-146. 
36 Wiener, a.a., 1999, s. 167. 
37 Erik, Nerep, ”Lex Mercatoria and Amiable Composition in International Arbitration- 
Brief Notes”.  I: Festskrift till Jan Ramberg (red. Ulf Bernitz), Stockholm 1996, s. 395. 
38 De Ly, a.a, 1992, s. 269-272,  314 f.. 
39López  Rodríguez, a.a., 2003, s. 143. 
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2.2.3.2 Lex mercatoria som ett internationellt 
handelsbruk 
 

Lex mercatoria kan även likställas med internationellt handelsbruk, som kan 

komplettera den tillämpliga nationella lagen. Även författare som är 

skeptiska till lex mercatoria accepterar att internationellt handelsbruk 

existerar och kan tillämpas av domstolar och skiljenämnder.40    

Internationellt handelsbruk blir tillämpligt genom inkorporering i ett avtal 

eller genom att dessa intagits i den tillämpliga lagen. I en sådan beskrivning 

går möjligheten för parter att frigöra sitt avtal från tvingande nationella 

regler förlorad och lex mercatoria reduceras till ett komplement till nationell 

lag.41 Själva syftet med en uppsättning regler som är fristående från 

nationella rättsordningars reglering omintetgörs om lex mercatoria inte ses 

som någonting mer än kompletterande handelsbruk.42

  

2.2.3.3 Lex mercatoria som tillämplig lag 
 
 

Ytterligare en uppfattning ser lex mercatoria som en regelmassa kapabel att 

fungera som ett alternativ till den annars tillämpliga lagen. Oavsett om lex 

mercatoria är ett genuint legalt system, kan lex mercatoria betraktas från 

synpunkten att den faktiskt uppträder i samma funktion som en lag.43 Lex 

mercatoria har inte bara diskuterats i litteraturen utan har även haft visst 

inflytande på lagstiftning, främst på vissa länders skiljedomslagstiftning och 

på internationella konventioner.44 Det går inte att undkomma slutsatsen att 

teorin om lex mercatoria har påverkat transnationell praktik, internationella 

konventioner, nationella lagar, nationell domstols- och internationell 

skiljedomspraxis.45 Ett praktiskt perspektiv tar i beaktande att lex 

                                                 
40 Nygh, a.a., 1999, s. 179. 
41 López Rodríguez, a.a., s 93 f.. 
42 Nygh, a.a., 1999, s. 179 
43 López Rodríguez, a.a., 2003. s. 109. 
44 De Ly, a.a., 1999. s. 248; Se även nedan, avsnitt 4.3.2 och 4.4. 
45 ibid., s. 286. 
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mercatoria tillämpas av skiljenämnder runt om i världen.46 Framförallt tre 

saker har gjort användning av lex mercatoria möjlig, principen om 

partsautonomi, principen om att avtal ska hållas och nyttjandet av 

skiljeförfarande.47   

 

Ole Lando gör kopplingen mellan teorin om lex mercatoria och juridisk 

funktion. I domstols och skiljeförfarandets dömande verksamhet söks 

lösningar och nya regler kan gradvis utvecklas. I det perspektivet ligger 

tyngdpunkten inte längre på formella rättskällor och uppbyggnaden av ett 

rättsystem, utan på tvistelösning och dom.48 Lex mercatoria är bättre 

beskriven som en metod för tvistelösning än som ett självständigt 

allomfattande rättssystem. Lex mercatoria är då ett alternativ till tillämpning 

av lagvalsregler, som tar i beaktande regler av olika ursprung för att finna 

den lämpligaste lösningen.49 Lex mercatoria placeras på samma nivå som 

utländsk rätt, med tillräckligt uttömmande regler för att avgöra en tvist. 

Enligt det synsättet är lex mercatoria föremål för samma inskränkningar, 

ordre public och internationellt tvingande regler, som nationell lag.50 Regler 

till skydd för ekonomiskt svagare parter, exempelvis konsumenter eller 

arbetstagare bör med hänvisning till forumlandets lagvalsregler sättas före 

ett val av lex mercatoria.51 Ett sådant skydd tillhandahåller t.ex. 

lagvalsreglerna i Romkonventionens art. 5 och 6. Lex mercatoria utesluter 

inte tillämpning av nationell lag, inte heller tillhandahålls lösningar på varje 

aspekt av internationella transaktioner, men lex mercatoria kan fungera som 

ett alternativ till internationella privaträttsliga lagvalstekniker.52   

 

 

 

                                                 
46 Nerep,a.a., 1996, s. 395. 
47 Se bl.a. Lando, a.a., 1997, s. 569; López Rodríguez, a.a., 2003, s. 89. 
48  De Ly, a.a., 1992. s. 246 f, 315. 
49López Rodríguez, a.a., 2003, s. 111. 
50 Ibid., s. 93 f. 
51 Nygh, a.a., 1999, s. 198. 
52 Nerep, a.a., 1996, s. 399.  
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2.2.4 Kritik mot och försvar av lex mercatoria 
 

Lex mercatoria har mött hård kritik framförallt på två grunder. Ett 

huvudargument är att lex mercatoria saknar bindande kraft då ingen stat 

auktoriserat dess tillämpning. Det andra argumentet är att lex mercatoria är 

en diffus och fragmentarisk regelmassa utan substans.53 Vilken vikt som 

fästs vid lex mercatorias legala status i motsats till nationella lagars statliga 

ursprung har diskuterats ovan. Klart är att lex mercatoria inte har antagits av 

en nationell lagstiftare eller intagits i en internationell konvention. Lex 

mercatoria har följaktligen inte bindande kraft.54 Det finns å andra sidan 

förespråkare som anser att lex mercatoria vunnit legitimitet. Skiljemäns 

tillämpning av lex mercatoria har godtagits av flera nationella lagstiftare och 

domstolar.55  

 

Sammanhängande med argumentet att lex mercatoria är diffus och 

fragmentarisk finns viss kritik baserad på dess brister i förhållande till dess 

praktiska användbarhet. Lex mercatorias regler har ansetts för vaga eller 

breda för att kunna avgöra en tvist. De Ly kommer till slutsatsen att få källor 

och regler i lex mercatoria kan identifieras. Dessutom saknas till stor del 

tvingande regler till skydd för allmänna och privata intressen. Av de skälen 

förefaller lex mercatoria inte ännu vara ett legalt system som självständigt 

kan lösa internationella affärsproblem eller fylla luckor i sin egen reglering. 

På de grunderna kan lex mercatoria inte accepteras som tillämplig lag vid 

nationella domstolar.56 Invändningen att lex mercatoria inte utgör ett legalt 

system utan enbart en regelmassa kan ha sin grund i en jämförelse mellan 

lex mercatoria och moderna rättsystem. Nationella rättsystem sägs ha en i 

sig komplett karaktär, vilken tillåter en domare att utifrån dess regler och 

principer sluta sig till lösningen på varje upptänkligt juridiskt problem.57 

                                                 
53 Ole, Lando, “The Principles of European Contract Law and the Lex Mercatoria”. I: 
Private Law in the International Arena (red, Jürgen Basedow), Haag 2000, s. 391-404, på 
s. 398 f.; Nygh, a.a., 1999, s. 182 ff. 
54 López Rodríguez, a.a., 2003,  s. 85, 103. 
55 Lando, a.a., 2000, s. 399-404.  
56 De Ly, a.a., 1992, s. 286. 
57 Berger, a.a., 1999, s. 93. 
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Klaus Peter Berger ifrågasätter om moderna rättsystem kan göra anspråk på 

fullkomlighet. Även Ole Lando framhåller att nationella lagar inte är 

fullständiga.58 Visserligen medger Lando att lex mercatoria har stora luckor 

och den domare eller skiljeman som tillämpar lex mercatoria använder ett 

öppet och flexibelt system. Tvistelösning inom skiljeförfarande är delvis en 

tillämpning av regler och delvis en kreativ process, men tvistelösning i 

domstol innefattar också ett visst mått av flexibilitet och kreativitet. Även 

om lex mercatoria aldrig kommer att uppnå samma nivå av riklighet och 

organisation som nationella rättsystem, så är den inte odefinierad och 

odefinierbar. Lex mercatoria består av den internationella handelns sedvana, 

regler som har skapats utifrån dess behov, och de regler som är 

gemensamma för de flesta stater som är engagerade i internationell handel 

eller som har anknytning till tvisten. Det senaste årtiondet har nya element, 

bland annat CISG, Unidroit Principles och PECL, gett lex mercatoria 

ytterligare substans.59  

 

2.2.5 Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts och Principles of 
European Contract Law 
 

Unidroit Principles och PECL är intressanta från ett internationellt 

privaträttsligt perspektiv. Färdigställandet av Unidroit Principles och PECL, 

som är baserade på omfattande komparativ forskning, har gett förnyat liv åt 

debatten om funktionen av och innehållet i lagkonfliktregler för 

internationella avtal.60 Unidroit Principles och PECL erbjuder nedtecknade 

och strukturerade regler på avtalsrättens område, färdiga att användas av de 

parter som önskar en tillämpning av harmoniserade regler. Unidroit 

Principles och PECL är privata kodifieringar som har skapats utanför ramen 

för nationell lagstiftning. Unidroit Principles och PECL har tillkommit som 

                                                 
58 Lando, a.a, 1997, s. 579. 
59 Lando, a.a., 2000, s. 399-400. 
60 Katharina, Boele-Woelki, ”Principles and Private International law”. I: ULR 1996-4, s. 
652-678, på s. 652. 
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nya harmoniseringssträvanden inom obligationsrätten.61 Både Unidroit 

Principles och PECL har flera möjliga användningsområden, bland annat 

som avtalsrättsliga tolknings- och tillämpningsprinciper. De kan även tjäna 

som en modell för nationella och internationella lagstiftare.62 De är avsedda 

att tillämpas när parter har kommit överens om deras tillämpning på sitt 

avtal. De är även avsedda att användas av tvistelösare när parter har hänvisat 

till tillämpning av allmänna rättsprinciper, lex mercatoria eller liknande.63 I 

det sistnämnda fallet uppstår dock frågan om parters val av lex mercatoria 

kan likställas med ett val av Unidroit Principles och PECL. I nästföljande 

avsnitt behandlas den lagvalsmöjlighet som Unidroit Principles och PECL 

erbjuder, samt om principerna är tillämpliga som lex mercatoria.  

   

2.2.5.1 Allmänt om Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts 
  

Unidroit Principles har utvecklats av the International Institution for 

Unification of Private Law (UNIDROIT). UNIDROIT är ett FN-organ som 

grundades under Nationernas Förbund 1926, vars uppgift är att verka för 

privaträttens förenhetligande. Huvudkvarteret och sekretariatet ligger i Rom. 

I arbetet med att skapa Unidroit Principles deltog representanter från alla 

större rättssystem i världen, tillsammans med experter på kontraktsrätt och 

internationell handelsrätt. Unidroit Principles utkom första gången 1994 och 

innehåller regler för avtals ingående, tolkning och giltighet, samt regler för 

avtals genomförande, d.v.s. åtaganden och kontraktsbrott och 

konsekvenserna av kontraktsbrott. Unidroit Pinciples består av 119 artiklar 

grupperade i sju kapitel. Principernas målsättning är att erbjuda ett 

balanserat regelverk designat för användning i hela världen, oberoende av 

rättstradition och ekonomiska och politiska förhållanden i de länder där de 

tillämpas.  Principerna är uppbyggda i generella termer som tillåter flexibel 

tillämpning. Den andra utgåvan av Undroit Principles, utkommen 2004, 

består av 10 kapitel och innehåller även principer om fullmakt, 
                                                 
61 Gorton och Hatzidaki-Dahlström, a.a., 2006, s. 96. 
62 Se Preambeln till Unidroit Principles, Bilaga A; Lando och Beale, a.a., 2000, s. 95. 
63 Se Bilaga A. 
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tredjemansavtal m.m.64 Unidroit Principles är inte avsedda att vara ett 

slutligt eller bindande instrument, utan kan vid behov omarbetas.65   

    

2.2.5.2 Unidroit Principles tillämpningsområde 
 

Unidroit Principles funktionella tillämpningsområde framgår av dess 

preambel. I den listas sex möjliga användningsområden för principerna.66 

Listan är inte avsedd att vara uttömmande.67 Unidroit Priciples kan 

användas som avtalsrättsliga tolknings- och tillämpningsprinciper av 

domstol eller skiljenämnd, vid parters uttryckliga hänvisning till dem, men 

också som allmänna stödprinciper.68 I det här sammanhanget ska endast 

preambelns två först nämnda tillämpningsområdena behandlas; när parterna 

valt principerna som tillämplig lag och när de valt generella rättsprinciper, 

lex mercatroia eller liknande som tillämplig lag. Det kan finnas goda skäl 

för parter att uttryckligen välja principerna som tillämplig lag. Principerna 

utgör regler som är gemensamma för existerande nationella rättsystem eller 

som är anpassade för internationella kommersiella transaktioners speciella 

behov.69 Trots de tvingande implikationerna av språkbruket förefaller det 

osannolikt att principerna innebär någon skyldighet för en domare eller 

skiljeman att tillämpa dem. Det framgår även av kommentaren till Unidroit 

Priciples att parter som önskar tillämpning av principerna bör kombinera ett 

sådant val med en överenskommelse om skiljeförfarande. Lagvalsfriheten är 

traditionellt begränsad till val av en nationell lag. En hänvisning till 

principerna kommer vanligen att behandlas som en överenskommelse om att 

inkorporera dem i avtalet. Effekten blir att en tillämplig lag måste fastställas 

enligt forumlandets lagvalregler. Principerna tillämpas endast i den 

utsträckning som de inte påverkar avtalsstatutens tvingande regler.70 Parter 

till ett internationellt kommersiellt avtal som inte kan komma överens om 
                                                 
64 En kort översikt över innehållet i Unidroit Principles och PECL finns i Gorton och 
Hatzidaki-Dahlström, a.a., 2006, s. 96-104. 
65 Lars, Gorton, a.a., 2005, s. 33; Letterman, a.a., 2001, s. 65-68. 
66 Se Bilaga A. 
67 Berger, a.a., 1999, s. 176. 
68 Gorton och Hatzidaki-Dahlström, a.a., 2006, s. 96.  
69Letterman, a.a., 2001, s. 96 f.; Se även kommentar 4 § a till Unidroit Principles.  
70 Kommentar 4 § a till Unidroit Principles.  
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tillämpning av en viss nationell lag hänvisar ibland till generella 

rättsprinciper, internationella handelsbruk eller lex mercatoria. Principerna 

kan tillämpas vid en sådan partshänvisning. För att undvika eller väsentligen 

minska den osäkerhet som åtföljer innehållet av dylika vaga koncept, kan 

det var lämpligt att använda systematiska och väldefinierade regler som 

Unidroit Principles.71 Tillämpning av principerna rättfärdigas av att de gör 

anspråk på att vara den internationella kommersiella avtalsrättens ratio 

scripta.72

 

2.2.5.3 Allmänt om Principles of European Contract 
Law  
 

PECL är en uppsättning principer avsedda att användas som generella regler 

för avtal inom den europeiska gemenskapen.73 Precis som Unidroit 

Principles är PECL inte enbart riktade till privata parter, utan även till 

lagstiftande institutioner.74 Till skillnad från Unidroit Principles 

upphovsmän bestod kommissionen inte av representanter för nationella 

regeringar utan är ett privat initiativ.75 PECL har skapats av the Commission 

on European Contract Law, även kallad ”Landokommissionen” som är en 

arbetsgrupp bestående mestadels av akademiker och praktiserande jurister.76 

Det finns stora likheter mellan Unidroit Principles och PECL beträffande 

såväl reglernas syfte som vad de omfattar. PECL är dock avsedda att 

användas inom den europeiska gemenskapen och gör anspråk på att vara 

regler och principer som utgör den gemensamma kärnan av de europeiska 

ländernas kontraktsrätt.77 Den första delen av PECL utkom 1994. Mer 

kompletta principer har sedan utkommit. De två första delarna av PECL var 

slutligt färdigställda 1996 och den tredje delen publicerades 2003. I dag 

finns Principles of European Contract Law, utgåva av Lando m.fl. Parts I-

                                                 
71 ibid.. 
72 Berger, a.a., 1999, s. 177. 
73 Lando och Beale, a.a., 2000, s. 95. 
74 Berger, a.a., 1999, s. 200.  
75 Letterman, a.a. 2001, s. 266 f.. 
76 Lando och Beale, a.a., 2000, s. XXI. 
77 Letterman 2001, s. 266 ff.. 
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III, 2000-2003. Principerna omfattar nio kapitel som innehåller regler för 

avtalsförhandlingar och avtals ingående, fullmaktsfrågor, ogiltighetsfrågor 

och kontraktsbrott. 78  

 

2.2.5.4 PECL:s tillämpningsområde 
 

Precis som Unidroit Principles preambel innehåller PECL en icke-

uttömmande lista över tillämpningsområden i art. 1.101.79 PECL:s 

huvudsyfte är att tjäna som ett första utkast till en del av en kodifiering av 

europeisk civilrätt.80 PECL är också avsedda att användas som neutrala 

regler vid parters uttryckliga val av dem som tillämplig lag. I artikel 

1:101(2) görs åtskillnad mellan ett genuint lagval och en inkorporering av 

principerna. Principerna är tänkta att fungera både som tillämplig lag vid 

parters överenskommelse och som inkorporerade avtalsvillkor. Huruvida ett 

lagval av PECL är giltigt och effektivt avgörs av forumlandets lagregler, 

inkluderat dess lagkonfliktregler.81 Principerna kan också tillämpas när 

parterna valt generella rättsprinciper, lex mercatoria eller liknande, art. 

1:101 (3) (a). Innehållet av begrepp som generella rättsprinciper och 

liknande är förhållandevis vagt. Parter, domstolar och skiljemän erbjuds 

möjlighet att använda PECL, ikraft av att de är väl avvägda, specifikt 

formulerade allmänna avtalsrättsliga principer. Principerna avser inte genom 

att nämna lex mercatoria ta ställning till naturen av dessa regler.82 Det finns 

ingen skyldighet för parter eller institutioner att tillämpa eller acceptera 

principerna. Upphovsmännen förväntar sig att principernas inneboende 

användbarhet och reglernas förnuftighet ska förmå privata parter, domstolar 

och skiljenämnder och multilaterala och nationella organ att ta dem i bruk.83  

                                                 
78 Gorton och Hatzidaki-Dahlström, 2006, s. 97. 
79 Se Bilaga A.  
80 Lando, a.a., 2000, s. 397. 
81 Lando och Beale, a.a., 2000, s. 96. 
82 Ibid., s. XXIIII och 96. 
83 Letterman, a.a., 2001, s. 270. 
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2.2.5.5 Är Unidroit Principles och PECL  lex 
mercatoria? 
 

Både Unidroit Principles och PECL är avsedda att tillämpas bland annat när 

parter kommit överens om tillämpning av generella rättsprinciper, lex 

mercatoria eller liknande.  Unidroit Principles har bland annat skapats för att 

undvika osäkerhet för parter om vad lex mercatoria är.84 PECL:s syfte är att 

tjäna som ett första utkast till en harmoniserad europeisk civilrätt. Innan en 

sådan har antagits är PECL avsedda att bli en del av den europeiska lex 

mercatoria.85 Både Unidroit Principles och PECL fyller en viktig roll för en 

kodifiering av lex mercatoria.86 Unidroit Principles och PECL visar att 

transnationella regler har kapacitet att kodifieras. Principerna innehåller 

regler med ett väl definierat innehåll som tillhandahåller möjlighet för 

praktiker att tillämpa lex mercatoria i en daglig juridisk verksamhet.87 

Tvistelösande beslutsfattare ges möjlighet att stödja sitt beslut på tryckta 

regler. Parter ges möjlighet att välja en neutral uppsättning regler utan att 

behöva hänvisa till vaga koncept som generella rättsprinciper. Det innebär 

dock inte att Unidroit Principles eller PECL är lex mercatoria. Det är de 

aktörer som är involverade i internationell handel som genom att hänvisa till 

Unidroit Principles och PECL i sina avtal och i skiljeförfaranden gör dem 

till internationella rättskällor.  Principerna kan inte i sig själva definiera sig 

som lex mercatoria.88 De är snarare en indikation på existensen av vissa 

transnationella regler och en av lex mercatoria möjliga källor.89  

 

 

  

                                                 
84 Ibid., s. 68 och 98. 
85 Lando, a.a., 1997, s. 572. 
86 Berger, a.a., 1999, s. 207. 
87 ibid., s. 3. 
88 López Rodríguez, a.a., 2003, s. 206. 
89 Berger, a.a., 1999, s. 179. 
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2.3 Slutsatser 
 
Lex mercatoria har i doktrin beskrivits utifrån många olika aspekter både 

som en teori och som en metod. Rättsområdet präglas av en viss 

terminologisk och konceptuell oklarhet. Dessutom vilar diskussionen om lex 

mercatoria bitvis på oförenliga teoretiska grundvalar. Vissa författare 

intresserar sig primärt för relationen mellan lex mercatoria och nationell lag. 

Andra utgår från lex mercatorias innehållsmässiga kvalité och dess praktiska 

användningsområden. En enhetlig definition av lex mercatoria saknas. Tre 

olika förhållningssätt till vad lex mercatoria är och vilken roll den har kan 

summeras. För det första kan lex mercatoria betraktas som ett självständigt 

regelsystem, som har skapats spontant för internationell handel av dess 

aktörer. Lex mercatorias status som ett självständigt regelsystem, fristående 

från både nationell och internationell rätt, med formella källor leder till en 

intressant rättsvetenskaplig diskussion. Från en rättspositivistisk synvinkel 

är lex mercatoria inte lag. Den helt grundläggande relationen mellan ett 

rättssystem och en stat saknas. Det faller utanför denna uppsats omfång och 

syfte att analysera lex mercatoria rättsliga ställning i förhållande till teorier 

om rättssystem. På grund av de olika perspektiv på vad som utgör lag och 

för att undvika en semantisk diskussion, kan lag förenklat definieras som 

lagstiftarens vilja understödd av legitim sanktion. Lex mercatoria skulle då 

delvis kunna sägas vara lag genom det erkännande den vunnit genom 

nationell skiljedomslagstiftning och domstolars verkställande av 

skiljedomar baserade på icke-nationella rättsliga standards.90  För det andra 

kan lex mercatoria betraktas som ett komplement till den annars tillämpliga 

lagen. Den begränsas då till en form av handelsbruk som ges effekt som 

avtalsvillkor eller ges en utfyllande funktion. För det tredje kan lex 

mercatoria ses som en regelmassa kapabel att inta funktionen av tillämplig 

lag som utgör ett alternativ till en annars tillämplig nationell lag. Det 

sistnämnda perspektivet är pragmatiskt. Från ett praktiskt perspektiv är 

nyckelfrågan hur parter, domare, skiljemän och lagstiftare reglerar 

                                                 
90 Se nedan, avsnitt 4.4. 
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internationella kommersiella tvister. Fokus placeras på lex mercatoria som 

en metod för tvistelösning. Tyngdpunkten läggs inte på om lex mercatoria är 

ett självständigt legalt system med formella källor, utan på icke-nationella 

regler eller regelverks faktiska tillämpning. För det syftet kommer lex 

mercatoria att behandlas under antagandet att icke-nationella regler och 

regelverk kan fungera som tillämplig lag, alternativ till tillämpning av 

nationell lag och på samma villkor som utländsk rätt. En sådan 

utgångspunkt gör det möjligt att undersöka hur lagvalsfriheten är beskaffad i 

förhållande till icke-nationella regler och regelverk 

 

Både Unidroit Principles och PECL fyller en viktig funktion. De erbjuder 

systematiserade och flexibla regler och principer för praktisk användning 

som täcker många aspekter av internationella kommersiella avtal.  Dessutom 

inverkar de genom sin existens på diskussionen om lagval av icke-nationella 

regler eller regelverk är acceptabla. En stark kritik mot lex mercatoria 

bygger på att dess regelmassa är vag och ofullkomlig. Genom tillkomsten av 

Unidroit Principles och PECL finns ett regelverk för både parter och 

tvistelösare att luta sig mot. Frågan om Unidroit Principles och PECL är en 

del av lex mercatoria sammanhänger med hur lex mercatoria definieras. Om 

lex mercatoria är internationell sedvanerätt är dess källor automatiskt 

begränsade till iakttagbar sedvana. Kodifieringar av regler och principer 

som Unidroit Principles och PECL är lex mercatoria endast i den 

utsträckning som de utgör nedtecknad sedvana. Det är den internationella 

handelns aktörer som genom att acceptera och tillämpa principerna avgör 

om reglerna i principerna är sedvana. Möjligheten att använda principerna 

som tillämplig lag eller vid ett val av lex mercatoria eller liknande erbjuds i 

både Unidroit Principles och PECL. Det kan vara problematiskt att likställa 

principerna med lex mercatoria. Parterna kan ha haft andra principer, regler 

eller handelsbruk i åtanke än de som samlats i Unidroit Principles eller 

PECL. Med hänsyn till parternas förväntningar och behovet av en 

förutsägbar rättstillämpning bör tvistelösare efterforska parternas intentioner 

innan en partshänvisning till lex mercatoria leder till tillämpning av 

principerna. Tillämpning av Unidroit Principles eller PECL vid parters 
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direkta val av dem är utifrån den aspekten oproblematisk. Om lagvalsregler 

medger ett val av icke-nationella regler eller regelverk är en annan fråga. I 

nästföljande kapitel 3 och 4 undersöks parters lagvalsfrihet enligt 

lagkonfliktregler i den europeiska gemenskapen och i internationella 

skiljeförfaranden.  
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3 Lagvalsfriheten i 
Romkonventionens artikel 3 
och i den föreslagna Rom I-
förordningen 

3.1 Inledning 
 
I uppsatsen har redan tidigare klargjorts att arbetets övergripande 

frågeställning är: Vilken lagvalsfrihet har parter att välja icke-nationella 

regler och regelverk, inom ramen för europeiska domstolars tvistelösning 

och inom ramen för internationella skiljeförfarande? I det här kapitlet 

begränsas frågeställningen till att gälla parters möjlighet att med bindande 

verkan inför europeiska domstolar välja icke-nationella regler eller 

regelverk som tillämplig lag. Inom den Europeiska gemenskapen är 1980 

års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser det instrument 

som styr parters lagvalsfrihet. Konventionen har beskrivits som en hörnsten 

i europeisk lagkonflikträtt.91 Genom Romkonventionen harmoniseras EU-

ländernas lagvalsregler. Den trädde för Sveriges del i kraft den 1 juli 1998.92 

Konventionen har i dag tillträtts av samtliga EU-stater och reglerar 

följaktligen lagvalsfriheten för ett stort antal avtalsrelationer. 

Romkonventionens reglering av lagvalsfriheten är helt avgörande för om 

europeiska domstolar accepterar ett lagval av icke-nationella regler eller 

regelverk. Lagvalsfriheten regleras i konventionens art. 3 och 

utgångspunkten är att parterna själva väljer den lag som ska tillämpas. 

Kapitlet ger i avsnitt 3.2 en introducerande redogörelse för hur 

lagvalsfriheten regleras i art. 3. Redogörelsen för art. 3 besvarar dock inte 

frågan om parterna enligt konventionen kan välja icke-nationella regler eller 

regelverk som avtalsstatut. Själva frågeställningen, om parterna kan välja 
                                                 
91 Katharina,Boele-Woelki, ”Unification and Harmonization of Private International Law 
in Europé”. I: Private Law in the International Arena, (red. Jürgen Basedow), Haag 2000, 
s. 68.  
92 Romkonventionen har införlivats i svensk rätt genom inkorporering. Den finns intagen 
som bilaga till lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 
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icke-nationella regler och regelverk, beror på hur parternas rätt att välja lag 

ska förstås. I avsnitt 3.3 undersöks därför hur art. 3.1 kan tolkas. 

Utredningen av olika tolkningsmöjligheter utgår från konventionstexten, 

den officiella tolkningsrapporten till Romkonventionen, domstolspraxis och 

doktrin.    

 

För närvarande pågår ett arbete med att omvandla 1980 års Romkonvention 

till en förordning, Rom I.93 Samtidigt ska bestämmelserna till viss del 

moderniseras. En av de frågor som har diskuterats under lagstiftningsarbetet 

är om parters lagvalsfrihet ska utvidgas till att omfatta även icke-nationella 

regler och regelverk. Vid ett ikraftträdande av en Rom I-förordning är det 

förordningens reglering av lagvalsfrihet som kommer att avgöra om parter 

kan välja icke-nationella regler eller regelverk som avtalsstatut vid 

tvistelösning i EU-ländernas domstolar. Det är därför av stort intresse att 

följa det pågående lagstiftningsarbetet. Förslag med olika innehåll har lagts 

fram dels av kommissionen och dels av Europaparlamentet och rådet. 

Lagstiftningsarbetet befinner sig för närvarande på nivån av 

Europaparlamentets första behandlig. Parlamentet har godkänt 

kommissionens förslag, men med ändringar. Det går därför inte att fastställa 

hur den slutliga utformningen av art. 3 kommer att se ut. I avsnitt 3.4 

undersöks hur lagvalsfriheten i den föreslagna Rom I-förordningen regleras 

på nuvarande stadium i lagstiftningsprocessen.  

  

3.2 Lagvalsfriheten i Romkonventionens 
artikel 3 

3.2.1 Principen om partsautonomi 
 
Romkonventionens utgångspunkt är partsautonomi, d.v.s. parternas rätt att 

själva med bindande rättslig verkan välja den lag som ska tillämpas på deras 

avtal. Principen om partsautonomi har i Romkonventionens art. 3.1 uttryckts 

                                                 
93 I skrivande stund, den 28 april 2008 
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på följande vis ”På ett avtal tillämpas den lag som parterna valt [min 

kursivering].”. Principen om partsautonomi, eller med andra ord parternas 

lagvalsfrihet, är en allmänt accepterad grundsats i internationell privaträtt.94 

Det är en välbefäst princip som accepteras i de flesta länders internationella 

privaträtt.95 Principen har för Sveriges del sedan lång tid tillbaka 

accepterats, vilket kommit till uttryck i rättspraxis.96 Två skäl brukar ges till 

varför parter i ett internationellt avtal bör ha frihet att välja tillämplig lag, 

avtalsfriheten samt behovet av förutsägbarhet och ekonomisk effektivitet. 

Avtalsfrihet är en väsentlig del av en marknadsekonomi. Parter måste ha 

frihet att reglera sin överenskommelse och dess villkor. I internationella 

kontrakt är behovet av avtalsfrihet tydligt.97 Lagvalsfriheten är i sin tur en 

viktig del av avtalsfriheten.98 Utan lagvalsfrihet råder osäkerhet för parterna 

om vilket lands lag som avtalet är underkastat, dessutom kan den gällande 

lagen i materiellt hänseende leda till överraskande och oönskade resultat. 

Behovet av förutsägbarhet och parternas rätt till skydd för sina legitima 

förväntningar ger stöd för principen om partsautonomi. I internationella 

avtal kan flera fora vara tillgängliga och flera lagar vara tillämpliga. 

Behovet av förutsägbarhet genom möjlighet för parterna att välja den lag 

som bäst lämpar sig för avtalsrelationen och att kunna undvika tvingande 

regler i en rättsordning är större i transnationella avtal än i rent nationella 

avtalsförhållanden.99 Om lagvalsfrågan lämnas öppen kommer en nationell 

domstol med hjälp av forumlandets lagvalsregler bestämma tillämplig lag. 

Vid ett skiljeförfarande lämnas frågan till skiljemännens bedömning, ofta 

med tillämpning av den lag med vilket avtalet har närmast anknytning.100 

Det saknas skäl att hindra parter från att välja tillämplig lag. Parter kan 

normalt välja eller genom anknytningsfaktorer styra vilket forum som avgör 

                                                 
94 Lennart, Pålsson, Romkonventionen Tillämplig lag för avtalsförpliktelser, Stockholm 
1998, s. 43. 
95 Michael, Bogdan, Svensk internationell privat -och processrätt, Stockholm 2004, s. 251. 
96 NJA 1937 s. 1. 
97 Peter, Nygh, Autonomy In International Contract, Storbritannien 1999, s. 2. 
98 Lea, Hatzidaki-Dahlström, EU:s internationella privat - och processrätt, Lund 2004, s. 
63. 
99 Pålsson, a.a., 1998 s. 43 f. 
100 Jan, Ramberg, International  Commercial Transactions, Stockholm 2004, s. 17 f.. 
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tvister dem emellan och därigenom undvika tvingande nationella regler.101 

Möjligheten att välja lag innebär att parterna kan förutse vilket lands lag 

som kommer att tillämpas vid en eventuell tvist. Det finns ingen anledning 

att anta att parter företar oresonliga lagval. Normalt har parter övervägda 

och rimliga skäl för sitt val.102  

 

3.2.2 Uttrycklig och konkludent partshänvisning 
 

Ett giltigt lagval förutsätter enligt art. 3.1 att parternas val av lag är: 

”uttryckligt eller med rimlig säkerhet framgår av avtalsvillkoren eller 

övriga omständigheter [min kursivering]”. Konventionen uppställer inte 

några krav på att parternas överenskommelse ska vara skriftlig eller uppfylla 

några andra formkrav. Ett uttryckligt lagval görs lämpligen genom en 

partshänvisning d.v.s genom. en lagvalsklausul.103 Romkonventionen tillåter 

både uttrycklig och konkludent partshänvisning. En konkludent eller även 

kallad tyst partshänvisning accepteras under förutsättning att förekomsten 

av den med rimlig säkerhet framgår av avtalsvillkoren eller 

omständigheterna i övrigt. Av de svenska förarbetena framgår att vad som 

avses i art. 3.1 är att parterna gjort ett verkligt val av tillämplig lag.104 

Konventionen tillåter inte så kallad hypotetisk partshänvisning, d.v.s. 

resonemang om vad parterna förmodligen skulle ha valt om de hade 

övervägt frågan om tillämplig lag.105   

 

 

 

                                                 
101 Nyngh, a.a., 1999, s. 2. 
102 Pålsson, a.a., 1998, s. 44.  
103 Hatzidaki-Dahlström, a.a., 2004, s. 64. 
104 Prop. 1997/98:14, s. 39; Se även, Giuliano och Lagarde, Council Report on the 
Convention on the Law applicable to Contractual Obligations, ECT 1980 C 282, s.17. 
105 Prop. 1997/98:14, s. 39; Se även Bogdan, a.a., 2004, s. 248; Pålsson, a.a., 1998, s. 48. 
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3.2.3 Parternas frihet att välja lag utan naturlig 
anknytning till avtalet 
 

Parternas lagvalsfrihet är inte begränsad till lagar som har samband med 

parterna eller avtalet. Konventionen uppställer inget krav på att den valda 

rättsordningen har någon naturlig anknytning till parternas rättsförhållande. 

Det vanliga torde dock vara att parterna väljer det lands lag som någon av 

dem är hemmahörande i eller som har någon anknytning till avtalet.106 Det 

är av olika skäl i praktiken även vanligt att lagen i ett tredje land väljs. Det 

är inte ovanligt att ingen av avtalsparterna kan tänka sig att godta 

tillämpning av motpartens lands lag, eftersom det upplevs som en 

oacceptabel fördel för motparten.107 Vissa rättsordningar väljs regelbundet 

av tradition för att de är särskilt välutvecklade på det aktuella området och 

välkända för parterna. Så är fallet med engelsk rätt som är ett vanligt val av 

avtalsstatut inom området för transportförsäkringar av exportvaror.108 Vilka 

skäl parterna kan ha för sitt val av en eller annan lag är irrelevant och 

konventionen uppställer inget krav på att parterna ska uppge skäl för sitt 

lagval.109

 

3.2.4 Parternas rätt till kollisionsrättslig klyvning 
av avtalet 
 

Romkonventionen tillåter att parterna gör ett val av tillämplig lag för hela 

avtalet eller för endast en begränsad del av det. Det framgår av art. 3.1 som 

stadgar att ”Genom sitt val kan parterna ange tillämplig lag för hela avtalet 

eller för endast en del av det [min kursivering]”. En sådan delning eller 

kollisionsrättslig klyvning av avtalet brukar betecknas med det franska ordet 

dépecage.110 Möjligheten att välja lag för endast en del av ett avtal eller att 

                                                 
106 Pålsson, a.a., 1998, s. 44. 
107 Ramberg, a.a., 2004. s. 17. 
108 Bogdan, a.a., 2004, s. 248. 
109 Prop. 1997/98: 14, s. 39; även Pålsson, a.a. 1998, s. 44. 
110 Hatzidaki-Dahlström, a.a., 2004, s. 64 f.. 
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välja olika rättsordningar för olika delar av avtalet introducerades som en 

nyhet för Sveriges del i och med Romkonventionen.111 I vissa fall är ett 

avtal beskaffat så att inga problem uppstår med att särskilja dess olika delar. 

Det kan t.ex. röra sig om ensamrätt att sälja en produkt i olika länder där 

parterna önskar tillämpning av olika länders lagar alltefter de landsgränser 

inom vilka ensamrätten överlåts. Konventionen godtar dépecage inte bara 

för delar av avtal som är tydligt åtskiljbara utan parterna kan även skilja ut 

olika rättsfrågor och underställa dem en lag eller andra lagar än avtalet i 

övrigt. Konventionen anger inga begränsningar för vilka delar i ett avtal 

eller vilka typer av rättsfrågor som kan underkastas olika rättsordningar. En 

begränsning följer dock av att det måste röra sig om frågor som kan 

behandlas enligt olika lagar utan att motsägelser uppstår. Har parterna valt 

avtalsstatut enbart för en del av avtalet får resterande delar underkastas den 

lag som enligt artikel 4 är tillämplig.112 Av konventionsrapporten framgår 

att ett partiellt lagval inte innebär att en domare kan utgå från att hela avtalet 

ska underkastas enbart den lagen. Erkännandet av parternas rätt till 

kollisionsrättslig klyvning är direkt kopplad till principen om 

partsautonomi.113

 

3.2.5 Parternas frihet att när som helst ingå 
avtal om tillämplig lag 
 

Konventionen uppställer ingen begränsning av den tid inom vilken parterna 

måste göra sitt lagval. Att lagvalsfriheten inte är begränsad till tidpunkten 

för avtalets ingående framgår av art. 3.2, ”Parterna kan när som helst 

komma överens om att en annan lag skall vara tillämplig på avtalet än den 

lag som tidigare gällde för det antingen till följd av ett tidigare val enligt 

denna artikel eller till följd av andra bestämmelser i denna konvention [min 

kursivering].”. Parterna kan när som helst ändra en tidigare 

                                                 
111 Bogdan, a.a., 2004, s. 249. 
112 Pålsson. a.a., 1998 s. 45 f.; Bogdan, a.a., 2004, s. 249 f..  
113 Giuliano och Lagarde, Council Report on the Convention on the Law applicable to 
Contractual Obligations, ECT 1980 C 282, s. 17.  
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överenskommelse om lagval eller för det fall att ingen sådan 

överenskommelse föreligger göra ett lagval. En överenskommelse om 

tillämplig lag mellan parterna som görs efter avtalsslutet brukar benämnas 

efterföljande lagval.114  I praktiken förekommer en ändring av lagval i de 

flesta fall när en tvist mellan parterna nått processtadiet, genom att parterna 

inför domstol eller skiljenämnd kommer överens om tillämplig lag.115 Det 

ska noteras att två begränsningar i lagvalsfriheten beträffande efterföljande 

lagval följer av art. 3.2.  För det första kan ändringar i valet av tillämplig lag 

inte påverka avtalets giltighet till formen enligt art. 9. Ett avtal som enligt 

den tidigare tillämpliga lagen var giltigt till formen förblir så även under 

senare gällande avtalsstatut. För det andra får en ändring av tillämplig lag 

inte försämra tredjemans rättigheter.116

   

3.2.6 Begränsningar i parternas lagvalsfrihet 
 

Även om parterna har full frihet att välja tillämplig lag, har deras lagval i 

vissa fall, enligt artikel 3.3, en begränsad verkan: ”Den omständigheten att 

parterna valt en utländsk lag skall, oavsett om de också har avtalat om 

behörighet för en utländsk domstol eller inte, när alla andra omständigheter 

av betydelse vid tidpunkten för valet har anknytning till ett enda land, inte 

hindra tillämpningen av sådana regler i det landet som inte kan avtalas 

bort, hädanefter benämnda ’tvingande regler’ [min kursivering].”. Parterna 

kan alltså inte, när alla relevanta omständigheter vid tidpunkten för lagvalet 

har anknytning till ett enda land, avtala bort detta lands tvingande regler 

genom att välja ett annat lands lag. Det gäller även om parterna genom 

prorogationsavtal avtalat om behörighet för utländsk domstol. 

Prorogationsavtal utgör inte en omständighet som ger ett avtal internationell 

karaktär.117 Begränsningen av lagvalsfriheten innebär inte att parternas 

lagval blir ogiltigt. En partshänvisning till utländsk rätt är tillåten även vid 

                                                 
114 Pålsson, a.a. 1998 s. 46. 
115 Bogdan, a.a., 2004, s. 250. 
116 Pålsson, a.a., 1998, s. 46. 
117 Bogdan, a.a., 2004, s. 250 f.. 
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avtalsförhållanden som saknar internationell karaktär, men när avtalets alla 

väsentliga omständigheter pekar på en viss nationell rättsordning bortfaller 

parternas kollisionsrättsliga frihet att åsidosätta tvingande regler. Ett val av 

utländsk rätt i ett i övrigt nationellt avtal får verkan av materiellträttslig 

partshänvisning som medger parterna möjlighet att frångå dispositiva regler. 

Genom ett val av utländsk lag kan parterna inte åstadkomma mer än vad 

som redan var möjligt enligt den lag som avtalats bort. Vad som uppnås är 

en form av partiell kumulation av två lagar. Reglerna i den valda lagen blir 

tillämpliga tillsammans med den lag som på objektiva grunder skulle ha 

gällt för avtalet, i den utsträckning dessa inte strider mot den senare lagen 

som i sina tvingande delar fortsätter att fungera som avtalsstatut.118 

Lagvalsfriheten begränsas vidare vid vissa konsumentavtal (art. 5) och 

individuella anställningsavtal (art. 6). Konsument får inte genom en 

lagvalsklausul berövas det skydd som följer av tvingande regler i det land 

där han har sin vanliga vistelseort.  Inte heller arbetstagare får berövas det 

skydd som tillförsäkras honom enligt tvingande regler i den lag som skulle 

ha tillämpats om inget lagval gjorts. Även s.k. internationellt tvingande 

regler kan inverka på parternas lagval.119 En inskränkning av lagvalsfriheten 

följer av art. 7, regler i domstolslandet eller i lagen i det land som avtalet har 

nära anknytning till kan tillämpas oberoende av parternas lagval.   

   

3.3 Innebörden av lag i 
Romkonventionens artikel 3.1 

 

Det råder till viss del delade meningar om huruvida Romkonventionens 

artikel 3.1 tillåter ett lagval av icke-nationella regler eller regelverk. 

Artikeltexten i sin lydelse: ”På ett avtal tillämpas den lag som parterna valt 

[min kursivering].”  ger otvivelaktigt parterna som huvudregel full frihet att 
                                                 
118 Pålsson. a.a., 1998, s. 51. 
119 Internationellt tvingande regler gör anspråk på tillämpning oavsett vilken tillämplig lag 
parterna avtalat om, Pålsson, a.a., 1998, s. 115; Det rör sig främst om regler som är avsedda 
att skydda avtalets svagare part och olika offentligrättsliga föreskrifter, som t.ex. 
valutarestriktioner, konkurrensrättsliga regler eller export restriktioner, Bogdan, a.a., 2004, 
s. 259.   
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välja tillämplig lag. Det är den exakta innebörden av ordet lag som närmare 

måste preciseras. Ska ordvalet lag förstås som att enbart nationell 

lagstiftning kan komma i fråga eller ska lag ges en bredare innebörd och 

omfatta även internationella regler eller regelverk?  I det här avsnittet 

diskuteras hur Romkonventionens art. 3.1 ska tolkas. Parters val av icke-

nationella regler eller regelverk kan vid domstols tillämpning av 

konventionens bestämmelser bedömas på två sätt. Ett uttryckligt lagval av 

t.ex. Unidroit Principles kan bedömas som ett giltigt val av tillämplig lag. 

Valet av Unidroit Principles kan även bedömas som ett ogiltigt lagval. I det 

senare fallet får valet verkan som ett utnyttjande av parternas civilrättsliga 

avtalsfrihet i den utsträckning som avtalsstatutet medger, men inte som ett 

utnyttjande av lagvalsfriheten.120 I internationell privaträtt är det i fråga om 

partsautonomi viktigt att göra en åtskillnad mellan parternas rätt att göra ett 

lagval och parternas avtalsfrihet.121 Ett lagval innebär att parterna kan välja 

tillämplig lag bland flera rättsystem med effekten att tillämpning av 

tvingande regler i andra lagsystem bortfaller.122 Distinktionen mellan 

lagvalsfrihet och avtalsfrihet är av central betydelse för förståelsen av vilken 

verkan tolkningen av lag i Romkonventionens art. 3.1 får för parters val av 

icke-nationella regler eller regelverk vid europeiska domstolar. Möjligheten 

för parterna att inkorporera utländska rättsregler i sitt kontrakt är en del av 

avtalsfriheten vars gränser bestäms av den tillämpliga lagen och måste 

skiljas från lagvalsfriheten. Skillnaden har kommit till uttryck i de tyska 

begreppen kollisionsrechtliche Verweisung och materiellrechtliche 

Verweisung. Det är endast i samband med det förra perspektivet som man 

kan tala om lagval i egentlig bemärkelse. Två perspektiv kan anläggas på 

Romkonventionens lagvalfrihet. En partshänvisning till icke-nationella 

regler eller regelverk kan ses som ett genuint lagval som hindrar tillämpning 

av tvingande regler i den annars tillämpliga lagen. En sådan partshänvisning 

kan även ges effekten av en materiellträttslig partshänvisning, d.v.s. leda till 

                                                 
120 Bogdan, a.a., 2004, s. 249. 
121 Ana, M., López Rodríguez, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract Law in the 
EU,  Danmark 2003, s. 23. 
122 Filip, De Ly, International Business Law and Lex Mercatoria,  Nederländerna 1992 s. 
63. 
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en inkorporering av de icke-nationella reglerna i avtalet som 

kontraktsvillkor.123  

 

3.3.1 Begreppet lag i Romkonventionens art. 3.1 
i dess övriga artiklar och utifrån konventionens 
syften 
 

En bokstavstolkning av artikel 3.1 ger inte tillräcklig ledning för att avgöra 

hur begreppet lag ska tolkas. Enbart ordvalet innebär inte nödvändigtvis att 

enbart nationella rättssystem avses. Romkonventionen är inte enbart en 

folkrättslig konvention, utan den ingår i den Europeiska gemenskapens 

integration och bör tolkas i ett gemenskapsrättsligt perspektiv.124 Enligt 

ingressen till Romkonventionen är konventionens syfte att fullfölja det 

lagharmoniseringsarbete som påbörjats inom gemenskapen, särskilt när det 

gäller domstols behörighet och verkställighet av domar, genom att skapa 

enhetliga regler om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Konventionens 

syfte ger inte tillräcklig anvisning för att avgöra om icke-nationella regler 

eller regelverk är accepterade lagval. Det måste framhållas att artikel 3.1 

vanligen anses avse enbart en stats lag. Det blir tydligt när termen lag tolkas 

systematiskt i relation med andra bestämmelser i konventionen. Först och 

främst framgår av art. 1 att konventionen ska vara tillämplig på 

avtalsförpliktelser då: ”ett val ska göras mellan lagarna i olika länder [min 

kursivering]”. Vidare föreskriver artikel 2 att: ”Den lag som anvisas i denna 

konvention ska tillämpas även om det är lagen i en icke-fördragsslutande 

stat [min kursivering].”. Av artikel 3.3 följer att parternas lagval ”när alla 

andra omständigheter vid tidpunkten för valet har anknytning till ett enda 

land” inte ska ”hindra tillämpningen av sådana regler i det landet som inte 

kan avtalas bort [mina kursiveringar]”. Även av artikel 4 framgår att 

tillämplig lag i avsaknad av parternas val är en stats lag, ”avtalet ska vara 

                                                 
123 Klaus, Peter, Berger, The Creeping Codification of Lex Mercatoria, Storbritannien 1999, 
s. 178 f.. 
124 Pålsson, a.a., 1998, s. 25. 
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underkastat lagen i det land som det har närmast anknytning till [min 

kursivering]”.  

 

3.3.2 Begreppet lag i Romkonventionens art. 3.1 
i konventionsrapporten och svenska förarbeten 
 

Den officiella konventionsrapporten ger inte direkt ledning för huruvida 

artikel 3.1 medger ett lagval av icke-nationella regler eller regelverk.125 

Konventionsrapporten är tyst på den punkten.126 Vid tidpunkten för 

konventionens skapande var lex mercatoria inte tillräckligt konceptuellt och 

empiriskt konsekvent för att accepteras som en praktisk metod för 

tvistelösning.127 Av den svenska propositionen, Romkonventionen – 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser, framgår att det inte ankommer på den 

svenske lagstiftaren att ge vägledning för konventionens tolkning.128 Enligt 

propositionen bygger dock Romkonventionen på en lagvalsmetod genom 

vilken varje enskilt förmögenhetsrättsligt avtal anses vara underkastat i 

princip ett enda lands lag.129  I övrigt berörs inte direkt frågan om den 

närmare innebörden av begreppet lag. Inte heller sägs explicit att enbart 

nationella rättsordningar åsyftas. En sådan tolkning vinner dock stöd av att 

svenska förarbeten regelmässigt talar om; ett lands lag, lagen i en stat, en 

rättsordning o.s.v. Till det kan läggas att förarbetena inte nämner några 

internationella regelverk. Detsamma gäller för konventionsrapporten. 

Koncept som internationell kommersiell sedvana, generella rättsprinciper, 

droit a-national och lex mercatoria nämns inte alls.130  

                                                 
125 Den officiella konventionsrapporten, är till hjälp vid tolkningen av konventionen, den 
ligger även till grund för den svenska propositionen, se prop. 1997/98:14 s. 36; se Giuliano 
och Lagarde, Council Report on the Convention on the Law applicable to Contractual 
Obligations, ECT 1980 C 282.  
126 Giuliano och Lagarde, Council Report on the Convention on the Law applicable to 
Contractual Obligations, ECT 1980 C 282, s. 17; se även López Rodríguez, a.a., 2003, s. 
131. 
127Christina, Hultmark, ”Unidroit Principles of International Commercial Contracts som 
alternativ till lagvalsklausul”. I: Festskrift till Jan Sandström, Stockholm, 1997, s. 253. 
128 Prop. 1997/98: 14, s. 32. 
129 Ibid., s. 10. 
130 Katharina, Boele-Woelki, ”Principles and Private International law”. I: ULR 1996-4, s. 
652-678, på s. 664. 

 41



3.3.3 Begreppet lag i Romkonventionens art. 3.1 
i  domstolspraxis 
 

Det finns mig veterligen inga rättsfall som specifikt behandlar frågan om lag 

kan tolkas så att icke-nationella regler eller regelverk kan tillåtas fungera 

som tillämplig lag. 131   Det finns troligen två orsaker till att en tolkning av 

lag i art. 3.1. inte aktualiserats vid domstolars tillämpning av konventionen. 

Det kan bero på att nationella domstolar inte direkt ställts inför frågan om 

hur ett lagval av icke-nationella regler eller regelverk ska bedömas. Det kan 

också förklaras av att EGD–domstolens tolkningsbehörighet inträtt först på 

senare år. Ett ensamt exempel på att en internationell konvention tillåtits 

fungera som tillämplig lag, kan hämtas från Nederländerna. Den 

nederländska högsta domstolen, Hoge Raad, har tillåtit ett val av 1980 års 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods, CISG, trots att konventionen inte formellt var tillämplig.132 

Eftersom avtalet var internationellt fann domstolen att valet av 

konventionen uteslöt tillämpning av tvingande regler i den lag som i brist på 

parternas lagval var tillämplig. Domstolen hänvisade inte till den lag som 

skulle ha varit tillämplig i avsaknad av ett lagval för att fastställa CISG:s 

roll. Parternas val av konventionen utgjorde med andra ord ett genuint 

lagval.133 Nederländska jurister har inställningen att även under 

Romkonventionens regler är ett lagval inte begränsat till nationell lag, utan 

kan även hänvisa till uniform rätt i en internationell konvention.134 En 

uniform tolkning av Romkonventionens artiklar försvåras av att varje 

konventionslands domstolar i princip har fått göra sin tolkning av 

konventionens bestämmelser. Enligt artikel 18 ska Romkonventionen tolkas 

och tillämpas med hänsyn till dess internationella karaktär och behovet av 

en uniform tolkning. Två tolkningsprotokoll ger EG-domstolen rätt att avge 

                                                 
131 Se t.ex. http://www.rome-convention.org, som är en databas med rättsfall från 
medlemsländerna rörande tolkning av Romkonventionen. 
132 Hoge Raad, 26 maj 1989. 
133 Grönbok den 14 januari 2003, KOM (2002) 654 slutlig, s. 23.   
134 Boele-Woelki, a.a., 1996, s. 665. 
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tolkningsutlåtanden angående Romkonventionen.135 Protokollen har dock 

inte kommit att träda i kraft förrän den 1 augusti 2004.136 Av det skälet finns 

ingen EGD praxis beträffande den närmare innebörden av ordet lag i artikel 

3.1. Vid den planerade omvandlingen av konventionen till en förordning ges 

EG-domstolen automatiskt kompetens att tolka dess bestämmelser.137

   

3.3.4 Begreppet lag i Romkonventionens art 3.1 
i doktin 
  

Traditionellt har de flesta akademiska författare avfärdat möjligheten att 

välja icke-nationella regler eller regelverk som tillämplig lag, främst för att 

det ännu inte finns en komplett och konsekvent massa av dylika regler.138 

Under senare år har tolkningen av artikel 3 kommit att ifrågasättas. Friedrich 

K. Juenger menar att Romkonventionens troliga ställningstagande, att 

individer och företag är begränsade till ett val av gällande nationell lag, står 

i konflikt med principen om avtalsfrihet.139 En bred tolkning av art. 3 

förordas av Katharina Boele-Woelki. Med beaktande av att parter får välja 

den lag de vill, med konsekvensen att lagar med anknytning till avtalet inte 

tillämpas, är steget att tillåta val av icke-nationella regler litet. Boele-Woelki 

har föreslagit att en framtida ändring av Romkonventionens artikel 3 ska 

föreskriva att parter ska tillåtas välja Unidroit Principles eller PECL som 

tillämplig lag för avtal.140 I svensk doktrin på området har bland annat 

Lennart Pålsson och Michael Bogdan behandlat frågan om vilken typ av 

regler som avses i Romkonventionens art. 3.1. Enligt Pålsson tyder 

ordalydelsen i art. 3.1 närmast på att parterna är begränsade till val av en 

viss statlig rättsordning. Han uppmärksammar vidare att doktrin på sina håll 

gjort gällande att konventionen utesluter giltighet av partshänvisningar till 

                                                 
135 Pålsson, a.a., 1998, s. 25-28. 
136 Förordning [2004:650] om ikraftträdande av lagen [1998:167] om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser. 
137 Tolkningsbehörigheten kommer att vara direkt grundad på art. 234 i EG-fördraget. 
138 Grönbok den 14 januari 2003, KOM (2002) 654 slutlig, s. 22 f.. 
139 Friedrich, K., Jugender, “The Problem with Private International Law”. I: Private Law 
in the International Arena (red. Jürgen Basedow), Haag 2000, s. 306. 
140 Boele-Woelki, a.a., 1996, s. 666. 
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icke-nationella regler eller gör deras giltighet beroende av den objektiva lag 

som enligt art. 4 är tillämplig. Pålsson ifrågasätter dock om den slutsatsen är 

riktig och framhåller att det i praktiken förekommer att avtalsparter hänvisar 

till internationella handelssedvänjor, allmänt erkända rättsprinciper eller 

liknande, det vill säga lex mercatoria.141 Bogdan får sägas vara av en annan 

mening. Parters val av icke-statliga regelverk, t.ex. Unidroit Principles, 

PECL, allmänna rättsprinciper eller lex mercatoria får enligt hans 

uppfattning verkan av en materiellträttslig partshänvisning.142 Det innebär 

att parternas val av ett icke-statligt regelverk ska behandlas som en 

inkorporering av de valda reglerna i kontraktet. Vilken effekt de ges blir 

beroende av det avtalsstatut som i brist på ett giltigt lagval bestäms enligt 

artikel 4. En partshänvisning till icke-statliga regelverk leder därmed till 

samma kollisionsrättsliga begränsning som enligt art. 3.3 följer av ett val av 

en utländsk nationell rättsordning i ett i övrigt nationellt avtal. Enligt Paul 

Lagarde, en av upphovsmännen till Romkonventionens tolkningsrapport, 

ska internationella kommersiella avtal underkastas nationell lag genom 

tillämpning av en nationell konfliktregel. Detta är även ställningstagandet i 

Romkonventionens art. 3.1.143 Även Ole Lando utgår från att den generella 

uppfattningen är att nationella domstolar vid tillämpning av 

Romkonventionen måste tillämpa nationell rätt, även om parterna skulle ha 

valt lex mercatoria. Lando ansluter sig dock inte till den uppfattningen, utan 

menar att om parterna kommit överens om tillämpning av lex mercatoria 

borde nationella domstolar auktoriseras att med ersättande av nationell lag 

tillämpa lex mercatoria.144 I Filip De Lys analys av internationell 

handelsrätt och lex mercatoria är föremålet för analysen inte specifikt 

Romkonventionens lagvalsregler. Fokus ligger på lagkonfliktfrågor i 

relation till tvistelösning i nationell domstol och internationella 

                                                 
141 Pålsson, a.a., 1998, s. 44 f.. 
142 Bogdan, a.a., 2004, s. 249. 
143 De Ly, a.a., 1992, s 77 f., som hänvisar till Lagarde, P., Examen d´lavant-projekt de 
convention C.E.E sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 
Trav.com.fr.dr.int.privé, 1971-73, Paris, Dalloz 1974, s. 153. Se även Lagarde, P., ”Le 
nouveau droit international privé des contrats après iéntrée en vigeur de la Convention de 
Rome du 19 juin 1980”, 80 Rev. Crit. D.i.p.287, 300-01 (1991).  
144 Ole, Lando, “The Principles of European Contract Law and the lex mercatoria”. I: 
Private Law in the International Arena, (red. Jürgen Basedow), Haag 2000, s. 402 ff.. 
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skiljeförfarande, med avsikt att utreda i vilken utsträckning icke-nationella 

regler eller metoder kan tillämpas på internationella affärsförhållanden. I 

den kontexten har De Ly framhållit att enbart mindre problem uppstår när 

parter gjort ett direkt lagval. Eftersom lagvalsteorier är pragmatiska och 

liberala i fråga om avtal, skulle nationella lagkonfliktregler i hög 

utsträckning acceptera parters val av icke-nationella regler. Utrymmet för 

icke-nationella regler kan ha minskat genom internationella konventioner 

som Romkonventionen, vilka följer en traditionell lagvalsmetod. De Ly 

finner att transnationella regler kan tillämpas under förutsättning att de utgör 

ett legalt system. Vissa minimikrav måste uppställas, en utfyllande 

mekanism bör vara tillgänglig och vissa tvingande regler bör finnas vid 

tillämpning av transnationella regler.145  

 

3.4 Lagvalsfriheten i den planerade Rom I-
förordningens artikel 3 

 
I det här avsnittet granskas lagvalsfriheten i den föreslagna Rom I-

förordningen. Inom den europeiska gemenskapen pågår för närvarande en 

omvandling av Romkonventionen till en förordning. Syftet med 

omvandlingen är inte att skapa ett nytt regelverk även om vissa revideringar 

föreslås.146 Lagvalsfriheten i Romkonventionens art. 3 har varit en av de 

bestämmelser som har diskuterats under lagstiftningsarbetet.  

Kommissionens grönbok från den 14 januari 2003 inbjöd intresserade parter 

till samråd angående ett antal juridiska frågor i förhållande till en 

omvandling av konventionen till ett gemenskapsinstrument.147 Bland annat 

behandlas frågan, som är av särskilt intresse för det här arbetet, om parter 

ska tillåtas att direkt välja en internationell konvention, eller även generella 

rättsprinciper, som tillämplig lag. Omkring 80 svar på grönboken har 

inkommit från regeringar, universitet, jurister och ekonomiska aktörer. En 

stor majoritet var positiva till en omvandling av konventionen till en 

                                                 
145 De Ly, a.a., 1992. 
146 Grönbok den 15 december 2005, KOM (2005) 650 slutlig, s. 3.   
147 Grönbok den 14 januari 2003, KOM (2002) 654 slutlig, s. 5 f.. 
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förordning.148 I kommissionens grönbok om förslag till Europaparlamentets 

och Rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), från 

den 15 december 2005 föreslås parterna i en ny art. 3 punkt 2, ges 

möjligheten att välja bland annat Unidroit Principles och PECL, samtidigt 

som ett val av lex mercatoria utesluts.149  Efter Europaparlamentets 

behandling av kommissionens förslag har formuleringen som ger parterna 

rätt att välja icke-statlig lag tagits bort ur art. 3. Möjligheten för tillämpning 

av annan lag än en stats lag eller en internationell konvention återfinns 

under Europaparlamentets skäl för antagande av Rom I –förordningen.150 I 

det här avsnittet behandlas lagstiftningsarbetet med att omvandla 

Romkonventionen till en förordning med syfte att utreda skälen för en 

omvandling, samt att granska hur en framtida reglering av lagvalsfriheten 

kan komma att se ut. Det bör poängteras att lagstiftningsarbetet inte är 

avslutat och att framställningen därför är begränsad till att behandla de 

förordningsförslag som i skrivande stund lagts fram av kommissionen samt 

av europaparlamentet och rådet.151 Utredningen begränsas även till de 

föreslagna ändringarna av art. 3 som rör parters lagvalsfrihet i förhållande 

till icke-nationell lag. 

 

3.4.1 Skäl för en omvandling av 
Romkonventionen till ett 
gemenskapsinstrument och den rättsliga 
grunden 
 

Av kommissionens grönböcker framgår att en harmonisering av regler inom 

den internationella privaträtten är nödvändig för den inre marknadens 

                                                 
148 Svaren finns på följande adress: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_ro
me1_en.htm 
149 Grönbok den 15 december 2005, KOM (2005) 650 slutlig, s. 14. 
150 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 november 2007 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2007 om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser (Rom I), P6_TC1-COD(2005)0261, s. 2, 6. 
151 I skrivande stund, den 27 april 2008. 
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funktion.152 På gemenskapsnivå är Romkonventionen det enda 

privaträttsliga instrumentet inom den internationella privaträttens område 

som fortfarande har formen av en internationell konvention. Bryssel I-

förordningen, Rom II-förordningen och Romkonventionen utgör en odelbar 

helhet av den internationellt privaträttsliga regleringen av avtalsförpliktelser 

och utomobligatoriska förpliktelser inom gemenskapen. Överensstämmelse 

mellan medlemsländernas lagvalsregler är även betydelsefull för att uppnå 

målet om ömsesidigt erkännande av domar inom gemenskapen. En 

konvertering av Romkonventionen till ett gemenskapsinstrument ger en 

större enighet i den internationella privaträttsliga gemenskapsrätten. 

Samtidigt kan ändringar av vissa bestämmelser genomföras i syfte att göra 

dem tydligare och mer precisa och därigenom förbättra rättssäkerheten. En 

förordning har bedömts som det lämpligaste instrumentet, eftersom det ger 

möjlighet att införa enhetliga, detaljerade och villkorslösa regler för 

tillämplig lag. Rättsäkerheten stärks genom att medlemsstaterna inte ges ett 

manöverutrymme vid införlivandet av reglerna. Vid en omvandling ges 

EGD dessutom jurisdiktion över förordningen och en enhetlig tolkning 

tillförsäkras.153

 

Sedan Amsterdamfördragets ikraftträdande har kompetensen hos EU att anta 

rättsakter på området flyttats från den tredje till den första pelaren. 

Kompetensen för rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor delades tidigare 

av Europarådet och medlemsstaterna (art.K.3.2 i Maastrichtfördraget) inom 

ramen för den tredje pelaren. Den har nu överflyttats till den första 

pelaren.154 Gemenskapen har nu enligt artikel 65 EG-fördraget kompetens 

inom området för internationell privaträtt. Lagvalsregler omfattas av art. 61 

c i EG-fördraget. På basis av art. 61 c har gemenskapen antagit flera 

förordningar och konverterat 1968 års Brysselkonvention till en förordning. 

Gemenskapslagstiftaren har behörighet att avgöra om en åtgärd behövs för 

att den inre marknaden ska fungera väl. I art. 65 b anges att åtgärder rörande 
                                                 
152 Grönbok den 15 december 2005, KOM (2005) 650 slutlig; Grönbok den 14 januari 
2003, KOM (2002) 654 slutlig. 
153 Grönbok den 15 december 2005, KOM (2005) 650 slutlig, s. 2 f.. 
154 Ana, M., López Rodríguez, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract Law in the 
EU, Danmark 2003, s.327. 
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civilrättsligt samarbete ”i den mån det behövs för att den inre marknaden 

ska fungera väl, skall omfatta främjandet av förenligheten mellan tillämpliga 

bestämmelser i medlemsstaterna om lagkonflikter”.155   

 

3.4.2 Den föreslagna artikel 3 i Rom I-
förordningen 
 

Den 15 december 2005 framlade kommissionen ett förslag till Rom I-

förordning. I syfte att stärka den viktiga principen om partsautonomi ger en 

ny punkt 2 i art.3 parterna möjlighet att göra ett lagval av annan lag än en 

stats lag. Artikel 3.2 första stycket har följande innehåll, ”Parterna kan 

också välja att tillämpa principer och regler inom den materiella 

avtalsrätten, som är erkända på internationell nivå och gemenskapsnivå 

[min kursivering].”.156 Intentionen är att ge parter möjlighet att välja bland 

annat Unidroit Principles, PECL eller ett eventuellt framtida 

gemenskapsinstrument och samtidigt utesluta lex mercatoria och privata 

kodifieringar som inte är tillräckligt erkända av det internationella 

samfundet. Lex mercatoria utesluts som lagval på grund av att den inte är 

tillräckligt precis.157 Rom I-förordningens artikel 3.2 andra stycket anger 

hur man ska gå tillväga när vissa avtalsrättsliga aspekter inte är uttryckligt 

fastställda i den icke-statliga lag som parterna valt, ”För frågor som 

omfattas av sådana principer eller regler, men som inte regleras 

uttryckligen av dem skall man tillämpa de allmänna principer som de 

bygger på, eller i avsaknad av sådana principer, den lag som ska tillämpas i 

avsaknad av parternas lagval i enlighet med denna förordning [min 

kursivering].”158

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ser i sitt yttrande om 

förslaget mycket positivt på artikel 3.2 som ger parterna möjlighet att välja 
                                                 
155 Grönbok den 14 januari 2003, KOM (2002) 654 slutlig, s. 13-15; Grönbok den 15 
december 2005, KOM (2005) 650 slutlig, s. 3 f.. 
156 Grönbok den 15 december 2005, KOM (2005) 650 slutlig, s. 14. 
157 ibid., s. 5. 
158 ibid., s. 14 
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en övernationell rättsordning. Ett inrättande av ett s.k. frivilligt instrument 

eller en ”26th regime” diskuteras för närvarande. Instrumentet ska ses som 

en civilrättslig ordning inom gemenskapen som kan väljas av parterna. 

Möjlighet att välja en övernationell rättsordning har hittills inte varit 

självklar inom internationell civilrätt och innebär att avtalsparter för första 

gången skulle kunna utnyttja avtalsmodeller som till stor del är enhetliga 

inom gemenskapen. Det skulle innebära ett stort framsteg för den inre 

marknaden.159

 

Vid Europaparlamentets behandling av kommissionens förordningsförslag 

ändrades några av de föreslagna bestämmelserna. Parlamentet antog den 29 

november 2007 en lagstiftningsresolution i vilken de godkänner 

kommissionens förslag på en omvandling av Romkonventionen till en 

förordning, men med ändringar.160  Beträffande lagvalsreglerna i 

kommissionens förslag har parlamentet vidtagit förhållandevis 

genomgripande ändringar. Art. 3.2 med innehållet att parter också kan välja 

att tillämpa avtalsregler och principer som är erkända på internationell- och 

gemenskapsnivå lyfts bort ur artikeln, tillsammans med regleringen i artikel 

3.2 andra stycket om hur man ska gå tillväga när vissa avtalsrättsliga 

aspekter inte är fastställda i den icke-nationella lag som parterna valt.161 I 

stället behandlas frågan om tillämpning av en annan lag än ett lands lag i 

parlamentets skäl för ändringsförslag. Enligt motiveringen i 

Europaparlamentets betänkande om förslag till Rom I-förordning är det 

lämpligt att hänvisa till tillämpning av annan lag än en stats lag, exempelvis 

Unidroit Principles, i ett skäl snarare än i en artikel.162 Av skäl 15 till 

Europaparlamentets och rådets förordningsförslag framgår att: ”Denna 

                                                 
159 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom 
I)”, ECT 2006 C 318, s. 59.  
160 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2007 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) 
(KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))   
161Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 november 2007 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2007 om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser (Rom I), P6_TC1-COD(2005)0261, s. 6. 
162 Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser (Rom I), 21 november 2007, A6-045/2007, s. 11.            
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förordning hindrar inte parterna från att hänvisa till en annan lag än en 

stats lag eller till en internationell konvention [min kursivering].”163 Den 

svenska språkversionen skiljer sig från den engelska som lyder: ”This 

regulation does not preclude parties from incorporating by reference into 

their contract a non-state body of law or an international convention [min 

kursivering].” Frågan är om Europaparlamentet avsett att utvidga parters 

lagvalsfrihet till att omfatta annan lag än en stats lag, eller om formuleringen 

enbart syftar till att tydliggöra parters avtalsrättsliga frihet att inkorporera 

icke-nationella regler i sitt avtal. Den svenska textens användande av ordet 

hänvisa kan innebära antingen att en kollisionsrättslig partshänvisning eller 

en materiellträttslig partshänvisning avses. Skillnaden mellan 

språkversionerna ligger i att parter enligt den svenska texten inte ska hindras 

från att hänvisa till annan lag än en stats lag, vilket kan tolkas som att 

parterna inte hindras från att göra ett lagval av annan lag än en stats lag. Den 

engelska texten förefaller syfta på att parterna inte ska hindras från att 

inkorporera annan lag än en stats lag i sina avtal. Den engelska textens 

användande av incorporating by reference into their contract, inkorporering 

genom hänvisning, pekar mot att avsikten är att tillåta 

materiellträttsligfrihet. Mot en sådan tolkning talat att det är ett överflödigt 

påpekande i samband med lagvalsregler. Att parter har en förhållandevis 

långtgående frihet att avtala om vilka villkor som ska gälla dem emellan, 

inkluderat att genom hänvisning till regler utanför själva kontraktstexten 

innefatta dem i sitt avtal, påverkas i princip inte av hur lagvalsregler är 

konstruerade. Enligt skäl 16; ”Om gemenskapen i en lämplig rättsakt skulle 

anta regler inom den materiella avtalsrätten, inklusive 

standardformuleringar och standardvillkor, kan det där fastställas att 

parterna får välja dessa regler som tillämplig lag [min kursivering]”.164 Det 

är möjligt att gemenskapslagstiftaren vill hålla dörren öppen för framtida 

harmoniserade avtalsrättsliga regler, men inte i nuläget acceptera 

                                                 
163 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 november 2007 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2007 om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser (Rom I), P6_TC1-COD(2005)0261, s. 2. 
164 Ibid., s. 2 och 3. 
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tillämpning av privata regelsamlingar som Unidroit Principles eller PECL i 

gemenskapens nationella domstolar. 

 

3.5 Slutsatser 
 
Principen om partsautonomi är välbefäst och tillämpas i de flesta länders 

internationella privaträtt. Ett internationellt avtal, precis som ett nationellt, 

förutsätter förutsägbarhet. I internationella avtalsrelationer finns en inbyggd 

osäkerhet genom att flera lagar samtidigt kan vara tillämpliga. Lagvalsfrihet 

undanröjer bristande förutsägbarhet. Romkonventionens utgångspunkt är att 

parter i internationella kommersiella avtalsförhållanden med bindande 

verkan väljer vilken lag som är tillämplig på deras avtal. Lagvalet begränsas 

inte till en lag med anknytning till avtalet. Ett lagval utesluter i princip 

tillämpning av tvingande regler i annan lag. Parterna kan välja lag för 

avtalet i sin helhet eller för endast en del av det och de kan även välja att 

göra olika lagar tillämpliga för olika delar av avtalet. Parterna kan när som 

helst komma överens om att en viss lag ska vara tillämplig eller ändra ett 

tidigare lagval. De begränsningar som formuleras i konventionen är knutna 

till att avtalet, för att genuin lagvalsfrihet ska föreligga, måste vara av 

internationell och kommersiell karaktär. Dessutom inskränks avtalsfriheten 

genom att s.k. internationellt tvingande regler kan tillämpas oavsett vilken 

lag parterna valt. Lagvalsfriheten enligt Romkonventionens artikel 3 är 

förhållandevis långtgående. Artikeln reglerar dock inte uttryckligen vilken 

typ av lag som parter kan välja. Av artikeltexten framgår inte om ett giltigt 

lagval begränsas till gällande nationell lag eller om även icke-nationella 

regler eller regelverk kan utgöra tillämplig lag.          

 

Varken konventionstexten eller konventionens officiella rapport reglerar 

uttryckligen den närmare innebörden av lag. Att konventionen och 

konventionsrapporten är tyst på den punkten visar att frågan inte varit uppe 

till behandling under arbetet med att framta konventionen. Eftersom 

handelsbruk, allmänna rättsprinciper eller lex mercatoria överhuvud inte 
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nämns får lag anses ha betydelsen nationell lag. Det finns i princip ingen 

praxis från europeiska domstolar som ger stöd för att annan lag än ett lands 

lag kan tillämpas som avtalsstatut. I Nederländsk domstol förefaller dock 

Romkonventionens art. 3.1 tolkas liberalt. Ett lagval av icke-nationella 

regler i form av en internationell konvention har godtagits som tillämplig 

lag. I brist på praxis från andra europeiska jurisdiktioner kan inte den 

nederländska uppfattningen ensam tas till intäkt för hur Romkonventionens 

art. 3.1 ska tolkas.  Av doktrin på området framgår att lagvalsfrihetens 

gränser beträffande icke-nationella regler och regelverk är föremål för 

diskussion. Den konventionella tolkningen av art. 3.1 begränsar i dag parters 

lagvalsfrihet till nationell lagstiftning. I den pågående diskussionen om 

lagvalsregler och lex mercatoria har argument förts fram att artikel 3 ska 

revideras till förmån för en partsautonomi som medger ett val av icke-

nationella regler och regelverk som tillämplig lag. Även de författare som 

anser att lagvalsfriheten bör utökas utgår dock i sin kritik från att art. 3.1 

begränsar parternas val till val av nationella lagar. Frågan om vilka lagval 

som konventionen tillåter måste hållas åtskild från frågan om vilka lagval 

som bör tillåtas. Sammantaget finns inte stöd för att Romkonventionens art. 

3.1 tillåter val av icke-nationella regler och regelverk. En partshänvisning 

till icke-nationella regler eller regelverk behandlas som en inkorporering av 

reglerna i avtalet, d..v.s som en materiellträttslig partshänvisning 

Möjligheten till ett genuint lagval av icke-nationella regler eller regelverk 

får sammanfattningsvis anses vara utesluten vid en tillämpning av 

konventionen. Ett giltigt lagval av icke-nationella regler eller regelverk 

skulle förutsätta en extensiv tolkning eller en ändring av art. 3.1. 

 

Under arbetet med att omvandla Romkonventionen till en förordning har en 

utvidgad lagvalsfrihet övervägts. Kommissionens föreslagna art 3.2 ger 

tydligt parter en utökad lagvalsfrihet att välja inte bara nationell lag, utan 

även icke-nationella principer och regler. Europaparlamentet har valt att 

utesluta kommissionens art. 3.2 i sitt förslag till Rom I-förordning. Vid en 

jämförelse mellan Romkonventionen och Rom I-förordningen har 

artikeltexten inte ändrats beträffande lagvalsfriheten. Den föreslagna Rom I-
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förordningen använder i art 3.1 samma formulering som 1980 års 

Romkonvention: ”På ett avtal tillämpas den lag som parterna har valt [min 

kursivering]”. Det innebär att lagvalsfriheten inte utökas enligt det senast 

lagda artikelförslaget. Parlamentet återkommer dock till parternas 

lagvalsfrihet i sina ändringsskäl. De svenska och engelska språkversionerna 

skiljer sig åt på en avgörande punkt i skäl 15, vilket leder till otydlighet 

beträffande lagstiftarens intentioner. Av den svenska versionen framgår att 

förordningen inte ska hindra parter från att ”hänvisa” till annan lag än en 

stats lag, medan den engelska versionen innebär att parter inte är 

förhindrade från att genom hänvisning inkorporera icke-statliga regler i sitt 

avtal. Den svenska textversionen är otydlig i fråga om att ”hänvisa” avser en 

materiellträttslig partshänvisning eller en kollisionsrättslig partshänvisning. 

Möjligheten att inkorporera icke-nationella regler eller regelverk som 

avtalsvillkor är en del av avtalsfriheten. Effekten av en sådan inkorporering 

är att de valda reglerna tillämpas som avtalsvillkor i den utsträckning som 

den tillämpliga lagen medger. En nationell lag fortsätter att fungera som 

avtalsstatut. En kollisionsrättslig partshänvisning innebär å andra sidan att 

de valda reglerna blir tillämplig lag, med effekten att tillämpning av regler i 

andra lagar bortfaller. Skillnaden mellan de olika språkversionerna kommer 

med stor sannolikhet att undanröjas av parlamentets och rådets språkjurister 

under lagstiftningsarbetets gång. För närvarande råder dock oklarhet om 

vilken rättslig verkan ett val av icke-nationella regler eller regelverk 

kommer att ges i den framtida förordningen. 
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4 Lagval i nationell domstol, 
internationella konventioner 
och i internationella 
skiljeförfaranden  

4.1 Inledning 
  

Frågan om lagvalsfrihet och dess gränser bör inte ses isolerat utifrån enbart 

Romkonventionens reglering. Detta kapitel undersöker därför hur icke-

nationella regler eller regelverk har behandlats i domstolspraxis, som inte 

inneburit en tillämpning av Romkonventionens lagvalsregler, men i vilken 

domstol haft anledning att ta ställning till tillämpning av icke-nationell rätt. 

Även lagvalsfriheten i internationella konventioner, främst 1994 års Inter-

American Convention on the Law Applicable to International Contracts, 

Mexikokonventionen, diskuteras.  Mexikokonventionen är av betydligt 

senare datum än Romkonventionen, som skapades under 1970-talet. Det är 

därför av intresse att jämföra Mexicokonventionens lagvalsregler med 

Romkonventionens. Vidare undersöks hur lagvalsfriheten i internationella 

kommersiella skiljeförfaranden ser ut. Avsnittet är ägnat åt att utreda dels 

hur lagar och regler för internationella skiljeförfaranden är utformade med 

avseende på tillämplig lag, dels hur skiljemän har förhållit sig till icke-

nationella regler eller regelverk, samt i vilken utsträckning nationella 

domstolar accepterar skiljedomar som baseras på lex mercatoria.  

 

4.2 Tillämpning av icke-nationella regler 
eller regelverk i domstolspraxis 

 

Det finns mycket få rättsfall i vilka tillämpning av icke-nationella regler 

eller regelverk varit föremål för bedömning. Den praxis som behandlas här 
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är de rättsfall som i doktrin lyfts fram som exempel på hur domstolar har 

resonerat kring tillämpning av icke-nationell rätt.165 Ett av 

huvudargumenten mot en tillämpning av icke-nationella regler eller 

regelverk är att ett avtal inte kan existera utanför en nationell rättssfär eller i 

ett legalt vakuum.166 Ståndpunkten kombineras ofta med argumentet att lex 

mercatoria inte är en förutsägbar, sammanhängande och komplett 

regelmassa förmögen att fungera som tillämplig lag.167 Enligt det 

traditionella synsättet måste ett internationellt kommersiellt avtal 

underkastas en nationell lag. Domstolens eller skiljenämndens uppgift är att 

ge effekt åt parternas val av nationell lag och i avsaknad av ett sådant 

bestämma vilken nationell lag som ska tillämpas genom användande av 

lagkonfliktregler.168 Företrädare för den traditionella lagvalsmetoden har 

stöd i ett antal rättsfall från europeiska domstolar.169 I det ofta citerade 

Serbian and Brazilian Loan Case anförde the Permanent Court of 

International Justice i sin dom från den 12 juli 1929, att: ”Any contract 

which is not a contract between States in their capacity as subjects of 

international law is based on the muncipal law of some country.”.170  Med 

undantag för avtal mellan stater i deras suveräna kapacitet, ska alla avtal 

underställas något lands lag. Även den franska högsta domstolen, Cour de 

Cassation, har i sin dom den 21 juni 1950, the Messageries maritimes-case, 

fastslagit att alla kontrakt ska styras av nationell rätt, ”tout contrat est 

néssairement soumis à loi d´un Etat”.171 Det engelska House of Lords fann i 

Amin Rasheed Corp. v. Kuwait Insurance Co. att den rätt som skulle 

tillämpas var en nationell lag.172  Ett skäl som ofta lyfts fram till varför 

tillämpning av icke-nationella regler är utesluten, är att ett avtal varken 

                                                 
165 Klaus, Peter, Berger, The Creeping codification of the Lex mercatoria, Storbritannien 
1999, s. 43; Filip, De Ly, International Business Law and the Lex Mercatoria, 
Nederländerna 1992, s. 78; Ana, M., López Rodríguez, Lex Mercatoria an Harmonization 
of Contract Law in the EU, Danmark 2003, s. 129-135. 
166 Berger, a.a., 1999, s, 42. 
167 Se exempelvis, De Ly, a.a., 1992, s. 320; Berger, a.a., 1999, s. 87 f.; Se även kap. 2.4. 
168 Jarrod, Wiener, Globalization and the Harmonization of Law, Storbritannien 1999, s. 
152. 
169 Berger, a.a., 1999, s. 43; De Ly, a.a., 1992, s. 78. 
170 Brazilian and Serbian Loans Case, Publications of the Permanent Court of International 
Justice, series A (Nos.20-1) (Judgements Nos. 14 and 15), s. 41.  
171 Messageries Maritimes, Cour de Cassation, 21 juni 1950. 
172 Amin Rasheed Corp. v Kuwait Insurance Co., House of Lords, den 7 juli 1983.  
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teoretiskt eller praktiskt kan existera utanför en lag. Ibland talas om 

omöjligheten av att ett avtal skulle kunna existera utanför ett statligt 

rättsystem, ett s.k. ”contrait sans loi”. Lord Diplock gav uttryck för denna 

uppfattning i Amin Rasheed Corp. V. Kuwait Insurance Co.; ”Contracts are 

incapable of existing in a legal vacuum. They are mere pieces of paper 

devoid of all legal effects unless made by reference to some system of 

private law”. Skälet som vanligen ges är att endast ett nationellt rättsystem 

uttömmande kan reglera avtalsparternas rättigheter och skyldigheter och 

tillhandahålla medel för dess genomdrivande.173  

 

En livlig debatt har utvecklats i doktrin som visar att den traditionella 

lagvalsmetoden och tillämpning av icke-nationella regler och regelverk inte 

längre framstår som oförenliga motpoler.174 Det finns dock mycket få 

rättsfall utanför internationella skiljeförfaranden i vilka lex mercatoria 

figurerar.175  Ett fåtal rättsfall från europeiska domstolar kan lyftas fram 

som illustrerar direkt tillämpning av lex mercatoria. Ett exempel är en 

schweizisk dom från den 9 maj 1985 rörande en bankgaranti. 

Appellationsdomstolen, beslutade, utan att fastställa den tillämpliga lagen, 

att bankgarantin som varande en internationell sedvanerättslig institution 

tillhörande lex mercatoria följaktligen skulle tolkas i överensstämmelse med 

den internationella handelns behov.176 Det är dock oklart om domstolen i 

det här fallet tillämpade en regel från lex mercatoria eller enbart hänvisade 

till den för att göra en transnationell tolkning av bankgarantin.177 I en dom 

från den 11 juli 1991, tillämpade the Commercial Court of Nantes i 

Frankrike generella rättsprinciper, internationella handelsrättsliga principer 

och lex mercatoria på ett kontrakt mellan en saudiarabisk agent och en 

fransk huvudman.178 Agenten hade framgångsrikt säkrat det önskade avtalet 

                                                 
173 López Rodríguez, a.a., 2003, s. 129. 
174 Berger, a.a. 1999, s. 78; Ole, Lando, ”Lex Mercatoria 1985-1996”. I: Festskrift till Stig 
Strömholm (red. Åke Frändberg, Ulf Göransson, Torgny Håstad), Göteborg, 1997, s. 567-
584. 
175 López Rodríguez, a.a., 2003, s. 129. 
176 Obergericht des Kantons Zürich, den  9 maj 1985. 
177 De Ly, a.a., 1992, i not 245, på s. 255. 
178 Société Arabian Contracting Association Ltd. v. Société SOAF, Commercial Court of 
Nantes, 1993 JDI, s. 331.  
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för sin huvudman i Saudi-Arabien. Svaranden hade enbart betalat käranden 

en mindre del av den överenskomna kommissionen. En tillämpning av 

Romkonventionen hade troligen inneburit att saudiarabisk lag varit 

tillämplig lag. Domstolen fann att varken tillämpning av saudiarabisk lag 

eller fransk lag var lämplig. Domstolen hänvisade till Lord Mustill för stöd 

för sin tillämpning av pacta sunt servanda-principen som en del av lex 

mercatoria.179 Det finns också exempel på rättsfall inom ramen för CISG 

artikel 9 där domstol har tillämpat internationell handelssedvana utan att 

hänvisa till nationell rätt. Corte di Appello di Genova har i en dom från den 

24 mars 1995 rörande ett köpekontrakt mellan en italiensk och en 

schweizisk part funnit att säljaren levererat godset och risken övergått när 

oljan överförts till skeppets tankar. Detta enligt det avtalade FOB-villkoret 

som var bindande internationell sedvana för parterna under såväl CISG art. 

9 som under standardvillkoren i National Iranian Oil Commission som 

kontraktet hänvisat till.180 Domstolen gjorde ingen hänvisning till CISG 

eller till nationell lag.181  

 

4.3 Lagvalsfriheten i  internationella 
konventioner på privaträttens område 

 

Även om 1980 års Romkonvention vanligen enbart anses medge val av 

nationell lag, innehåller konventionen en viss tvetydighet genom att art 3.1 

hänvisar till den lag som parterna valt och lämnar dörren öppen för att lag 

även skulle kunna innefatta transnationella regler. Det finns en 

utvecklingsriktning mot tvetydighet i internationella konventioner på den 

internationella privaträttens område. Vid en jämförelse med andra 

konventioner finner man att senare konventioner inte uttryckligen begränsar 

                                                 
179 Lando, a.a., 1997, s. 574. 
180 Corte di Appello di Genova, Marc Rich &Co. A.G. v. Iritecna S.p.A, Diritto del 
Commercio Internazionale, No.146,1997. Domen finns också rapporterad på 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950324i3.html 
181 López Rodríguez, a.a., 2003, s 135. 
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parternas lagval till nationell rätt.182  Enligt art. 2 i 1955 års Hague 

Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods ska; ”a 

sale shall be governed by the domestic law of the country [min kursivering] 

designated by the parties”. I 1986 års Hague Sales of Goods Convention 

föreskriver art 7.1 att ”a contract of sale is governed by the law [min 

kursivering] chosen by the parties”. Frågan om generella rättsprinciper och 

lex mercatoria som tillämpligt lagval diskuterades vid förhandlingarna vid 

skapandet av konventionen. Enighet kunde inte nås och ingen explicit 

bestämmelse i konventionen kom att reglera frågan. De Ly drar slutsatsen 

att det inte går att sluta sig till en tydlig ståndpunkt beträffande lex 

mercatoria.183 López Rodríguez menar att konventionens bestämmelser inte 

ska anses ge en generell definition av vad lag är enligt konventionen.184

 

Den senaste konventionen på den internationella privaträttens område, 1994 

års Mexikokonvention, utgår precis som Romkonventionens art. 3.1 från att 

parterna väljer den lag som ska tillämpas på deras avtal. 

Mexicokonventionens art. 7 lyder ” the contract shall be governed by the 

law chosen by the parties”. Artikeln måste dock läsas i ljuset av art. 10 som 

föreskriver ”in addition to the provisions of the foregoing articles, the 

guidelines, customs, and principles of international commercial law as well 

as commercial usage and practices generally accepted shall apply in order to 

discharge the requirements of justice and equity in the particular case”. 

Dessutom följer av art. 9 att domstol i avsaknad av parternas lagval vid 

fastställandet av tillämplig lag ”shall take account of the general principles 

of international commercial law recognized by international organisations”. 

Det finns delade meningar om hur artiklarna och framförallt art. 10 i Mexico 

konventionen ska tolkas. Vissa författare menar att syftet är att omfatta lex 

merctorias regler och principer och ser i konventionen ett lagligt erkännande 

av lex mercatoria.185 Lando menar att det var nationella lagars 

otillräcklighet vid tillämpning på internationella avtal som övertygade 

                                                 
182 López, Rodríguez, 2003, a.a., s. 130 f.. 
183 De Ly, a.a., 1992, s. 254. 
184 López Rodríguez, a.a, 2003, s. 130 f.. 
185 Berger, a.a., 1999, s. 100. 
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Mexicokonventionens upphovsmän att introducera lex mercatoria för 

tillämpning i nationella domstolar.186 Regeln i Art. 9 har framhållits som ett 

resultat av en allmän avsikt att ge domare möjlighet att ta hänsyn till 

allmänna handelsrättsliga principer.187 Andra tolkningar har varit mer 

försiktiga och ser formuleringarna som tecken på en framväxande acceptans 

för lex mercatorias tillämpning i nationella domstolar. Genom 

Mexicokonventionen har latinamerikanska stater, som har varit fientligt 

inställda till partsautonomi i lagvalshänseende, antagit en konvention som 

tagit avsevärda steg i en utveckling mot att acceptera lex mercatoria.188   

Även om meningarna är delade om tolkningen av bestämmelserna medger 

att lex mercatoria tillämpas på internationella avtal kan det konstateras att 

Romkonventionen i motsats till Mexicokonventionen överhuvud inte 

nämner handelsbruk eller kommersiella avtalsprinciper.189  

 

4.4 Lagvalsfriheten i Internationella 
skiljeförfaranden 

 
Omkring 95% av internationella kommersiella kontrakt innehåller en 

skiljeklausul. Andelen kontrakt som hänvisar till icke-nationella regler och 

regelverk ökar. Vanligen kombineras dessa med en skiljeklausul. Det 

internationella skiljeförfarandets framgångar har flera orsaker. Bland dem 

kan nämnas nationella domstolars överbelastning, önskan om ett neutralt 

forum och möjligheten att anlita experter på det aktuella området som 

skiljemän.190 Andra argument till förmån för skiljeförfarande som brukar 

lyftas fram är att skiljeförfarande är billigare och snabbare än 

domstolsförhandlingar.191 Här går uppfattningarna något i sär.192  I många 

fall kan tvistelösning i domstol vara snabbare och billigare än ett 

                                                 
186 Lando, a.a., 1997, s. 573. 
187 Berger, a.a., 1999, s. 88. 
188 Wiener, a.a., s 179. 
189 López Rodríguez, 2003, s. 134 
190 ibid., s 67 f. 
191 De Ly, a.a., 1992, 83 ff.. 
192 Torsten, Seth, Internationella affärstvister, Uppsala 2006, s. 78 f.. 
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skiljeförfarande.193 Skiljeförfaranden är även normalt konfidentiella, vilket 

kan vara betydelsefullt för vissa typer av tvister, exempelvis när 

immateriella och industriella rättigheter är inblandade.194 Möjligheterna till 

erkännande och verkställighet av skiljedomar är av betydelse för parterna 

vid ett val mellan nationell tvistelösning och internationellt skiljeförfarande. 

Många länder har anslutit sig till 1958 års New Yorkkonvention om 

erkännande och verkställande av utländska skiljedomar.195 Genom 

konventionen är domstolars kontroll av skiljedomar begränsad och 

verkställigheten underlättas .196   

 

4.4.1 Partsautonomi i internationella 
skiljeförfaranden 
 

Den rättsliga grunden för skiljemäns behörighet är parternas 

överenskommelse om tvistelösning genom skiljeförfarande. 

Överenskommelsen ger skiljenämnden kompetens att meddela skiljedom. 

Det är dock de nationella rättsystem som har anknytning till avtalsrelationen 

som ger parter och skiljemän kompetens att lösa tvisten genom 

skiljeförfarande. Skiljedomsklausulen förutsätter avtalsfrihet, partsautonomi 

och parternas rätt att lösa sin tvist utanför en nationell rättsstruktur. Dessa 

friheter och gränserna för dem vilar ytterst sett på de nationella rättsystem 

som har relation till skiljeförfarandet. Det är nationell lag som ger parter rätt 

att välja bort den annars tillämpliga lagen och den annars kompetenta 

domstolens jurisdiktion.197 Så snart det nationella rättssystemet auktoriserar 

parterna att lämna nationell tvistelösning behöver valet av tillämplig lag inte 

baseras på något lands lagvalsregler.198 Principen om partsautonomi är, som 

                                                 
193 Jan, Ramberg, International Commercial Transactions, Stockholm 2004, s. 81. 
194 De Ly, a.a., 1992, s. 83. 
195 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards. 
196 De Ly, a.a., 1992, s. 83-85. 
197 Erik, Nerep, “Lex Mercatoria and amiable composition in international arbitration – 
brief notes”. I: Festskrift till Jan Ramberg (red. Ulf Bernitz), Stockholm 1996, s. 387 f. 
198 Peter, Nygh, Autonomy in International Contracts, Storbritannien 1999, s. 44 f.. 
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tidigare framhållits, generellt accepterad och upprätthållen.199 

Lagvalsfriheten inom skiljeförfaranden vilar på samma överväganden som 

lagvalsfriheten i förhållande till nationella domstolar, bland annat på 

parternas behov av att kunna förutse de rättsliga effekterna av sin 

avtalsrelation. Av principen om partsautonomi inom internationella 

skiljeförfaranden följer att parter är fria att välja både lagvalsregler och 

vilken materiell rätt som ska tillämpas, inbegripet lex mercatoria, samt att 

skiljemän har en skyldighet att följa parternas överenskommelse om 

tillämplig lag genom att upprätthålla deras val.200          

 

4.4.2 Lagvalsfriheten i lagstiftning och regler för 
internationella skiljeförfaranden 
 

Traditionellt har endast nationella lagar kunnat fungera som tillämplig lag 

för internationella kontrakt. I äldre syn på skiljeförfarande skulle 

skiljemännen tillämpa den nationella lagen på platsen för 

skiljeförfarandet.201 Enligt den svenska lagen om skiljeförfarande och enligt 

de flesta andra länders lagar kan parterna själva komma överens om vilken 

lag som ska användas för att lösa tvisten.202 Under senare årtionden har 

skiljemän i allt högre utsträckning frigjort sig från tillämpning av nationella 

lagvalsregler och nationella materiella lagregler.203 Idag upprätthålls 

generellt parternas lagval. Det inkluderar hänvisningar till lex mercatoria, 

generella rättsprinciper eller andra transnationella regler. De senaste 

reglerna för skiljeförfarande tillåter parter att välja the law or the rules of 

law som tillämplig rätt på den materiella tvisten.204 Termen law anses 

vanligen innebära en eller flera bestämda nationella lagar, medan uttrycket 

rules of law betecknar en vidare föreställning, eftersom det också kan 

innefatta generella rättsprinciper, konventionsregler och handelsbruk, ofta 

                                                 
199 Se avsnitt 3.2.1. 
200 Nerep, a.a., 1996, s. 395, 399. 
201 Wiener, a.a., 1999, s. 180. 
202 Seth, a.a., 2006, s. 84 f.; 48 § Lag (1999:116) om skiljeförfarande. 
203 López Rodríguez, a.a., 2003, s. 68. 
204 ibid., s. 112.  
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hänvisade gemensamt till som lex mercatoria.205 Art. 28.1 i Model Law on 

International Commercial Arbitration (UNICITRAL Model Law) ger parter 

rätt att välja rules of law och inte enbart nationell lag som tillämplig lag. 

Art. 17. 1 i 1998  Arbitration Rules of the international Chamber of 

Commerce, ICC, har samma ordalydelse. Det tidigare kravet på att använda 

en konfliktregel (tidigare art. 13) har ersatts av den nuvarande art. 17, enligt 

vilken, i avsaknad av parternas lagval, ”the Arbitral Tribunal shall apply the 

the rules of law [min kursivering] which it determines to be appropriate”. 

Även 1997 års American Association Arbitration rules, art. 28. 1, och 1998 

års Arbitration Rules of  the London Court of International Arbitration, art. 

22. 3, tillåter uttryckligen parter att välja law eller rules of law som 

tillämplig rätt. Flera europeiska länder, bland annat Frankrike, 

Nederländerna och Italien, har lagfäst möjligheten att välja rules of law som 

tillämplig lag.206 Goldman har kommenterat ordvalet rules of law (règles de 

droit), i den franska civilprocesslagen, art. 1496 (1). Genom att använda 

begreppet rules of law har lagstiftaren avsett omfatta sedvanerättsliga regler 

och därmed öppnat dörren för tillämpning av lex mercatoria.207 Den 

engelska lagstiftningen för skiljeförfaranden är värd att särskilt notera då 

den förändrat det traditionella engelska synsättet att en skiljeman endast kan 

tillämpa nationell lag på den materiella tvisten. Art. 46. 1 b) English 

Arbitration Act, 1996, föreskriver nu att ” the arbitral tribunal shall decide 

the dispute, if the parties so agree, in accordance with such other 

considerations as are agreed by them or determined by the tribunal”.208  

 

  

 

                                                 
205 Gonzalo, Parra-Aranguren, “Choice of Law Applicable to the Dispute in recent 
Legislation on International Commercial Arbitration”. I: Private Law in the International 
Arena ( red. Jürgen Basedow), Haag 2000, s. 559. 
206 Se; art. 1496 Nouveau Code de Procedure Civile, art. 1054 Dutch Code of Civil 
Procedure, art. 834 Italian Code of Civil Procedure och art 187 Swiss Federal Act on 
Private International Law.  
207 Goldmans kommentar till art. 1496 (1) har i citatform återgivits i: Nygh, a.a., 1999, s. 
194, från, Berthold, Goldman, The Applicable Law: General Principles of Law – The Lex 
Mercatoria, n. 30, 1983, s. 118-119. 
208 López Rodríguez, a.a., 2003 s. 113 
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4.4.3 Tillämpning av icke-nationella regler eller 
regelverk i internationell skiljedomspraxis 
 

Normalt offentliggörs skiljedomar endast om parterna samtycker. De 

skiljedomar som är tillgängliga ger därför inte en helt fullständig bild.209 

Avsikten är inte heller att ge en komplett bild av det faktiska bruket av icke-

nationella standarders inom internationella skiljeförfaranden, utan att 

granska parters lagvalsfrihet inom internationella skiljeförfaranden och ge 

prov på skiljedomar i vilka icke-nationella regler eller regelverk har 

tillämpats. I avsnitt 2.3.3 diskuteras teorin om lex mercatoria kan fungera 

som tillämplig lag. Praktisk tillämpning av icke-nationella regler eller 

regelverk i internationella skiljeförfaranden visar om annan lag än en stats 

lag är kapabel att fungera som tillämplig lag. Det finns åtskilliga exempel på 

internationella skiljeförfaranden där parterna uttryckligen valt icke-

nationella regler eller regelverk som tillämplig lag för sitt avtal.210 Urvalet 

baseras på den information om relevanta skiljedomar som framkommit i 

doktrin och skiljedomar som har rapporterats i databasen Unilex.211

 

I ett Unicitral ad hoc-förfarande från den 17 november 1994, rörande ett 

låneavtal hade avtalets allmänna villkor, Art 61, föreskrivit att skiljemännen 

skulle lösa tvisten enligt bestämmelserna i avtalet. Om tvetydighet 

beträffande villkoren uppstod skulle skiljenämnden tolka dem i enlighet 

med parternas gemensamma avsikt, utan att tillgripa ordens bokstavliga 

mening. Om inga kontraktsvillkor var tillämpliga skulle skiljenämnden 

tillämpa, “the common legal principles prevailing in the member countries 

of the Corporation, and recognized principles of international law.”212 

Skiljenämnden fann att klausulen uteslöt traditionella lagkonfliktegler och 

att lagvalsregler för fastställande av tillämplig nationell lag inte behövdes 

                                                 
209 De Ly, a.a., 1992, s. 262. 
210 Ett tidigt exempel är: Petroleum Developement Ltd v. Sheikh of Abu Dhabi, 18 I.L.R., s. 
144, 1951 
211 De Ly, a.a., 1992, s. 262-264; López Rodríguez, a.a., 2003, s. 112-128; Unilex är en 
databas innehållande internationell praxis rörande CISG och Unidroit Principles, 
htttp://www.unilex.info.  
212 XXI YbCA. 1996, s. 21. 
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med hänsyn till det kuwaitiska investeringsbolagets internationaliserade 

avtal, ”the system provided for in Art. 61 of the General Conditions 

practically excluded the traditional method of conflict rules which direct to 

the applicability of a given national law [...] the conflict-of-law rules 

generally referred to for the purpose of determining the applicable domestic 

law governing a given contract, are not needed with regard to the 

internationalized contracts concluded by IASG.213 Skiljenämnden löste 

tvisten i enlighet med parternas överenskommelse och tillämpade 

avtalsvillkoren, gemensamma rättsprinciper i medlemsländerna, samt 

erkända principer i internationell rätt.214  I ett annat ad hoc-förfarande hade 

parterna i en lagvalsklausul föreskrivit att: “It is agreed that the Arbitration 

Board or the sole arbitrator in arriving at the award shall in no way be 

restricted by any specific rule of law, but shall have the power to base his 

award on considerations of equity and generally recognized principles of 

law and in particular International law.”215 Skiljemannen upprätthöll 

klausulen med följande uttalande “The need for placing international 

contracts under an autonomus legal system founded on international law and 

independent of the national law of the parties has been stressed by several 

legal scholars”.216 I ICC case No. 5904/1987 hade parterna anförtrott 

skiljemannen att lösa tvisten enligt allmänna principer och sedvana i 

internationell handel. Skiljemannen var därmed inte bunden att söka efter ett 

tillämpligt nationellt rättsystem genom användande av lagkonfliktregler. Då 

inga specifika regler i lex mercatoria reglerade den aktuella räntefrågan föll 

skiljemannen tillbaka på nationell rätt.217

 

Dessa skiljedomar är exempel på att parter valt icke-nationella rättsliga 

standarder som tillämpliga på sitt avtal. Parterna hade uttryckligen kommit 

överens om ett lagval av allmänna och erkända internationella rättsprinciper. 

Skiljemännen upprätthöll parternas val och framhöll att lagvalsregler inte 

behövde tillämpas på dessa internationella avtal. Det finns också exempel på 
                                                 
213 ibid., s. 22  
214 ibid., s. 13-39. 
215 Preliminary Award, XI YbCA, 1986, s. 99. 
216 ibid., s. 100. 
217 ICC Award No. 5904/1989, JDI 1989, s. 1107, 1108. 
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skiljedomar i vilka skiljemännen implicit tolkat parternas vilja att lösgöra 

avtalet från nationell rätt och tillämpat transnationella regler.218 I ICC case 

No. 8365 rörande en bankgaranti mellan en tysk och en spansk bank, 

tillämpades enbart icke-nationella regler. Av garantin framgick “cette 

garantie est régie par le droit international”, denna garanti styrs av 

internationell rätt.219 Parternas hänvisning till internationell rätt tolkades 

som ett implicit val av tillämplig lag innefattande handelsbruk och allmänna 

rättsprinciper (lex mercatoria), ”les parties ont fait un choix implicite du 

droit applicable, à savoir les usages du commerce international et les 

principes généraux du droit (lex mercatoria)”.220 Även i skiljedomar som är 

baserade på nationell rätt förekommer det att skiljemännen även hänvisar till 

generella rättsprinciper, internationella konventioner eller andra 

transnationella regler som ett komplement till den tillämpliga lagen eller för 

att ge beslutet en internationell karaktär.221  

 

Beträffande Unidroit Principles finns förhållandevis många 

skiljeförfaranden i vilka principerna tillämpats både när parterna direkt 

hänvisat till dem och när hänvisningen varit mer generell till allmänna 

rättsprinciper eller liknande. Det har rapporterats att Unidroit Principles har 

tillämpats i mer än 100 fall. I de flesta fall rör det sig dock inte om direkt 

tillämpning av Unidroit Principles som tillämplig lag, utan om skiljedomar i 

vilka nationell rätt tillämpats och skiljemän hänvisat till principerna av olika 

anledningar, bland annat för att ge skiljedomen en internationell karaktär 

eller till stöd vid tolkning och tillämpning av en internationell rättsprincip 

eller nationell lagregel.222 Några exempel på direkt tillämpning av Unidroit 

Principles kan ges här. I ett köpeavtal mellan en svensk och en iransk part 

hade parterna kommit överens om att skiljenämnden i den mån den fann det 

nödvändigt och lämpligt skulle tillämpa Unidroit Principles. Skiljenämnden 

                                                 
218 Se t.ex. Sapphire International Petroliums Ltd v. Iranian Oil CO., 32 I.L.R, 136, Award 
of March 15, 1963 
219 ICC No. 8365/1996, JDI 1997, s. 1078 
220 ibid., s. 1079. 
221 För en överkådlig framställing av skiljedomar i vilka lex mercatoria förekommer se; De 
Ly, a.a., 1999, s. 262- 268; López Rodríguez, a.a., 2003, s. 112-128. 
222 Se http://www.unilex.info   
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hänvisade till och tillämpade flera specifika artiklar i principerna.223 I tvist 

mellan en italiensk huvudman och en agent från USA hade parterna vid 

inledandet av skiljeförfarandet kommit överens om tillämpning av Unidroit 

Principles. Skiljemannen respekterade parternas val och hänvisade till flera 

bestämmelser i Unidroit Principles i sitt avgörande.224 Unidroti Principles 

har även tillämpats i internationella skiljeförfaranden när parterna hänvisat 

till general principles of law eller lex mercatoria eller liknande. I ett avtal 

om överförande av industriella rättigheter och know how mellan en 

nordamerikansk tillverkare och ett algeriskt statsägt industriellt 

utvecklingsföretag hade parterna hänvisat till tillämpning av ”general 

principles of law and international trade usages”. Skiljenämnden tolkade 

hänvisningen som en hänvisning till Unidroit Principles och tillämpade dess 

artikel 7.4.3 (2).225 I ett ICC förfarande mellan Andersen Consulting 

Business Unit och Arthur Andersen Business Unit föreskrev den relevanta 

skiljedomsklausulen att skiljemannen inte skulle vara bunden att tillämpa 

någon jurisdiktions materiella lag vid tolkningen av parternas 

överenskommelse. I avsaknad av riktlinjer för tvistens lösning i parternas 

överenskommelse fann skiljenämnden att bl.a. generella rättsprinciper var 

tillämpliga, “the Tribunal shall, pursuant to Article 17.1 of the ICC Rules, 

apply the rules of law it deems appropriate; those rules of law shall be the 

general principles of law and the general principles of equity commonly 

accepted by the legal systems of most countries”. I den slutliga skiljedomen 

tillämpades Unidroit Principles under antagandet att de representerade en 

kodifiering av lex mercatoria. ”The Unidroit Principles of International 

Commercial Contracts are a reliable source of international commercial law 

in international arbitration for they contain in essence a restatement of those 

‘principles directeurs’ that have enjoyed universal acceptance, and, 

moreover, are at the heart of those fundamental notions which have 

consistently been applied in arbitral practice.”226

 
                                                 
223   ICC Award, No. 8331/1996, 00.12.1996, http://www.unilex.info 
224 Award no. A-1795/51, 1 December 1996, National and International Arbitration of 
Milan, Italy, http:// www.unilex.info.  
225 ICC Award No. 8264/1997, 00.04.1997, http://www.unilex.info. 
226 ICC Award No. 9797/CK AER/ACS, Andersen, 28.07.2000, http:/,www.unilex.info.  
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4.4.4 Erkännande och verkställighet av 
skiljdedomar baserade på icke-nationella regler 
eller regelverk 
 . 

Även om parternas val av lex mercatoria vanligen respekteras inom 

internationella skiljeförfaranden är en väsentlig fråga om skiljedomar 

baserade på icke-nationella regler eller regelverk är verkställbara i de länder 

som är berörda. Huruvida en skiljedom erkänns och verkställs avgörs av det 

lands rättsregler i vilket en part söker verkställighet för skiljedomen. 

Skiljedomar kan i princip endast överklagas på formella grunder, därmed 

sker ingen prövning av om skiljemännen tolkat lagen rätt eller tillämpat rätt 

lag.227 De flesta moderna skiljedomslagar medger ingen granskning av vilka 

lagvalsregler eller vilken lag som tillämpats av skiljemännen.228 Beträffande 

utländska skiljedomar finns en särskild konvention, 1958 års New 

Yorkkonvention, angående erkännande av skiljedomar. Konventionen har 

fått vidsträckt tillämpning och binder fler stater än internationella 

konventioner rörande erkännande och verkställighet av utländska domar.229 

År 2004 hade 134 stater ratificerat New Yorkkonventionen.230  Enligt 

konventionen är en skiljedom meddelad i ett konventionsland exigibel i ett 

annat konventionsland utan att först stadfästas.231 Det innebär att förtjänsten 

av en skiljedom inte ska granskas av nationell domstol.232 New York 

konventionen tar inte upp tillämpning av icke-nationella regler eller 

regelverk som en grund för vägrande av erkännande och verkställighet av en 

skiljedom.233 Grunderna är dessutom fakultativa. New Yorkkonventionen 

hindrar inte erkännande och verkställighet av skiljedomar som inte 

meddelats i enlighet med nationell lag.234 Nationella domstolars faktiska 

kontroll över lagval har begränsats av konventionen, men är inte eliminerad 

                                                 
227 Seth, a.a., 2006, s. 85. 
228 Lando, a.a., 1997, s. 580. 
229 De Ly, a.a., 1992, s. 84. 
230 Ramberg, a.a. 2004, s. 80. 
231 Lars, Gorton, Rättsliga ramar för internationella affärer, Stockholm, 2005, s. 105. 
232 De Ly, a.a., 1992, s. 85. 
233 New Yorkkonventionen art. V.  
234 López, Rodríguez, a.a., s. 71, 135 f.. 
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eftersom domstolar behåller den slutliga kontrollen över skiljedomars 

verkställighet.235

 

4.4.4.1 Verkställighet av skiljedomar baserade på icke-
nationella regler eller regelverk i domstolspraxis 
 

De flesta rättsystemen erkänner skiljedomar baserade på lex mercatoria när 

parterna uttryckligen gjort ett sådant val.236 Annorlunda förhåller det sig om 

skiljemän tillämpat icke-nationella regler eller regelverk utan parternas 

direkta lagval eller auktorisation. Att inte följa en lagvalsklausul i parternas 

avtal kan anses som ett formellt fel.237 Skiljemännen anses då ha gått utöver 

sina befogenheter och kränkt partsautonomin. En internationell rättsdoktrin 

med synsättet att nationella domstolar inte kan åsidosätta skiljedomar när 

skiljemännen följt parternas överenskommelse att tillämpa lex mercatoria 

har utvecklats grundad på domstolspraxis.238 Så länge skiljedomen inte 

kränker odre public ingriper inte domstol i skiljemännens avgörande, varken 

vad gäller de lagvalsregler eller materiella regler som tillämpats. 

Tillämpning av lex mercatoria i sig kränker inte odre public.239 Även i 

avsaknad av parters uttryckliga lagval har skiljedomar som helt eller delvis 

grundat sig på lex mercatoria eller liknande upprätthållits av domstolar. 

Bland de rättsfall som visar nationella domstolars erkännande och 

verkställighet av skiljedomar baserade på icke-nationella juridiska standards 

kan Pabalk Ticaret v Norosol lyftas fram. Inför svårigheten att bestämma 

tillämplig lag i en skiljedom mellan fransk huvudman och en turkisk agent, 

fann skiljemännen det lämpligt att tillämpa lex mercatoria, särskilt principen 

om ”good faith”.240 I de efterföljande domstolsprocesserna i Frankrike 

hävdade den förlorande franska parten att skiljemännen avgjort tvisten 

enligt sådan juridisk standards som parterna inte auktoriserat. Första instans 

upprätthöll skiljedomen, och fann att skiljemännen, i enlighet med art. 13 

                                                 
235 Nygh, a.a., 1999, s. 39. 
236 López Rodríguez, a.a., 2003, s. 136. 
237 Seth, a.a., 2006, s. 85 
238 Berger, 1999, s. 85 f.. 
239 Lando, a.a., 1997, s. 580. 
240 ICC Award No. 3131/1979, YbCA IX, 1984, s 110. 

 68



ICC Arbitration rules, tillämpat den lag som de bedömt som lämplig genom 

tillämpning av den lagvalsregel de ansåg mest lämplig. Skiljemännen hade 

inte agerat som ”amiables compositeurs”, utan tillämpat ”the general 

principles of obligations generally applicable to international commerce”.241 

Appellationsdomstolen upprätthöll verkställigheten. Även 

kassationsdomstolen upprätthöll skiljedomen efter att ha konstaterat att odre 

public inte hade kränkts.242  I samtidiga processer i Österrike sökte Norosol 

åsidosätta skiljedomen. De österrikiska domstolarna hade att ta ställning till 

om skiljemännen antingen överskridit sin befogenhet eller överträtt 

tvingande lagregler. Högsta domstolen, Oberster Gerichthof, fann att ett 

åsidosättande av skiljedomen inte var aktuellt.  Skiljenämnden hade inte 

överskridit sin befogenhet genom att tillämpa lex mercaroria utan; ”It 

thereby applied a principle inherent in the private law systems which in no 

way is contradictory to strict legal regulations of the countries here 

concerned.”243 Domstolen fann inte anledning att ta ställning till lex 

mercatorias rättsliga kvalitet.244    

 

Franska domstolar bekräftade igen beträffande ICC skiljedomen Fougerolle 

v Banque du Proche Orient giltigheten av skiljedomar grundade på icke-

nationell rätt.245 Skiljedomen baserades på allmänna avtalsrättsliga principer 

så som de tillämpas i transnationell handel. Både den franska 

appellationsdomstolen och Cour de Cassation upprätthöll 

verkställigheten.246 I Primary Coal v Compañia Valencia de Cementos 

Portland rörde tvisten en överenskommelse om leveranser av kol under en 

period av tre år. Parterna hade kommit överens om att ICC:s 

skiljedomsregler skulle tillämpas, men inget lagval hade gjorts. 

Skiljemannen beslutade att tvisten skulle lösas med tillämpning av lex 

mercatoria.247 Den spanska parten ansåg att i avsaknad av parternas val av 

                                                 
241 YbCA, XI, 1986, s. 486. 
242 ibid., s. 484-490. 
243 YbCA IX, 1984, s. 160. 
244 ibid., s. 159-163. 
245 López Rodríguez, a.a., 2003, s. 138.  
246 Cour d´appel, Paris, 12 juni 1980, Cour de cassation, 9 december 1981, 1981 JDI, s 231, 
931. 
247 ICC case No. 5953/1989, partial award, 1september 1988. 
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lag skulle skiljemannen ha tillämpat den nationella lag som enligt 

internationella privaträttsliga regler var tillämplig. Franska 

appellationsdomstolen, Cours d´Appel, vägrade åsidosätta skiljedomen. 

Domstolen fann att skiljenämnden inte överskridit sin befogenhet genom att 

tillämpa lex mecatoria. Enligt domstolen var skiljemän inte ens under 

dåvarande art. 13 ICC Arbitration Rules bundna att tillämpa någon 

konfliktregel.248 I det slutliga överklagandet avslog även Cour de Cassation 

talan om åsidosättande med motiveringen: ”by referring to the rules of 

international commerce released by the practice and which have found 

recognition in national case law, the arbitrator has decided in law, as he was 

obliged to under the act of the mission”.249  

 

Deutsche Schachtbau- und Tiefgohrgesellshaft mb.H. v R´As Al Khamaih 

National Oil Company har framhållits som slutet på många års ovilja 

gentemot icke-nationella rättsliga standards i England.250 Det tyska bolaget 

sökte verkställighet för en ICC skiljedom meddelad i Schweiz. I 

skiljeförfarandet hade i avsaknad av ett lagval internationellt accepterade 

principer tillämpats.  Rakoil invände mot skiljemännens tillämpning. Sir 

John Donaldson fann vid Rakoils överklagande till The Court of Appeal att 

[...] parties can validly provide for some other system of law to be applied 

by an arbitral tribunal. Thus, it might be, though perhaps it would be 

unusual, that the parties could validly agree that a part, or the whole, of their 

legal relations should be decided by the arbitral tribunal on the basis of a 

foreign system of law, or perhaps on the basis of principles of international 

law [...]”.251 Enligt ett test bestående av tre frågor hade parterna haft avsikt 

att skapa  rättsligt bindande rättigheter och skyldigheter och verkställighet 

av skiljedomen stred inte mot odre public.252

  

                                                 
248 Primary Coal v Comañia Valenciana de Cementos Portland, Cour d’Appel de Paris, 13 
July 1989, JDI., 1990, s. 430. 
249 Primary Coal v Comañia Valenciana de Cementos Portland, Cour de Cassation Civ., 22 
oktober 1991..  
250 López Rodríguez, a.a., 2003,, s. 140. 
251 YbCA XIII, 1988, s. 532. 
252 ibid., 522-536. 
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4.5 Slutsatser 
 

Det finns mycket få exempel på domstolars bedömning av tillämpligheten 

av icke-nationella regler eller regelverk i nationell tvistelösning. Det kan 

bero på att parter inte i någon högre utsträckning valt att hänvisa till icke-

nationell rätt och att domstol sällan konfronterats med frågan. Det har 

troligen även sin förklaring i att det gängse sättet att lösa tvister som har 

anknytning till mer än ett land är att tillämpa en stats lag. Rättsfallen från 

nationella domstolar illustrerar att avtal traditionellt underkastas en nationell 

lag. Ett tungt vägande skäl är att förankringen i en nationell rättsordning 

innebär att ett visst regelverk reglerar parternas rättigheter och skyldigheter. 

Ett regelsystem som kan ge avtalstexten mening och fylla luckor i kontraktet 

behövs. Ett fåtal rättsfall från nationella domstolar visar dock att det finns 

situationer där domstol dömt i den materiella tvisten utan direkt hänvisning 

till en viss lag. Det tyder på att internationella avtalsrelationer inte alltid 

vinner på att hänföras till en eller annan nationell lag och att internationell 

handelssedvana eller allmänt tillämpade kontraktsvillkor kan erbjuda 

tillfredställande materiella lösningar.  

    

Det finns olika uppfattningar om hur terminologin i internationella 

konventioner ska tolkas beträffande parters lagvalsfrihet. I motsats till 

Romkonventionen indikerar språkbruket i Mexicokonventionen en öppning 

mot tillämpning av icke-nationella regler och principer. Bestämmelserna 

kan även tolkas som att generella handelsbruk ska tas i beaktande i 

tillämningen av nationell lag. Romkonventionen nämner överhuvud inte 

handelssedvana eller internationella kommersiella rättsprinciper. En 

jämförelse mellan Romkonventionen och Mexicokonventionen, bekräftar 

återigen att Romkonventionens lagvalsfrihet är begränsad till nationella 

lagar.  

 

Lagstiftning och regler för internationella skiljeförfaranden accepterar 

generellt parters autonomi att välja icke-nationella regler och regelverk som 
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tillämplig lag. Terminologin i regler för internationella skiljeförfaranden och 

i nationella lagvalsregler uppvisar en väsentlig skillnad. Där regler för 

internationella skiljeförfaranden använder rules of law eller på annat vis 

öppnar för hänvisningar till generella rättsprinciper eller liknande, använder 

nationella konfliktregler termen law. Så är fallet i Romkonventionens art. 

3.1. Den terminologiska skillnaden mellan Romkonventionen och reglering 

av internationella skiljeförfarande visar att parternas lagvalsfrihet enligt 

Romkonventionen begränsas till lag i den snävare nationella bemärkelsen. 

Internationella skiljedomsregler tillåter parter och skiljemän en bredare 

lagvalsfrihet, inkluderat möjlighet att välja både lagvalsregler och tillämplig 

lag för att lösa tvistefrågor. Av de ovan redovisade skiljedomarna framgår 

att skiljemän tillämpar de regler som parterna valt och som de finner mest 

lämpliga för att lösa tvisten. Det innefattar icke-nationella regler eller 

regelverk som allmänna rättsprinciper, handelsbruk och Unidroit Principles. 

I praktiken finns ett begränsat utrymme för nationella domstolar att 

åsidosätta en skiljedom på grund av faktafel eller rättsliga fel i domen. 

Nationella domstolar erkänner och verkställer vanligen skiljedomar 

baserade på icke-nationella regler eller regelverk vid parternas 

överenskommelse om dess tillämpning. Även i avsaknad av parters 

överenskommelse förefaller skiljedomar i vissa jurisdiktioner upprätthållas. 

Lex mercatoria som en alternativ tvistelösningsmetod har prövats inom 

ramen för internationella skiljeförfaranden. Att icke-nationella regler eller 

regelverk ligger till grund för skiljedomar och att nationella domstolar 

verkställer dessa innebär att lex mercatoria de facto uppnått funktionen av 

tillämplig lag, alternativ till tillämpning av nationell lag.  
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5 Internationalisering av avtal 

5.1 Inledning 
 

Det här kapitlet behandlar ”internationalisering” av avtal. Ett 

”internationaliserat avtal” är ett avtal som har avlägsnats, i högre eller 

mindre grad, från nationell lag, nationell tvistelösning eller nationella 

handelsbruk.253 Av olika skäl kan parter vilja undvika tillämpning av 

nationell lag. Det har tidigare konstaterats att lagvalsfriheten inom den 

europeiska gemenskapen är begränsad till val av nationella lagar. Utifrån de 

lagförslag till Rom I-förordningen som i skrivande stund föreligger 

förefaller ett val av icke-nationell rätt fortsatt vara ett ogiltigt lagval. I det 

här kapitlet undersöks därför hur parter kan gå tillväga för att åstadkomma 

en internationalisering av sitt avtal och om de så önskar ersätta tillämpning 

av nationell lag med tillämpning av exempelvis Unidroit Principles eller 

PECL.  De finns två sätt genom vilka avtalsparter kan internationalisera sitt 

avtal. De kan välja direkt tillämpning av regler som är internationella, lex 

mercatoria eller regelverk som Unidroit Principles eller PECL. De kan med 

stöd av avtalsfriheten genom sitt avtal reglera allt som kan komma att bli 

relevant med anledning av avtalet, det vill säga skapa ett helt självständigt 

kontrakt. Dessa två möjliga tillvägagångssätt och vad de innebär undersöks 

nedan.   

 

5.2  Skäl för internationalisering 
 

Vid en traditionell analys av lagkonflikter knyts en transnationell situation 

genom anknytningspunkter till ett nationellt rättssystem.254 I vissa länder 

                                                 
253 För en likartad beskrivning se, G., Gregory, Letterman, UNIDROIT’s Rules in Practice: 
Standard International Contracts and Applicable Rules, Haag 2001, s. 3. 
254  Filip, De Ly, International Business Law and Lex Mercatoria, Nederländerna 1992 s. 
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uttrycks saken så att man talar om avtalets egen lag ”the proper law”.255 Den 

transnationella handelns paradox är att en tvist rättsligt lokaliseras till en 

viss nationell rättsordning samtidigt som den internationella handeln rör sig 

på ett område där man i ovanligt hög grad kan tala om internationella, 

uniforma regler.256 I motsats till vad termen internationell privaträtt leder 

tankarna till, är dess regler eller de regler de hänvisar till inte internationella 

eller supranationella.257 Kritiken mot traditionella konfliktregler baseras 

huvudsakligen på att lagvalsregler leder till tillämpning av nationell lag på 

internationella problem. Nationell rätt anses olämplig eftersom den har 

utvecklats för nationella förhållanden och därför inte tillhandahåller de bästa 

lösningarna för internationella affärsproblem.258  Det måste dock framhållas 

att vissa författare hävdar att det saknas bevis för att nationella lagar inte 

skulle lämpa sig för internationella kommersiella transaktioner.259 Kritiker 

av den traditionella lagvalstekniken menar dock att dess ensidiga sökande 

efter den lag som ett avtal har närmast anknytning till gör den blind för 

underliggande politiska överväganden som kan prägla nationella regler samt 

det substantiella innehållet av lagen. Vidare framhålls ibland att 

tillämpningen av nationell rätt för att lösa multinationella problem skapar 

svårighet för domare att tillämpa en mer eller mindre okänd utländsk rätt.260  

En tillämpning av icke-nationella handelsregler eller sedvänjor kan vara mer 

lämplig för parternas intressen än en tillämpning av lagvalsregler och 

nationell lag.261 Önskvärdheten av en överbryggande lex mercatoria har 

bekräftats av många jurister.262  Parternas intresse skulle vara bättre 

skyddade om en lag med internationella realiteter i åtanke tillämpades. 

Många länder har insett behovet av en internationell kontraktsrätt, CISG är 

ett exempel på enhetliga köprättsliga regler.263  

                                                 
255 Michael, Bogdan, Svenskinternationell privat- och processrätt, Stockholm 2004, s.245. 
256 Lars, Gorton, Rättsliga ramar för internationella affärer, Stockholm2005, s 31. 
257 Friedrich, K., Jugender, “The Problem with Private International Law”. I: Private Law 
in the International Arena (red. Jürgen Basedow), Haag 2000, s. 290. 
258 De Ly, a.a., 1992. s. 57. 
259 ibid., s. 57 
260 Juenger, a.a., 2000, s. 303. 
261 Ana, M., López Rodríguez, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract Law in the 
EU, Danmark 2003, s. 119. 
262 Juenger, a.a. 2000, s. 305. 
263 ibid., s. 304 
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Inom vissa rättsområden t.ex. återförsäkring (re-insurance), leasing, 

avtalsgarantier m.fl. tillhandahåller inte nationella lagar någon reglering. På 

grund av återförsäkringsavtalens internationella karaktär har många 

europeiska länder avstått från att lagstifta på området.264 Även Sverige har 

avstått från lagstiftning, med hänvisning till återförsäkringens 

internationella karaktär.265 Inom fältet för internationella 

återförsäkringsavtal använder och hänvisar parter ofta till bruk och sedvana; 

”the usages and custom of international reinsurance practice”.  Avsaknaden 

av adekvat lagstiftning på området och en i princip uniform men okodifierad 

återförsäkringsrätt har gjort tillämpning av lagvalsregler överflödig.266 

Allmänt erkända dokument inom internationell handel, såsom växel och 

konossement har vuxit fram ur den internationella handelns sedvana.267 Den 

rättsliga regleringen av konossement skiljer sig i vissa avseenden åt mellan 

rättsordningar, trots att de är vanligt förekommande i internationell handel. 

Växeln och växelrätten är en viktig del av lex mercatoria. Växeln används 

ofta som betalningsinstrument i den internationella handeln. Den 

växelrättsliga regleringen är likartad i de flesta länder, men det finns också 

skillnader i många hänseenden.268 Internationella leveransklausuler, 

Incoterms, används ofta i internationell handel. ICC:s  rembursregler, UCP 

500, har fått global spridning.269   

 
I avsaknad av en harmoniserad internationell civilrätt är parter vid 

tvistelösning inför nationell domstol i princip hänvisade till val av en eller 

annan nationell lag. Det finns olika skäl till varför parter föredrar 

tillämpning av ett visst lands lag eller att de väljer icke-nationella regler 

eller regelverk. Det inte alltid så lätt för parter att komma överens om 

lagval. Tillämpning av motpartens lag kan upplevas som en oacceptabel 
                                                 
264 Ole, Lando, ”Lex Mercatoria 1985-1996”. I: Festskrift till Stig Strömholm (red. Åke 
Frändberg, Ulf Göransson, Torgny Håstad), Göteborg, 1997, s. 569. 
265 Prop. 1929 nr 11:1, s. 350-352 
266 Klaus, Peter, Berger, The Creeping Codification of the lex mercatoria, Storbritannien 
1999, s. 17. 
267 Gorton, a.a., 2005, s. 31. 
268 ibid., s. 178 ff..  
269 Lars, Gorton och  Lea, Hatzidaki-Dahlström, ”Nationell rätt och internationella 
köpavtal”, Danmark 2006, s. 105 f. 
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fördel.270 Ibland baseras motståndet enbart på föreställning om att 

motpartens lag är olämplig.  I andra fall finns mer underbyggda orsaker till 

att motpartens lag inte accepteras. En utväg är att välja ett tredje lands lag. 

Lagreglerna i en viss rättsordning kan vara mer fördelaktiga eller 

välutvecklade inom vissa väsentliga avtalsområden. Engelsk sjöfartsrätt är 

ett exempel på nationell lagstiftning som är avpassad för internationella 

förhållanden.271 En annan möjlighet är att välja lex mercatoria, Unidroit 

Principles eller PECL. Ett internationellt avtal kan mycket väl ha en närmare 

anknytning till ett fristående regelsystem som Unidroit Principles och 

PECL, än till en viss nationell lag.272 Unidroit Principles och PECL är 

neutrala, tydligt arrangerade och lättillgängligt samlade. De åtföljs av 

kommentarer och praktiska exempel.273 Tillämpning av icke-nationella 

regler eller regelverk innebär att parter och ombud från olika länder 

argumenterar på samma villkor, ingen har fördelen av att få tvisten avgjord 

enligt sin egen lag och ingen har nackdelen av att utländsk lag tillämpas.274  

 

 

5.3 Tillvägagångsätt för att 
internationalisera ett avtal     

5.3.1  Internationalisering av avtal genom 
avtalsfriheten  
 

Det har framhållits ovan att en fullständig avtalsfrihet enligt vilken parter är 

suveräna herrar över sitt avtal inte är generellt accepterad.275 Det har länge 

diskuterats om ett avtals bindande karaktär grundas på parternas vilja eller 

på lag. En grundläggande princip om lagens överhöghet har allmänt 

                                                 
270 Katahrina, Boele-Woelki, ”Principles an Private Law”. ”. I: ULR 1996-4, s. 652. 
271 Jugenger, a.a., 2000, s. 306. 
272 Jan, Ramberg, International Commercial Transactions, Stockholm 2004, s. 22. 
273 Boele-Woelki, a.a., 1996, s. 660. 
274 Lando, a.a. 1997, s. 579. 
275 Ramberg, a.a, 2004, s. 17.  
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godtagits.276 En fullständig internationalisering av ett avtal eller ett ”contrait 

sans loi” är på det teoretiska planet knappast möjlig. Genom att utnyttja sin 

avtalsfrihet kan parter trots allt uppnå en viss grad av internationalisering 

genom ett noggrant reglerat avtal. Huvudprincipen vid 

förmögenhetsrättsliga transaktioner är att parterna väljer om de vill ingå 

avtal och vilket avtalsinnehållet är. Ett sätt att frigöra ett avtal från 

tillämpning av nationella regler är att inom avtalsrelationen i detalj reglera 

alla aspekter av avtalet som kan vara relevanta. Ett väl genomarbetat avtal 

minskar behovet av tillämpning av lagregler och tolkning av avtalet vid en 

eventuell tvist. Utvecklingen av standardavtal förs ofta fram som bevis för 

en relativt hög grad av självständighet inom den internationella handeln.277 

En avsikt att skapa ett helt självreglerande avtal kan komma till uttryck i s.k. 

”entire-agreement clauses”, i vilka parterna uttrycker att det skriftliga 

kontraktet i alla avseenden reflekterar deras fulla överenskommelse. Trots 

det är det i princip uppenbart att även standardavtal som avser att vara 

internationell transaktionsrätt inte är frikopplade från nationella rättsystem. 

Det är svårt att föreställa sig ett i så hög grad självreglerande avtal att inget 

behov av ytterligare reglering behövs för ordnandet av parternas rättigheter 

och skyldigheter.  Det är i praktiken omöjligt att vid avtalets ingående ta alla 

möjliga legala implikationer av avtalet i beaktande samt att förutse ändrade 

omständigheter. Dessutom kan en jurisdiktion som kommer i kontakt med 

avtalet ha tvingande regler som parterna inte kan avtala bort. Vad gäller 

standardavtal är de därtill sällan framförhandlade av de avtalsslutande 

parterna med effekten att den gemensamma partsviljan i tolkningshänseende 

grumlas.278 Av detta följer att parter i stort kan förfoga över sitt 

avtalsinnehåll och reglera de rättsliga effekterna av det, men de kan inte 

genom sin avtalsfrihet helt utesluta nationella rättsordningars inverkan på 

avtalsrelationen.    

 

 

                                                 
276 De Ly, a.a., 1992, s. 60-62. 
277 Antonio, Boggiano, International Standard Contracts, Nederländerna 1991, s. 13. 
278 Ramberg, a.a., 2004, s .18 ff. 
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5.3.2 Internationalisering av avtal genom lagval 
och skiljeförfarande 
 

Nationell rätt uppställer gränserna även för lagvalsfriheten och för vilka 

resultat parter kan åstadkomma genom egna överenskommelser. 

Följaktligen måste parter ta i beaktande de möjliga beslut som domstolar 

kan komma att fatta baserad på internationella privaträttsliga regler.279 Det 

är nödvändigt för parter att ta ställning till huruvida en jurisdiktion som kan 

komma i kontakt med avtalsrelationen accepterar val och tillämpning av 

icke-nationella regler eller regelverk samt om den accepterar tvistelösning 

genom skiljeförfarande och genomdriver verkställighet av skiljedomar.280 

Jurisdiktioner som är av betydelse är exempelvis, men inte uteslutande, 

rättsystem inom vilka avtalets förpliktelser ska utföras, betalning ska 

erläggas, dom eller skiljedom ska verkställas.  Parter som önskar 

tillämpning av icke-nationella regler eller regelverk bör inte förlita sig på att 

nationell domstol upprätthåller deras lagval. De flesta rättsystem tillåter 

parter att lösa kommersiella tvister genom skiljeförfarande. För att uppnå 

internationalisering är det lämpligaste tillvägagångssättet att kombinera 

lagval med en överenskommelse om skiljeförfarande. Även om 

lagvalsfriheten vanligen anses begränsas till val av en nationell lag och det 

är ställningstagandet även i Romkonventionens art. 3, innebär det från en 

praktisk synpunkt inget verkligt hinder. Partsautonomin medger även 

parterna frihet att välja forum och om domstolar inte accepterar parternas 

val av icke-nationella regler eller regelverk kommer skiljenämnder med 

säkerhet göra det.281  I kommentaren till Unidroit Principles art. 4 (a) 

rekommenderas parter att kombinera valet av principerna med en 

skiljedomsklausul. Där framhålls även att skälet är att lagvalsfriheten vid 

nationell domstol traditionellt begränsas till nationell lag.282 Skiljemän är till 

skillnad från domare inte bundna av lagvalsregler, vilka tenderar att 

                                                 
279 Boggiano, a.a., 1991,  s. 6. 
280 Letterman, a.a., 2001, s. 350. 
281 Juenger, 2000, s. 306. 
282 Unidroit Principles of international Commercial Contracts (1994), Preamble, Comment 
4(a). 
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”nationalisera” internationella avtal.283 Genom ett val av icke-nationella 

regler eller regelverk i förening med en tydlig överenskommelse om 

tvistelösning genom skiljeförfarande kan parterna helt eller delvis utesluta 

tillämpning av nationella lagar.   

 

Möjligheten att välja Unidroit Principles eller PECL som tillämplig lag 

framgår av båda uppsättningar principer. PECL kan antas direkt av parter, 

antingen genom inkorporering eller som tillämplig lag.284 Vid ett direkt val 

av PECL som tillämplig lag bör det framgå att den senare effekten är 

avsedd. Lando-kommissionen har givit ett förslag på hur en sådan klausul 

kan utformas:  

 

”This contract is subject to the Principles of European Contract Law.”285  

 

Ett val av Unidroit Principles kan regleras genom att parterna i sitt avtal tar 

in en klausul enligt följande:  

 

”This contract shall be governed by the Unidroit Principles (2004)”  

 

Om parterna vill avvika från eller ändra några av Unidroit Principles 

bestämmelser eller att viss nationell lag ska vara ett komplement till 

principerna kan de avtala att:  

 

”This contract shall be governed by the Unidroit Principles (2004) 

[except as to Articles…], supplemented when necessary by the law of  

[jurisdiction X]”. 286

 
 

I en överenskommelse om att hänskjuta eventuella framtida tvister till 

skiljeförfarande kan parter välja mellan två typer av skiljeförfaranden. Ett ad 
                                                 
283 Boele-Woelki, a.a., 1996, s. 676. 
284 PECL, art. 1:101 (2). 
285 Principles of European Contract LawParts I and II (red. Ole Lando och Hugo Beale) 
Haag 2000, s. 98. 
286 Modell klausul för parter som önskar tillämpning av Unidroit Principles på sitt avtal, 
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf 
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hoc förfarande eller skiljeförfarande genom ett etablerat skiljeinstitut med 

egna regler för förfarandet.287 Om parterna inte vill anlita ett skiljeinstitut 

kan de hänvisa till UNICITRAL:s skiljeförfaranderegler. Önskar de ett s.k 

ad hoc förfarande innebär det att deras avtal bör reglera bl.a. antalet 

skiljemän och hur de ska utses, plats och språk för förfarandet, olika 

tidsfrister, hur bevisning ska ske, huruvida en viss fråga kan avgöras genom 

deldom, hur kostnader ska fördelas m.m.288 Parter kan använda sig av ett 

etablerat skiljeinstitut som har egna regler för förfarandet. Internationella 

handelskammarens (ICC) förslag till skiljeklausul lyder:  

 

”All disputes arising out of or in connection with the present contract 

shall be finally settled under the rules of the International Chamber of 

Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the 

said Rules.”  

 

En fördel med ICC:s klausul är att det framgår att alla tvistefrågor med 

samband till avtalet ska lösas genom skiljeförfarandet. Det bör tydligt 

framgå av skiljeklausulen att överenskommelsen om skiljeförfarande 

omfattar inte bara frågor som är relaterade till tolkningen av avtalet, utan 

alla tvistefrågor som kan uppstå i anslutning till kontraktet. Därigenom 

innefattas även sidolöpande avtal om det finns ett tillräckligt samband 

mellan avtalen.289 Det kan vara relevant att beakta möjligheten att i 

samband med en överenskommelse om att hänskjuta en eventuell framtida 

tvist till skiljeförfarande även avtala om att skiljedomen inte ska överklagas. 

Slutgiltigheten av skiljedomen är av stor vikt vid ett skiljeförfarande. 

Processer i domstol innebär ytterligare tidsåtgång och kostnader.290  Av 

ICC:s skiljeklausul framgår att alla tvister slutligt ska avgöras inom 

skiljeförfarandet. Parter kan genom tillägg reglera antalet skiljemän, platsen 

                                                 
287 Torsten, Seth, Internationella affärstvister, Uppsala 2006, s. 79 f; Ett ad hoc förfarande 
innebär att parterna genom överenskommelse formar bildar sin egen skiljenämnd bestående 
av en eller flera skiljemän, i motsats till ett institutionellt skiljeförfarande i vilket 
förfarandet regleras av skiljeinstitutets regler, Ramberg, a.a., 2004, s. 76 f.. 
288 Seth, a.a., 2006, s. 80-82; se även Rambergs check-lista för viktiga frågor vid 
skiljeförfarande, Ramberg, a.a., 2004, s. 86 f. 
289 Ramberg, a.a., 2004, s. 81. 
290 ibid., s. 77 f. 
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för skiljeförfarandet och vilket språk som ska användas. Den lag som 

parterna valt regleras i en lagvalsklausul. Om det är av vikt för parterna att 

endast de valda icke-nationella reglerna ska vara tillämpliga, bör det tydligt 

framgå av lagvalsklausulen. I klausulen kan parterna föreskriva att de avser 

utesluta tillämpning av nationella lagvalsregler. En klausul enligt följande 

riktlinjer förenar lagval med en överenskommelse om skiljeförfarande: 

  

This contract shall be exclusively governed by and enforced by … , 

excluding conflict of law rules. Any controversy between or among the 

parties concerning/in connection with this contract or its underlying 

transactions shall be adjudicated only by ... which shall have exclusive 

jurisdiction over these matters and to whose jurisdiction the parties 

hereby submit and the enforceability of whose awards in any jurisdiction 

the parties recognize and agree not to oppose.291

 

5.4 Slutsatser 
 
Det är möjligt att få tillstånd ett internationaliserat avtal. Begreppet 

internationaliserade avtal bör skiljas från internationella avtal. Det senare 

brukar i internationella privaträttsliga sammanhang innebära att ett avtal har 

anknytning till mer än ett nationellt rättsystem, exempelvis genom att 

avtalsparterna är hemmahörande i två olika länder. Internationalisering av 

avtal kan innebära två saker. Det kan innebära att parter genom sitt avtal 

avser att göra internationella standarders tillämpliga genom sina 

avtalsvillkor. Internationalisering av avtal syftar på den verksamhet som 

pågår inom internationell handel bland handelsorganisationer eller mindre 

aktörer för att skapa harmoniserade och gränsöverskridande normer som 

reglerar internationella transaktioner, exempelvis genom utarbetande av 

riktlinjer eller standardavtal. Internationalisering av avtal kan även innebära 

att ett avtal frigörs från tillämpning av nationella lagregler. Denna typ av 

internationalisering kan inte uppnås genom användande av avtalsfrihet. 
                                                 
291 För en liknande klausul se Letterman, a.a., 2001, s. 379. 
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Avtalsfriheten ger parter stor självständighet att förfoga över sitt 

avtalsinnehåll och inbördes reglera sina respektive förpliktelser. Problemet 

är att avtalsfriheten ytterst sett begränsas av de nationella rättsystem som har 

anknytning till avtalet. Även ett mycket uttömmande avtal som avser att 

reglera alla frågor som kan uppstå i anledning av avtalet, underställs vid en 

tvist i domstol något lands lag. Tillämpning av internationella regler och 

sedvänjor är beroende av att de inte är i strid med forumlandets eller den 

tillämpliga lagens tvingande regler. Viken grad av internationalisering som 

eftersträvas avgör vilket tillvägagångssätt som är lämpligt. Om parterna vill 

försäkra sig om att nationella lagregler eller nationella handelsbruk inte ska 

vinna tillämpning är tillvägagångssättet, tvistelösning genom ett 

internationellt skiljeförfarande i förening med lagval av icke-nationella 

regler eller regelverk det lämpligaste alternativet. Lagvalsfriheten skiljer sig 

åt i internationella skiljeförfaranden i jämförelse med nationell tvistelösning 

i domstol. Utredningen beträffande lagvalsfriheten i nationella 

skiljedomslagar och i regler för skiljeförfaranden samt skiljedomspraxis 

visar att skiljemän både kan tillämpa icke-nationella regler och regelverk 

och i praktisk tvistelösning tillämpar internationella standarders. Slutsatsen 

är att parter som väljer att avgöra sin tvist genom ett internationellt 

skiljeförfarande har en betydligt större frihet att förfoga över hur tvisten ska 

lösas än parter som väljer tvistelösning i domstol. Parter som vill försäkra 

sig om att deras val av icke-nationella regler eller regelverk kommer att 

utgöra den tillämpliga lagen för deras avtalsrelation får förordas att 

kombinera sitt lagval med en överenskommelse om skiljeförfarande.      
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6 Slutord 
 

Uppfattningar i doktrin om vad lex mercatoria är, vilket innehåll och vilka 

källor den har skiljer sig åt. Lex mercatoria är inte nationell lag, utan en 

regelmassa av icke-nationellt ursprung som kan samlas under beteckningen 

lex mercatoria. Regelmassan utgörs av normer som skapats inom den 

internationella handeln för att reglera gränsöverskridande transaktioner. Lex 

mercatorias källor är följaktligen de regler, handelsbruk och 

uppförandekoder som vunnit allmän acceptans inom den internationella 

handeln. Frågan är om lex mercatoria utgör ett möjligt lagval för parter i 

internationella kommersiella avtalsrelationer. Enligt en teori som har 

undersökts kan lex mercatoria fungera som tillämplig lag. En balanserad syn 

på lex mercatoria utgår från ett praktiskt perspektiv som beaktar att lex 

mercatoria tillämpas. Lex mercatoria kan ses som en tvistelösningsmetod, 

som kan tillämpas för att lösa internationella kommersiella tvister. Ett 

sådant perspektiv innebär att icke-nationella regler eller regelverk intar 

samma funktion som nationell lag. Både Unidroit Principles och PECL är 

samlade och nedtecknade avtalsrättsliga regler som bygger på omfattande 

komparativ forskning som avser att spegla internationell handelssedvana. 

Unidroit Principles och PECL:s förtjänst är att de ger parter och tvistelösare 

möjlighet att använda neutrala och systematiserade regler som är fristående 

från nationella rättsystem. De är avsedda att tillämpas bland annat när parter 

valt lex mercatoria och när de valt Unidroit Principles eller PECL som 

tillämplig lag. Tillämpning av principerna när parterna valt lex mercatoria 

kan ifrågasättas. Huruvida Unidroit Principles och PECL är lex mercatoria 

är avhängigt hur lex mercatoria definieras Om lex mercatoria definieras som 

internationell handelssedvana är det endast normer som tillämpas inom 

internationell handel som utgör lex mercatoria, oberoende av om de har 

kodifierats i regelverk som Unidroit Principles eller PECL. Principerna kan 

endast utgöra en regelsamling som återger lex mercatorias innehåll, men 

Unidroit Principles och PECL kan inte auktoritativt definiera vad lex 
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mercatoria är. I praktisk tvistelösning kan ett likställande mellan lex 

mercatoria och privata regelverk vara problematiskt. Parter som hänvisat till 

lex mercatoria, allmänna rättsprinciper eller liknande kan ha avsett andra 

regler än de som kommit till uttryck i Unidroit Principles eller PECL. En 

direkt partshänvisning till Unidroit Principles eller PECL medför ingen 

oklarhet om vilka regler parterna har avsett.  Frågan är om lex mercatoria 

och skapandet av privata regelsamlingar har påverkat lagvalsregler och 

parters möjlighet att välja icke-nationella regler eller regelverk i nationella 

domstolar och i internationella skiljeförfarande. 

 

Lagvalsreglerna inom den Europeiska unionen har undersökts i syfte att 

avgöra om parter kan välja icke-nationella regler eller regelverk, som lex 

mercatoria, Unidroit Principles eller PECL. Romkonventionens 

lagvalsregler godtar inte en partshänvisning till icke-nationella regler eller 

regelverk som ett giltigt lagval. Formuleringen i art. 3.1 som ger parter rätt 

att välja lag kan inte tolkas som innefattande rätt att välja annan lag än en 

stats lag. Undersökningen av konventionsrapporten, domstolspraxis och 

doktrin visar att den etablerade tolkningen av art. 3.1 begränsar 

lagvalsfriheten till val av nationella lagar. Domare har ingen möjlighet att 

tillämpa annat än ett nationellt rättsystem. Parternas val av icke-nationella 

regler eller regelverk kan enbart ges effekt som avtalsvillkor i den 

utsträckning som den tillämpliga nationella lagen medger.  Enligt det 

senaste förslaget till Rom I-förordning formuleras lagvalsfriheten i art. 3.1 

på samma sätt som i Romkonventionens art.3.1, på ett avtal tillämpas den 

lag som parterna valt. Av skälen till förordningsförslaget framgår att 

förordningen inte ska hindra parter från att hänvisa till annan lag än en stats 

lag eller till en internationell konvention. Motiveringen är att det är lämpligt 

att hänvisa till tillämpning av annan lag än en stats lag, exempelvis Unidroit 

Principles, i ett skäl snarare än i en artikel. Det är oklart om avsikten är att 

tillåta lagval av icke-nationella regler eller regelverk eller att bibehålla 

Romkonventionens lagvalsfrihet med dess begränsning till val av enbart 

nationell lag. Frågan är om formuleringen hänvisa till ska förstås som en 

materiellträttslig eller kollisionsrättslig partshänvisning. Den engelska 
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språkversionen talar om inkorporering genom hänvisning. En formulering 

som närmast får anses avse en materiellträttslig partshänvisning. En sådan 

tolkning innebär att icke-nationella regler eller regelverk inte accepteras 

som lagval i europeiska domstolar enligt det senast lagda 

förordningsförslaget. 

 

 Frågan återstår hur domstolar har förhållit sig till tillämpning av icke-

nationell rätt utanför en direkt tillämpning av Romkonventionen. I doktrin 

hänvisas till viss domstolspraxis som stöd för att lagkonflikter ska lösas med 

hjälp av lagvalsregler som utpekar en nationell lag som tillämplig. I rättsfall 

från Permanent Court of International Justice, franska högsta domstolen och 

engelska appellationsdomstolen fastslås att kommersiella avtal ska 

underkastas en nationell lag.  Å andra sidan har i rättsfall av senare datum 

domstolar tillämpat icke-nationell rätt. Dessa avgöranden kan tolkas som ett 

stöd för att tvister kan lösas utan tillämpning av lagvalsregler och nationell 

lag genom att istället tillämpa icke-nationella regler för att tillgodose 

tvistens internationella karaktär eller när aktuella nationella lagar är 

olämpliga.  

 

Mexikokonventionens lagvalsregler innebär en nyhet i förhållande till 

Romkonventionen. Förutom lagvalsregler som hänvisar till nationell lag 

öppnar Mexikokonventionens bestämmelser för tillämpning av icke-

nationella regler och regelverk. Domstol ska vid fastställande av tillämplig 

lag förutom objektiva och subjektiva anknytningar ta hänsyn till allmänna 

rättsprinciper i internationell kommersiell rätt som är erkända av 

internationella organisationer. Vid behov ska riktlinjer, bruk och principer i 

internationell handelsrätt tillämpas i det enskilda fallet för att tillfredsställa 

behovet av rättvisa och billighet. Romkonventionen och 

Mexikokonventionen uppvisar avgörande språkliga skillnader i regleringen 

av lagvalsfriheten. Romkonventionen har överhuvud inga bestämmelser 

eller formuleringar som tar hänsyn till internationella handelsbruk, principer 

eller regler.  
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Så här långt har tillämpligheten av icke-nationella regler och regelverk i 

domstol behandlats, nu återstår frågan hur lagvalsfriheten ser ut inom 

internationella skiljeförfaranden. Inom internationella skiljeförfaranden 

accepteras generellt tillämpning av icke-nationella regler och regelverk. 

Lagar och regler för internationella skiljeförfaranden ger parter och 

skiljemän utrymme att tillämpa de lagvalsregler och materiella regler som 

de finner lämpliga. Både regler för internationella skiljeinstitut och flera 

europeiska lagar anger att tillämplig lag kan vara rules of law. Medan law 

normalt innebär ett eller flera nationella rättsystem innefattar beteckningen 

”rules of law” annan rätt än nationell lag. Den faktiska användningen av 

icke-nationella regler och regelverk inom internationella skiljeförfaranden är 

svår att fastslå. Endast en begränsad andel skiljedomar offentliggörs, med 

hänsyn till parternas önskemål om sekretess. De skiljedomar som finns 

tillgängliga och som har redovisats i uppsatsen visar att parter väljer allmänt 

erkända rättsprinciper, handelssedvana eller Unidroit Principles och att 

skiljemän tillämpar icke-nationella regler eller regelverk direkt som 

avtalsstatut. Det bekräftar teorin om att icke-nationell rätt eller lex 

mercatoria är kapabel att inta funktionen av tillämplig lag. Flera domar från 

europeiska domstolar illustrerar att skiljedomar baserade på icke-nationella 

standarders verkställs. Domarna innebär i sammanfattning att tillämpning av 

icke-nationell rätt inte är grund för att åsidosätta en skiljedom. Den 

rättstillämpningen vinner stöd av att New York-konventionen om 

erkännande och verkställighet av skiljedomar fastslår att en skiljedom som 

meddelats i ett konventionsland ska verkställas i ett annat utan att dess 

förtjänster först granskas av domstol. Skillnaden i lagvalsfrihet vid 

tvistelösning i domstolar inom gemenskapen och i internationella 

skiljeförfaranden är betydande. Inom internationella skiljeförfaranden kan 

parter välja både tillämpning av nationell lag och icke-nationella regler eller 

regelverk. Skiljemän kan förväntas upprätthålla parternas uttryckliga val, 

medan domstolar i den europeiska gemenskapen är bundna av 

Romkonventionens lagvalsregler och tillämpning av en eller flera nationella 

lagar.    
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Parter som vill frigöra sitt avtal från nationell lag till förmån för 

internationella regler och handelsbruk bör förena sitt lagval med en 

överenskommelse om tvistelösning genom skiljeförfarande. Både 

avtalsfriheten och lagvalsfriheten är bärande principer i nationella 

rättsordningar, de har dock sina begränsningar. Avtalsfriheten ger parter 

stort utrymme att reglera sin avtalsrelation, men varje rättsordning 

förbehåller sig rätten att genom tvingande regler eller rättstillämpning sätta 

gränser för parternas förfoganderätt över avtals- och tvistefrågor. I en 

civilprocess kan inte parterna med hänvisning till avtalsfriheten undvika 

tvingande regler i tillämplig nationell lag. Lagvalsfriheten i domstolar inom 

den europeiska gemenskapen medger inte lagval av annan lag än en stats 

lag. Parter kan genom ett lagval av en viss nationell lag undvika tvingande 

regler i andra lagar. De kan dock inte genom lagval helt ersätta tillämpning 

av nationell lag med tillämpning av till exempelvis Unidroit Principles eller 

andra internationella regler eller regelverk. De flesta nationella 

rättsordningar tillåter emellertid parter att lösa sina tvister utanför de 

nationella rättsystemen genom skiljeförfarande. Parter som önskar 

internationalisera sitt avtal bör överväga att lösa eventuella framtida tvister 

eller hänskjuta en redan uppkommen tvist till skiljeförfarande.    

 

Flera författare anser att skillnaden i lagvalsfrihet mellan de två formerna av 

tvistelösning är negativ. Lagstiftare och domstolar har visat en allt större 

tendens att acceptera skiljemäns tillämpning av icke-nationell rätt, men 

domstolar är själva förhindrade att tillämpa lex mercatoria, Unidroit 

Principles eller PECL. Romkonventionens sätt att lösa lagkonflikter genom 

att underställa internationella kommersiella avtal tillämpning av ett lands lag 

har kritiserats. Kritiken baseras i sammanfattning på att lagvalsreglers 

ensidiga sökande efter den lag som ska tillämpas gör dem blinda för det 

materiella innehållet i lagreglerna. Internationella kommersiella avtal kan 

både ha behov av internationellt avpassade rättsliga lösningar, samt ha 

närmare anknytning till internationella förhållanden än till en viss nationell 

rättsordning. Behovet av harmoniserade gränsöverskridande regler i 

internationell handel illustreras av den pågående teoretiska diskussionen om 
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lex mercatoria och lagvalsregler. Olika former av unifiering av materiella 

rättsregler pågår. Nationella lagstiftare deltar i harmoniseringssträvandena 

genom internationella konventioner. Harmoniseringsarbete äger rum inom 

FN:s kommission för internationell handelsrätt, UNICITRAL och FN-

organet UNIDROIT. Den internationella handeln visar genom sin 

självreglering att behovet finns. Det pågår en ständig utveckling av 

handelssedvana i form av standardavtal, riktlinjer och regler, både inom 

specifika branscher och i handelssamfundet i stort. Internationell sedvanerätt 

och internationell kontraktsrätt utformas exempelvis inom ramen för 

Internationella handelskammarens, ICC, verksamhet. I internationell 

skiljedomspraxis tillämpas de internationella regler som skapats i den 

internationella handeln.  Frågan är hur europeiska rättsystem ska ställa sig 

till internationella regler och regelverk och vilken roll de ska spela inom 

nationell tvistelösning. Enligt en teori om lex mercatorias funktion kan 

internationell handelsrätt användas i tvistelösning som tillämplig lag.  

Frågan återstår dock om icke-nationella regler och regelverk bör tillämpas 

som avtalsstatut. Frågan har inte ett entydigt svar. En värdering av lex 

mercatoria eller av Unidroit Principles och PECL i förhållande till 

tillämpning av nationell lag förutsätter en mycket större utredning av 

domstols- och skiljedomspraxis än som har behandlats i den här uppsatsen. 

Av den domstolspraxis och de skiljedomar som har redovisats kan 

konstateras att icke-nationella regler eller regelverk har tillämpats i 

tvistelösning endast i ett fåtal fall i domstol och i viss utsträckning inom 

skiljeförfaranden. Skiljedomarna indikerar att icke-nationella materiella 

regler kan inta funktionen av tillämplig lag.  Från ett 

tvistelösningsperspektiv finns för och nackdelar med tillämpning av icke-

nationella regler eller regelverk. Parternas behov av förutsägbarhet är en 

anledning till behovet av en uniform internationell handelsrätt, samtidigt 

kritiseras lex mercatoria för att vara vag och ofullständig. Lex mercatoria 

har utvecklats och har ett mer bestämt innehåll i dag än för tjugo år sedan. 

Tillkomsten av Unidroit Principles och PECL ger parter och tvistelösare 

möjlighet att stödja sig på komparativt framtagna nedtecknade regler som 

avser att identifiera allmänna rättsprinciper inom avtalsrättens område. 
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Tvistelösning i domstol och tillämpning av nationell lag torde i de flesta fall 

innebära en större förutsägbarhet, medan parter som väljer tvistelösning i 

internationella skiljeförfaranden med tillämpning av icke-nationell rätt får 

vara beredda på att ett öppnare och mer flexibelt regelsystem tillämpas. Från 

ett lagstiftnings perspektiv kan konstateras att lagvalsfriheten redan medger 

parter rätt att välja vilken nationell lag som helst, utan att lagar som har 

verklig anknytning till avtalet tillämpas. Därifrån är steget litet att tillåta 

parter att välja icke-nationella regler eller regelverk. Domstolar kan 

fortfarande ta hänsyn till odre public och till tvingande regler i lagar med 

anknytning till avtalet, precis som Romkonventionen föreskriver.292   

  

                                                 
292 Se Katahrina, Boele-Woelki, ”Principles and Private International Law”, I: URL 1996-
4, s. 652-678; Ole, Lando, “Lex mercatoria 1985-1996”, ”, I: Festskrift till Stig Strömholm 
(red. Åke Frändbeg, Ulf Göransson, Torgny Håstad), Göteborg 1997, s 567-584.  
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Bilaga A 

Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004* 
Preamble (Purpose of the Principles) 

 

These Principles set fourth general rules for international commercial 

contracts. 

They shall be applied when the parties have agreed that their contract be 

governed by them. 

They may be applied when the parties have agreed that their contract be 

governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like. 

They may be used to interpret or supplement international uniform law 

instruments. 

They may be used to interpret or supplement domestic law. 

They may serve as a model for national and international legislators. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Återgiven från the Unidroit Principes of International Contracts publicerad av 

International Institute for the Unification of Private Law, Rome, Italy. Den officiella 

versionen av the Unidroit Principes of International Commercial Contrakts inkluderar även 

en kommentar. Denna kan beställas direkt i engelsk, fransk, Tysk, italiensk och spansk 

version från Unidroit Publications, Via Panispema 28, oo184, Italy eller från  

http://www.unidroit.org. 
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The Principles of European Contract law *    

 

Chapter 1: General Provisions 

   Section 1: Scope of the principles 

 

Article 1:101 

(1) These Principles are intended to be applied as general rules of 

contract law in the European Communities 

(2) These Principles will apply when the parties have agreed to 

incorporate them into their contract or that their contact is to be 

governed by them. 

(3) These Principles may be applied when the parties  

(a) have agreed that their contract is to be governed by “general 

principles of law”, the 

 “lex mercatoria” or the like; or 

(b) have not chosen any system or rules of law to govern their 

contract. 

(4) These Principles may provide a solution to the issue raised where the 

system or rules of law applicable do not do so. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Den fulla versionen av principerna innehåller även kommentarer, illustrationer, samt 

komparativa hänvisningar; den fulla versionen av principerna är återgiven i Lando/Beale, 

the Principles of European Contract Law, Parts I and II, 1998  
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Bilaga B 

Konvention (d. 19 juni 1980) om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Romkonventionen) 
 

Avdelning II. Enhetliga regler 
 

Artikel 3 

Lagval genom avtal 

1. På ett avtal tillämpas den lag som parterna valt. Lagvalet måste vara 

uttryckligt eller med rimlig säkerhet framgå av avtalsvillkoren eller 

av övriga omständigheter. Genom sitt val kan parterna ange 

tillämplig lag för hela avtalet eller för endast en del av det.  

2. Parterna kan när som helst komma överens om att en annan lag skall 

vara tillämplig på avtalet en den lag som tidigare gällde för det 

antingen till följd av ett tidigare val enligt denna artikel eller till följd 

av andra bestämmelser i denna konvention. En ändring i valet av 

tillämplig lag som görs av parterna efter avtalsslutet påverkar inte 

avtalets giltighet till formen enligt artikel 9. Det försämrar inte heller 

tredje mans rättigheter. 

3. Den omständigheten att parterna har valt en utländsk lag skall, 

oavsett om de också har avtalat om behörighet för en utländsk 

domstol eller inte, när alla andra omständigheter av betydelse vid 

tidpunkten för valet har anknytning till ett enda land, inte hindra 

tillämpningen av sådana regler i det landet som inte kan avtalas bort, 

härefter benämnda ”tvingande regler”. 

4. Frågor om förekomsten och giltigheten av parternas samtycke till att 

en viss lag ska vara tillämplig avgörs enligt bestämmelserna i 

artiklarna 8, 9 och 11.   
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Bilaga C 

Förslag till Europaparlamentets lagstiftningsresolution 
 
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) 
(KOM(2005)0650 - C6-0441/2005 - 2005/0261(COD)) 
 
 
Kommissionens förslag                              Parlamentens ändringar
 
                                      Ändringsförlag 42                                                 
                                               Artikel 3 
 
1. På ett avtal tillämpas den lag                  1. På ett avtal tillämpas den lag  
som parterna har valt, med förbehåll           som parterna har valt. 
för artiklarna 5, 6 och 7. 
 
Lagvalet kan vara uttryckligt eller               Lagvalet ska vara uttryckligt  
med rimlig säkerhet framgå av                    eller klart framgå av  
avtalsvillkoren, parternas agerande              avtalsvillkoren eller av 
eller av övriga omständigheter. Om             omständigheterna. 
parterna tillsammans har utsett en  
flera domstolar i en medlemsstat för 
att lösa tvister som har uppstått eller 
kan uppstå i samband med avtalet, 
anses parterna också ha valt lagen 
i denna medlemsstat. 
 
Genom sitt val kan parterna ange                Genom sitt val kan parterna ange 
tillämplig lag för hela avtalet eller               tillämplig lag för hela avtalet  
för endast en del av det.                               eller för endast en del av det. 
 
2. Parterna kan också välja att  
tillämpa principer och regler inom den 
materiella avtalsrätten, som är erkända 
på internationell nivå och gemenskapsnivå. 
  
För frågor inom områden som omfattas  
av sådana principer eller regler, men 
som inte regleras uttryckligen av dem, 
ska man tillämpa de allmänna 
principer som de bygger på, eller i 
avsaknad av sådana principer, den lag 
som skall tillämpas i avsaknad av  
parternas lagval i enlighet med denna 
förordning. 

 93



Käll- och litteraturförteckning 
Offentligt tryck 
 
Prop. 1929 nr 11:1. 
 
Prop. 1997/98:14. Romkonventionen – tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 
 
Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations, 
Giuliano, Marion och Lagarde, Paul, EGT 1980 C 282. 
 
Grönbok den 14 januari 2003, KOM (2002) 654 slutlig. 
 
Grönbok den 15 december 2005, KOM (2005) 650 slutlig.   
 
 
Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag 

till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I)”, EGT 2006 C 318, s. 59.  

 

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), 21 november 2007, A6-

045/2007.            

 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2007 om 

förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 

2005/0261(COD)).   

 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 

november 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) 2007 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), 

P6_TC1-COD(2005)0261. 

 
 
 
 
 
 

 94



Litteratur 
 
Berger, Klaus Peter, The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, Haag 
1999. 
 
Boele-Woelki, Katharina, Principles and Private International Law, I: 
Uniform Law Review, 1996-4, s. 652-678. 
 
Boele-Woelki, Katharina, Unification and Harmonization of Private 
International Law in Europe, I: Private Law in the International Arena, 
Liber Amicorum Kurt Siehr (red.: Jürgen Basedow m.fl.), Haag 2000. 
 
Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 6:e uppl., 
Stockholm 2004. 
 
Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Stockholm1993. 
 
Boggiano, Antonio, ”International Standard Contracts :  the Price of 
Fairness”, Nederländerna 1991. 
 
De Ly, Filip, International Business Law and Lex Mercatoria, Haag 1992. 
 
Gorton, Lars, ”Rättsliga ramar för internationella affärer – en översikt”, 2:a 
uppl., Stockholm 2005. 
 
Gorton, Lars och Hatzidaki-Dahlström, Lea, ”Nationell rätt och 
internationella köpavtal”, 7:e uppl., Danmark 2006. 
 
Hatzidaki-Dahlström, Lea, EU:s internationella privat-  och processrätt, 2:a 
uppl., Lund  2004. 
 
Hultmark, Christina, Unidroit Principles of International Commercial 
Contracts som ett alternativ till lagvalsklausul, I: Festskrift till Jan 
Sandström (red.: Jan Ramberg m.fl.), Stockholm  1997. 
 
Juenger, Friedrich, K, The problem with Private International Law, I: 
Private Law in the International Arena, Liber Amicorum Kurt Siehr (red.: 
Jürgen Basedow m.fl.), Haag 2000. 
 
Lando, Ole, The Principles of European Contract Law and the lex 
mercatoria, I: Private Law in the International Arena, Liber Amicorum Kurt 
Siehr (red.: Jürgen Basedow m.fl.), Haag 2000. 
 
Lando, Ole, Lex Mercatoria 1985-1996, I: Festskrift till Stig Strömholm, 
Del II (reds.: Åke Frändberg, Ulf Göransson och Torgny Håstad.) Uppsala 
1997. 
 
Lando, Ole och Beale, Hugh, Principles of European Contract Law, Parts I 
and II, Haag 2000. 

 95



 
Letterman, G, Gregory, UNIDROIT´S Rules in Practice: Standard 
International Contracts and Applicable Law, Haag 2001. 
 
Mustill, Michael, The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, I: 
Liber Amicorum for the Rt. Hon. Lord Wilberford (red.: Maarten Bos och 
Ian Brownlie), Oxford 1987.   
 
López Rodríguez, Ana, M, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract 
Law in the EU, Danmark 2003. 
 
Nerep, Erik, Lex Mercatoria and Amiable Composition in International 
Arbitration, I: Festskrift till Jan Ramberg (red.: Ulf Bernitz m.fl.) 
Stockholm 1996.  
 
Nygh, Peter, Autonomy in International Contracts, Oxford 1999. 
 
Parra-Aranguren, Gonzalo, Choice of Law Applicable to the Dispute in 
Recent Legislation on International Commercial Arbitration, I: Private Law 
in the International Arena, Liber Amicorum Kurt Siehr (red.: Jürgen 
Basedow m.fl.), Haag 2000. 
  
Pålsson, Lennart, Romkonventionen Tillämplig lag för avtalsförpliktelser, 
Stockholm 1998. 
 
Ramberg, Jan, International Commercial Transaktions, 3:e uppl., 
Stockholm 2004. 
 
Seth, Torsten, Internationella affärstvister, 4:e uppl., Uppsala 2006.  
 
Wiener, Jarrod, Globalization and  the Harmonization of Law, 
Storbritannien 1999. 
 
Elektroniska källor 
 
http://www.rome-convention.org, 2008-04-28 
 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/ne

ws_summary_rome1_en.htm, 2008-04-28 

 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950324i3.html, 2008-04-28 

 

http://www.unilex.info, 2008-04-28 

 

http://www.unidroit.org, 2008-04-28 

 96

http://www.rome-convention.org/
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950324i3.html
http://www.unilex.info/
http://www.unidroit.org/


Rättsfallsförteckning 
Domstolsavgöranden 
 
Amin Rasheed Corp. V Kuwait Insurance Co., England, The House of 
Lords, 7 juli 1983.  
 
Brazilian and Serbian Loans Case, Publications of the Permanent Court of 
International Justice, series A (Nos. 20-1) (Judgements Nos. 14 and 15). 
 
Deutsche Shauchtbau- und Tiefbohrgesellscaft m.b.H. vRas Al Khaimah 
National Oil Co., England, Court of Appeal, 24 mars1987.  
 
Fougerolle v Banque du Proche Orient, Frankrike, Cour d’Appel de Paris, 
12 juni 1980. 
 
Fougerolle v Banque du Proche Orient, Frankrike, Cour de Cassation, 9 
december 1981. 
 
Hoge Raad, Nederländerna, 26 maj 1989. 
 
Marc Rich & Co. A.G. v Iritecna S.p.A, Italien, Corte di Apello di Genova, 
24 mars 1995. 
 
Messageries Maritimes, Frankrike, Frankrike, Cour de Cassation, 21 June 
1950. 
 
NJA 1937 s. 1. 
 
Obergericht des Kantons Zürich, Schweiz, 9 maj 1985, Blätter für  
Züricherische Rechtsprechung 85, 1986, No. 23. 
 
Pabalk Ticaret v Norosol, Frankrike, Cour d’Appel de Paris, 19 november 
1982. 
 
Pabalk Ticaret v Norosol, Frankrike, Cour de Cassation, 9 oktober 1984. 
 
Pabalk Ticaret v Norosol, Österike, Högsta domstolen, 18 november 1982.   
 
Primary Coal v Compañia de Cementos Portland, Frankrike, Cour d’Appel 
de Paris, 13 juli 1989. 
 
Primary Coal v Compañia de Cementos Portland, Frankrike, Cour de 
Cassation, 22 oktober 1991. 
 
Société Arabian Contracting Association Ltd. V Société SOAF, Frankrike, 
Commercial Court of Nantes, 11 juli 1991, 1993 JDI. 

 97



Skiljedomar 

 

Petroleum Developement Ltd. v Sheik of Abu Dhabi, 18 I.L.R.,  s.144, 1951 

 

Sapphire International Petroleums Ltd. v National Iranian Company, 35 

I.L.R., 136, 1963 

 

ICC Award No. 3131/1979, IX YbCA, 1984, s. 109  

 
Elf Aguitaine Iran v National Iranian Oil Company, Preliminary Award, 
den 14 januari 1982, XI YbCA, 1986, s. 97 
 
ICC Award No. 5904/1987, JDI, 1989, s. 1107 
 
Ad hoc Unicitral Award, den 17 november 1994, XXI YbCA, 1996, s.13 

 
ICC Award No. 8364/1996, JDI, 1997, s. 1078 
 
 ICC Award No. 8331/1996, 00.12.1996, www.unilex.info
 
Award no. A-1795/51, 1december 1996, National and International 
Arbitration of Milan, Italy, www.unilex.info
 
ICC Award No. 8264//1997, 00.04.1997, www.unilex.info
 
ICC Award No. 9797/CK AER/ACS, Andersen, 28.07.2000, 
www.unilex.info

 98

http://www.unilex.info/
http://www.unilex.info/
http://www.unilex.info/
http://www.unilex.info/

	Innehåll
	Sammanfattning
	Förord
	Förkortningar
	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar 
	1.1.1 Syfte
	1.1.2 Frågeställningar

	1.2 Avgränsningar
	1.3 Metod
	1.4 Terminologiska anmärkningar

	2 Icke-nationella regler och regelverk som tillämplig lag
	2.1 Inledning
	2.2 Lex mercatoria
	2.2.1 Lex mercatorias historiska bakgrund
	2.2.2 Definition av lex mercatoria och lex mercatorias källor
	2.2.3 Teorier om lex mercatoria
	2.2.3.1 Lex mercatoria som ett självständigt system
	2.2.3.2 Lex mercatoria som ett internationellt handelsbruk
	2.2.3.3 Lex mercatoria som tillämplig lag

	2.2.4 Kritik mot och försvar av lex mercatoria
	2.2.5 Unidroit Principles of International Commercial Contracts och Principles of European Contract Law
	2.2.5.1 Allmänt om Unidroit Principles of International Commercial Contracts
	2.2.5.2 Unidroit Principles tillämpningsområde
	2.2.5.3 Allmänt om Principles of European Contract Law 
	2.2.5.4 PECL:s tillämpningsområde
	2.2.5.5 Är Unidroit Principles och PECL  lex mercatoria?


	2.3 Slutsatser

	3 Lagvalsfriheten i Romkonventionens artikel 3 och i den föreslagna Rom I-förordningen
	3.1 Inledning
	3.2 Lagvalsfriheten i Romkonventionens artikel 3
	3.2.1 Principen om partsautonomi
	3.2.2 Uttrycklig och konkludent partshänvisning
	3.2.3 Parternas frihet att välja lag utan naturlig anknytning till avtalet
	3.2.4 Parternas rätt till kollisionsrättslig klyvning av avtalet
	3.2.5 Parternas frihet att när som helst ingå avtal om tillämplig lag
	3.2.6 Begränsningar i parternas lagvalsfrihet

	3.3 Innebörden av lag i Romkonventionens artikel 3.1
	3.3.1 Begreppet lag i Romkonventionens art. 3.1 i dess övriga artiklar och utifrån konventionens syften
	3.3.2 Begreppet lag i Romkonventionens art. 3.1 i konventionsrapporten och svenska förarbeten
	3.3.3 Begreppet lag i Romkonventionens art. 3.1 i  domstolspraxis
	3.3.4 Begreppet lag i Romkonventionens art 3.1 i doktin

	3.4 Lagvalsfriheten i den planerade Rom I-förordningens artikel 3
	3.4.1 Skäl för en omvandling av Romkonventionen till ett gemenskapsinstrument och den rättsliga grunden
	3.4.2 Den föreslagna artikel 3 i Rom I-förordningen

	3.5 Slutsatser

	4 Lagval i nationell domstol, internationella konventioner och i internationella skiljeförfaranden 
	4.1 Inledning
	4.2 Tillämpning av icke-nationella regler eller regelverk i domstolspraxis
	4.3 Lagvalsfriheten i  internationella konventioner på privaträttens område
	4.4 Lagvalsfriheten i Internationella skiljeförfaranden
	4.4.1 Partsautonomi i internationella skiljeförfaranden
	4.4.2 Lagvalsfriheten i lagstiftning och regler för internationella skiljeförfaranden
	4.4.3 Tillämpning av icke-nationella regler eller regelverk i internationell skiljedomspraxis
	4.4.4 Erkännande och verkställighet av skiljdedomar baserade på icke-nationella regler eller regelverk
	4.4.4.1 Verkställighet av skiljedomar baserade på icke-nationella regler eller regelverk i domstolspraxis


	4.5 Slutsatser

	5 Internationalisering av avtal
	5.1 Inledning
	5.2  Skäl för internationalisering
	5.3 Tillvägagångsätt för att internationalisera ett avtal    
	5.3.1  Internationalisering av avtal genom avtalsfriheten 
	5.3.2 Internationalisering av avtal genom lagval och skiljeförfarande

	5.4 Slutsatser

	6 Slutord
	Bilaga A
	Bilaga B
	Bilaga C
	Käll- och litteraturförteckning
	Rättsfallsförteckning

