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Sammanfattning 
Gränsöverskridande försäkringsavtal har fått en ökad betydelse i takt med globaliseringen 
och efter genomförandet av en inre europeisk marknad på försäkringsområdet. Trots det 
saknas ett samlat regelverk som reglerar lagval avseende gränsöverskridande 
försäkringsavtal. De regelverk i svensk internationell privaträtt som idag aktualiseras vid 
fastställandet av tillämplig lag på gränsöverskridande skadeförsäkringsavtal är lag (1993:645) 
om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal (1993 års lag) och lag (1998:167) om tillämplig 
lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen). Då Romkonventionen är det enda 
gemenskapsinstrument som är i formen av ett fördrag pågår det ett arbete för att omvandla 
konventionen till en förordning, med arbetsnamnet Rom I. Även den framtida Rom I-
förordningen är av betydelse för uppsatsen eftersom den med stor sannolikhet kommer att 
ersätta Romkonventionen. Utgångspunkten i svensk rätt är att avtalsfrihet råder, även vad 
gäller val av tillämplig lag. Det finns emellertid vissa begränsningar av parternas fria lagval i 
regelverken. Framställningen undersöker främst hur regelverken skiljer sig åt vad gäller 
omfattningen av parternas fria lagval. Ytterligare tillkommer det att utröna de olikheter som 
finns avseende partautonomin mellan reglerna i samma regelverk. Diskussion förs även om 
hur det objektiva lagvalet fastställs enligt  regelverken i det fall parterna inte har gjort något 
lagval. 

Vilket av regelverken som blir tillämpligt på ett visst försäkringsavtal är svårt att förutse, 
framför allt för någon som inte är juridiskt insatt. Ännu svårare är det att fastställa vilken 
regel i ett visst regelverk en försäkringstagare omfattas av. Enligt artikel 3 i 
Romkonventionen råder i princip obegränsad partsautonomi mellan näringsidkare vad 
gäller lagvalet. Annorlunda blir det i ett konsumentförhållande där omfattningen av 
partsautonomin är begränsad. Parterna kan avtala om tillämplig lag även här, men lagvalet 
får inte medföra att konsumenten berövas det skydd som denne garanteras enligt lagen i 
sitt hemland enligt artikel 5. Problemet med bestämmelsen är att de flesta 
konsumentförsäkringsavtal hamnar utanför reglernas tillämpningsområde då de sällan kan 
uppfylla kriterierna som ställs upp i artikeln. Som en följd därav omfattas de istället av den 
generella regeln i artikel 3 som är särskilt utvecklad för jämbördiga näringsidkare. Det 
objektiva lagvalet fastställs i konventionen enligt närhetsprincipen med hjälp av en rad 
presumptioner. För försäkringsavtal aktualiseras i huvudsak regeln om den karaktäristiska 
prestationen. 

I 1993 års lag görs en uppdelning mellan massrisker och stora risker. Lagen tillåter endast 
partsautonomi i den mån den försäkrade risken faller under definitionen av en stor risk. Hit 



 

 

hör främst försäkringar som tecknats av större företag. Då den försäkrade risken är en 
massrisk är det fria lagvalet istället starkt begränsat. Ytterst sällan har parterna rätt att välja 
någon annan lag än lagen i det land där försäkringstagaren har sitt hemvist eller centrala 
förvaltning, eller, lagen i det land där risken är belägen. Försäkring för massrisker tecknas 
främst av privatpersoner och i viss mån av mindre företag.  

Även i Rom I råder obegränsad partsautonomi för de försäkringsavtal som omfattas av 
huvudregeln i artikel 3. Däremot har partsautonomin helt tagits bort för de konument-
försäkringsavtal vilka faller under artikel 5. Istället underkastas ett sådant avtal alltid 
konsumentens lands lag. Vidare har en fast regel utformats för att fastställa det objektiva 
lagvalet som innebär att försäkringsgivarens lands lag skall tillämpas på försäkringsavtalet, 
såtillvida avtalet inte omfattas av artikel 5. 

Romkonventionen och 1993 års lag skiljer sig åt, både lagtekniskt och i deras 
bakomliggande syfte. Reglerna i konventionen är av generell natur eftersom de är 
utformade för tillämpas på ett stort antal olika slags avtal. 1993 års lag är istället specifikt 
utformad för att reglera lagval för försäkringsavtal. Att lagvalsreglerna är oharmoniserade 
leder till att EU-medborgare behandlas olika beroende på var försäkringstagaren har sitt 
försäkrade intresse. Ur konsumentskyddssynpunkt är Romkonventionen inte heller särskilt 
väl lämpad för försäkringsavtal. Omfattningen av partsautonomin för försäkringsavtal 
varierar, både mellan regelverken och inom dem. Problemet med de oharmoniserade 
lagvalsreglerna på försäkringsområdet har uppmärksammats vid arbetet med revideringen 
av Romkonventionens artiklar med anledning av en framtida omvandling till en förordning. 
Problemet kvarstår dock även efter revideringen av artiklarna. Omfattningen av 
partsautonomin har inskränkts i Rom I i förhållande till Romkonventionen. 

 

 

 



 

 

Master’s Thesis in International Private Law 

Title: Choice of Law Regarding Insurance Contracts – Especially   
 Party Autonomy 

Author: Elin Törnqvist and Anna Pettersson 

Tutor: Jakob Heidbrink 

Ass. tutor: Hanna Runhede 

Date:  2006-05-31 

Subject terms: choice of law, insurance contract, party autonomy 

 

Abstract 
The globalization and the realization of a European common insurance market have 
increased the importance of cross border insurance contracts. Despite that, a gathered set 
of rules regulating cross border insurance contracts does not exist. The sets of rules within 
Private International Law which arises today when determining the applicable law 
regarding cross border insurance contracts are the law of 1993 on applicable law to certain 
insurance contracts (the law of 1993) and the law of 1998 on applicable law to contractual 
obligations (Rome Convention). Since the Rome Convention is the only Community 
instrument which still is in the form of a treaty, work has been done in order to convert it 
into a regulation, called the Rome-I-regulation. Therefore, the future Rome I-regulation is 
of importance for the thesis as well since it most likely will replace the Rome Convention.  

Swedish law is based on the principle of party autonomy, which means that the contracting 
parties have the right to freely agree on the content of the contract, including the choice of 
law. However, the thesis shows that some limitations to the parties’ freedom of choice does 
exist in the different sets of rules. The thesis also examines how the two sets of rules differ 
concerning the extent of the freedom of choice of law. Further, the thesis investigates the 
distinction between the rules regarding the choice of law within the same set of rules. In 
addition, the objective choice of law in accordance with the sets of rules is discussed. 

Which of the sets of rules that is applicable on a certain insurance contract is often difficult 
to foresee, particularly for someone who is not familiar with the legal systems. It is even 
more complicated to determine which provision in a certain set of rules that is applicable 
on a contracting party. Article 3 in the Rome Convention permits party autonomy 
regarding the choice of law in a business to business relation.  

When the contract involves a consumer, the party autonomy is reduced. Here, article 5 in 
the Rome Convention allow the parties to choose applicable law, but the choice shall not 
have the result of depriving the consumer of the protection afforded to him by the 
mandatory rules of the law of the consumer’s country. A problem that the provision brings 
is that most of the insurance consumer contracts fall outside its scope since they rarely 
meet the criteria which the provision sets out. Instead the consumer contracts normally fall 
under the provisions in article 3, especially developed for businessmen on an equal level.  

The law of 1993 differ between small and large risks. A free choice of law is basicly only 
allowed when the insurance contract involves a large risk, which mainly includes risks 



 

 

insured by larger companies. When the insured risk is defined as a small risk, the choice of 
law is limited. Only under certain circumstances are the parties allowed to choose another 
law than the law in the country where the policy-holder has his habitual residence or central 
administration, or the law of the country where the risk is situated. Insurance contracts 
regarding small risks are usually signed by private persons or, to a certain extent, small- or 
medium sized companies. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I strävan att uppnå en väl fungerande inre marknad har EU harmoniserat de nationella 
lagarna på flera områden. Ett av de områden där harmonisering skett är 
försäkringsområdet. Under 1970-talet infördes direktiv om fri handel med 
försäkringstjänster för företag etablerade inom EG samt principen att sådana företag får 
driva sin verksamhet med stöd av en enda auktorisation, vilken gäller inom hela EG-
området.1 Det har banat väg för utvecklingen av försäkringsområdet i Europa och gjort det 
enklare att teckna gränsöverskridande försäkringsavtal. Vid en tvist mellan parterna i ett 
sådant avtal måste ett lagval göras. På försäkringsområdet regleras lagvalet på 
gemenskapsrättslig nivå av direktiv2 som införlivats i svensk lagstiftning genom lag 
(1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal (härefter 1993 års lag). Som lagens 
namn antyder är den dock inte tillämplig på alla försäkringsavtal. Avtal som täcker risker 
belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet3 (härefter EES-området) 
omfattas till exempel inte av lagen. På dessa avtal tillämpas istället lagvalsreglerna i 
Romkonventionen4 som har införlivats i svensk lag genom lag (1998:167) om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser. 

Idag är Romkonventionen det enda gemenskapsinstrument på det internationella 
privaträttsliga området som fortfarande är i formen av ett fördrag.5 Det innebär att 
nytillkomna medlemsländer måste ansluta sig till konventionen för att den skall bli gällande 
rätt i dessa länder. I december 2005 framlades EU-kommissionens förslag på en 
förordning, med arbetsnamnet Rom I6 (härefter Rom I). Avsikten är att förordningen skall 
ersätta Romkonventionen. Om konventionen blir en förordning betyder det att 
lagvalsreglerna blir direkt tillämpliga i medlemsländerna. På grund av utvecklingen på 
avtalsområdet har EU-kommissionen i sitt förslag även genomfört en modernisering av 
lagvalsreglerna i Romkonventionen.  

Ämnet är av intresse eftersom de två nuvarande regelverken, 1993 års lag och 
Romkonventionen, skiljer sig åt vad gäller omfattningen av parternas fria lagval och vid 
avsaknad av ett lagval, hur det objektiva lagvalet fastställs. Det framtida Rom I-
                                                 
1 Första skadeförsäkringsdirektivet (73/239/EEC), OJ 1973 L 228/3 och Första livförsäkringsdirektivet 

(79/267/EEC), OJ 1979 L 63/1 

2 Andra skadeförsäkringsdirektivet (88/357/EEC) OJ 1988 L 172/1, och Andra livförsäkringsdirektivet 
(90/619/EEC), OJ 1990 L 330/50 

3 EES-området utgörs av EU:s 25 medlemsländer och Norge, Island samt Liechtenstein. 

4 Konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 
(80/934/EEG) [nedan Romkonventionen], OJ 1980 C 282/1 

5 Grönbok om omvandling av 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser till ett ge-
menskapsinstrument och dess revidering i samband därmed[nedan Grönboken], KOM(2002) 654 slutlig,   
s. 2  

6 Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual 
obligations (Rome I) [nedan Förslaget till Rom I] COM(2005) 650 final 
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instrumentet uppvisar ytterligare skillnader på området. Vilket regelverk som blir tillämpligt 
på ett försäkringsavtal är svårt att förutse, framför allt för någon som inte är juridiskt insatt. 
Än mer komplicerat är att avgöra vilket lands lag som blir tillämplig när det rätta 
regelverket har utsetts. Eftersom regelverken kompletterar varandra blir följden att EU-
medborgare behandlas olika beroende på var försäkringstagaren har sitt försäkrade intresse.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera lagvalet avseende gränsöverskridande skade-
försäkringsavtal, särskilt utrymmet för partsautonomi, i gällande rätt jämfört med rättsläget 
efter införandet av Rom I. 

1.3 Metod 
Metoden som används i framställningen är problemorienterad och sätter det juridiska 
regelsystemet i fokus. För att uppnå uppsatsens syfte grundas den på en studie av 
tillämpningen av lagvalsreglerna för gränsöverskridande skadeförsäkringsavtal i nu gällande 
rätt, det vill säga reglerna i 1993 års lag och Romkonventionen, jämfört med rättsläget efter 
införandet av Rom I. För att tolka och tillämpa reglerna i 1993 års lag hämtas ledning i 
förarbeten, praxis och doktrin. Vad gäller Romkonventionen finns det inga förarbeten i 
traditionell svensk mening. Däremot återfinns vägledning vid tolkning av konventionens 
innebörd i Giuliano/Lagarde-rapporten7 samt praxis. Rapporten är en officiell kommentar 
som har sin grund i arbetet av de experter som utarbetade Romkonventionen. Därutöver 
konsulteras den doktrin som behandlar Romkonventionen.  

Till skillnad från Romkonventionen och 1993 års lag är Rom I ännu inte gällande rätt. 
Skälet till att Rom I ändå utgör en betydande del av framställningen är att den med stor 
sannolikhet kommer att bli gällande rätt, då tanken är att den i framtiden skall ersätta 
Romkonventionen.8 Som underlag för studierna av det framtida Rom I-instrumentet 
används till att börja med det förslag på utformningen av instrumentet som lagts fram av 
EU-kommissionen. Stöd har även sökts i Grönboken om omvandlingen av 
Romkonventionen till ett gemenskapsinstrument, vilken låg till grund för Rom I-förslaget. 
Kommentarer som inkommit från regeringar, företag, organisationer och forskare inom 
juridik med anledning av de frågor som ställs upp i Grönboken har också beaktats i 
uppsatsen. Då det färdiga förslaget publicerades i slutet av 2005, har det ännu inte 
behandlats i den juridiska litteraturen.  

En konsekvensanalys används för att undersöka hur gällande rätt påverkas efter ett 
införande av Rom I. I framställningen analyseras olika gränsöverskridande 
skadeförsäkringssituationer för att redogöra för partsautonomins omfattning i de olika 
situationerna och då ett lagval ej har gjorts, se hur det objektiva lagvalet fastställs. Riskens 
belägenhet är utgångspunkten för diskussionen då den är avgörande för vilket regelverk 
som tillämpas på avtalet. Ändamålet är att göra en komparativ studie av hur 
                                                 
7 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, 

University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I [nedan Giuliano/Lagarde-
rapporten], OJ 1980 C 282/1 

8 Johan Meeusen, Marta Pertegás, Gert Straetmans, Enforcement of International Contracts in the European Union – 
Convergence and divergence between Brussels I and Rome I [nedan Meeusen, Enforcement of International Contracts], In-
tersentia, Oxford 2004, s. 1 
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försäkringstagare och försäkringsgivare behandlas olika beroende på vilka lagvalsregler som 
blir tillämpliga på ett visst försäkringsavtal. I situationerna behandlas både 
företagsförsäkrings- och konsumentförsäkrings- förhållanden.  

1.4 Avgränsning 
Då det är lagvalsreglerna för gränsöverskridande skadeförsäkringsavtal som uppsatsen 
analyserar, berörs inte de internationellt privaträttsliga spörsmålen om domstols behörighet 
samt erkännande och verkställighet av utländska avgöranden. Utgångspunkten i uppsatsen 
är att behörigt forum är svensk domstol och lagvalsreglerna i den svenska lagstiftningen på 
området tillämpas. Det nu nämnda innebär inte att avtalet kan ha slutits i ett annat land än 
Sverige eller att försäkringstagare eller försäkringsgivaren kan ha sitt hemvist i ett annat 
land. Avseende lagvalsreglerna i Romkonventionen och Rom I, beskrivs och analyseras 
endast de artiklar och delar av artiklar som är relevanta för gränsöverskridande 
skadeförsäkringsavtal. 

Uppsatsen diskuterar lagval gällande avtal om skadeförsäkringar. Livförsäkringsdirektivet 
och dess införlivande i svensk lagstiftning omfattas även det av 1993 års lag, men då det 
faller utanför uppsatsens syftesområde lämnas det utan avseende. Av den anledningen 
avses med termen försäkringsavtal, vilken återkommer genomgående i framställningen, alltid 
skadeförsäkringsavtal. Skälet är en önskan till variation av språket. Med hänsyn till uppsatsen 
syfte krävs ett ytterliggare förtydligande avseende framställningens avgränsning. I uppsatsen 
utreds särskilt utrymmet för partautonomi i de olika försäkringssituationerna i 
diskussionskapitlet, men för att få en klar helhetsbild behandlas även det objektiva lagvalet. 
Vidare berörs inte reglerna i Romkonventionen och 1993 års lag som behandlar 
internationellt tvingande regler eller deras inverkan på partsautonomin. Till sist ämnar inte 
uppsatsen att diskutera giltigheten av lagvalsklausuler och därför lämnas det utan 
hänseende. Avtal som har slutits via Internet och de särskilda problem som uppkommer 
med anledning av dem berörs inte i framställningen, då sådana avtal i betydande mening 
skiljer sig från avtal som föregås av en personlig kontakt.  

Grönbokens frågor avseende en revidering av Romkonventionen har besvarats av 80 olika 
regeringar, företag, organisationer och forskare inom juridik. Uppsatsen behandlar endast 
de svar som utförligt besvarar och diskuterar frågan angående lagvalsregler för 
försäkringsavtal.  
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2 Internationell privaträtt 
I takt med globaliseringen har allt fler gränsöverskridande avtalsförhållanden mellan 
enskilda människor och företag uppstått runt om i världen. När en tvist uppkommer 
angående ett gränsöverskridande avtal är det inte självklart vilket lands domstol som ska ta 
upp tvisten eller enligt vilket lands lag som den skall avgöras. Lösningen på anförda 
problem återfinns i varje enskilt lands internationella privaträtt. Beteckningen internationell 
privaträtt kan skapa missförstånd då det inte rör sig om en samling rättsregler med 
internationell giltighet. Istället består ämnets internationella karaktär främst i att det 
privaträttsliga förhållandet har anknytning till fler än ett lands rättsordning.9 Dessutom är 
den internationella privaträtten i flera länder internationell i den bemärkelsen att den 
grundar sig på internationella konventioner.10 Den internationella privaträtten hör dock till 
den nationella rättsordningen vars utformning i princip bestäms av varje land för sig. Det 
betyder att den svenska internationella privaträtten är en del av den svenska rättsordningen 
och att den kan skilja sig från andra länders internationella privaträtt.11   

I snäv bemärkelse handlar internationell privaträtt om val av tillämplig lag, vilken är en 
uppmärksammad och omstridd fråga.12 Om en tvist anhängiggörs i svensk domstol kan inte 
den svenska domstolen utan vidare tillämpa svenska civilrättsliga regler för att lösa tvisten. 
Istället måste domstolen först fastställa vilket lands materiella regler som skall tillämpas på 
tvisten, vilket görs med hjälp av svenska internationellt privaträttsliga regler. 
Lagvalsreglerna löser inte själva tvisten, utan pekar endast ut vilket lands lag som skall 
tillämpas på den.13 Parterna kan också i de flesta fall avtala om vilken lag som skall tillämpas 
på deras avtal. På EG-rättslig nivå regleras lagvalet för avtalsrättsliga förpliktelser av 
Romkonventionen, som på ett tämligen heltäckande sätt omfattar de frågor som kan 
uppkomma med anledning av ett gränsöverskridande avtal. Avseende gränsöverskridande 
försäkringsavtal finns särskilda regler för lagval i 1993 års lag som bygger på EG-rättsliga 
direktiv. 1993 års lag omfattar inte alla frågor som kan uppkomma med anledning av ett 
gränsöverskridande försäkringsavtal och då tillämpas Rom-konventionen för att 
komplettera lagen. 

I en vidare bemärkelse aktualiserar den internationella privaträtten ytterliggare två spörsmål. 
Den första frågan gäller domsrättsfrågan, det vill säga om domstolen eller annan 
rättstillämpande myndighet i den egna staten är behörig att pröva mål med 
utlandsanknytning. Den andra frågan rör erkännande och verkställande av utländska domar 
och avgör huruvida ett utländskt avgörande gäller i den egna staten.14 Båda dessa frågor 

                                                 
9 Michael Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt [nedan Bogdan, Svensk privat- och processrätt], Nor-

stedts juridik, Stockholm 2004, s. 21  

10 Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, [nedan Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt],    
Iustus förlag, Uppsala 1997, s. 28 

11 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 19 f. 

12 Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, s. 21 

13 Hatzidaki-Dahlström, EU:s internationella privat- och processrätt - den femte friheten [nedan Hatzidaki-     
Dahlström, EU:s internationella privat- och processrätt], Studentlitteratur, Lund 2004, s. 9 

14 Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, s. 21 
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regleras på EG-rättslig nivå i Bryssel I-förordningen15, Brysselkonventionen16 och 
Luganokonventionen17. 

Domsrätts- och verkställighetsreglerna och reglerna om lagval samspelar på så sätt att om 
en tvist angående ett gränsöverskridande avtal uppkommer blir samtliga frågor aktuella. För 
det första måste behörig domstol utses, först därefter kan frågan om tillämplig lag avgöras. 
Även om svensk domstol finner sig behörig att avgöra tvisten innebär inte det att svensk 
lag skall tillämpas för att avgöra tvisten. Lagvalsfrågan är således skild från domsrättsfrågan 
eftersom svensk domstol kan komma att tillämpa utländsk rätt.18  

Att utländsk rätt bör tillämpas kan ses som en ”(…) folkrättslig skyldighet eller som ett uttryck för 
internationell (mellanstatlig) hövlighet.”19 Vidare är det en allmän uppfattning att utländsk rätt 
bör tillämpas med hänsyn till rättsförhållandets anknytning till utlandet om dessa regler 
anses leda till lämpligare resultat än om man skulle tillämpa de till svenska förhållanden 
anpassade svenska rättsreglerna.20 Däremot har användningen av utländsk rätt ifrågasatts på 
grund av att hållbara skäl inte har kunnat anges för att utländsk rätt skall tillämpas vid en 
annan stats domstol. Istället hävdas att domstolslandets lag borde vara given av den orsak 
att statens suveränitet annars kommer i kläm. Vidare har tillämpning av utländsk lag 
kritiserats av den anledningen att rättstillämpningen ofrånkomligen blir av sämre kvalitet än 
när domstollandets lag tillämpas.21  

 

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

de och verkställighet av domar på privaträttens område 

16 Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privat-
rättens område. Brysselkonventionen var föregångaren till Bryssel I-förordningen som trädde i kraft 2002. 
Danmark deltar inte i EU:s civilrättsliga samarbete, så därför gäller Brysselkonventionen fortfarande mellan 
Danmark och de övriga medlemsländerna. Danmark har dock förhandlat fram ett avtal som innebär att 
Bryssel I-förordningen skall gälla även där. 

17 Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område upprättad i 
Lugano den 16 september 1988. Luganokonventionen innehåller i det närmaste samma regler som Bryssel-
konventionen och den tillämpas mellan EU:s medlemsländer och de tre EFTA-länderna Island, Norge och 
Schwiz samt Polen. 

18 Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, s. 32 

19 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 29 

20 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 29 f. 

21 Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, s. 21 f. 
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3 Lagvalet och dess funktioner 
Eftersom syftet med framställning främst är att undersöka utrymmet för partsautonomin 
vad gäller lagval för gränsöverskridande skadeförsäkringsavtal, faller det sig naturligt att i 
avsnitten nedan kort redogöra för dess bakgrund i avtalsrätten. Även det objektiva lagvalets 
bakgrund tas upp. Till sist redogörs för vad lagvalet har för verkan i förhållande till avtalet 
och avtalsparterna. 

3.1 Partsautonomi – det fria lagvalet 
Parternas bundenhet till ett avtal är rättsligt sanktionerad, men det har traditionellt ansetts 
att avtalsinnehållet måste bygga på frivillighet för att denna bundenhet skall kunna 
accepteras. Parterna har rätt att själva bestämma med vem, när och under vilka villkor de 
vill ingå avtal. Avtalsfriheten har dock aldrig varit fullständig och den har inskränkts allt 
mer under det senaste seklet. Framför allt har konsumenter och andra underlägsna 
avtalsparter ansetts vara i behov av skyddslagstiftning.22 Varje enskilt förmögenhetsrättsligt 
avtal anses vara underkastat ett visst lands lag som kallas avtalsstatut. Utgångspunkten i ett 
avtalsförhållande är att parterna skall kunna avtala om vilken lag avtalet skall vara 
underkastat, med inskränkning av bland annat tvingande regler som införts i syfte att 
skydda konsumenter. Parternas rätt att själva välja avtalsstatut benämns principen om 
partsautonomi i litteraturen.23 

Friheten för avtalsparterna att själva välja tillämplig lag på ett avtal blev tidigt erkänd inom 
den internationella obligationsrätten, och den torde ha fått sitt genombrott i takt med att 
den internationella handeln blev allt viktigare. Sedan slutet av andra världskriget har också 
partshänvisningar avseende lagval blivit alltmer förekommande i avtal.24 Partsautonomin är 
även utgångspunkten i svensk rätt och innebär att parterna tillåts förfoga över sitt rättsför-
hållande genom att de, med bindande rättslig verkan, kommer överens om vilket lands lag 
som skall tillämpas på deras avtalsförhållande, både materiellrättsligt och i lagvalshänseen-
de.25 Huvudregeln är att den lag som parterna uttryckligen eller konkludent har avtalat om skall 
tillämpas på avtalet. Ett exempel på konkludent handlande är när den tillämpliga lagen inte 
direkt utpekas i avtalet utan framgår av villkoren i ett avtal eller av parternas agerande un-
der en process. 26 

Historiskt sett har den positiva inställningen till principen om partsautonomi inte varit helt 
okontroversiell. Till en början var många författare i Europa negativa till principen. De 
menade att lagen måste stå över parternas viljor och att de inte själva kan välja den lag som 
skall tillämpas på deras avtal. I sin bok Kontraktstatuttet hävdar dock Lando att 
                                                 
22 Bert Lehrberg, Avtalsrättens grundelement [nedan Lehrberg, Avtalsrättens grundelement], Institut för bank- och af-

färsjuridik, Uppsala 2004, s. 51 f. 

23 Michael Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln – om jurisdiktion och lagval [nedan Bogdan, Lagkonflikter i utrikes-
handeln], Norstedts juridik, Stockholm 1996, s. 29 f. 

24 Ole Lando, Kontraktstatutten: Danske og fremmede lovvalgsregler om kontrakter – Udenrigshandelsret 2 [nedan Lando, 
Kontraktstatutten], Juristforbundets forlag, København 1981, s. 74 

25 Marie Larsson, Lagvalsregler för försäkringsavtal, särskilt konsumentförsäkringsavtal [nedan Larsson, Lagvalsregler för 
försäkringsavtal], Nordisk försäkringstidskrift 4/1996, s. 386-402, s. 386 

26 Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, s. 124 ff. 
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lagvalsklausuler i kommersiella avtal regelmässigt bör godkännas. Två huvudsakliga 
anledningar talar härför: förutsebarheten och den internationella handelns behov av 
avtalsfrihet. Om parterna inte själva tillåts välja avtalsstatut är det domstolslandets 
internationellt privaträttsliga regler som avgör vilket lands lag som skall tillämpas på tvisten. 
Ofta kunde parterna dock inte förutse vilket lands lag som skulle komma att bli tillämplig 
eftersom de inte hade kännedom om vilket land som hade domsrätten. Även om de kände 
till i vilket land tvisten skulle avgöras var det inte givet enligt vilket lands lag det skulle ske, 
då lagvalsreglerna i många länder inte gav ett klart svar. Lando anser att den säkerhet och 
förutsebarhet som parterna uppnår med ett lagval är betydelsefull.27 Numera tycks den 
rådande meningen vara att en partshänvisning i ett internationellt avtal praktiskt taget alltid 
skall godkännas. Det är endast i fall då det står klart att parthänvisningens syfte är att 
kringgå bestämmelser i lag eller att den är utan mening som den bör underkännas.28  

Vad gäller den internationella handelns behov av avtalsfrihet menar Lando att om parterna 
inte tillåts att göra ett lagval, inverkar det på det egna landets handelsvillkor. 
Partsautonomin vid gränsöverskridande avtal är viktig i många avseenden, till exempel kan 
det vara angeläget för parterna att en eventuell tvist avgörs enligt en lag som är väl 
utvecklad på det område som avtalet avser. Det är vanligt att vissa rättsystem väljs för 
särskilda typer av avtal. Ett exempel kan vara att avtalet i fråga har en nära ekonomisk 
anknytning till ett annat avtal som är underkastat lagen i ett annat land eller att parterna har 
gjort affärer tidigare och då tillämpat ett visst lands lag.29 Ytterligare ett exempel på ett 
sådant rättsystem är engelsk rätt för transportförsäkringar av exportvaror.30  Det kan röra 
sig om en lag i ett tredje land som avtalet inte har någon naturlig anknytning till. Den 
moderna inställningen till val av tillämplig lag torde vara att någon anknytning till den valda 
lagen inte erfordras. Det krävs endast att parterna har ett rimligt intresse för den valda 
lagen.31 

3.2 Det objektiva lagvalet 
Om parterna har valt att inte avtala om tillämplig lag eller om ett lagval av någon anledning 
betraktas som ogiltigt av domstolen, måste tillämplig lag fastställas på grundval av andra 
omständigheter i enlighet med landets internationellt privaträttsliga regler. Att parterna har 
underlåtit att välja tillämplig lag på avtalet kan bero på olika anledningar. Juridisk okunskap 
kan vara ett skäl, ett annat kan vara att parterna inte vill komplicera avtalsförhandlingarna 
och hoppas att frågan om tillämplig lag aldrig kommer att bli aktuell.32 Det har förefallit 
naturligt att tolka det faktum att parterna inte avtalat om tillämplig lag så att de avsett att 
forumlandets lag skall tillämpas. Ibland talas det om den hypotetiska, eller presumerade, 

                                                 
27 Lando, Kontraktstatutten, s. 109 ff. 

28 Hilding Eek, Exporträtt 4-Svensk eller utländsk lag? [nedan Eek, Exporträtt], Exportföreningens Serviceaktiebo-
lag Förlaget, Stockholm 1970, s. 47 

29 Lando, Kontraktstatutten, s. 111 

30 Michael Bogdan, Utrikeshandelns civilrättsliga grunproblem, 2:a upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 1994, 
s.62 

31 Michael Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 4:e upplagan [nedan Bogdan, Svensk internationell pri-
vat- och processrätt, 4:e upplagan], Norstedts juridik, Stockholm 1997 s. 248 

32 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 4:upplagan, s. 251 
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partsviljan som innebär att om någon verklig partsvilja inte kan utrönas, försöker 
domstolen ändå fastställa vilken lag parterna skulle ha avtalat om såvitt de hade övervägt att 
göra det. I någon mån är förfarandet en föregångare till den individualiserande metoden 
som använts i svensk rätt, vilken behandlas i följande avsnitt.33  

För svensk rätts del har lagstiftaren vid utformningen av lagvalsreglerna för det objektiva 
lagvalet traditionellt sett velat tillämpa utländsk rätt endast när den funnit det ändamåls-
enligt att göra det.34 Reglerna kännetecknas av att de leder till att ett internationellt 
rättsförhållande avgörs enligt lagen i den stat till vilken avtalet har närmast anknytning. I 
svensk rättspraxis har framför allt två metoder använts för att fastställa tillämplig lag med 
ledning av avtalets objektiva anknytningar, nämligen den individualiserande metoden och in 
dubio-regler. Nedan följer en kort genomgång av metodernas innebörd. 

3.2.1 Den individualiserande metoden 
Historiskt sett har svensk rätt saknat skrivna internationellt privaträttsliga regler för det 
objektiva lagvalet på det förmögenhetsrättsliga området. I de fall parterna inte själva hade 
gjort något lagval använde sig svenska domstolar av den individualiserande metoden för att 
fastställa avtalsstatutet. I den svenska internationella privaträtten anses tillämplig lag vara 
det lands rättsordning som avtalet har den starkaste och mest relevanta anknytningen till. 
Det nu sagda innebär att domstolen måste väga samman avtalets olika anknytningspunkter 
för att avgöra vilket land det är. Anknytningarna kan till exempel vara parternas hemvist 
och medborgarskap samt platsen för avtalets tillkomst och uppfyllelse. Ingen enskild 
anknytning avgör vilken lag som skall tillämpas på avtalet. Utifrån en helhetsbedömning 
avgör domstolen till vilket land avtalet har starkast anknytning och fastställer på så sätt att 
lagen i det landet skall tillämpas.35 

Första gången den individualiserande metoden tillämpades i svensk rättspraxis var i det så 
kallade Guldklausulmålet från 1937.36 Målet gällde obligationer försedda med en så kallad 
guldklausul som försäkringsaktiebolaget Skandia hade förvärvat från den svenska staten 
genom Riksgäldskontoret. Obligationerna var utgivna och inväxlingsbara i en amerikansk 
bank i New York. På grund av ny amerikansk lagstiftning uppmanade Riksgäldkontoret 
banken i New York att vägra lösa in obligationerna efter guldvärdet, vilket ledde till att 
Skandia stämde Riksgäldskontoret. De omtvistade obligationerna innehöll ingen uttrycklig 
förklaring om vilket lands lag som skulle tillämpas och det förelåg inte några 
omständigheter som talade för att parterna avsett att tillämpa en viss lag. HD menade att i 
ett sådant fall ”(…) måste avgörande ske genom en avvägning mot varandra av de objektiva moment i 
rättsförhållandet som äro ägnade att giva utslag i den ena eller andra riktningen.”37 Därefter gjorde 
HD en sammanvägning av de anknytningspunkter som talade för svensk lag och de som 

                                                 
33 Förfarandet används bland annat i England, Frankrike, USA och Tyskland, se Eek, Exporträtt, s. 55 f.  

34 Nils Beckman, Svensk domstolspraxis i internationell rätt, P.A Norstedts & Söners Förlag, Stockholm 1959, s. 41 

35 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 4:e upplagan, s. 241 f. 

36 NJA 1937 s. 1  

37 NJA 1937 s. 1, s. 11 
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talade för lagen i New York och kom slutligen fram till att den sistnämnda lagen var 
tillämplig.38 

3.2.2 In dubio-regler 
Den individualiserande metoden har kritiserats för att den kan leda till att samma 
rättsförhållande inte bedöms på samma sätt i alla länder på grund av att tillvägagångssättet 
är godtyckligt.39 För att undvika det nu beskrivna kan särskilda regler fastställas för en viss 
fråga genom att delvis överge den individualiserande metoden. Istället uppställs in dubio-
regler som domstolarna vid tvivel kan anlita då det inte finns stöd för att andra 
anknytningsfakta in casu bör vara avgörande. Reglerna skall endast ses som 
rekommendationer och inte som bindande rättsregler. De har ibland ifrågasatts och på 
vissa avtalsområden har inga in dubio-regler utvecklats över huvud taget. Gemensamt för 
reglerna är att de oftast pekar ut lagen i det land där den part som skall utföra den 
karaktäristiska prestationen för avtalet har sitt hemvist.40 Den karaktäristiska prestationen är 
normalt den prestation som kännetecknar avtalet, det vill säga den prestation som inte skall 
utföras i pengar.  

Karlgren anser att ju mer domstolarna kan gå ifrån den individualiserande metoden desto 
bättre. För försäkringsavtal förespråkar han en in dubio-regel som säger att 
försäkringstagaren får rätta sig efter lagen på den ort där försäkringsgivaren har sin 
verksamhet.41  

3.3 Lagvalets verkan 
Det är i sammanhanget viktigt att belysa vad parterna egentligen väljer när de gör ett lagval. 
Avseende det objektiva lagvalet anses svenska lagvalsregler i princip enbart hänvisa till 
materiell rätt i det valda landets rättsordning. Huvudregeln i svensk rätt är att återförvisning, 
eller renvoi, inte accepteras, vilket innebär att svenska domstolar alltid tillämpar den 
utpekade lagen även om det andra landets internationellt privaträttsliga regler hänvisar 
tillbaka till svensk rätt som tillämplig.42 I teorin är det dock möjligt att även innefatta den 
internationella privaträtten i ett lagval, eftersom även den är en del av rättsordningen. Om 
den internationella privaträtten pekar ut ett tredje lands internationellt privaträttsliga regler 
för att fastställa tillämplig lag kallas det för vidareförvisning.43  

Den negativa inställningen till renvoi i svensk rätt har illustrerats i rättsfallet NJA 1969       
s. 163. En av frågorna i rättsfallet var om ett utomobligatoriskt skadestånd skulle avgöras 
enligt holländsk eller svensk rätt. Talan hade väckts i svensk domstol och svenska 
internationella privaträttsliga regler pekade ut holländsk lag som tillämplig. Det faktum att 

                                                 
38 NJA 1937 s. 1, s. 13 

39 Sigurd Dennemark, Om avtalsstatutet [nedan Dennemark, Om avtalsstatutet], SvJT 1943, s. 675-697, s. 684 

40 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 4:e upplagan, s. 242 f. 

41 Hjalmar Karlgren, Kortfattade lärobok i internationell privat- och processrätt, s. 100 f. Se även Bogdan, Svensk inter-
nationell privat- och processrätt, s. 243 och Dennemark, Om avtalsstatutet, s. 685 f. 

42 Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln, s. 13 

43 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 4:e upplagan, s. 55 
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holländska lagvalsregler i sin tur pekade ut svensk lag som tillämplig var enligt HD utan 
betydelse. Tillämpning av renvoi utesluts i Romkonventionen genom artiklarna 15 som 
föreskriver att ett lagval inte skall omfatta landets internationellt privaträttsliga regler.  

Trots att huvudregeln i svensk rätt är att renvoi inte accepteras finns det undantag till 
denna inställning i svensk lagstiftning. Ett av dessa undantag återfinns i 5-7 §§ i 1993 års lag 
i form av vidareförvisning. Anledningen till undantaget är att nämnda lag bygger på EG-
direktiv.44  

I Romkonventionens artikel 10(1) regleras den tillämpliga lagens räckvidd. Frågor som 
särskilt skall regleras av den lag som är tillämplig på avtalet enligt artiklarna 3-6 och 12 i 
konventionen är: avtalets tolkning, dess fullgörelse, följderna vid avtalsbrott, olika sätt att få 
förpliktelserna att upphöra, preskription samt följderna av avtalets ogiltighet. Enligt 
ordalydelsen är uppräkningen i artikeln inte uttömmande, utan anger endast avtalsstatutets 
minsta tillämpningsområde. Frågorna som räknas upp i artikeln skall avgöras enligt den 
utvalda rättsordningen, men även andra frågor kan hänföras till samma lag. Pålsson är av 
åsikten att alla frågor om parternas inbördes rättigheter och skyldigheter, vilka kan härledas 
från avtalet, bör avgöras enligt avtalsstatutet, såvida de inte uttryckligen är undantagna i 
andra artiklar i konventionen. Han lämnar dock frågan öppen i väntan på artikelns tolkning 
av Europeiska gemenskapernas domstol (härefter GD).45  

Normalt omfattar en lagvalsklausul hela avtalet, men parterna kan också göra en 
uppdelning av avtalet och komma överens om att olika lagar skall tillämpas på olika delar 
av det. En sådan uppdelning av ett avtal kallas dépeçage.46 Även domstolen kan besluta om 
en uppdelning av ett avtal om den finner det lämpligt. Genom att på nu anförda sätt göra 
en kollisionsrättslig klyvning av avtalet kan olika lagar komma att tillämpas, dels på 
avtalsdelar som går att åtskilja och dels på olika typer av rättsfrågor. Om parterna gjort ett 
lagval för endast en del av avtalet blir konsekvensen av avtalsklyvningen att övriga delar av 
avtalet får bedömas enligt den lag som objektivt skulle tillämpas på det. I doktrinen är en 
del författare positivt inställda till dépeçage och menar att det är ett uttryck för 
avtalsfriheten. Andra är mer negativt inställda och lägger tonvikten på viktigheten av en 
enhetlig bedömning.47 Ur ett svenskt perspektiv är dépeçage en ganska långtgående nyhet.48 
Tidigare accepterades inte dépeçage i Sverige, utan varje avtal ansågs vara underkastat 
endast ett avtalsstatut.49 Första gången som regler om dépeçage infördes i svensk 
lagstiftning var i 1993 års lag. Förlagan till regeln var artikel 4(1) i Romkonventionen som 
redan fanns då 1993 års lag infördes men trädde i kraft i Sverige först 1998.50   

                                                 
44 Se vidare i avsnitt 4.5.2. 

45 Lennart Pålsson, Romkonventionen – Tillämplig lag för avtalsförpliktelser [nedan Pålsson, Romkonventionen], Nor-
stedts juridik, Stockholm 1998, s. 98 

46 Pålsson, Romkonventionen, s. 45 

47 För exempel se Larsson, Konsumentskyddet över gränserna, s. 201. 

48 Bogdan, Svensk internationell privat och processrätt, s. 238 

49 Bogdan, Svensk internationell privat och processrätt, 4 upplagan, s. 249 

50 Lennart Pålsson, Nya lagvalsregler för försäkringsavtal [nedan Pålsson, Nya lagvalsregler för försäkringsavtal], Svensk 
juridisk tidskrift, Stockholm 1993, s. 57 
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Reglerna om dépeçage får framför allt betydelse vad gäller de indispositiva reglerna i den 
tillämpliga lagen eftersom de dispositiva reglerna kan avtalas bort redan i avtalet. Om den 
lag som utgör avtalsstatutet har indispositiva regler på ett område som omfattas av en 
klausul i avtalet kan parterna enligt reglerna om dépeçage välja att tillämpa ett annat lands 
lag på just det området. Av det nu sagda följer att då parterna utnyttjar sin partsautonomi 
och väljer tillämplig lag på avtalet, innebär det att de dispositiva och indispositiva reglerna i 
den valda lagen är tillämpliga istället för de dispositiva och indispositiva reglerna i den 
objektivt sett tillämpliga lagen. Den omständigheten att den utländska rättsordningen inte 
är förenlig med svensk tvingande lagstiftning anses i princip inte hindra att en hänvisning 
till den utländska lagen slår igenom.51 

                                                 
51 Larsson, Lagvalsregler för försäkringsavtal, s. 386 
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4 Gränsöverskridande försäkringsavtal 

4.1 Inledning 
Den europeiska gemensamma marknaden är världens största frihandelsmarknad. 1999 stod 
de finansiella tjänsterna, det vill säga bank- och försäkringssektorn, för omkring 6 % av 
EU:s bruttonationalprodukt och 2,45 % av den totala sysselsättningen. Försäkrings-
marknaden omfattade omkring 4300 försäkringsbolag och runt 380 miljoner 
konsumenter.52 

I propositionen till nya försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL) anges försäkrings-
marknadens internationalisering som ett skäl till att lagstiftningen på försäkringsområdet är 
i behov av en modernisering. Inom EU pågår ett arbete för att förbättra den gemensamma 
finansmarknaden som innefattar försäkringstjänster.53  

Nedan följer en allmän beskrivning av innebörden och funktionen av ett försäkringsavtal. 
Vidare definieras vissa försäkringstermer som används i framställningen. 

4.2 Något om försäkringsavtalets form och funktion 
Ett försäkringsavtal definieras av Schmidt i Faran och försäkringsfallet som ett:  

”(…) avtal, där den ena parten (försäkringsgivaren, bolaget) mot ett vederlag (premien) åtager sig 
att till den andra parten (försäkringstagaren) eller tredje man (försäkringshavaren) betala ett 
penningbelopp, om en i avtalet utpekad olycklig händelse skulle drabba viss person, viss egendom 
eller annat försäkrat intresse, och där det är ovisst, om eller åtminstone när den utpekade händel-
sen (försäkringsfallet) kommer att inträffa.”54  

Huvudprestationen för försäkringstagaren är att betala premien för försäkringen medan det 
för försäkringsgivaren är att åta sig ansvaret för den händelse att försäkringsfallet inträffar. 
Det speciella med ett försäkringsavtal är att prestation och motprestation inte är förenade 
med varandra på samma sätt som vid avtal i allmänhet.55 Vid avtalets ingående är det 
osäkert om försäkringsfallet över huvud taget kommer att inträffa under avtalstiden. Gör 
det inte det får försäkringstagaren ingen motprestation men försäkringsgivaren har likväl 
fullgjort sin del av avtalet. Försäkringstagaren har fullgjort sin del av avtalet i och med att 
han betalat premien.56  

                                                 
52 Gunilla Löfvendahl Briatte, En EUropeisk försäkringsmarknad [nedan Löfvendahl, En EUropeisk försäkrings-

marknad], Ifu, Stockholm 1999, s. 6  

53 Prop. 2003/04:150 s. 127 

54 Folke Schmidt, Faran och försäkringsfallet [nedan Schmidt, Faran och försäkringsfallet], C.W. K Gleerup, Lund 
1943, s. 8 

55 Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 8 

56 Bertil Bengtsson, Försäkringsrätt: Några huvudlinjer [nedan Bengtsson, Försäkringsrätt], Norstedts juridik, 
Stockholm 2005, s. 13 
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Försäkringsområdet är ett av de områden där standardavtal har stor betydelse vilket innebär 
att avtalsförhållandet utmärks av att det till viss del regleras av förtryckta formulär med 
standardiserade villkor. Ett standardavtal kan definieras såsom: 

  ”(…) sådana avtal, som helt eller delvis ingås enligt i förväg upprättade standardiserade villkor 
avsedda att tillämpas likartat i ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art, i vilken 
åtminstone den ena avtalsparten växlar”.57  

För att ett standardavtal skall kunna göras gällande mellan två parter måste det utgöra en 
del av ett enskilt avtal. Hur införlivandet av de standardiserade villkoren i det enskilda 
avtalet skall ske är inte lagreglerat, men rättsläget har blivit klarare genom ett antal 
avgöranden i Högsta domstolen. Huvudregeln är att motparten före avtalsslutet måste ha 
meddelats standardvillkoren, muntligen eller skriftligen, för att de ska bli del av avtalet.58 
Normalt räcker en skriftlig hänvisning till ett standardformulär i det enskilda avtalet för att 
det skall anses ha blivit en del av avtalet.59 

I svensk rätt regleras förhållandet mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren i 
huvudsak i FAL. Enligt bestämmelser i lagen är försäkringsbolaget skyldigt att vid 
konsumentförsäkring och individuell personförsäkring lämna information i en handling 
eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren innan 
försäkringen meddelas. Informationen skall på ett enkelt sätt återge innehållet i de 
försäkringsvillkor som försäkringstagaren behöver ha kännedom om för att kunna bedöma 
kostnaden för och omfattningen av försäkringen. (Se 2 kap 1 § och 10 kap 1 § FAL.) 

Vad gäller ingåendet av ett försäkringsavtal finns det ingen föreskriven form. Det är inte 
ovanligt att avtalet sluts via telefon och att avtalsslutet sedan bekräftas genom att 
försäkringsgivaren översänder ett försäkringsbrev till försäkringstagaren. Försäkringen 
gäller då från och med telefonsamtalet.60 Försäkringsbrevet, även kallat försäkringspolis, 
innehåller försäkringsvillkor och uppgifter om den särskilda försäkringen. De allmänna 
villkoren är gemensamma för en hel försäkringsgren och de särskilda villkoren är sådana 
som avser särskilda försäkringar. Vanligtvis innehåller försäkringsbrevet även uppgifter om 
försäkringstagaren, den försäkrade egendomen, försäkringsställe, försäkringens typ, 
försäkringssumman och premien.61 Då försäkringsgivaren måste ta hänsyn till de 
komplicerade försäkringstekniska överväganden som gjorts vid fastställandet av risken är 
försäkringsvillkoren ofta utförliga och svårlästa.62 Om inget annat överenskommit antas i 
allmänhet att försäkringstagaren avsett att ingå försäkringsavtal med de sedvanliga villkoren 

                                                 
57 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt [nedan Bernitz, Standardavtalsrätt], Norstedts juridik, Stockholm 1999, s. 12 

58 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 32 

59 NJA 1979 s. 401, NJA 1980 s. 46  

60 Christina Ramberg, Kontraktstyper [nedan Ramberg, Kontraktstyper], Norstedts juridik, Stockholm 2005, s. 215 

61 Jan Hellner, Försäkringsrätt [nedan Hellner, Försäkringsrätt], Försäkringsjuridiska föreningen, Stockholm 
1965, s. 66 

62 Bengtsson, Försäkringsrätt: Några huvudlinjer, s. 37 
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till den premie som bolaget normalt tillämpar.63 En privatperson förhandlar i princip aldrig 
med ett försäkringsbolag om innehållet i försäkringsvillkoren.64  

Vid försäkringsavtal föreligger kontraheringsplikt för försäkringsbolaget. Det anförda 
innebär att försäkringsbolaget inte får förvägra någon att teckna en konsument- eller 
personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten, utom när bolaget har 
särskilda skäl att vägra. (Se 3 kap 1 § och 11 kap 1 § FAL) Anledningen till att kontra-
heringsplikt föreligger är att privatpersoner inte skall vara beroende av försäkringsbolagets 
godtycke när det gäller något så väsentligt som deras möjlighet till ett försäkringsskydd.65  

4.3 Försäkringsterminologi 
Terminologin på försäkringsområdet har utvecklats fritt under de senaste två seklerna, 
vilket har lett till inkonsekvens vid användningen av den och överlappande betydelser av 
vissa termer. 66 Här definieras därför den terminologi som används i framställningen i syfte 
att klargöra vad som avses med begreppen. 

Försäkringstagaren är den fysiska eller juridiska person som tecknar avtal om försäkring med 
en försäkringsgivare. Följaktligen är försäkringsgivaren det försäkringsbolag som meddelar 
försäkring.67  

Sakförsäkring är en samlad benämning på alla försäkringsgrenar och försäkringsformer som 
har gemensamt att de skyddar det ekonomiska värdet av en eller flera saker eller objekt som 
omfattas av försäkringen.68 Sakerna eller objekten kan utgöras av fastigheter, lösöret i ett 
hem, båtar, fabriksbyggnader eller varulager, det vill säga någon form av egendom.69  

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker försäkringstagarens risk att bli 
skadeståndsskyldig om han till exempel tillfogar någon skada. Denna form av försäkring 
skyddar ett renodlat ekonomiskt intresse.70 

Skadeförsäkring är en vidare term som bland annat innefattar de ovan definierade begreppen 
sakförsäkring och ansvarsförsäkring.71 I denna uppsats används begreppet skadeförsäkring 
genomgående och då avses egendom- och ansvarsförsäkring. 

                                                 
63 Bengtsson, Försäkringsrätt: Några huvudlinjer, s. 35 

64 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 13 

65 Bengtsson, Försäkringsrätt: Några huvudlinjer, s. 36 

66 Tage Eriksson, Hans von Heijne, Svensk försäkringsterminologi – En stunds botanisering i en nog så artrik flora 
[nedan Eriksson, Svensk försäkringsterminologi], Nordisk försäkringstidskrift, 2/1988, s. 97 

67 Eriksson, Svensk försäkringsterminologi, s. 98 f. 

68 Eriksson, Svensk försäkringsterminologi, s. 99 f. 

69 Ramberg, Kontraktstyper, s. 209 

70 Eriksson, Svensk försäkringsterminologi, s. 100 

71 Eriksson, Svensk försäkringsterminologi, s. 100 
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4.4 Vad är ett gränsöverskridande försäkringsavtal? 
Ett försäkringsavtal som en försäkringstagare har tecknat hos en försäkringsgivare i 
hemviststaten avseende en risk belägen i samma stat får betraktas som ett rent nationellt 
avtal. För att lagvalsreglerna i 1993 års lag och Romkonventionen skall bli tillämpliga krävs 
det dock att avtalet är gränsöverskridande. Det gäller med andra ord att slå fast att avtalet 
har internationell karaktär och ett försäkringsavtal torde bli gränsöverskridande i två fall. 
För det första när försäkringstagaren och försäkringsgivaren finns i två skilda stater och för 
det andra när försäkringstagaren och den försäkrade risken finns i två skilda stater.  

1993 års lag tillämpas enligt 2 § på avtal avseende skadeförsäkring som har anknytning till 
två eller flera EES-stater, förutsatt att den försäkrade risken är belägen i en EES-stat. Vad 
som krävs för att avtalet skall anses ha anknytning till en viss stat preciseras inte närmare i 
lagrummet. Det normala vid avtalsförhållanden med internationell karaktär är dock att 
parterna befinner sig i olika länder. Således bör det faktum att försäkringsgivaren och 
försäkringstagaren har sin vistelseort i en viss stat uppfylla kravet på att avtalet har 
anknytning dit. Vad gäller betydelsen av riskens belägenhet torde lagens bestämmelser ge 
vägledning. I 6 § är utgångspunkten att försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller 
centrala förvaltning i samma EES-stat som där risken är belägen. För att avtalet i sådant fall 
skall bli gränsöverskridande måste försäkringsgivaren finnas i en annan stat. Skulle även 
försäkringsgivaren befinna sig i samma stat, är avtalet som nämnts ovan rent nationellt. 
Enligt förarbetena innebär avsaknaden av en precisering av vad som krävs för att avtalet 
skall anses ha en anknytning till en viss stat att en bedömning måste göras i varje enskilt 
fall.72 

Romkonventionens artikel 1(1) föreskriver att bestämmelserna i konventionen skall 
tillämpas på avtalsrättsliga förhållanden då ett lagval måste göras. Artikeln innehåller ingen 
definition av vad som utgör ett internationellt avtal. Situationen måste dock vara sådan att 
avtalet har anknytning till mer än ett land och att ett val måste göras mellan dessa länders 
lagar. Avgörande är inte om omständigheterna har internationell karaktär utan endast om 
domstolen ställs inför en situation där ett lagval är relevant. Om parterna till exempel har 
avtalat om att domstolen i ett annat land skall avgöra tvisten måste också ett lagval göras. 
Alla övriga omständigheter i avtalsförhållandet kan ha anknytning till ett enda land.73   

4.5 Lagval – varför och hur? 
Att parterna själva får avtala om lagval är som tidigare påpekats en viktig del av 
avtalsfriheten. Generellt anses det fria lagvalet vara en förutsättning för den internationella 
handeln, och försäkringsområdet är inget undantag. Eftersom försäkringsmarknaderna 
tidigare varit strikt nationellt reglerade områden, spelade lagvalsproblem relaterade till 
försäkringsavtal en begränsad roll inom EU. Med anledning av genomförandet av en inre 
europeisk marknad har dock lagvalsproblem relaterade till försäkringsavtal fått ökad 
betydelse. 74 Vissa försäkringsbolag är mer specialiserade på vissa typer av försäkringar och 

                                                 
72 Ds 1992:28 s. 43 

73 Bernard Dutoit, The Rome Convention on the Choice of Law for Contracts, särtryck ur European Private International 
Law, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1998, s. 41 f. 

74 Larsson, Lagvalsregler för försäkringsavtal, s. 386 
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av den anledningen väljer ibland försäkringstagare att sluta försäkringsavtal med utländska 
försäkringsbolag i andra länder än sitt eget. 

Redan 1961 uttalade EG:s kommission att de hade som mål att liberalisera 
försäkringsmarknaden.75 Förutsättningarna för att skapa en inre marknad på 
försäkringsområdet finns i artiklarna 52 och 59 EG som fastställer etableringsfriheten och 
den fria rörligheten av tjänster. Det var mot anförda bakgrund som rådet på 1970-talet 
införde Första skadeförsäkringsdirektivet och Första livförsäkringsdirektivet som gav 
försäkringsgivare rätt att etablera sig i valfri medlemsstat i syfte att tillhandahålla 
försäkringar samt rätt att sälja försäkringar till försäkringstagare med hemvist i en annan 
medlemsstat än den där etableringen finns.76 Mellan 1988 och 1990 utfärdades det Andra 
skadeförsäkringsdirektivet och det Andra livförsäkringsdirektivet som bland annat innehöll 
regler med syftet att harmonisera lagvalsreglerna för gränsöverskridande försäkringsavtal.77 
Parallellt under denna tid pågick arbetet med att utforma Romkonventionen som trädde i 
kraft 1991. Lagvalsreglerna som återfinns i Romkonventionen och 1993 års lag för 
försäkringsavtal är i princip heltäckande. I följande avsnitt redogörs för motiven till 
reglerna och vilka överväganden lagstiftaren gjort vid utformningen av dem. 

4.5.1 Romkonventionen 
Bakgrunden till upprättandet av Romkonventionen var ett flertal omständigheter. För det 
första var lagvalsregler tillämpliga på avtalsförpliktelser i flertalet medlemsstater ofta 
baserade på sedvänja eller framvuxna genom praxis. Önskemålet var att föregripa 
ytterligare olikheter mellan de olika nationella rättsordningarna.78 Medlemsstaterna hade 
insett att varierande lagstiftning gav upphov till problem vid den alltmer växande handeln 
över gränserna och bristen på harmonisering hindrade den fria rörligheten av varor, 
tjänster, personer och kapital mellan medlemsstaterna. För det andra var ett syfte med 
Romkonventionen att förhindra så kallad forum shopping som innebar att den starkare parten 
drev igenom att tvisten skulle avgöras av domstolen i ett land vars lag gav den för honom 
mest fördelaktiga utgången. Det kunde undvikas om samma lagvalsregler tillämpades 
oavsett i vilket land tvisten avgjordes.79 Rättssäkerheten skulle på så sätt höjas inom 
gemenskapen eftersom parterna lättare kunde förutse vilken lag som skulle tillämpas på 
deras avtal.  

Försäkringsavtal som omfattar risker belägna inom EES-området utesluts från 
Romkonventionens tillämpningsområde enligt artikel 1(3). Enligt Giuliano/Lagarde-
rapporten diskuterade arbetsgruppen som utformade Romkonventionen om försäkrings-
avtal skulle inkluderas i dess tillämpningsområde eller inte. Resultatet av diskussionerna 

                                                 
75 Merkin, EC Insurance Law, s. 4  

76 Första liv- och skadeförsäkringsdirektivet la grunden för fri handel med försäkringstjänster för företag eta-
blerade inom EG samt principen att sådana företag får driva sin verksamhet med stöd av en enda auktorisa-
tion, vilken gäller inom hela EG-området, se Merkin, EC Insurance Law, s. 1 

77 Direktiven innehåller även definitioner, kontrollregler, försäkringstekniska regler och skatteregler se Chris-
ten Boye Jacobsen, 2. skadesforsikringsdirektiv [nedan Boye, 2. skadesforsikringsdirektiv], Nordisk försäkringstid-
skrift 3/1988, s. 197. 

78 Giuliano/Lagarde-rapporten, s. 8 

79 Giuliano/Lagarde-rapporten, s. 4 
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blev artikel 1(3). Romkonventionen är endast tillämplig på försäkringsavtal som täcker 
risker belägna utanför EES-staternas territorium. Anledningen till uppdelningen var att det 
redan pågick ett harmoniseringsarbete på området som sedermera utmynnade i direktiven 
som ligger till grund för 1993 års lag.80 För att avgöra var risken är belägen skall domstolen 
tillämpa forumlandets lag.  

Under 1970-talet utvecklades en ny juridisk disciplin, nämligen konsumenträtten, som 
innebär att hänsyn tas till det ojämna styrkeförhållandet mellan konsumenter och 
näringsidkare i avtalsförhållanden. Specialbestämmelser började införas i lagstiftningar för 
att skydda konsumenter från påföljderna av ogenomtänkta handlingar. Eftersom 
konsumenternas aktiva deltagande spelar en stor roll för framgången för EU:s inre 
marknad, infördes särskilda regler för konsumentförhållanden i artikel 5 i Rom-
konventionen. Syftet var att stärka konsumenternas förtroende för den inre marknaden.81  

4.5.2 1993 års lag 
Bakgrunden till 1993 års lag är de två nämnda direktiven, Andra skadeförsäkringsdirektivet 
och Andra livförsäkringsdirektivet, som införlivats i svensk lagstiftning för att anpassa 
svensk försäkringsavtalsrätt till reglerna som ställs upp i direktiven. Vid utformandet av di-
rektiven hade upphovsmännen att välja mellan att harmonisera den materiella rätten eller 
lagvalsreglerna på försäkringsområdet. De valde det senare då skillnaderna mellan de mate-
riella lagarna i medlemsländerna var så stora.82  Eftersom den materiella försäkringsavtals-
rätten troligtvis aldrig kommer att bli helt harmoniserad, fanns det särskild anledning att in-
stifta gemensamma lagvalsregler på området. Väl utformade lagvalsregler ansågs minska 
behovet av en sådan harmonisering.83  Reglerna i direktiven har emellertid kritiserats för att 
vara onödigt krångliga. Pålsson skriver i sin artikel Nya lagvalsregler för försäkringsavtal som 
publicerades innan lagen trädde i kraft att ”(b)estämmelserna är kasuistiskt uppbyggda och bildar 
ett snårigt och svåröverskådligt mönster (...)”. Han menar att samma innebörd hade kunnat ut-
formats på ett mer förståeligt och klarare sätt, vilket till viss del har skett i 1993 års lag.84  

När 1993 års lag infördes fanns det inga allmänna lagvalsregler för kontraktsrättsliga 
förpliktelser i svensk lagstiftning, eftersom Romkonventionen trädde i kraft först 1998. 
Med anledningen av det nu sagda fördes en diskussion i promemorian huruvida lagen 
skulle göras universellt tillämplig, och även tillämpas på försäkringsavtal som täckte risker 
utanför EES-området. Direktivens regler föreskrev dock att de skulle gälla för avtal med 
anknytning till två eller flera EES-stater. Lagen kunde av den anledningen inte göras 
universellt tillämpliga eftersom valmöjligheterna enligt lagen då skulle bli för vida i 
förhållande till direktivens regler.85  

                                                 
80 Giuliano/Lagarde-rapporten, s. 13 

81 Grönboken, s. 28 

82 Ole Lando, Mandatory Rules Governing Insurance Contracts and Private International Law, särtryck ur International 
Insurance Contract Law in the EC – Proceedings of a Comparative Law Conference held at the European University Insti-
tute, Florence May 23-24, 1991, Kluwer, Deventer 1993, s. 102 

83 Boye, 2. skadesforsikringsdirektiv, s. 201 

84 Pålsson, Nya lagvalsregler för försäkringsavtal,  s. 51 

85 Ds 1992:28 s. 26 f. 
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Det bör anmärkas att det i 1993 års lag inte görs någon åtskillnad mellan 
konsumentförsäkring och företagsförsäkring.  Med andra ord finns ingen speciell 
skyddslagstiftning för den generellt sett svagare parten i avtalsförhållandet. Utgångspunkten 
vid val av lag enligt reglerna i 1993 års lag är riskens belägenhet och inte forumlandet, vilket 
är en nyhet i den internationella privaträtten.86 Ett exempel är att vid fastställande av 
tillämplig lag enligt reglerna om objektivt lagval presumeras avtalet ha närmast anknytning 
till den EES-stat där risken är belägen. På så sätt undviks att försäkringsgivarens hemvistort 
blir avgörande.  

Vidare är lagvalsreglerna uppdelade dels efter var försäkringstagaren har sitt hemvist och 
var risken är belägen dels om försäkringsavtalet avser en massrisk eller en stor risk och om 
försäkringstagaren är en näringsidkare eller inte. I huvudsak är det större företag som är 
försäkringstagare vid stora risker, medan det vid massrisker vanligtvis är privatpersoner och 
i viss mån mindre företag som är försäkringstagare.87 Endast vid försäkring av stora risker 
har parterna full frihet att välja tillämplig lag vilket förklaras med det rör sig om 
försäkringstagare som själva kan ta tillvara sina intressen gentemot försäkringsgivaren och 
därför inte har ansetts vara i behov ett särskilt skydd.88 Vid försäkring av massrisker är 
huvudregeln att parterna kan välja mellan lagen i det land där försäkringstagaren har sitt 
hemvist och lagen i det land där risken är belägen. Det är försäkringstagarens förhållanden 
som är avgörande och ändamålet med regeln är att försäkringstagaren inte skall behöva 
godta tillämpningen av ett okänt lands lag.89 

                                                 
86 Boye, 2. skadesforsikringsdirektiv, s. 201 

87 Briatte, En EUropeisk försäkringsmarknad, s. 65 

88 Prop. 1992/93:222 s. 46 

89 Prop. 1992/93:222 s. 42 
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5 Partsautonomi vid försäkringsavtal i gällande rätt 
För att uppnå uppsatsens syfte krävs en närmare redogörelse av de bestämmelser som 
reglerar lagval för gränsöverskridande skadeförsäkringsavtal. På nationell nivå regleras 
försäkringsavtal i FAL. Sedan 1 januari 2006 omfattar FAL skadeförsäkringar för både 
näringsidkare och konsumenter.90 I lagen finns dock inga internationellt privaträttsliga 
bestämmelser om lagval för gränsöverskridande försäkringsavtal. Före införandet av 
Romkonventionen och 1993 års lag användes istället allmänna rättsprinciper för att avgöra 
tillämplig lag. Grundregeln var, som tidigare anförts, en in dubio-regel som föreskrev att 
lagen i det land där försäkringsbolaget hade sitt säte blev tillämplig. Parterna kunde dock 
genom avtal bestämma att ett annat lands rättsordning skulle vara avtalsstatut.91  

De två regelverk som idag aktualiseras vid fastställandet av tillämplig lag på 
gränsöverskridande skadeförsäkringsavtal enligt svenska internationellt privaträttsliga regler 
är 1993 års lag och Romkonventionen. Nedan följer en beskrivning av de bestämmelser 
som reglerar gällande rätt på området.  

5.1 Olika skiljelinjer 
I Romkonventionen finns, som tidigare påtalats, särskilda skyddsregler för vissa avtal i 
artikel 5. För att ett avtal skall omfattas av anförda skyddsregler måste det enligt artikel 5(1) 
utgöra ”(…) ett avtal om leverans av varor eller utförande av tjänster åt en person (konsumenten) för 
ändamål som kan anses ligga utanför hans affärsverksamhet eller yrkesverksamhet (...)” Även avtal om 
kredit för sådana prestationer omfattas. Artikeln tillämpas på försäkringsavtal i den mån de 
är avtal som täcker risker belägna utanför EES-området och uppfyller de kriterier som 
ställs upp i artikeln.92 Försäkringsavtal som omfattas av artikeln kan således kallas för 
konsumentförsäkringsavtal. 

Det framgår inte uttryckligen av artikeln att motparten i avtalet måste vara en näringsidkare. 
Inte heller Giuliano/Lagarde-rapporten ger någon tydlig vägledning avseende den punkten. 
Där framgår att majoriteten av dem som arbetade med att ta fram artiklarna var av åsikten att 
artikel 5 normalt endast skall tillämpas då den person som tillhandahåller varorna eller 
tjänsterna gör det som ett led i hans yrkesverksamhet eller affärsverksamhet. I ett 
konsumentförsäkringsavtal är dock konsumentens motpart alltid en näringsidkare eftersom 
endast försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag93 med tillstånd får driva 
försäkringsrörelse enligt 1 kapitlet 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713) (härefter 
försäkringsrörelselagen).  

På grund av att kraven för tillämpningen av artikel 5 är relativt strikta är sannolikheten stor 
att försäkringsavtal hamnar utanför tillämpningsområdet, trots att de har tecknats av 
konsumenter.94 Det sagda innebär att konsumentförsäkringsavtal ofta omfattas av samma 
                                                 
90 Innan dess reglerades konsumentförsäkringsavtal i en egen lag, konsumentförsäkringslag (1980:38) (KFL). 

91 Ds 1992:28 s. 20 

92 Pålsson, Romkonventionen, s. 72 

93 Ömsesidiga försäkringsbolag ägs av sina försäkringstagare. 

94 Anledningen till att försäkringsavtal ofta hamnar utanför tillämpningsområdet av artikel 5 utvecklas ytterli-
gare i avsnitt 5.3.3.1 nedan. 
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lagvalsregler som företagsförsäkringsavtal, nämligen de i artikel 3 och 4 i 
Romkonventionen. Följden blir att Romkonventionen gör en viss åtskillnad mellan 
konsumentförsäkringsavtal och företagsförsäkringsavtal, men inte i full utsträckning. Det 
betyder att det i de flesta fall inte spelar någon roll om försäkringen tecknats av en 
konsument eller näringsidkare vid tillämpningen av lagvalsreglerna. 

I 1993 års lag görs ingen åtskillnad mellan konsumentförsäkringsavtal och företagsförsäk-
ringsavtal i den meningen att det inte finns några uttryckliga definitioner av respektive avtal. 
Med andra ord finns det inte någon speciell skyddslagstiftning för konsumenter liknande 
den i artikel 5 i Romkonventionen. 95 Däremot görs en åtskillnad mellan stora och små ris-
ker i lagen. I huvudsak är det större företag som är försäkringstagare vid stora risker, me-
dan det vid massrisker vanligtvis är privatpersoner och i viss mån mindre företag som är 
försäkringstagare.96 Gränsen mellan massrisker och stora risker är dock inte densamma som 
mellan konsumentförsäkring och företagsförsäkring. Massrisker inkluderar även ett stort 
antal mindre företagsförsäkringar, medan stora risker även inkluderar vissa konsumentför-
säkringar, till exempel försäkring av en segelbåt. 

Endast vid försäkring av stora risker har parterna i det närmaste oinskränkt rätt att avtala 
om tillämplig lag. Motiveringen i förarbetena var också att sådana avtal endast tecknas av 
parter som är ekonomiskt jämbördiga eller parter som själva kan ta tillvara sina intressen 
gentemot försäkringsgivaren och därför inte har ansetts vara i behov ett särskilt skydd. 
Även om det vid en första anblick inte finns någon skyddslagstiftning för konsumenter i 
lagen får det nu anförda tolkas så att lagstiftaren ändå har försökt ge en svagare part skydd i 
någon mån. Lagtekniskt sett har det skett genom att starkt inskränka omfattningen av 
partsautonomin i de lagrum som reglerar försäkring av massrisker. Följaktligen kan man 
även i 1993 års lag tala om en viss åtskillnad mellan konsumentförsäkringsavtal och 
företagsförsäkringsavtal så till vida att olika lagvalsregler tillämpas beroende på om det är 
en konsument eller en näringsidkare som har tecknat försäkringen.  

5.2 Försäkringsavtal för risker inom EES 
1993 års lag innehåller regler om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal som har 
anknytning till stater inom EES-området. EES utgörs idag av samtliga 25 medlemsländerna i 
EU och de tre EFTA97-länderna Norge, Island och Liechtenstein. EES bygger på ett avtal 
som fastställer ett utvidgat och förstärkt frihandelsområde och innebär att även EFTA-
länderna omfattas av den inre marknadens lagstiftning om fri rörlighet för varor, tjänster, 
personer och kapital. Genom avtalet skapas en gemensam rättsordning som är likalydande 
inom EU och EFTA på de områden som avtalet omfattar.98 Sverige var medlem i EFTA 
från 1960 fram till inträdet i EU 1995, vilket var anledningen till att Sverige redan 1993, två 
år före inträdet i EU, införlivade EG-direktiv i lagstiftningen. 

Enligt 2 § tillämpas 1993 års lag på avtal om skadeförsäkring. Det krävs dock att risken är 
belägen inom EES-området och att avtalet har anknytning till två eller fler stater inom det 

                                                 
95 Prop. 1992/93:222 s. 20 

96 Gunilla Löfvendahl Briatte, En Europeisk försäkringsmarknad, Ifu, Stockholm 1999, s. 65 

97 European Free Trade Association 

98 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2546.aspx 
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nämnda området. Det nu anförda betyder att lagen är tillämplig endast på de risker som är 
belägna inom EES-området. Begränsningarna bör ses mot bakgrund av undantaget i 
Romkonventionen i artikel 1(3) som stadgar att konventionen endast reglerar risker belägna 
utanför EES gränser.99 Romkonventionen skall med andra ord omfatta sådana avtal som 
faller utanför 1993 års lags tillämpningsområde och kompletterar på så sätt lagen. 

Det finns dock fall då lagen kan bli tillämplig trots att avtalet har anknytning till endast en 
EES-stat. Om en försäkringstagare har försäkrat fast egendom i Sverige men har sin vanliga 
vistelseort i ett tredje land, utanför EES-området, skall frågan ändå bedömas enligt reglerna 
i 7 och 11 §§.100 På grund av utformningen av 7 § faller avtalet inom lagens tillämpnings-
område oavsett att kravet på anknytning till två eller flera EES-stater som stadgas i 2 § inte 
är uppfyllt. 

5.2.1 Vissa definitioner 
Med skadeförsäkring avses enligt 3 § i 1993 års lag de försäkringsklasser som räknas upp i 2 
kap. 3a § försäkringsrörelselagen.101 De försäkringsklasser som är av intresse för framställ-
ningen är egendoms- och ansvarsförsäkring. 

Eftersom lokaliseringen av risken inte alltid är självklar, har det varit nödvändigt att reglera 
var risken skall anses vara belägen i olika fall, och det görs i lagens 3 §. I vilken EES-stat 
risken skall anses vara belägen har betydelse dels för att avgöra vilket lagval parterna har 
rätt att avtala om och dels för de fall då parterna inte har avtalat om tillämplig lag. Vilken 
slags försäkring det rör sig om är det som avgör i vilken stat risken skall anses vara belägen. 
Huvudregeln återfinns i stycke d) och stadgar att risken är belägen i den EES-stat där 
försäkringstagaren, om han är en fysisk person, har sin vanliga vistelseort.102 Är försäkrings-
tagaren en juridisk person anses risken vara belägen i den EES-stat där det driftställe som 
försäkringsavtalet gäller är beläget. För försäkring av byggnader, fordon och vissa 
reseförsäkringar finns särskilda regler i styckena a) – c). 

I 1993 års lag görs en åtskillnad mellan stora risker och massrisker. I 9 § definieras vad som 
skall anses vara stora risker. Paragrafen hänvisar till vissa försäkringsklasser i 2 kap. 3 a § i 
försäkringsrörelselagen, vilket huvudsakligen innebär transporträttsliga försäkringar, kredit- 
och borgensförsäkring som tecknas av näringsidkare samt egendoms- och ansvars-
försäkring som tecknas av större företag. Massrisker definieras så som alla andra risker än 
de som i lagen är att anse som stora, exempelvis en egendomsförsäkring som har tecknats 
av en privatperson.103 

                                                 
99 Prop. 1992/93 222 s. 19 

100 Pålsson, Nya lagvalsregler för försäkringsavtal, s. 49 

101 Uppräkningen motsvarar de försäkringsklasser som anges i bilaga till rådets första direktiv 73/239/EEG 
med efterföljande ändringar i rådets direktiv 84/641/EEG av den 10 december 1984 (turistassistansdirekti-
vet) och genom rådets direktiv 87/344/EEG av den 22 juni 1987 (rättsskyddsförsäkringsdirektivet). 

102 Broqvist i Karnov 1999/2000, s. 1181 

103 Prop. 1992/93 222 s. 18 
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5.2.2 Lagvalsregler för massrisker 
Vid skadeförsäkring av massrisker finns två huvudfall. Det första är när försäkringstagaren 
har sitt hemvist eller sin centrala förvaltning i samma EES-stat som där risken är belägen. 
Det andra är när försäkringstagarens hemvist eller centrala förvaltning och riskens belägen-
het finns i skilda EES-stater. 

Huvudregeln för val av tillämplig lag på skadeförsäkringsavtal för massrisker finns i 6 § 
som stadgar att: 

”Om försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller har sin centrala förvaltning i den EES-
stat där risken är belägen, skall lagen i den staten tillämpas på ett avtal om skadeförsäkring. 
Om den lagen är utländsk och medger det, får parterna avtala att lagen i någon annan stat skall 
tillämpas.” 

Den citerade paragrafen innebär att lagen i den EES-stat där risken är belägen skall 
tillämpas på avtalet. För att den nämnda regeln skall bli tillämplig krävs dock att 
försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller sin centrala förvaltning i samma stat. Det 
är vanligt att staten där försäkringstagarens har sin vanliga vistelseort eller centrala 
förvaltning med platsen där risken är belägen sammanfaller.104 Har en svensk konsument 
(privatperson) tecknat en egendomsförsäkring hos en norsk försäkringsgivare för en 
fastighet (för privat bruk) i Sverige skall svensk lag tillämpas. Här föreligger med andra ord 
ingen partsautonomi eftersom parterna enligt bestämmelserna i 6 § inte har rätt att välja 
någon annan lag än svensk lag.  

För det andra huvudfallet, då försäkringstagaren inte har sin vanliga vistelseort eller sin 
centrala förvaltning i den EES-stat där risken är belägen, stadgas särskilda, tämligen 
komplicerade, regler i 7 §. Parterna kan välja mellan lagen i den EES-stat där risken är 
belägen eller lagen i den stat där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller sin 
centrala förvaltning. Riskens belägenhet bestäms som tidigare nämnts med hjälp av reglerna 
i 3 § och för fast egendom stadgas till exempel i 3 § a) att risken skall anses vara belägen i 
den stat där egendomen finns. Har en svensk konsument tecknat en egendomsförsäkring 
på en fritidsfastighet belägen i Tyskland, anses risken alltså vara belägen i Tyskland. 
Eftersom försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort i Sverige och risken är belägen i 
Tyskland tillämpas 7 §, vilket innebär att partsautonomin är begränsad till att gälla lagen i 
två olika länder, Sverige och Tyskland. 

Den stat där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller centrala förvaltning kan 
även vara en stat utanför EES-området. Har en konsument bosatt i Schweiz tecknat en 
egendomsförsäkring för en fritidsfastighet som är belägen i Sverige hos en svensk försäk-
ringsgivare, blir reglerna i 7 § 1993 års lag tillämpliga, trots att avtalet endast har anknytning 
till en EES-stat. Parterna har då enligt lagrummet rätt att välja mellan svensk lag och 
schweizisk lag. Det sagda innebär att om försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller 
centrala förvaltning i en stat utanför EES-området, kan även den sistnämnda statens rätts-
ordning väljas av parterna.105 Valet är dock begränsat till att gälla lagen i någon av dessa två 
stater. 

                                                 
104 Prop. 1992/93 222 s. 16  

105 Prop. 1992/93:222 s. 44 
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Huvudregeln vid försäkringsavtal om massrisker är att det i princip inte finns något 
utrymme för partsautonomi.  Parterna har rätt att välja mellan lagen i det land där risken är 
belägen och lagen i det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort. Om parterna 
över huvud taget har någon utvidgad rätt att välja tillämplig lag på ett försäkringsavtal om 
massrisker enligt reglerna i 1993 års lag är det i kraft av vidareförvisning, något som 
normalt inte accepteras i svensk rätt. Andra meningen i 6 § stadgar att om den lag som 
pekas ut i paragrafens första mening är utländsk och medger det, får parterna avtala att 
lagen i någon annan stat skall tillämpas. Det innefattar även rätten att välja lagen i en stat 
utanför EES-området. Det sagda gäller dock inte om svensk lagstiftning utpekas och det 
har kommit till uttryck i lagrummet genom lydelsen: ”(…) om lagen är utländsk och medger det, 
får parterna avtala att lagen i någon annan stat skall tillämpas.” Pekas svensk lagstiftning ut har 
parterna med andra ord inte rätt att avtala om att ett annat lands lag skall tillämpas på 
avtalet. Parterna har emellertid rätt att avtala bort de delar av svensk lagstiftning som inte är 
tvingande.106 Det beskrivna kan belysas med följande exempel: 

Om en dansk konsument har försäkrat en fritidsfastighet belägen i Danmark hos en 
försäkringsgivare i Sverige får parterna avtala om att lagen i någon annan stat än Danmark 
skall tillämpas om den danska lagens internationellt privaträttsliga regler tillåter det. 
Parterna kan ha en betydligt större valmöjlighet av tillämplig lag, men partsautonomins 
omfattning är beroende av vad den danska internationella privaträtten föreskriver.  

Detsamma gäller om risken och försäkringstagaren finns i två skilda stater enligt 7 § sista 
stycket. Bestämmelsen är av samma slag som regeln i 6 § sista stycket men till skillnad från 
den regeln, framgår det inte av 7 § sista stycket att det är endast i de fall då lagen är 
utländsk som denna valfrihet tillåts, trots att så är fallet.107 Vidareförvisningen kan innebära 
att Romkonventionen tillämpas för att avgöra omfattningen av parternas fria lagval oavsett 
att konventionen utesluter försäkringsavtal för risker belägna inom EES ur sitt 
tillämpningsområde. Så är till exempel fallet när engelsk rätt pekas ut.108 Det innebär att 
parterna har rätt att välja vilken lag de vill som tillämplig på deras avtal, trots att det är 
frågan om ett försäkringsavtal för en massrisk.  

I andra stycket i 7 § regleras de situationer då försäkringstagaren bedriver närings-
verksamhet och försäkringsavtalet inkluderar två eller flera massrisker hänförliga till 
verksamheten som är belägna i olika EES-stater. I den beskrivna situationen har parterna 
en något större valmöjlighet avseende tillämplig lag. De kan antingen avtala att lagen i 
någon av de stater där riskerna är belägna skall tillämpas eller att lagen i den stat där 
försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller sin centrala förvaltning skall tillämpas. 
Valet står alltså mellan två eller fler olika rättsordningar beroende på antalet risker och 
antalet involverade stater. Den lag som parterna väljer blir tillämplig på alla risker som 
försäkringsavtalet täcker, förutsatt att den valda lagen är en EES-stats lag. Det betyder att 
den valda lagen även blir tillämplig på risker belägna utanför EES-området. Även i det här 
fallet omfattas stater utanför EES-området av lagens tillämpningsområde.  

                                                 
106 Broqvist i Karnov 1999/2000, s. 1182 

107 Prop. 1992/93:222 s. 44 

108 Insurance Companies Act 1982, Sched 3A, Pt 1, para 5 (2)(a). Lagtexten hänvisar uttryckligen till bestäm-
melserna i Contracts (Applicable Law) Act 1990 (Romkonventionen) för att avgöra omfattningen av parter-
nas fria lagval. 
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I 8 § behandlas skadeförsäkringsavtal då de risker som omfattas av avtalet är begränsade till 
händelser som uppkommer i en annan EES-stat än den EES-stat där risken är belägen. 
Regeln blir tillämplig till exempel då en försäkringstagare har försäkrat ett konstverk i den 
stat där han har sitt hemvist som sedan lånas ut för en utställning i en annan stat. Trots det 
som stadgas i 6 och 7 §§ får parterna i den nu anförda situationen avtala att lagen i den stat 
där utställningen hålls skall tillämpas på avtalet.  

5.2.3 Lagvalsregler för stora risker 
Bestämmelserna i 9 § avser, som tidigare nämnts, sådana risker som betecknas som stora 
risker. Paragrafens uppbyggnad för att avgöra om risken skall räknas som stor eller inte är 
teknisk och relativt krånglig. Paragrafen hänvisar till vissa av de försäkringsklasser som 
räknas upp i 2 kapitlet 3 a § i försäkringsrörelselagen. Därutöver gäller följande: 

1. Risker som hänför sig till spårfordon, luftfartyg, fartyg, godstransport, 
luftfartygsansvar och fartygsansvar räknas alltid som stora risker. 

2. Risker som hänför sig till kredit och borgen räknas som stora risker om 
försäkringstagaren är en näringsidkare och den försäkrade risken avser 
näringsverksamhet.  

3. Risker som hänför sig till andra landfordon än spårfordon, brand och naturkrafter, 
annan sakskada, motorfordonsansvar, allmän ansvarighet och annan 
förmögenhetsskada än kredit och borgen räknas som stora risker om 
försäkringstagaren är näringsidkare och uppfyller minst två av följande 
förutsättningar enligt senast fastställda resultat-  och balansräkning: 

- balansomslutningen uppgår till minst ett belopp motsvarande 6 200 000 ecu. 

- bruttoomsättningen uppgår till minst ett belopp motsvarande 12 800 000 ecu. 

- genomsnittliga antalet anställda är minst 250 personer. 

När det är fastställt att risken är att räknas som stor gäller i princip full frihet för parterna 
att välja tillämplig lag på avtalet enligt 9 §. Parterna kan välja vilket lands lag de vill och är 
inte hänvisade till att välja en rättsordning inom EES-området.109  

Det finns dock en inskränkning av valfriheten i 10 § som får verkan om avtalet endast 
anknyter till en och samma EES-stat, se vidare i följande avsnitt.  

5.2.4 Gemensamma regler 
Avslutningsvis i lagen finns en rad regler som är gemensamma för skadeförsäkringsavtal för 
massrisker och för stora risker. I 10 § föreskrivs att om parterna avtalat om att en viss stats 
lag skall tillämpas på avtalet enligt 6 och 9 §§, men då alla andra omständigheter av 
betydelse vid tiden för avtalet anknyter till en och samma EES-stat skall den sistnämnda 
statens lag tillämpas på avtalet. Det nu sagda innebär att en partshänvisning då enbart 
behandlas som materiellrättslig.110 En sådan partshänvisning innebär att vissa (dispositiva) 

                                                 
109 Prop. 1992/93:222 s. 47 

110 Pålsson, Nya lagvalsregler för försäkringsavtal, s. 48 
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regler ur ett främmande lands rättsordning skall gälla som kontraktsvillkor.111 Med 
tvingande regler avses här både indispositiva regler i internationella förhållanden och alla 
indispositiva regler i den nationella rätten i den stat som avtalet har verklig anknytning 
till.112 

Formkravet för lagvalet regleras i 11 § och enligt regeln skall parternas val uttryckligen 
anges i försäkringsavtalet eller framgå av omständigheterna i övrigt. Har inte parterna, på 
nu anförda sätt, valt tillämplig lag måste ett objektivt lagval fastställas och även de reglerna 
återfinns i 11 §. Även vad gäller det objektiva lagvalet föreskrivs att om platsen där risken 
är belägen och staten där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort sammanfaller skall 
lagen i den staten tillämpas. I annat fall, då risken och försäkringstagaren finns i olika stater, 
skall lagen i den stat dit avtalet har sin närmaste anknytning tillämpas. För att fastställa 
tillämplig lag används således en metod som närmast kan liknas vid den individualiserande 
metoden. Regeln bär också stora likheter med den i artikel 4(1) i Romkonventionen. Den 
stat som avtalet kan anses ha närmast anknytning till är dock begränsad till någon av de 
stater som parterna hade kunnat välja enligt 7, 8 och 10 §§. Tidpunkten för anknytningen 
preciseras inte i lagrummet, men det torde dock vara förhållandena som förelåg då 
försäkringsavtalet ingicks som skall gälla. Omständigheter som inträffat senare, till exempel 
att försäkringstagaren flyttat till en annan stat, bör därför sakna betydelse för lagvalet.113 

5.3 Försäkringsavtal för risker utanför EES 
Romkonventionen innehåller allmänna lagvalsregler för avtalsrättsliga förpliktelser och re-
glerar i princip alla de frågor som kan uppstå vid ett internationellt avtalsförhållande. Det 
nu anförda innebär att konventionens tillämpningsområde även omfattar lagval avseende 
gränsöverskridande försäkringsavtal och är således av central betydelse för framställningen. 
Romkonventionen är avsedd att unifiera EG-ländernas lagvalsregler. Fram till 1991, då 
konventionen trädde i kraft för de dåvarande sju signatärstaterna, fanns det ingen harmoni-
serad lagstiftning avseende lagval för avtalsförpliktelser i allmänhet inom gemenskapen.  

Romkonventionen är enligt artikel 1 tillämplig på avtalsförpliktelser i situationer där ett val 
måste göras mellan olika länders lagar. Det krävs med andra ord att det föreligger ett avtal 
som ger upphov till förpliktelser och att situationen är sådan att ett lagval måste ske. 
Artikeln föreskriver dock att vissa avtal inte omfattas av Romkonventionen. Exempel på 
avtal som utesluts är försäkringsavtal som täcker risker belägna inom EES enligt artikel 
1(3).  

Enligt artikel 17 skall Romkonventionen inte tillämpas på avtal som slutits innan den trädde 
i kraft. I Sverige trädde konventionen i kraft genom lag (1998:167) om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser den 1 juli 1998, och skall med andra ord inte tillämpas på avtal som 
slutits före det datumet. 
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5.3.1 Lagval för näringsidkare 
Till skillnad från 1993 års lag, görs en åtskillnad mellan näringsidkare och konsumenter i 
Romkonventionen. Huvudreglerna för näringsidkare finns i artikel 3 och 4 i konventionen, 
vilka reglerar parternas fria lagval och det objektiva lagvalet. 

5.3.1.1 Parternas fria lagval 
Utgångspunkten i Romkonventionen är att partsautonomi råder i avtalsförhållanden, och 
försäkringsavtal är inget undantag. Huvudregeln återfinns i artikel 3(1) i konventionen och 
lyder: ”(p)å ett avtal tillämpas den lag som parterna har valt”. Parternas fria lagval är inte 
begränsat. Vanligast torde vara att parterna väljer en lag i ett land där någon av dem hör 
hemma eller till vilket avtalet har en naturlig anknytning, även om det inte är ett krav enligt 
konventionen. Det nu sagda innebär att de även kan välja ett lands lag som inte har någon 
naturlig anknytning till avtalet. En anledning kan vara att den valda lagen är särskilt 
välutvecklad på det område som avtalet avser, såsom till exempel engelsk rätt på 
sjöförsäkringsområdet. En annan anledning kan vara att parterna helt enkelt vill ha en 
neutral lag så att ingen av dem får någon fördel.114 Ofta finns det skäl till varför parterna 
väljer den lag de gör, men skälen behöver inte påvisas. Ett lagval kan avse hela eller endast 
en del av avtalet enligt artikel 3(1) tredje meningen. En sådan uppdelning av avtal kallas 
som ovan diskuterats för dépeçage.115 Romkonventionen ställer inga krav på 
beskaffenheten av de avtalsdelar som parterna underkastar olika rättssystem.116 

Lagvalet måste uttryckligen eller med rimlig säkerhet framgå av avtalet eller av övriga 
omständigheter. Således måste inte lagvalet direkt framgå av avtalet. Även en tyst eller 
konkludent partshänvisning godtas om det kan konstateras med rimlig säkerhet att en 
sådan föreligger. Det nu sagda innebär dock inte att Romkonventionen, vid avsaknad av ett 
lagval, godtar att domstolen gör en bedömning av vilken lag parterna skulle ha avtalat om, 
så kallad hypotetisk partvilja.117 För att ett lagval skall kunna konstateras krävs det att det 
finns klara belägg för att parterna avsett att tillämpa en viss lag. Exempelvis kan parterna ha 
använt ett standardavtal som grundas på en viss nationell lagstiftning.118  

I normalfallet väljer parterna tillämplig lag i samband med avtalets ingående genom en 
lagvalsklausul. Det finns inte någon begränsning av den tid inom vilken parterna måste 
avtala om den tillämpliga lagen. De har rätt att när som helst komma överens om att ett 
annat lands lag skall gälla enligt artikel 3(2). Partsautonomin fortlöper med andra ord även 
efter avtalsslutet. Parterna har rätt att fritt byta ut ett tidigare överenskommet lagval eller, i 
det fall inget lagval gjorts, välja en annan lag än den som pekas ut av de objektiva 
lagvalsreglerna i Romkonventionen. Det är inte ovanligt att det ursprungliga lagvalet 
ändras, uttryckligen eller implicit, när en tvist har uppnått processtadiet. Vanligast är att 
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domstolslandets lag (lex fori) istället väljs. Ett efterföljande lagval innebär att den valda 
lagen i regel träder i stället för den lag som tidigare gällde för avtalet.119  

Trots att parterna har full frihet att välja tillämplig lag på sitt försäkringsavtal så är 
partshänvisningen till viss del inskränkt av artikel 3(3). Bestämmelsen innebär att oavsett 
om parterna har avtalat att en viss utländsk lag skall vara tillämplig på avtalet, men när alla 
andra omständigheter av betydelse vid tidpunkten för valet pekar till ett annat land, kan inte 
parterna förhindra att tvingande regler i det landets lag tillämpas. Det anförda innebär inte 
att partshänvisningen blir ogiltig utan endast att dess verkan begränsas på så sätt att den 
inte får inkräkta på tillämpningen av de tvingande reglerna i den lag som objektivt sett är 
tillämplig på avtalet. De tvingande reglerna skall tillämpas parallellt med den lag som 
parterna valt.120 

5.3.1.2 Det objektiva lagvalet 
I de fall parterna inte har utnyttjat sin rätt att själva välja tillämplig lag i enlighet med artikel 
3, skall närhetsprincipen tillämpas. Enligt artikel 4(1) skall avtalet vara underkastat lagen i 
det land till vilket det har sin närmaste anknytning. För att fastställa det land till vilket avtalet 
har sin närmaste anknytning, preciseras begreppet i presumtionsbestämmelserna i 
punkterna 2-4. Presumtionsregler har även fått stöd av svensk rättspraxis.121 Den enda 
presumtionsbestämmelsen tillämplig på försäkringsavtal återfinns i artikel 4(2) och stadgar: 

”(…) det antas att avtalet har närmast anknytning till det land där den part som skall utföra 
den prestation som är karaktäristisk för avtalet (...)” 

Presumtionsregeln spelar, och bör i de flesta fall spela, den viktigaste rollen för det 
objektiva lagvalet.122 Innebörden av uttrycket den prestation som är karaktäristiskt för 
avtalet definieras inte närmare i bestämmelsen. I Giuliano/Lagarde-rapporten kan det 
utläsas att det är den prestation som kännetecknar avtalet som åsyftas, det vill säga den 
prestation som inte skall utföras i pengar, även kallad naturaprestationen.123 Favoriseringen 
av naturagäldenären har sin grund i att dennes skyldigheter anses vara mer komplicerade 
och således även mer lagreglerade.124 Oftast leder regeln till det resultat att det är säljarens 
lands lag som skall tillämpas på avtalet eftersom det vanligtvis är den part som skall utföra 
den karaktäristiska prestationen för avtalet. Prestationen som avses beror dock på vilket 
avtal det rör sig om. När ett avtal rör försäljning av varor är det oftast enkelt att fastställa 
vad som utgör den karaktäristiska prestationen. Mer komplicerat blir det i ett 
försäkringsavtalsfall där båda parterna betalar eller lovar att betala pengar till den andra 
avtalsparten. Vid försäkringsavtal torde det enligt Giuliano/Lagarde-rapporten vara 
försäkringsgivaren som utför den för avtalet karaktäristiska prestationen.125 Uppfattning har 
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fått stöd i doktrin där det anförts att det är försäkringsgivaren som utför den karaktäristiska 
prestationen då denne ansvarar för den övertagna risken.126  

Vidare regleras i artikel 4(2) det fall då försäkringsgivaren har ett huvudsakligt 
verksamhetsställe i ett annat land än där den centrala förvaltningen finns. I nämnda 
situation skall landet där det huvudsakliga verksamhetsstället finns anses vara det land till 
vilket avtalet har sin närmaste anknytning. Skall prestationen dock utföras från ett annat 
verksamhetsställe än det huvudsakliga, till exempel en filial, skall avtalet istället anses ha 
närmast anknytning till det land där det verksamhetsstället är beläget. Tidigare diskuterades 
in dubio-regler som domstolarna vid tvivel kan anlita då det inte finns stöd för att andra 
anknytningsfakta in casu bör vara avgörande. Artikel 4(2) ger samma resultat som in dubio-
regeln avseende försäkringsavtal, vilka föreskriver att försäkringstagaren får rätta sig efter 
lagen i det land där försäkringsgivaren har sin verksamhet.  

Enligt artikel 4(5) skall dock inte 4(2) tillämpas om det inte kan avgöras vilken den 
karaktäristiska prestationen är eller då den uppställda presumtionen bestrids av de samlade 
omständigheterna. Då presumtionsregeln inte ger något utslag eller vägledning, faller man 
enligt 4(5) tillbaka på regeln i artikel 4(1) om den närmaste anknytningen. Tillvägagångs-
sättet för att då avgöra avtalsstatutet enligt artikel 4(1) kan närmast liknas vid den i svensk 
rätt så kallade individualiserande metoden. Som tidigare beskrivits går metoden ut på att 
domstolen gör en sammanvägning av det aktuella avtalets olika anknytningar. Dock skall 
hänsyn tas till Romkonventionens internationella karaktär och tolkningen av artiklarna skall 
därför inte påverkas av den nationella rätten enligt artikel 18 i konventionen. 
Försäkringsgivaren anses vara den som utför den för avtalet karaktäristiska prestationen 
eftersom denne ansvarar för den övertagna risken. Eftersom artikel 4(5) endast tillämpas i 
det fall då den karaktäristiska prestationen inte kan utrönas, blir följden härav att den inte 
blir tillämplig på gränsöverskridande försäkringsavtal. Ett undantag är när 
försäkringsgivaren har flera filialer i olika länder. Om försäkringsavtalet inte uttryckligen 
anger vilken filial som skall anses ha åtagit sig ansvaret för risken, kan domstolen inte 
avgöra i vilket land som den karaktäristiska prestationen uppfylls. Istället måste domstolen 
fastställa till vilket land avtalet har närmast anknytning.127 

5.3.2 Lagvalsregler för konsumenter 
I Romkonventionen görs det, som tidigare diskuterats, en åtskillnad mellan näringsidkare 
och konsumenter. De särskilda reglerna för vissa konsumentavtal som finns i artikel 5 i 
Romkonventionen redogörs för i de kommande avsnitten. 

5.3.2.1 Parternas fria lagval 
Enligt 5(1) är artikeln bland annat tillämplig på avtal om:  

”(…) utförande av tjänster åt en person (konsumenten) för ändamål som kan anses ligga utanför 
hans affärsverksamhet eller yrkesverksamhet (…)” 
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Härunder faller gränsöverskridande konsumentförsäkringsavtal avseende risker belägna 
utanför EES-området. Ett gränsöverskridande konsumentförsäkringsförhållande belyses här 
med ett exempel:  

En svensk konsument (privatperson) bosatt i Sverige tecknar en skadeförsäkring på en 
fritidsfastighet (för privat bruk) belägen i Thailand. Försäkringsgivaren är engelsk och enligt 
en klausul i standardvillkoren skall engelsk lag tillämpas på försäkringsavtalet. Parterna får 
avtala om att engelsk lag, eller någon annan lag, skall vara tillämplig lag på deras 
försäkringsavtal enligt artikel 5(2). Lagvalet är i princip gällande men får dock inte medföra 
att försäkringstagaren berövas det skydd han skulle ha åtnjutit enligt tvingande regler i den 
lag som annars skulle vara tillämplig i avsaknad av lagval. Den lag som objektivt sett hade 
blivit tillämplig på avtalet hade varit svensk lag enligt artikel 5(3) eftersom det är i Sverige 
som konsumenten har sin vanliga vistelseort. Resultatet leder till att domstolen skall 
tillämpa engelsk lag, men även vissa bestämmelser i svensk lag som är av tvingande natur 
till förmån för den svenska konsumenten. Utgången blir att domstolen kan komma att 
tillämpa dépeçage, det vill säga en uppdelning där två (eller flera) rättsordningar tillämpas 
på ett och samma avtal. I exemplet har parterna rätt att själva välja engelsk lag på sitt 
försäkringsavtal, men valet kan åsidosättas av de tvingande reglerna i svensk lagstiftning. 
Om den svenska lagstiftningen innehåller en för konsumenten fördelaktig tvingande regel, 
kan konsumenten åberopa den. Näringsidkaren har ingen sådan möjlighet, utan regeln 
fungerar endast till förmån för konsumenten.128 

För att de konsumentförsäkringsavtal som innefattas av definitionen i artikel 5(1) skall 
omfattas av skyddsreglerna i artikel 5, krävs det att försäkringsavtalet har ingåtts under vissa 
omständigheter som beskrivs i det följande. 

I den första situationen i artikel 5(2) andra stycket krävs det att försäkringsavtalet föregicks 
av ett särskilt anbud riktat till konsumenten i Sverige eller genom annonsering här. Med 
annonsering avses även annan typ av reklam, såsom reklam på teve, radio, bio och 
kataloger riktade till just det landet.129 Dessutom måste den svenska konsumenten ha 
vidtagit nödvändiga åtgärder för avtalets ingående i Sverige enligt samma stycke. Vad som 
åsyftas med nödvändiga åtgärder för avtalets ingående är främst beställningen av tjänsten 
eller varan.130 Försäkringar är något speciella när det gäller beställningen av dem. Ofta 
sammanfaller beställningen och tecknandet av försäkringen. Konsumenten ringer vanligtvis 
till ett försäkringsbolag för att hitta den lämpligaste försäkringen för sin risk. I samband 
med förfrågningen över telefonen brukar konsumenten även teckna sin försäkring. Det 
krävs alltså inte att försäkringsavtalet har tecknats i konsumentens land, dock infaller 
tecknandet i regel samtidigt som beställningen av försäkringen. 

Vad gäller annonsering är det givet att skyddsreglerna i artikel 5 gäller om annonsering 
förekommit i en tidning eller tidskrift som utges och har spridning i konsumentens 
hemland. Betydligt svårare att avgöra artikelns tillämplighet blir det i det fall den svenska 
konsumenten har läst försäkringsbolagets annons i den europeiska upplagan av Times, 
vilken kan förväntas bli läst i åtskilliga länder. Den avgörande faktorn torde vara huruvida 
annonsen är riktad till den svenska marknaden eller inte.131 En annan tänkbar situation är 
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när en konsument svarar på en annons publicerad i en amerikansk tidning som har sålts i 
Sverige. Enligt Giuliano/Lagarde-rapporten omfattas inte en sådan situation av artikel 5 
om inte annonseringen har skett i en specialutgåva av tidningen avsedd för de europeiska 
länderna.132 Skillnaden mellan de två exemplen är att Times är avsedd för den 
internationella marknaden medan den amerikanska tidningen endast är avsedd för den 
inhemska amerikanska marknaden.  

För det andra gäller bestämmelserna i artikel 5 om den engelska försäkringsgivaren eller 
dennes representant har tagit emot den svenska konsumentens beställning i Sverige enligt 
artikel 5(2) tredje stycket. Ett exempel på en sådan situation kan vara att försäkringsavtalet 
tecknas vid den engelska försäkringsgivarens filial i Sverige. Följden blir således att 
skyddsbestämmelserna i artikel 5 inte gäller om den svenska konsumenten tecknar sin 
försäkring hos den engelska försäkringsgivaren vid ett besök i England, till exempel i 
samband med sitt fastighetsköp. Det nämnda gäller oavsett om försäkringsavtalet föregicks 
av annonsering i Sverige. 

I exemplet med den svenske konsumenten som tecknat försäkring för en fritidsfastighet i 
Thailand är det mest sannolikt att försäkringsavtalet inte har ingåtts under de 
omständigheter som beskrivits ovan. Konsekvensen blir då att konsumentskyddsreglerna i 
artikel 5 inte blir tillämpliga på avtalet och att konsumenten berövas skyddet enligt den. För 
det första har förmodligen inte den engelska försäkringsgivaren riktat ett särskilt anbud till 
den svenska konsumenten i Sverige eller annonserat om sina försäkringar i Sverige. Istället 
torde det vara mer troligt att den svenska konsumenten har blivit upplyst om ett engelskt 
försäkringsbolag genom den mäklare han har köpt fritidsfastigheten av i England. Inte 
heller är det särskilt troligt att försäkringstagaren har vidtagit nödvändiga åtgärder för 
avtalets ingående i Sverige, utan att de också skett i England samtidigt som fastighetsköpet. 
Har försäkringstagaren åkt till England och tecknat försäkringen där gäller således inte 
reglerna i artikel 5. Det sagda gäller oavsett om försäkringsavtalet föregicks av annonsering 
eller direktreklam i Sverige.  

Resultatet leder till att det är få konsumentförsäkringsavtal som kan uppfylla alla de kriterier 
som artikel 5(2) ställer upp. De fall som ovan beskrivits får vad gäller försäkringsavtal antas 
vara uttömmande avseende tillämpningsområdet för artikel 5. Bestämmelserna ger inte 
heller utrymme för analogisk tillämpning.133 Försäkringsavtal som faller utanför artikelns 
tillämpningsområde, faller istället under de allmänna bestämmelserna i artikel 3 och 4 i 
Romkonventionen. Dessa avtal anses inte behöva det skydd som ges i artikel 5.  

I enlighet med artikel 5 i Romkonventionen är skyddsreglerna tillämpliga på avtal om:  

”(…) utförande av tjänster åt en person (konsumenten) för ändamål som kan anses ligga utanför 
hans affärsverksamhet eller yrkesverksamhet (…)” 

Om en person både agerar som konsument och näringsidkare kan det vara svårt att avgöra 
om denne omfattas av konsumentskyddsbestämmelserna. Har en privatperson tecknat en 
försäkring för en fastighet som denne till liten del även använder som kontor för sitt 
företag ligger ändamålet med försäkringen inte helt utanför hans yrkesverksamhet. 
Bestämmelserna i artikel 5 är tillämpliga i det fall en konsument delvis agerar inom sin 
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affärsverksamhet eller yrkesverksamhet. Däremot tillämpas de inte om konsumenten 
huvudsakligen agerar som näringsidkare.134 Var gränsen mellan delvis och huvudsakligen går 
framgår inte. Troligtvis blir skyddsreglerna inte heller tillämpliga i det fall då näringsidkaren 
tror att konsumenten agerar inom sin affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, fastän 
konsumenten inte har gjort det.135 Det sagda kan exemplifieras på följande sätt: 

En juvelerare beställer en försäkring för sina privata juveler. Han eller hon använder sitt 
företags brevpapper försett med företagets logo vid beställningen. Om försäkringsgivaren i 
nämnda situation inte var medveten om att juveleraren hade för avsikt att försäkra sina 
privata juveler, tillämpas inte skyddsreglerna i artikel 5. 

Enligt artikel 5(4)(a) tillämpas inte heller skyddsreglerna på avtal där ”(…) tjänsten skall 
utföras uteslutande i ett annat land än det där konsumenten har sin vanliga vistelseort”. Med andra ord 
är konsumenter som har rest till ett annat land för att köpa en tjänst inte skyddade genom 
artikeln. För dessa konsumenter tillämpas de allmänna lagvalsreglerna i artikel 3 och 4. 
Frågan är dock om ett gränsöverskridande försäkringsavtal kan anses utgöra en tjänst som 
uteslutande kan utföras i ett land, utan att ha anknytning till något annat land. I 
Giuliano/Lagarde-rapporten anges hotellövernattning och språkkurs som exempel på 
sådana tjänster.136 De anförda exemplen innebär att konsumenten betalar en summa pengar 
och erhåller en tjänst i utbyte. Båda parter i ett sådant förhållande vet vad deras prestation 
är och de kan förutse när tjänsten är förbrukad. Det är fullt möjligt för konsumenten att 
utnyttja tjänsten uteslutande i ett annat land än det där han har sin vanliga vistelseort. 
Innebörden av ”tjänst” när det rör sig om försäkringsavtal är inte lika tydlig. Även här 
betalar konsumenten ett pris för att erhålla en tjänst, men i det här förhållandet består 
tjänsten av att försäkringsgivaren åtar sig ansvaret för den händelse att försäkringsfallet 
inträffar och att i så fall betala ut ersättning. Tjänsten är på så sätt indelad i två åtaganden. 
Ett försäkringsavtal sträcker sig ofta över en lång tid, så länge konsumenten har kvar 
egendomen ligger det i hans eget intresse att även ha den försäkrad. Själva syftet med en 
skadeförsäkring är inte att utnyttja den under en kortare och begränsad tid, vilket talar emot 
att den uteslutande kan utföras i ett annat land än där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort. Försäkringsgivarens åtagande av ansvaret består oavsett var konsumenten 
befinner sig. Vidare borde vanligtvis utbetalningen, i det fall försäkringsfallet inträffar, ske i 
det land där konsumenten har sin hemvist, och åtagande fullgörs således i konsumentens 
hemvistland. Med anledning av de nu sagda torde försäkringsavtal inte utgöra en sådan 
tjänst som avses i artikel 5(4)(a). 

Många i doktrinen är eniga om att artikel 5 inte ger tillräckligt skydd för vissa konsumenter, 
till exempel sådana som reser till ett annat land för att köpa en tjänst. Om 
konsumentavtalet inte uppfyller de kriterier som artikeln ställer upp, faller det utanför 
tillämpningsområdet och skyddas inte. Det faktum att rörliga konsumenter inte skyddas av 
artikeln har i rättspraxis visat att konsumenter i vissa fall har fått sitt avtal underkastat en 
utländsk rätt som helt saknar skyddsregler. Det beskrivna inträffade i ett tyskt rättsfall. 
Tvisten rörde tyska konsumenter som var på semester på Kanarieöarna. Efter övertalning 
skrev de på avtal om förvärv av nyttjanderätt på tidsdelningsbasis av semesterlägenheter. 
Avtalen var underkastade lagen på Isle of Man och innehöll en klausul enligt vilken 

                                                 
134 Giuliano/Lagarde-rapporten, s 23 

135 Merkin, EC Insurance Law, s. 146 

136 Giuliano/Lagarde-rapporten, s. 24 
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förvärvaren avstod från möjligheterna att dra sig ur avtalet. Denna ångerrätt fanns i 
konsumenternas hemlands lag, det vill säga tysk lag. Huvudfrågan var om konsumenterna 
kunde åberopa tyska tvingande regler enligt artikel 5 istället för den lag som uppgavs i 
avtalet. Utgången blev att domstolen avvisade alla möjligheter att tillämpa den tyska 
lagstiftningen som innehöll konsumentskyddsregler. Anledningen var att avtalen inte 
uppfyllde alla rekvisit som krävs för att artikel 5 skall bli tillämplig.137 

De avtal som inte omfattas av artikelns tillämpningsområde faller tillbaka på de allmänna 
lagvalsreglerna i artikel 3 och 4.138 Vid utformandet av Romkonventionen har 
hänsynstagandet till den svagare parten vägt tyngre än det syftet som ligger bakom de 
tidigare beskrivna reglerna i artiklarna 3 och 4 i konventionen.139 

5.3.2.2 Det objektiva lagvalet 
Artikel 5(3) i Romkonventionen reglerar det objektiva lagvalet i ett konsumentförhållande. 
Bestämmelsen är betydligt enklare utformad än reglerna än de övriga punkterna i artikel 5 
och lyder:  

”(o)avsett bestämmelserna i artikel 4 skall avtal som den här artikeln är tillämplig på, i avsak-
nad av lagval enligt artikel 3, vara underkastad lagen i det land där konsumenten har sin vanli-
ga vistelseort (…)”  

Landet som avses är det land där konsumenten vidtog de för avtalets ingående nödvändiga 
åtgärder. Det är sålunda utan betydelse om konsumenten sedermera har bytt sin vanliga 
vistelseort.140 

Bestämmelsen i artikel 5(3) är en av Romkonventionens få fasta lagvalsregler på så sätt att 
den direkt pekar ut konsumentens lands lag och inte lagen i det land som avtalet har 
närmast anknytning till som i artikel 4(1). Anledningen till att man valt att utforma artikel 
5(3) annorlunda än artikel 4(1) är för att annars skulle de flesta konsumentavtal presumeras 
lyda under näringsidkarens lands lag eftersom det vanligtvis är näringsidkaren som svarar 
för den karaktäristiska prestationen.141 Det sagda innebär att om en svensk konsument 
försäkrar sin fritidfastighet belägen i Turkiet hos ett grekiskt försäkringsbolag och inget 
lagval görs, tillämpas svensk rätt på försäkringsavtalet. 

                                                 
137 Se domen från tyska Bundesgerichtshof av den 19 mars 1997 sammanfattad på http://www.rome-

convention.org/cgi-bin/search.cgi?screen=view&case_id=435 och i Grönboken, s. 29. 

138 Grönboken, s. 29 

139 Pålsson, Romkonventionen, s. 70 

140 Pålsson, Romkonventionen, s. 78 

141 Pålsson, Romkonventionen, s. 78 
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6 Rom I och försäkringsavtal 

6.1 Inledning 
Frågan huruvida Romkonventionen borde omvandlas till ett gemenskapsinstrument har 
uppkommit på grund av att den idag är det enda internationellt privaträttsliga instrumentet 
inom gemenskapen som fortfarande är i formen av ett fördrag.142 EU-kommissionen har 
arbetat fram en Grönbok som behandlar en eventuell revidering av de materiella 
bestämmelserna i konventionen.143  

Rom I innehåller i likhet med Romkonventionen allmänna lagvalsregler för avtalsrättliga 
förpliktelser, vilka på ett förhållandevis heltäckande sätt reglerar de frågar som kan 
uppkomma i anledning av ett gränsöverskridande avtal. Det är dock inte frågan om ett helt 
nytt regelverk utan en omvandling av Romkonventionen till ett gemenskapsinstrument i 
form av en förordning.144 

I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till kommissionens framarbetade förslag på Rom I. 
Vid kommande diskussioner i framställning angående Rom I förutsätts det att den blir 
gällande rätt i framtiden.  

6.2 Omvandling till ett gemenskapsinstrument 
I januari 2003 utkom Grönboken där EU-kommissionen ställer upp frågor i syfte att ta 
reda på vad berörda länder anser om en eventuell revidering av Romkonventionen.145 Ett 
åttiotal regeringar, myndigheter, företag, konsumentorganisationer och forskare inom 
juridik från olika länder har besvarat frågorna genom utlåtanden. Frågorna är ställda för att 
skapa debatt och behandlar till att börja med frågan om Romkonventionen bör omvandlas 
till ett gemenskapsinstrument och i så fall till vilken form. En annan viktig fråga som tas 
upp är om de materiella bestämmelserna samtidigt som omvandlingen borde moderniseras. 
I december 2005 framlades slutligen ett förslag på en förordning av EU-kommissionen. 
Förordningen som har arbetsnamnet Rom I skall, om förslaget går igenom, ersätta 
Romkonventionen. Något beslut om förordningens införande har ännu inte fattats. Som 
situationen är idag måste nytillkomna medlemsländer ansluta sig till konventionen för att 
dess regler skall bli gällande rätt i dessa länder. Ett införande av Rom I skulle innebära att 
lagvalsreglerna blir direkt tillämpliga i medlemsländerna. 

Det faktum att Romkonventionen inte är ett gemenskapsinstrument har medfört vissa 
olägenheter. Konventionens omvandling till ett gemenskapsinstrument har därför många 
fördelar, inte minst för att lagstiftningsarbetet på internationella privaträttens område inom 
EG skall bli mer enhetligt. Vidare garanteras att GD:s befogenheter för alla 
gemenskapsinstrument inom internationell privaträtt blir desamma. Genom att omvandla 

                                                 
142 Grönboken, s. 13 

143 EU-kommissionen har tillsatt European Group For Private International Law (GEDIP) för att arbeta 
fram tänkbara förbättringar av Romkonventionen. 

144 Förslaget till Rom I, s. 3 

145 Grönboken  



 Rom I och försäkringsavtal 

 34

Romkonventionen till ett gemenskapsinstrument elimineras dessutom risken att 
nytillkomna medlemsstaters ratificering av lagvalsreglerna drar ut på tiden.146  

Majoriteten av dem som medverkat vid utformningen av förslaget genom att lämna 
kommentarer till Grönboken har varit positivt inställda till att Romkonventionen 
omvandlas till ett gemenskapsinstrument. Svenska Justitiedepartementet anser att det finns 
många övertygande skäl till en revidering.  

”Det är av stor betydelse för såväl myndigheter som företag, enskilda och andra att gemenskapens 
regelsystem för domstolars behörighet, val av tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av 
domar inom avtalsrättens område blir sammanhängande och likformig (…) (m)ed ökad förutse-
barhet, effektivitet och rättslikhet växer förtroendet för rättssystemet inom gemenskapen och un-
derlättar gränsöverskridande transaktioner, vilket är av betydelse för den inre marknaden”.147 

Kommissionen valde att omvandla Romkonventionen till en förordning eftersom 
bestämmelserna i konventionen består av enhetliga lagvalsregler som är detaljerade, precisa 
och ovillkorliga och det krävs inga ytterligare åtgärder för att de ska kunna bli en del av 
nationell lagstiftning. Om medlemsstaterna medgavs svängrum vid införlivandet av 
bestämmelserna i Rom I i nationell lag skulle det innebära en rättsosäkerhet som 
kommissionen har för avsikt att undanröja genom att harmonisera lagvalsreglerna.148 

Till följd av att Romkonventionen inte är ett EG-rättsligt instrument som direkt grundas på 
EG-fördraget, hade GD ingen behörighet att tolka konventionen. EG-kommissionen ansåg 
att denna situation var oacceptabel.149 Resultaten ledde till två tolkningsprotokoll som 
fogades till konventionen.150 Nämnda protokoll trädde i kraft först i augusti 2004 och 
anledningen till att ikraftträdandet dröjde var främst att Belgien släpade efter med sin 
ratificering.151 I svaren till Grönboken var de allra flesta ense om att en av de främsta 
fördelarna med att omvandla Romkonventionen till ett gemenskapsinstrument var att GD 
skulle få tolkningsbehörighet.152 Eftersom tolkningsprotokollen trädde i kraft efter det att 
Grönboken lades fram är frågan om tolkningsbehörighet därför inte längre lika 
framträdande. Romkonventionen kommer dock att gälla även fortsättningsvis för alla avtal 
som har ingåtts innan Rom I träder i kraft, vilket innebär att ratificeringen av 
tolkningsprotokollen likväl är av viss betydelse. 
 

                                                 
146 Grönboken, s. 15 

147 Justitiedepartementets svar på Grönbok om omvandling av 1980 års Romkonvention om tillämplg lag för 
avtalförpliktelser till ett gemenskapsinstrument och dess revidering i samband därmed [nedan Justitiedepar-
tementets svar på Grönboken], COM (2002) 654 final, s.1 

148 Förslaget till Rom I, s. 4 

149 Opinion of 17.3.80, OJ 1980 L94/39 s. 40. 

150 Merkin, EC Insurance Law, s. 136 

151 Prop. 2005/2006:14 s. 24 

152 Se svaren till Grönboken, passim. 
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6.3 Tillämpningsområde 
Rom I är enligt artikel 1 tillämplig på avtalsförpliktelser på privaträttens område i 
situationer som innefattar en lagvalskonflikt och där ett val av tillämplig lag måste göras. 
Vissa typer av avtal undantas från förordningens tillämpningsområde. Romkonventionens 
undantag av försäkringsavtal som täcker risker belägna inom EES-området har dock lyfts 
ut ur artikel 1 i Rom I. Istället har en bilaga tillfogats som innehåller en förteckning över de 
rättsakter som utfärdats av Europeiska gemenskapernas institutioner som på särskilda 
områden fastställer lagvalsregler för avtalsförpliktelser. Där finns Andra 
skadeförsäkringsdirektivet med och syftet med bilagan är att öka överskådligheten över de 
rättsakter som innehåller lagvalsregler för särskilda områden. Rättsakterna har företräde 
framför förordningen enligt artikel 22.   

Artikel 24 föreskriver att Rom I skall tillämpas på avtal som slutits efter att den trätt i kraft. 
Emellertid skall Rom I även tillämpas på de avtal som slutits innan den trädde kraft, under 
förutsättning att samma lands lag pekas ut enligt båda regelverken. 

6.4 Materiella förändringar för skadeförsäkringsavtal 
Trots att gällande rätt på lagvalsområdet är relativt ny, finns det flera argument för en 
förnyelse av dem.153 Utveckling på avtalsområdet har lett till att en modernisering av 
lagvalsreglerna har ansetts nödvändigt. Avsikten med avsnittet är att belysa de skillnader 
mellan artiklarna i Romkonventionen och i Rom I som är av betydelse för försäkringsavtal. 

Dagens lagvalsregler på försäkringsområdet har blivit kritiserade av experter inom den 
internationella privaträtten. Den främsta orsaken till kritiken beror på att de inte anser att 
lagvalsreglerna på försäkringsområdet är förenlig med strävan efter att EG-rätten skall vara 
tydlig. Specialister inom försäkringsrätten har kunskaperna för att sätta sig in i 
lagvalsreglerna, betydligt svårare är det dock för dem som inte är särskilt insatta på 
området.154  

Eftersom lagvalsfrågan idag regleras av två regelverk kan tre typfall urskiljas beroende på 
var risken är belägen och var försäkringsgivaren har sitt säte: 

a) Risken är belägen utanför EES-området: Tillämplig lag avgörs enligt reglerna i 
Romkonventionen, oavsett om försäkringsgivaren är etablerad inom gemenskapen 
eller inte. Vid avsaknad av ett lagval, tillämpas den generella regeln i artikel 4, och 
avtalet presumeras ha närmast anknytning till det land där försäkringsgivaren är 
etablerad. 

 

b) Risken är belägen inom EES-området och försäkringsgivaren är etablerad inom 
gemenskapen: Tillämplig lag avgörs enligt reglerna i försäkringsdirektiven, som 
skiljer sig betydligt från de generella lösningarna i Romkonventionen.  

 

                                                 
153 De flesta lagvalsregler trädde i kraft 1992 år sedan, se Grönboken, s. 16. 

154 Grönboken, s. 21 
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c) Risken är belägen inom EES-området och försäkringsgivaren är inte etablerad inom 
gemenskapen: Tillämplig lag avgörs i enlighet med nationella lagvalsregler i 
respektive medlemsstat. Det finns ingen harmoniserad lösning för unionen.155 

 

Ett av de problem som tas upp i Grönbokens frågor behandlar just lagvalsreglerna för 
gränsöverskridande försäkringsavtal. Första frågan som ställs är hur man bedömer de 
nuvarande lagvalsreglerna för försäkringsavtal. Andra frågan berör typfallen a) och c) och 
huruvida de lösningar som kommissionen har föreslagit i Grönboken är tillräckliga och 
tillfredsställande. Vidare vill kommissionen ha rekommendationer på eventuella lösningar 
på problem som har uppstått på området.156  

Av de som svarat på frågorna är övervägande delen av dem eniga om att situationen idag är 
onödigt invecklad, dels för att två regelverk reglerar lagval för gränsöverskridande 
försäkringsavtal och dels för att regelverken i sig är så olika.157 Reglerna i 
Romkonventionen är avsevärt enklare uppbyggda och mer lättförståeliga än de i 1993 års 
lag.158 The European Consumers´ Organisation (BEUC) beskriver direktiven på följande 
vis: ”(…) so complicated that even the most sophisticated conflict lawyer has difficulties in understanding 
how they are to be applied, let alone a consumer.”159 För att lösa de problem som uppstår på grund 
av att det finns två regelverk som är så olika, anser svenska justitiedepartementet 
tillsammans med bland andra The Bar Council of England & Wales och Max Plank 
Institute att lagvalsreglerna för gränsöverskridande försäkringsavtal bör samordnas genom 
att införa vissa specialregler avseende försäkringsavtal i Rom I.160 Den enda organisationen 
som företräder försäkringsmarknaden som lämnat svar på Grönbokens frågor avseende 
försäkringar är dock emot ett införande av speciella regler för försäkringsavtal i Rom I. De 
hävdar att en förordning kan vara för restriktiv och att den inte skulle ta hänsyn till de 
olikheter som finns mellan de olika nationella försäkringsmarknaderna inom EU.161 

                                                 
155 Grönboken, s. 21-22 

156 Grönboken, s. 22 

157 Se bland andra The 1980 Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations Consulta-
tion paper from the European Commission response of the Government of the United Kingdom, COM 
(202) final, s.4 och Rome I – BEUC Position Paper concerning the Commission’s Green Paper [nedan 
BEUC:s svar på Grönboken], COM (2002) final, s. 6.  

158 Pålsson, Nya lagvalsregler för försäkringsavtal, s. 51 

159 BEUC:s svar på Grönboken, s. 6 

160 Justitiedepartementets svar på Grönboken, s. 2; Green paper on the Conversion of the Rome Convention 
of 1980 (“Rome I” – law applicable to contractual obligations) into a Community Instrument and its mod-
ernisation, Position paper submitted by the General Council of the Bar of England & Wales, COM (2002), 
s.2 och Max Planck Institute for Foreign Private and Private International law, Comments on the European 
Commission’s Green Paper on the Conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to 
contractual obligation into a Community Instrument and its modernisation, COM (2002) final, s. 31 

161 Comité Européen des Assurances comments on the Green Paper on the conversion of the Rome Conven-
tion of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its moderni-
sation, COM (2002) 654 final, s. 3 
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6.4.1 Parternas fria lagval 
I överensstämmelse med Romkonventionen är utgångspunkten i Rom I att parterna själva 
får bestämma vilken lag som skall vara tillämplig på deras avtal. Artikel 3 som reglerar 
parternas fria lagval har dock förändrats avseende vissa punkter. Till att börja med har 
partsautonomin förstärkts på det sätt att parterna nu även uttryckligen har rätt att välja 
andra principer och regler än en viss lands lag. Syftet med införandet av bestämmelsen är 
att ge parterna möjlighet att välja UNIDROIT-principerna, Principles of European Contract Law 
eller ett eventuellt framtida gemenskapsinstrument. Principerna och reglerna måste dock 
vara erkända på internationell nivå och gemenskapsnivå, vilket innebär att lex mercatoria 
utesluts eftersom de inte är tillräckligt precisa.162  

Till skillnad från  Romkonventionen lägger Rom I större vikt vid ett val av domstol. Andra 
mening i 3(1) stadgar att om parterna valt en eller flera domstolar i ett medlemsland för att 
lösa uppkomna eller framtida tvister i samband med avtalet, presumeras de ha valt lagen i 
denna medlemsstat. Ändringarna som gjorts i andra och tredje meningen i 3(1) går ut på att 
domstolen anmodas att undersöka parternas verkliga underförstådda avsikter i stället för en 
rent hypotetisk avsikt. Större vikt läggs därför vid parternas agerande. En uppmärksammad 
fråga är vilken betydelse valet av domstol har, om valet av domstol kan utgöra en 
underförstådd hänvisning till lagen i domstolslandet. Artikel 3(5) föreskriver att parterna 
inte kan kringgå tvingande gemenskapsrättsliga regler genom att välja en lag utanför EU. 

6.4.2 Det objektiva lagvalet 
Artikel 4 i Romkonventionen bygger på närhetsprincipen, vilken innebär att lagen i det land 
till vilket avtalet har närmast anknytning skall tillämpas. Således är det upp till domstolen att 
avgöra avtalets närmaste anknytning, vilket kan innebära att det är svårt för parterna att 
förutse vilken lag som kommer att bli tillämplig. För att öka förutsebarheten har presum-
tionsregler ställts upp i artikel 4 för att lättare kunna avgöra vilken som skall anses vara den 
närmaste anknytningen. Den första är regeln om den karaktäristiska prestationen i artikel 
4(2). Avtalet presumeras ha närmast anknytning till det land där den part som skall utföra 
den prestation som är karaktäristisk för avtalet har sin vanliga vistelseort vid avtalsslutet. 

Regeln har dock ibland varit relativt enkel för domstolarna att förbise till följd av vad som 
stadgas i 4(5). Enligt den skall presumtionsregeln i 4(2) inte tillämpas om det inte kan 
avgöras vilken den karaktäristiska prestationen för avtalet är. Visar de samlade 
omständigheterna att avtalet har närmare anknytning till ett annat land än det som 
presumeras i 4(2) får man gripa tillbaka på huvudregeln i 4(1). Ett uppmärksammat 
problem vid tillämpningen av artikel 4 har varit styrkan av presumtionen i 4(2) i förhållande 
till bestämmelsen i 4(5). Rättspraxis visar att domstolarna i flera fall har tillämpat 
bestämmelsen i 4(5) direkt och därmed helt lämnat presumtionsregeln i 4(2) utan 
beaktande.163 Eftersom tanken med presumtionsregeln var att undvika bristande 
förutsebarhet har det ansetts att undantaget i 4(5) endast borde tillämpas när det verkligen 
finns grund för det, annars förlorar 4(2) sin verkan.164  

                                                 
162 Förslaget till Rom I, s. 5 

163 Se bland annat det danska rättsfallet publicerat i Ugeskrift for retsvæsen 1996, 937. 

164 Förslaget till Rom I, s. 26  
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Vid utformningen av artikel 4 i Rom I har rättssäkerheten varit det största hänsynstagandet. 
Regeln om närmaste anknytning har tagits bort och ersatts med fasta regler för olika typer 
av avtal. Till exempel skall tjänsteavtal, och då även försäkringsavtal, underkastas lagen i det 
land där tjänsteleverantören har sin vanliga vistelseort enligt 4(1)(b). Undantagsregeln i 4(5) 
har helt strukits i Rom I. Genom att göra reglerna så precisa som möjligt skall förutsebar-
heten öka. Tanken är att det skall stå klart för parterna vad konsekvensen blir om de väljer 
att inte själva bestämma tillämplig lag på deras avtal. 

För de avtal som inte passar in under någon av de punkter som räknas upp i 4(1) gäller 
fortfarande att lagen i det land där den som skall utföra den karaktäristiska prestationen har 
sin vanliga vistelseort vid avtalsslutet enligt 4(2). Om den karaktäristiska prestationen inte 
kan avgöras skall avtalet vara underkastat lagen i det land till vilket det har närmast 
anknytning. Exempel på sådana avtal är komplexa avtal som inte låter sig kategoriseras eller 
avtal där båda parter tillhandahåller karaktäristiska prestationer.165 

6.4.3 Lagvalsregler för konsumenter 
Utformningen av artikel 5 i Romkonventionen ägde rum vid ett tidigt skede i utvecklingen 
av konsumenträtten, vilket har medfört att artikeln har vissa brister som har kritiserats. 
Bestämmelsen i artikel 5(1) tillåter partshänvisningar i viss utsträckning. Lagvalet är i 
princip gällande men de får inte medföra att konsumenten berövas det skydd han skulle ha 
åtnjutit enligt tvingande regler i den lag som annars skulle vara tillämplig i avsaknad av 
lagval. Tillämpningen av artikel 5 är dock begränsad till tre specifika fall. I svaren till 
Grönbokens frågor har kritik bland annat riktats mot artikelns bestämmelse i 5(2) som ofta 
leder till dépeçage, det vill säga att både lagen i näringsidkarens land och tvingande regler i 
konsumentens hemvists land tillämpas på samma avtal.  

Med bakgrund av den kritik som förts fram har artikel 5 i Rom I förändrats. Parternas rätt 
att själva välja tillämplig lag på konsumentavtalet har helt tagits bort. Istället stadgas att ett 
konsumentavtal skall vara underkastad lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort. Partsautonomins omfattning i Rom I har således eliminerats vid 
konsumentavtal. Tillämpningen av den nya regeln är enklare och mer förutsebar.166 
Eftersom skyddsregeln är tvingande betyder det att alla konsumentavtal som omfattas av 
artikeln är underkastade konsumentens lands lag. Kommissionen anser att bestämmelsen är 
skälig mot bakgrund av att konsumenter vanligtvis bara gör enstaka gränsöverskridande 
inköp och att näringsidkare som bedriver gränsöverskridande verksamhet lättare kan 
fördela kostnaderna för att sätta sig in i andra länders rättsordningar på ett stort antal 
transaktioner. Vidare ger artikel 5(1) i Rom I fördelar till båda parterna eftersom den skulle 
leda till större rättssäkerhet och påskynda samt minska kostnaderna för en eventuell 
rättegång.167 

För att få skydd enligt artikel 5 i Romkonventionen krävs det att avtalet ingicks under 
någon av de omständigheter som är uppställda i 5(2). Kriterierna anses inte längre vara 
anpassade till dagens förutsättningar för gränsöverskridande handel och artikeln har bland 
annat kritiserats för att inte ge tillräckligt skydd åt privatpersoner som reser utomlands och 

                                                 
165 Förslaget till Rom I, s. 6 

166 Förslaget till Rom I, s. 6 
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agerar i egenskap av konsument där.168 I Rom I har kriterierna därför förändrats till viss del. 
Det krävs inte längre att konsumenten vidtar nödvändiga åtgärder i sitt hemland för att 
sluta avtalet och inte heller att näringsidkaren eller dennes representant mottar 
konsumentens beställning i hans hemland. 

För att artikel 5 i Rom I skall bli tillämplig krävs numera enligt 5(2) att konsumenten har 
slutit avtal med en näringsidkare i den medlemsstat där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort. Därutöver blir artikeln tillämplig när näringsidkaren har riktat sin verksamhet till 
konsumentens land eller flera länder, däribland konsumentens land. I båda fallen måste 
avtalet falla inom ramen för näringsidkarens verksamhet. Vidare krävs att näringsidkaren 
kände till konsumentens vanliga vistelseort och att ovetskap därom inte kan tillskrivas 
oaktsamhet från näringsidkarens sida. Syftet med att bestämmelsen har införts är för att 
skydda näringsidkaren om denne till exempel har accepterat att ingå ett avtal med en 
konsument som ljugit om sin vanliga hemvist. Regeln blir tillämplig framför allt när det rör 
sig om en konsument som har rest till näringsidkarens land.169  

Även i Rom I finns ett undantag som innebär att avtal om utförande av tjänster inte 
omfattas av reglerna i artikel 5 om tjänsten skall utföras uteslutande i ett annat land än det 
där konsumenten har sin vanliga vistelseort.  

 

                                                 
168 Grönboken, s. 29 

169 Förslaget till Rom I, s. 7 
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7 Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att undersöka lagval avseende gränsöverskridande skade-
försäkringsavtal. Det som främst klargörs är utrymmet för partsautonomi, både i gällande 
rätt och efter ett införande av Rom I. Efter en grundlig genomgång av de bestämmelser 
som reglerar lagval avseende gränsöverskridande skadeförsäkringsavtal kan vi se att 
utrymmet för partsautonomi är väldigt varierat i de båda regelverken. Vilket regelverk som 
tillämpas beror på en rad omständigheter som måste tas hänsyn till innan parterna kan 
utröna omfattningen av deras partsautonomi. Det nämnda beror dels på var risken är 
belägen och dels på om försäkringsavtalet avser konsument- eller företagsförsäkring. 
Parternas fria lagval är viktigt av den anledningen att en avtalspart kan påverka en process 
genom att se till att avtalet underkastas den för hans intressen mest fördelaktiga lagen. 
Vilken lagstiftning som försäkringsavtalet blir underkastat kan vara avgörande för utgången 
i målet.  

7.1 1993 års lag 
Lagvalsreglerna i 1993 års lag är betydligt mer komplicerade än reglerna i 
Romkonventionen. Den allmänna uppfattningen är att reglerna i 1993 års lag är alldeles för 
invecklade, inkonsekventa och otydliga. Vi delar den uppfattningen till fullo då 
paragraferna är mycket omfattande och svårtillämpade. I de flesta fall krävs det en 
noggrann studie av flera lagrum för att parterna skall kunna veta vad som gäller för just 
deras avtal. Det finns ingen tydlig uppdelning av bestämmelserna utan de går ofta in i 
varandras tillämpningsområden. Därutöver är lagvalsreglerna oharmoniserade sinsemellan 
då omfattningen av partsautonomin varierar starkt beroende på vilket lagrum som blir 
tillämpligt. 

För massrisker är huvudregeln att försäkringstagarens lands lag skall tillämpas. När risken 
och försäkringstagaren finns i samma land och svensk rätt pekas ut, medges ingen valfrihet 
av tillämplig lag alls. Regeln går tvärt emot den rådande principen om avtalsfrihet som är 
utgångspunkten i svensk avtalsrätt i övrigt. Inskränkningen av avtalsfriheten i det här fallet 
kan dock inte rättfärdigas med hänsyn till skyddsvärdheten av en svagare part eftersom 
försäkring för massrisker även kan tecknas av näringsidkare. I den mån utökad valfrihet att 
välja tillämplig lag medges är det i form av vidareförvisning, något som normalt inte 
accepteras i svensk rätt. Även på den här punkten går reglerna i 1993 års lag emot vad som 
annars är tradition enligt svensk rätt. 

Frågan är då vilka fördelar och nackdelar den starkt inskränkta partsautonomin för med sig. 
Eftersom privatpersoner sällan förhandlar om innehållet i försäkringsvillkoren kan det vara 
rimligt att begränsa antalet lagar mellan vilka försäkringsgivaren kan välja att underkasta 
avtalet. Konsumenter är allmänt sedda som de svagare parterna i avtalsförhållanden och 
med det i åtanke kanske det är orimligt att kräva att de skall behöva acceptera att ett annat 
lands lag tillämpas. För att ett försäkringsavtal som omfattar en risk belägen i samma stat 
som där försäkringstagaren har sitt hemvist skall vara gränsöverskridande är 
förutsättningen att försäkringsgivaren är belägen i en annan stat. Det innebär att 
konsumenten själv har sökt sig till ett annat land för att teckna försäkring. Det borde då 
inte vara helt främmande för honom att ett annat lands lag kan komma att tillämpas på 
avtalet, åtminstone lagen i försäkringsgivarens land. Partsautonomins omfattning i 1993 års 
lag sträcker sig dock i princip aldrig till att omfatta försäkringsgivarens lands lag.  
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Ett fritt lagval tillåts endast undantagsvis i 1993 års lag och då vid försäkring av stora risker. 
Utgångspunkten är att parterna i ett sådant försäkringsförhållande är jämbördiga vid 
avtalsförhandlingarna, då det nästan alltid är större företag som försäkrar stora risker. 
Avtalsparternas intresse av att själva kunna välja tillämplig lag är detsamma som vid andra 
typer av avtal. Så länge nämnda omständigheter är ett faktum är det obegränsade fria 
lagvalet en fördel för avtalsparterna. De har möjlighet att välja en neutral lagstiftning eller 
en lagstiftning som är särskilt väl utvecklad på det område som försäkringsavtalet avser. 
Framställningen har även visat att vissa risker som konsumenter försäkrar omfattas av 
lagvalsreglerna för stora risker. Här blir problemet med att gränsdragningen mellan 
massrisker och stora risker inte är densamma som mellan konsumentförsäkring och 
företagsförsäkring särskilt tydligt. Konsumenter som försäkrar en stor risk ställs inför 
situationen att försäkringsgivaren utan begränsning kan utnyttja sin ställning och välja att 
infoga den rättsordning han önskar i lagvalsklausulen.  

Lagvalsreglerna i 1993 års lag är inte fullt ut harmoniserade när det gäller reglerna om lagval 
för massrisker. Om den utpekade lagen tillåter ett utökat lagval, måste de nationella 
domstolarna i de andra medlemsländerna respektera även det valet. Konsekvensen av 
regeln är att Romkonventionen kan bli tillämplig för att avgöra omfattningen av 
partsautonomin, vilket i det flesta fall innebär oinskränkt partsautonomi. Det är märkligt 
med tanke på att lagvalsreglerna för massrisker utformats mot bakgrund av att 
försäkringstagaren inte skall behöva godta en okänd lag.  

Vid försäkring av flera massrisker belägna i olika länder är det endast i det fall när 
försäkringstagaren är en näringsidkare som parterna har rätt att välja mellan en av dessa 
olika länders lagar och sedan låta samtliga försäkringsavtal vara underkastade denna lag. 
Det händer att även privatpersoner har försäkrade risker belägna i flera olika länder, även 
om situationen inte är lika vanlig. Nämnda personer måste, till skillnad från näringsidkare, 
teckna separata försäkringsavtal avseende varje risk. Här visas ytterligare ett exempel på en 
inbördes oharmonisering av lagvalsreglerna avseende massrisker. Trots att den faktiska 
uppdelningen i lagen är mellan massrisker och stora risker, görs sålunda en viss åtskillnad 
även mellan privatpersoner och näringsidkare i ett av lagrummen avseende massrisker.     

7.2 Romkonventionen 
Romkonventionens lagvalsregler är som tidigare nämnts betydligt enklare uppbyggda än de 
i 1993 års lag. Utgångspunkten i Romkonventionen är att obegränsad partsautonomi råder 
och försäkringsavtalsparterna har med andra ord i princip fullständig frihet att själva välja 
tillämplig lag på sitt försäkringsavtal. Det är en naturlig lösning på lagvalsproblemet 
eftersom utgångspunkten i svensk rätt är att avtalsfrihet råder. På grund av konventionens 
generella karaktär är artiklarna allmänt utformade eftersom de är avsedda att tillämpas på 
ett stort antal olika typer av gränsöverskridande avtal. Av den anledningen har vi funnit att 
artiklarna inte är särskilt väl anpassade till försäkringsavtal.   

Så länge två jämbördiga parter har ett intresse av att välja en lag som till exempel är särskilt 
väl utvecklad på ett visst område, är obegränsad partsautonomi en fördel. Motsatt effekt får 
den obegränsade partsautonomin när den ena parten har en underlägsen ställning i 
förhållande till den andra parten och den sistnämnde kan utnyttja sitt övertag för att driva 
igenom sin vilja. Det är i den sistnämnda situationen som begränsad partsautonomi istället 
är att föredra. Tanken med Romkonventionens regler angående partsautonomi är att de 
svagare parterna som är i behov av skyddsregler, till exempel konsumenter, skall 
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tillerkännas det. Emellertid har framställningen visat att ytterst få konsument-
försäkringsavtal omfattas av skyddsreglerna på grund av utformningen av artikel 5.  

I artikel 5 är partsautonomin inskränkt på så sätt att tvingande regler i konsumentens lands 
lag inte kan avtals bort. I övrigt följer artikel 5 huvudregeln i artikel 3 om fullständig 
partsautonomi. Det föreligger ingen begränsning av vilket lands lag parterna kan avtal om. 
Det är knappast någon nackdel för konsumenten att partsautonomin är inskränkt på 
anförda sätt, eftersom tvingande regler har införts i lagstiftningen i syfte att göra 
avtalsförhållandet mer jämställt. Har parterna avtalat om att ett annat land än 
konsumentens hemvistlands lag skall gälla leder det till att två lagar tillämpas på avtalet. 
Följden blir dock att både försäkringsgivaren och försäkringstagaren måste sätt sig in i 
reglerna i två lagstiftningar grundligt för att kunna avgöra om reglerna i konsumentens 
hemlands lag är mer fördelaktiga för konsumenten eller inte. Det får emellertid i första 
hand anses vara en olägenhet för näringsidkaren, särskilt om denne har meddelat försäkring 
till konsumenter från flera olika länder.  

Att parternas val av lag inte behöver ske uttryckligen, utan att det även kan ske 
underförstått, kan leda till att försäkringstagaren inte är helt införstådd med vilken lag som 
avtalet är underkastat. Det är i princip alltid försäkringsgivaren som ensidigt utformar 
försäkringsvillkoren och antingen kanske försäkringstagaren inte ens reflekterar över frågan 
om tillämplig lag, eller så har lagvalsklausulen inte ens uppmärksammats. 

Parterna har rätt att när som helst komma överens om vilken lag som skall tillämpas på sitt 
avtal enligt artikel 3(2). En av fördelarna med att göra ett lagval är att parterna skall veta 
vad som gäller avseende tillämplig lag vid en eventuell tvist. Att parterna i ett 
gränsöverskridande skadeförsäkringsavtal redan vid avtalsslutet vet vilken lag som kommer 
att tillämpas vid en eventuell tvist gör att parterna kan sätta sig in i den valda lagstiftningen 
för att veta vad som skulle gälla enligt den. Dessutom kan försäkringsavtalsparterna lättare 
förutse utgången i ett eventuellt mål. Att partsautonomin fortlöper även efter det att avtalet 
har slutits gör att förutsebarheten kan bli sämre för försäkringsavtalsparterna. Det är 
möjligt att en försäkringsgivare utnyttjar sin ställning gentemot försäkringstagaren, särskilt 
om denne är en konsument som inte omfattas av skyddsreglerna i artikel 5, genom att 
kräva att en annan lag än den de avtalat om skall tillämpas. 

Det finns även vissa begränsningar av en partshänvisnings verkan. En inskränkning av 
partsautonomin återfinns i artikel 3(3) och innebär att om alla omständigheter av betydelse 
vid tidpunkten för valet pekar till ett annat land, kan inte parterna förhindra att tvingande 
regler i det landets lag tillämpas på avtalet. En sådan regel kan anses nödvändig, eftersom 
försäkringstagaren inte alltid är insatt i lagvalsfrågan.  I vissa fall kanske försäkringstagaren 
tar för givet att lagen i det land som försäkringsavtalet som har stark anknytning till, är 
tillämplig på avtalet. I dessa fall får det anses rättvist att man inte kan undgå de tvingande 
regler i den lag som de betydande omständigheterna pekar till. Att försäkringsavtalsparterna 
inte kan avtala bort tvingande regler i den lag som på objektiva grunder hade varit tillämplig 
på försäkringsavtalet ter sig naturligt, samtidigt som den inte begränsar lagvalet för mycket.  

En liknande bestämmelse som den som finns i artikel 3(3) återfinns bland annat i artikel 5 
om konsumentskydd. I sistnämnda regel har bestämmelsen införts för att skydda den 
svagare parten. Man kan fråga sig varför en liknade bestämmelse om inskränkning av 
partsautonomi har införts i artikel 3 där det inte anses finnas någon svagare part. Ur 
försäkringsavtalssynpunkt är det dock bra att denna regel finns eftersom de allra flesta 
försäkringsavtal omfattas av reglerna i artikel 3, även de som har tecknats av konsumenter.  
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Reglerna om det objektiva lagvalet i Romkonventionen leder i de allra flesta fall till att 
försäkringsgivarens lands lag blir tillämplig. Artikel 3 innebär i princip alltid att 
försäkringsgivarens lands lag skall gälla och tillämpas på alla försäkringsavtal som tecknats 
av näringsidkare, även om försäkringstagaren är ett litet eller medelstort företag. 

7.3 Rom I                       
Kritiken av lagvalsreglerna för gränsöverskridande försäkringsavtal har främst berört den 
brist på harmonisering som det innebär att lagvalet inte regleras i ett regelverk. Att en 
harmonisering av gällande rätt är nödvändig har även tydligt visats i framställningen. 
 
Att artikel 1(3) i Romkonventionen, vilken undantar försäkringsavtal för risker belägna 
inom EES, har tagits bort ur Rom I har ingen större betydelse. Vi anser att rättsläget inte 
har förändrats eftersom lagvalsreglerna i 1993 års lag fortfarande har företräde framför 
Rom I enligt artikel 22. Således regleras omfattningen av parternas frihet att själva välja 
tillämplig lag på ett försäkringsavtal alltjämt av två olika regelverk.  
 
Gällande konsumenter har partsautonomin helt tagits bort ur artikel 5 i Rom I och istället 
har en fast regel införts som innebär att konsumentens lands lag alltid skall tillämpas. 
Artikelns innehåll har visserligen förenklats men frågan är om det har någon större 
inverkan på försäkringsavtal. Som vi har sett tidigare omfattas endast ett fåtal 
försäkringsavtal av skyddsreglerna i artikel 5 i Romkonventionen. Även i Rom I krävs det 
att försäkringsgivaren bedriver verksamhet i konsumentens hemvistland eller riktar sådan 
verksamhet till det landet och att avtalet faller inom ramen för sådan verksamhet. Kravet 
på att näringsidkaren har en koppling till försäkringstagarens hemvistland kvarstår sålunda 
även i Rom I, men det är också det enda. Det krävs dock inte längre att konsumenten 
måste vidta nödvändiga åtgärder för avtalets ingående i dennes hemland, något som talar 
för att fler försäkringsavtal omfattas av artikel 5 i Rom I. Även om konsumenten åker till 
ett annat land och tecknar försäkring hos en försäkringsgivare där, omfattas 
försäkringsavtalet av artikel 5 så länge försäkringsgivaren har riktat sin verksamhet till 
konsumentens hemland. I många fall torde det vara troligt att så har skett eftersom 
konsumenten på något sätt måste ha fått reda på att försäkringsgivaren och dennes 
produkter existerar genom någon form av annonsering. Som en följd av att kriterierna som 
konsumentförsäkringsavtalen måste uppfylla har reducerats, innebär att fler 
gränsöverskridande konsumentförsäkringsavtal kommer att regleras av skyddsreglernas 
bestämmelser och därmed lyda under lagen i konsumentens hemland efter införandet av 
Rom I.  
 
För de konsumentavtal som inte omfattas av artikel 5 eller de avtal som har slutits mellan 
näringsidkare, har omfattningen av partsautonomin utökats ytterligare i artikel 3 i Rom I. 
Nu kan parterna även välja att tillämpa principer och regler inom den materiella 
avtalsrätten, under förutsättning att de är erkända på internationell nivå och 
gemenskapsnivå. Att partsautonomin har utökats på nämnda sätt kan dock inte anses ha 
någon betydelse vad gäller gränsöverskridande försäkringsavtal eftersom några sådana 
principer inte har utformats på försäkringsområdet. 
 
Större vikt läggs vid ett eventuellt val av domstol i Rom I. Har parterna avtalat om vilken 
domstol som skall avgöra tvisten, men inte valt tillämplig lag, presumeras de ha avsett att 
tillämpa domstolslandets lag. Presumtionen begränsar emellertid inte partsautonomin på 
något sätt eftersom parterna när som helst kan välja tillämplig lag på deras försäkringsavtal.  
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Beträffande det objektiva lagvalet i Rom I har en fasta regel införts i artikel 4 för att 
fastställa tillämplig lag på avtalet i det fall parterna inte själva har gjort något lagval. Regeln 
innebär att försäkringsgivarens lands lag blir tillämplig. Den fasta regeln gör artikeln mer 
lättillämplig. Revideringen tycks inte utgöra någon större skillnad i fråga om 
försäkringsavtal eftersom regeln om den karaktäristiska prestationen i Romkonventionen 
också resulterar i att försäkringsgivarens lands lag blir tillämplig.  
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8 Avslutande kommentarer 
Omfattningen av partsautonomin för försäkringsavtal inskränks ytterligare i och med ett 
införande av Rom I i jämförelse med gällande rätt. Som en följd av att man ytterligare går 
ifrån den allmänna principen om partsautonomi i svensk rätt, minskas således parternas 
avtalsfrihet.  

Även efter ett införande av Rom I tillämpas lagvalsreglerna i 1993 års lag och lavsreglerna i 
Rom I parallellt. För företagsförsäkringar som tecknats av större företag är 
partsautonomins omfattning densamma oberoende av vilket av reglerverken som tillämpas, 
nämligen oinskränkt. I det avseendet förändras inte rättsläget av att Rom I träder ikraft 
istället för Romkonventionen. Vad gäller konsumentförsäkringar varierar partsautonomin 
avsevärt från ett regelverk till ett annat. I Rom I har kommissionen valt att ta bort det fria 
lagvalet helt avseende konsumentförsäkringsavtal. Istället tillämpas alltid konsumentens 
hemvist-lands lag såvida inte försäkringsgivaren är omedveten om konsumentens hemvist. 
I 1993 års lag är partsautonomin däremot ofta starkt inskränkt, men det finns, som tidigare 
påpekats, fall då obegränsad partsautonomi råder trots att försäkringen tecknats av en 
konsument.  

Som diskuterats tidigare har partsautonomin försvunnit helt i artikel 5 i Rom I. Frågan är 
om det leder till fördelar eller nackdelar för försäkringsavtalsparterna. Givetvis ligger det i 
försäkringsgivarens, såväl som i försäkringstagarens intresse, att deras hemlands lag 
tillämpas, då de troligtvis har större kännedom om dess innehåll. Därför krävs det en 
intresseavvägning för att avgöra vem som skall ha fördelen att hemlandets lag tillämpas. 
Sedan konsumentskyddslagstiftning dök upp på 70-talet har konsumenter tilldelats allt mer 
omfattande skyddsregler på flera rättsområden. I ett konsumentförhållande skulle ett 
accepterande av obegränsad partsautonomi kunna medföra stora nackdelar för den svagare 
parten. Det är svårt att tänka sig en situation där försäkringstagaren faktiskt önskar att 
tillämpa en främmande rättsordning. Även om en utländsk rättsordning har mer 
välutvecklade konsumentskyddsregler än det egna landets lag, är den utländska lagen med 
stor sannolikhet okänd för konsumenten och för att hävda sin rätt enligt den kan han 
behöva anlita kostnadskrävande experthjälp. Med anledning av dessa omständigheter kan 
det knappast vara särskilt fördelaktigt för en konsument att välja en främmande 
lagstiftning.  

För försäkringsgivaren är det främst till nackdel att partsautonomin har ersatts med en fast 
regel i Rom I. Att partsautonomin har inskränkts i konsumentförhållanden kan leda till att 
försäkringsgivaren undviker, eller kanske till och med nekar någon, att teckna försäkringar 
av den anledning att han inte känner till konsumentens lands lag eller att reglerna i det 
landet är till nackdel för honom. I Sverige råder dock kontraheringsplikt vilken förbjuder 
försäkringsbolagen att neka någon att teckna konsumentförsäkring. Det nämnda leder till 
att försäkringsgivaren måste sätta sig in i alla de konsumenters olika rättsordningar som 
väljer att teckna en försäkring hos denne. Försäkringsgivare har dock större ekonomisk 
möjlighet än konsumenter att anlita experthjälp för att sätta sig in i den främmande 
rättsordningen. 

Majoriteten av de problem som dyker upp med anledning av att konsumentförsäkringsavtal 
inte omfattas av de skyddsregler som finns, är i de flesta fall en följd av att 
försäkringsförhållandet har internationella inslag. Väljer en konsument att teckna ett 
gränsöverskridande försäkringsavtal måste han vara medveten om att det kan innebära 
vissa nackdelar för honom. En konsument kan knappast kräva att allt ska gå till på samma 
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sätt som det skulle ha gjort om han hade valt ett svenskt försäkringsbolag. Att 
konsumentskyddsreglerna i Rom I endast tar hänsyn till konsumenternas behov av skydd 
innebär också att konsumenterna helt tas ifrån sitt ansvar att själva överväga om det är 
lämpligt att anlita en utländsk försäkringsgivare. 

Framställningen visar att lagvalsreglerna för gränsöverskridande skadeförsäkringsavtal är 
ytterst komplexa och svårtillgängliga. Det mest framträdande problemet är bristen på 
harmonisering av reglerna på området, något som enbart leder till nackdelar för såväl 
försäkringsgivare som försäkringstagare. Framställningen visar även på en rad problem som 
reglerna i gällande rätt ger upphov till. Ett av de problem som följer av att lagvalet regleras i 
två olika regelverk, är att försäkringstagare behandlas olika beroende på var deras 
försäkrade risk finns. 

Den avgörande faktorn för om Romkonventionen eller 1993 års lag skall tillämpas är om 
risken är belägen inom eller utanför EES-området. Har en konsument försäkrat en segelbåt 
registrerad i Frankrike hos en engelsk försäkringsgivare, tillämpas lagvalsreglerna för stora 
risker i 1993 års lag eftersom risken är belägen inom EES-området. Enligt reglerna är 
parternas rätt att välja tillämplig lag obegränsad. Hade båten däremot varit registrerad i 
Kroatien hade risken varit belägen utanför EES-området. I nämnda fall kan reglerna i 
artikel 5 i Romkonventionen bli tillämpliga, beroende på under vilka omständigheter avtalet 
har ingåtts, vilket medför att konsumenten erhåller ett skydd som inte finns i 1993 års lag. 
Resultatet blir att EU-medborgare behandlas olika beroende på var de har sin försäkrade 
risk. Resultatet är egendomligt och det kan knappast ha varit avsikten med reglerna. Trots 
att Rom I tillämpas på risker belägna både inom och utanför EES-området, blir utgången 
densamma eftersom lagvalsreglerna i 1993 års lag har företräde framför Rom I. 
Olikabehandlingen av försäkringstagare kvarstår således även efter att Rom I-förordningen 
trätt istället för Romkonventionen. 

Romkonventionens generella bestämmelser är inte avsedda att särskilt tillämpas på 
gränsöverskridande försäkringsavtal. Detsamma gäller reglerna i Rom I. På grund av det 
anförda anser vi att reglerna inte är särskilt väl lämpade för försäkringsavtal. Inte heller är 
reglerna i 1993 års lag idealt utformade för försäkringsavtal. Både i Romkonventionen och i 
Rom I görs till exempel en klar åtskillnad mellan näringsidkare och konsumenter till 
skillnad från i 1993 års lag. En sådan uppdelning gör det betydligt enklare för 
försäkringstagarna att utläsa omfattningen av deras rätt att välja tillämplig lag. Även om 
lagval avseende just gränsöverskridande försäkringsavtal är mindre anpassat för en sådan 
indelning, anser vi att det är nödvändigt att förtydliga innebörden av reglerna i 1993 års lag 
samt att göra dem mer lättillämpliga än vad de är idag. Av den anledningen bör 
lagvalsreglerna samordnas till ett regelverk för att göra det enklare för avtalsparterna att veta 
sina rättigheter, framför allt för försäkringstagarna. Problemet har uppmärksammats av 
många av de som svarade på Grönboken om omvandlingen av Romkonventionen till Rom 
I. Någon förändring i det avseendet har dock inte skett. Vi är dock medvetna om att 
reglerna i Romkonventionen och Rom I skiljer sig avsevärt från reglerna i 1993 års lag, 
både lagtekniskt och i deras bakomliggande syften, vilket gör att en samordning inte är helt 
oproblematisk. 
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Bilaga 1 1993 års lag 
 

Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal  

Tillämpningsområde m.m. 

1 § Denna lag tillämpas på sådana avtal om livförsäkring som har anknytning till två eller 
flera stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stater), om 
försäkringstagaren är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i en EES-stat eller om 
försäkringstagaren är en juridisk person och det driftställe som avtalet gäller för är beläget i 
en EES-stat. 

Med livförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i 2 kap. 3 b § 
försäkringsrörelselagen (1982:713). 

2 § Denna lag tillämpas också på sådana avtal om skadeförsäkring som har anknytning till 
två eller flera EES-stater, om den försäkrade risken är belägen i en EES-stat. 

Med skadeförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § 
försäkringsrörelselagen (1982:713). 

3 § Med EES-stat där risken är belägen avses i denna lag  

a) när försäkringen avser antingen byggnad eller byggnad och dess innehåll, till den del 
byggnaden och innehållet täcks av samma försäkring, den EES-stat i vilken egendomen är 
belägen, 

b) när försäkringen avser registreringspliktigt fordon, den EES-stat där registreringen har 
skett, 

c) när försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och oberoende av 
försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker, den EES-stat där försäkringstagaren har 
tecknat försäkringen, 

d) i andra fall än de som uttryckligen omfattas av a–c, om försäkringstagaren är en fysisk 
person, den EES-stat där han har sin vanliga vistelseort eller, om försäkringstagaren är en 
juridisk person, den EES-stat där det driftställe som avtalet gäller för är beläget. 

4 § Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i lagen (1962:381) om allmän 
försäkring, lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1979:84) om 
delpensionsförsäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16) om försäkring 
mot vissa semesterlönekostnader.  

Tillämplig lag för avtal om livförsäkring 

5 § På ett avtal om livförsäkring tillämpas lagen i den EES-stat där försäkringstagaren, om 
han är en fysisk person, har sin vanliga vistelseort. Om försäkringstagaren är en juridisk 
person, tillämpas lagen i den EES-stat där det driftställe som avtalet gäller för är beläget.  
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Om försäkringstagaren är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i en EES-stat och 
är medborgare i en annan EES-stat, får parterna avtala att lagen i den EES-stat där han är 
medborgare skall tillämpas. 

Om den lag som är tillämplig enligt första stycket är utländsk och medger det, får parterna 
avtala att lagen i någon annan stat skall tillämpas. 

Tillämplig lag för avtal om skadeförsäkring 

6 § Om försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller har sin centrala förvaltning i den 
EES-stat där risken är belägen, skall lagen i den staten tillämpas på ett avtal om 
skadeförsäkring. Om den lagen är utländsk och medger det, får parterna avtala att lagen i 
någon annan stat skall tillämpas. 

7 § Om försäkringstagaren inte har sin vanliga vistelseort eller inte har sin centrala 
förvaltning i den EES-stat där risken är belägen, får parterna avtala att tillämplig lag för ett 
avtal om skadeförsäkring skall vara antingen lagen i den EES-stat där risken är belägen eller 
lagen i den stat där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller har sin centrala 
förvaltning. 

Om försäkringstagaren bedriver näringsverksamhet och avtalet omfattar två eller flera 
risker hänförliga till sådan verksamhet och belägna i skilda EES-stater, får parterna i stället 
för vad som sägs i första stycket avtala att tillämplig lag för avtalet skall vara lagen i någon 
av dessa EES-stater eller i den stat där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller 
har sin centrala förvaltning. 

Om lagen i de EES-stater som avses i första eller andra stycket ger parterna större frihet att 
avtala om tillämplig lag för avtalet, får parterna utnyttja denna avtalsfrihet. 

8 §  Om de risker som omfattas av försäkringsavtalet är begränsade till händelser som 
uppkommer i en annan EES-stat än den EES-stat där risken är belägen, får parterna avtala 
att lagen i den förstnämnda staten skall tillämpas trots bestämmelserna i 6 och 7 §§. 

9 § Trots bestämmelserna i 6 och 7 §§ får parterna avtala vilken stats lag som skall vara 
tillämplig på försäkringsavtalet, om detta gäller en risk som hänför sig till 

1. någon av de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 4–7, 11 och 12 
försäkringsrörelselagen (1982:713), 

2. någon av de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 14 och 15 
försäkringsrörelselagen, om försäkringstagaren är näringsidkare och den försäkrade risken 
avser näringsverksamheten, eller 

3. någon av de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 3, 8–10, 13 och 
16försäkringsrörelselagen, om försäkringstagaren är näringsidkare och minst två av följande 
förutsättningar är uppfyllda enligt senast fastställda resultat- och balansräkning: 

a) Försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett belopp 
motsvarande 6 200 000 ecu. 

b) Försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett belopp 
motsvarande 12 800 000 ecu. 

c) Försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda. 
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Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncernredovisning, skall 
förutsättningarna i första stycket 3 gälla koncernen. 

10 § Om parterna i ett fall som avses i 6 eller 9 § har avtalat att en viss stats lag skall 
tillämpas men alla övriga omständigheter av betydelse vid tiden för nämnda avtal anknyter 
till en och samma EES-stat, skall sådana bestämmelser i den sistnämnda statens lag 
tillämpas som enligt den lagen inte får åsidosättas genom avtal. 

11 § Parternas val av tillämplig lag enligt 6–9 §§ skall antingen uttryckligen anges i 
försäkringsavtalet eller framgå av omständigheterna. Om så inte är fallet skall, såvida inte 
annat följer av 6 §, på avtalet tillämpas lagen i den av staterna enligt 7, 8 eller 10 § till vilken 
avtalet har sin närmaste anknytning. Om inte annat visas, skall avtalet anses ha sin närmaste 
anknytning till den EES-stat där risken är belägen. 

Har en avskiljbar del av avtalet en starkare anknytning till någon annan av de stater som 
avses i 7, 8 eller 10 § än till den stat vars lag enligt första stycket andra meningen skall 
tillämpas på avtalet, får lagen i den förstnämnda staten tillämpas på denna del av avtalet, 
om det finns synnerliga skäl för det. 

Tillämplig lag för avtal om obligatorisk skadeförsäkring 

12 § På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring tillämpas, i stället för vad som annars 
skulle följa av 6–11 §§, lagen i den EES-stat som har föreskrivit skyldigheten att teckna 
försäkring. 

Vissa tvingande regler 

13 § Om en tvist om försäkringsavtal handläggs vid svensk domstol, skall utan hinder av 
bestämmelserna i denna lag sådana svenska bestämmelser tillämpas som inte får åsidosättas 
oavsett vilken stats lag som i övrigt är tillämplig på avtalet. 

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 

2. Lagen tillämpas endast på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet. 
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Bilaga 2 Försäkringsrörelselagen 
 

Försäkringsrörelselagen (1982:713) 

2 kap. Bildande av försäkringsbolag 

3 a § Koncession för direkt skadeförsäkringsrörelse skall avse en eller flera av följande 
försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass: 

1. olycksfall, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4, 

2. sjukdom, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4, 

3. landfordon (andra än spårfordon),  

4. spårfordon,  

5. luftfartyg,  

6. fartyg,  

7. godstransport,  

8. brand och naturkrafter,  

9. annan sakskada,  

10. motorfordonsansvar,  

11. luftfartygsansvar,  

12. fartygsansvar,  

13. allmän ansvarighet,  

14. kredit,  

15. borgen,  

16. annan förmögenhetsskada,  

17. rättsskydd samt  

18. assistans. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare 
föreskrifter om de risker som hänför sig till varje försäkringsklass och om beteckningar för 
grupper av försäkringsklasser. 

Ett försäkringsbolag får försäkra risker som inte omfattas av bolagets koncession om risken 
är underordnad i förhållande till den risk som omfattas av koncessionen (huvudrisken). En 
rättsskyddsförsäkring får dock behandlas som underordnad endast om den avser tvister 
eller risker med anknytning till hög sjöfart under klass 6 eller 12 eller om huvudrisken faller 
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under första stycket 18 (assistans). Risker enligt första stycket 14 och 15 (kredit och 
borgen) får inte behandlas som underordnade. Lag (1999:600). 
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Bilaga 3 Romkonventionen 
 

Konvention om tillämplig lag för avtalsför-pliktelser – öppnad för under-
tecknande i Rom den 19 juni 1980 (80/934/EEG) 

Denna lag träder i kraft, i fråga om Romkonventionen den 1 juli 1998 och i fråga om pro-
tokollet den dag regeringen bestämmer. Lagen skall såvitt den avser Romkonventionen inte 
tillämpas på avtal som har ingåtts före den 1 juli 1998. 

INGRESS 

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

SOM ÄR ANGELÄGNA om att på den internationella privaträttens område fullfölja det 
lagharmoniseringsarbete som redan har påbörjats inom gemenskapen, särskilt när det gäller 
domstols behörighet och verkställighet av domar, 

SOM ÖNSKAR skapa enhetliga regler om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, 

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE. 

 

AVDELNING I 

KONVENTIONENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE  

 

Artikel 1 

Konventionens tillämpningsområde 

1. Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas på avtalsförpliktelser i de fall då ett 
val skall göras mellan lagarna i olika länder. 

2. De tillämpas inte på 

a) frågor som rör fysiska personers rättsliga status, rättskapacitet eller 
rättshandlingsförmåga, om inte annat följer av artikel 11, 

b) avtalsförpliktelser som rör 

– arv och testamente, 

– makars förmögenhetsförhållanden, 

– rättigheter och förpliktelser som har sin grund i familjeförhållanden, släktskap, äktenskap 
eller svågerskap, inklusive underhållsskyldighet mot barn födda utom äktenskap, 

c) förpliktelser som följer av växlar, checkar, löpande skuldebrev och andra negotiabla 
värdepapper, i den utsträckning som förpliktelserna enligt sådana andra värdepapper följer 
av deras negotiabla karaktär,  
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d) skiljedomsavtal och avtal om val av domstol,  

e) frågor som omfattas av reglerna om bolag, föreningar och andra juridiska personer, 
såsom frågor om deras upprättande genom registrering eller på annat sätt, deras 
rättskapacitet, interna organisation eller upplösning samt om personligt ansvar för delägare 
eller medlemmar och organ i denna egenskap för bolagets, föreningens eller den juridiska 
personens förpliktelser, 

f) frågan om en mellanman kan binda sin huvudman i förhållande till tredje man, eller om 
ett organ för ett bolag, en förening eller en annan juridisk person kan binda bolaget, 
föreningen eller den juridiska personen i förhållande till tredje man,  

g) bildande av “truster” och förhållandet mellan instiftare, “trustees” och förmånstagare, 

h) bevisfrågor och processuella frågor, om inte annat följer av artikel 14.  

3. Reglerna i denna konvention tillämpas inte på försäkringsavtal som täcker risker belägna 
inom Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstaters territorium. För att avgöra 
om en risk är belägen inom dessa områden skall domstolen tillämpa inhemsk rätt. 

4. Punkt 3 tillämpas inte på återförsäkringsavtal. 

Artikel 2 

Tillämpning av lagen i en icke fördragsslutande stat 

Den lag som anvisas i denna konvention skall tillämpas även om det är lagen i en icke 
fördragsslutande stat. 

 

AVDELNING II 

ENHETLIGA REGLER 

 

Artikel 3 

Lagval genom avtal 

1. På ett avtal tillämpas den lag som parterna har 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 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. 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” . 
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4. Frågor om förekomsten och giltigheten av parternas samtycke till att en viss lag skall vara 
tillämplig avgörs enligt bestämmelserna i artiklarna 8, 9 och 11. 

Artikel 4 

Tillämplig lag i avsaknad av parternas lagval 

1. I den utsträckning tillämplig lag för avtalet inte har valts i enlighet med artikel 3 skall 
avtalet vara underkastat lagen i det land som det har närmast anknytning till. Om en del av 
avtalet kan skiljas från resten av avtalet och denna del har närmare anknytning till ett annat 
land, kan dock lagen i det landet undantagsvis tillämpas på denna del. 

2. Med förbehåll för vad som föreskrivs i punkt 5 skall det antas att avtalet har närmast 
anknytning till det land där den part som skall utföra den prestation som är karaktäristisk 
för avtalet har sin vanliga vistelseort vid avtalsslutet eller, om det gäller ett bolag, en 
förening eller en annan juridisk person, sin centrala förvaltning. Om avtalet ingås som ett 
led i denna parts affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, skall detta land dock vara det land 
där det huvudsakliga verksamhetsstället är beläget eller, om enligt avtalet prestationen skall 
fullgöras från ett annat verksamhetsställe, det land där det andra verksamhetsstället är 
beläget. 

3. Oavsett bestämmelserna i punkt 2 skall det, i den mån avtalet gäller en sakrätt i fast 
egendom eller en nyttjanderätt till fast egendom, antas att avtalet har närmast anknytning 
till det land där den fasta egendomen är belägen. 

4. För avtal om godstransport gäller inte antagandet i punkt 2. Sådana avtal skall antas ha 
närmast anknytning till det land där transportören vid den tidpunkt då avtalet ingicks hade 
sitt huvudsakliga verksamhetsställe, om det landet också är det land där platsen för lastning 
eller lossning finns eller där avsändaren har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Vid 
tillämpning av denna punkt skall certepartier för en enstaka resa och andra avtal vilkas 
huvudsyfte är transport av gods anses som avtal om godstransport.  

5. Punkt 2 skall inte tillämpas om det inte kan avgöras vilken den karaktäristiska 
prestationen är. Antagandena i punkterna 2–4 skall inte gälla, om det framgår av de samlade 
omständigheterna att avtalet har närmare anknytning till ett annat land. 

Artikel 5 

Konsumentavtal 

1. Denna artikel är tillämplig på avtal om leverans av varor eller utförande av tjänster åt en 
person (konsumenten) för ändamål som kan anses ligga utanför hans affärsverksamhet eller 
yrkesverksamhet och på avtal om kredit för sådana prestationer. 

2. Oavsett bestämmelserna i artikel 3 skall parternas val av tillämplig lag inte medföra att 
konsumenten berövas det skydd som tillförsäkras honom enligt tvingande regler i lagen i 
det land där han har sin vanliga vistelseort, 

– om avtalet föregicks av ett särskilt anbud riktat till konsumenten i det landet eller av 
annonsering där och konsumenten där vidtog de för avtalets ingående nödvändiga 
åtgärderna, eller 

– om den andra parten eller dennes representant mottog konsumentens beställning i det 
landet, eller 
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– om avtalet avser försäljning av varor och konsumenten reste från det landet till ett annat 
land och gjorde sin beställning där, förutsatt att konsumentens resa arrangerades av säljaren 
i syfte att förmå konsumenten att köpa. 

3. Oavsett bestämmelserna i artikel 4 skall avtal som den här artikeln är tillämplig på, i 
avsaknad av lagval enligt artikel 3, vara underkastade lagen i det land där konsumenten har 
sin vanliga vistelseort, om de ingås under de omständigheter som anges i punkt 2. 

4. Denna artikel skall inte tillämpas på 

a) transportavtal, 

b) avtal om utförande av tjänster, om tjänsterna skall utföras uteslutande i ett annat land än 
det där konsumenten har sin vanliga vistelseort. 

5. Oavsett bestämmelserna i punkt 4 tillämpas denna artikel på avtal om en kombination av 
resa och inkvartering för ett gemensamt pris. 

Artikel 6 

Individuella anställningsavtal 

1. Oavsett bestämmelserna i artikel 3 skall parternas val av tillämplig lag i ett 
anställningsavtal inte medföra att den anställde berövas det skydd som tillförsäkras honom 
enligt tvingande regler i den lag som enligt punkt 2 skulle tillämpas om inget lagval gjorts. 

2. Oavsett bestämmelserna i artikel 4 skall ett anställningsavtal i avsaknad av lagval enligt 
artikel 3 vara underkastat 

a) lagen i det land där den anställde vid fullgörande av avtalet vanligtvis utför sitt arbete, 
även om han tillfälligt är sysselsatt i ett annat land, eller 

b) om den anställde inte vanligtvis utför sitt arbete i ett och samma land, lagen i det land 
där det verksamhetsställe genom vilket han anställdes är beläget,  

om det inte av de samlade omständigheterna framgår att avtalet har närmare anknytning till 
ett annat land, i vilket fall avtalet skall vara underkastat lagen i det landet. 

Artikel 7 

Internationellt tvingande regler 

1. När lagen i ett visst land tillämpas enligt denna konvention kan tvingande bestämmelser i 
lagen i ett annat land till vilket situationen har nära anknytning tillerkännas verkan, om och 
i den utsträckning som enligt lagen i det senare landet dessa regler skall tillämpas oavsett 
vilken lag som är tillämplig på avtalet. Vid bedömningen av om sådana tvingande regler 
skall tillerkännas verkan skall hänsyn tas till deras art och syfte liksom till följderna av att de 
tillämpas eller inte tillämpas. 

2. Denna konvention skall inte begränsa tillämpningen av regler i domstolslandets lag när 
de är tvingande oavsett vilken lag som i övrigt skall tillämpas på avtalet. 
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Artikel 8 

Materiell giltighet 

1. Förekomsten och giltigheten av ett avtal eller en bestämmelse i ett avtal skall avgöras 
enligt den lag som skulle tillämpas enligt denna konvention, om avtalet eller bestämmelsen 
var giltig. 

2. En part kan dock åberopa lagen i det land där han har sin vanliga vistelseort för att få 
fastställt att han inte har samtyckt till avtalet eller avtalsbestämmelsen, om det framgår av 
omständigheterna att det inte skulle vara rimligt att avgöra verkan av hans uppträdande 
enligt den lag som anges i föregående punkt. 

Artikel 9 

Giltighet till formen 

1. Ett avtal som ingås mellan personer som befinner sig i samma land är giltigt till formen, 
om det uppfyller formkraven i den lag som gäller för avtalet enligt denna konvention eller i 
lagen i det land där avtalet ingås. 

2.  Ett avtal som ingås mellan personer som befinner sig i olika länder är giltigt till formen, 
om det uppfyller formkraven i den lag som gäller för avtalet enligt denna konvention eller i 
lagen i något av dessa länder. 

3. När ett avtal ingås av en representant är det land där representanten handlar det 
relevanta landet vid tillämpningen av punkterna 1 och 2. 

4.  En ensidig rättshandling som avser ett existerande eller ett framtida avtal är giltig till 
formen, om den uppfyller formkraven i den lag som enligt denna konvention gäller för eller 
skulle gälla för avtalet eller i lagen i det land där rättshandlingen företogs. 

5.  Bestämmelserna i de föregående punkterna skall inte tillämpas på avtal som omfattas av 
artikel 

5 och som har ingåtts under de omständigheter som anges i artikel 5(2). Giltigheten till 
formen av sådana avtal avgörs enligt lagen i det land där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort. 

6. Oavsett punkterna 1–4 i denna artikel skall ett avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom vara underkastat sådana tvingande formkrav som ställs 
enligt lagen i det land där egendomen är belägen, om sådana krav ställs enligt den lagen 
oavsett i vilket land avtalet har ingåtts och oavsett vilken lag som gäller för avtalet. 

Artikel 10 

Den tillämpliga lagens räckvidd 

1. Den lag som är tillämplig på avtalet enligt artiklarna 3–6 och 12 i denna konvention skall 
reglera särskilt 

a) avtalets tolkning, 

b) dess fullgörelse,  
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c) följderna vid avtalsbrott, däribland uppskattning av skada i den mån sådan uppskattning 
regleras av rättsregler, dock endast inom ramen för de befogenheter som tillkommer 
domstolen enligt dess processuella regler, 

d) olika sätt att få förpliktelserna att upphöra, samt preskription och andra 
rättighetsförluster som följer av utgången av en frist, 

e) följderna av avtalets ogiltighet.  

2. När det gäller sättet för fullgörelse och åtgärder med anledning av bristande fullgörelse 
skall hänsyn tas till lagen i det land där fullgörelsen äger rum. 

Artikel 11 

Bristande rättskapacitet och bristande rättslig handlings-förmåga 

När ett avtal har ingåtts mellan personer som befinner sig i samma land, kan en fysisk 
person som har rättskapacitet och rättshandlingsförmåga enligt lagen i det landet åberopa 
bristande rättskapacitet och bristande rättshandlingsförmåga enligt en annan lag, endast om 
den andra avtalsparten när avtalet ingicks kände till eller borde ha känt till denna brist. 

Artikel 12 

Överlåtelse av fordran 

1. Överlåtarens och förvärvarens inbördes förpliktelser vid överlåtelse av en fordran skall 
bestämmas enligt den lag som enligt denna konvention är tillämplig på avtalet mellan 
överlåtaren och förvärvaren. 

2. Den lag som är tillämplig på den överlåtna fordringen skall reglera dess överlåtbarhet, 
förhållandet mellan förvärvaren och gäldenären, de förutsättningar under vilka överlåtelsen 
kan göras gällande mot gäldenären och frågan om en prestation av gäldenären befriar 
honom från hans förpliktelser. 

Artikel 13 

Subrogation 

1. När en person (borgenären) har en avtalsgrundad fordran mot en annan person 
(gäldenären) och en tredje person är skyldig att prestera till borgenären eller redan har 
presterat till denne till uppfyllelse av sin skyldighet, skall frågan om den tredje personen har 
rätt att mot gäldenären helt eller delvis utöva de rättigheter som borgenären hade mot 
gäldenären enligt den lag som gäller för förhållandet dem emellan avgöras enligt den lag 
som gäller för den tredje personens skyldighet att prestera till borgenären. 

2. Samma regel gäller när flera personer har samma avtalsförpliktelse och en av dem har 
fullgjort prestationen till borgenären. 
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Artikel 14 

Bevisbördan m.m.   

1. Den lag som enligt denna konvention gäller för ett avtal skall tillämpas även i den mån 
den för avtalsrättsliga förhållanden uppställer rättsliga presumtioner eller fördelar 
bevisbördan. 

2. Bevisning om ett avtal eller en rättshandling får föras med varje slags bevismedel som 
godtas enligt lagen i domstolslandet eller enligt någon av de i artikel 9 angivna lagarna enligt 
vilka avtalet eller rättshandlingen har giltighet till formen, förutsatt att sådan bevisföring 
kan genomföras vid domstolen. 

Artikel 15 

Renvoi är utesluten 

När konventionen föreskriver att lagen i ett visst land skall tillämpas avses gällande 
rättsregler i det landet, med undantag för landets internationellt privaträttsliga regler. 

Artikel 16 

Ordre public 

Tillämpning av en regel i den lag som anvisas i denna konvention får vägras endast om en 
sådan tillämpning är uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets rättsordning. 

Artikel 17 

Tillämplighet i tiden 

Denna konvention skall tillämpas i en konventionsstat på avtal som ingås efter den dag då 
konventionen har trätt i kraft i förhållande till den staten. 

Artikel 18 

Enhetlig tolkning 
Vid tolkning och tillämpning av ovanstående enhetliga regler skall hänsyn tas till deras 
internationella karaktär och till önskemålet att det uppnås enhetlighet vid deras tolkning 
och tillämpning. 

Artikel 19 

Stater med mer än en rättsordning 

1. När en stat omfattar flera territoriella enheter som var och en har sina egna rättsregler i 
fråga om avtalsförpliktelser skall varje sådan enhet anses som ett land vid fastställandet av 
den lag som skall tillämpas enligt denna konvention. 

2. En stat där olika territoriella enheter har sina egna rättsregler för avtalsförpliktelser 
behöver inte tillämpa denna konvention vid lagkonflikter enbart mellan lagarna i sådana 
enheter. 
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Artikel 20 

Gemenskapsrättens företräde 

Denna konvention skall inte inverka på tillämpningen av bestämmelser som på särskilda 
områden fastställer lagvalsregler för avtalsförpliktelser och som ingår i eller kommer att 
ingå i rättsakter utfärdade av Europeiska gemenskapernas institutioner eller i nationella 
lagar som harmoniserats för genomförande av sådana rättsakter. 

Artikel 21 

Förhållandet till andra konventioner 

Denna konvention skall inte inverka på tillämpningen av internationella konventioner som 
en konventionsstat har tillträtt eller kommer att tillträda. 

Artikel 22 

Reservationer  

1. Varje konventionsstat får vid tidpunkten för undertecknande, ratifikation, antagande eller 
godkännande förbehålla sig rätten att inte tillämpa 

a) artikel 7(1), 

b) artikel 10(1)(e). 

2. upphävd. 

3. Varje konventionsstat får när som helst återkalla en reservation som den har gjort; 
reservationen skall upphöra att gälla den första dagen i den tredje kalendermånaden efter 
anmälan om återkallelsen. 

 

AVDELNING III 

SLUTBESTÄMMELSER 

 

Artikel 23 

1. Om en konventionsstat efter det att konventionen har trätt i kraft för den staten önskar 
anta en ny lagvalsregel för en viss typ av avtal som omfattas av denna konvention, skall den 
meddela sin avsikt till de övriga signatärstaterna genom generalsekreteraren vid Europeiska 
gemenskapernas råd. 

2. Varje signatärstat får inom sex månader från den dag då generalsekreteraren 
underrättades, begära att denne inleder överläggningar mellan signatärstaterna för att nå en 
överenskommelse. 

3. Om ingen signatärstat har begärt överläggningar inom denna period eller om under 
överläggningarna ingen överenskommelse har nåtts inom två år från det att 
generalsekreteraren underrättades, får den berörda konventionsstaten ändra sin lag på 
angivet sätt. De åtgärder som vidtas av denna stat skall meddelas övriga signatärstater 
genom generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd. 
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Artikel 24 

1. Om en konventionsstat efter det att denna konvention har trätt i kraft för den staten 
önskar tillträda en multilateral konvention som har som huvudsakligt mål eller som ett av 
sina huvudsakliga mål att fastställa internationellt privaträttsliga regler för frågor som 
omfattas av denna konvention, skall förfarandet i artikel 23 tillämpas. Den period om två år 
som avses i artikel 23.3 skall dock minskas till ett år. 

2. Det förfarande som avses i punkt 1 behöver inte följas om en konventionsstat eller 
någon av Europeiska gemenskaperna redan har tillträtt den multilaterala konventionen eller 
om dess syfte är att revidera en konvention som den berörda staten redan har tillträtt eller 
om det är en konvention som har ingåtts inom ramen för fördragen om upprättandet av 
Europeiska gemenskaperna. 

Artikel 25 

Om en konventionsstat anser att den harmonisering som uppnås genom denna konvention 
äventyras av överenskommelser som inte omfattas av artikel 24(1), får den staten begära att 
generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd inleder överläggningar mellan 
signatärstaterna till denna konvention. 

Artikel 26 

Varje konventionsstat får begära att denna konvention revideras. I så fall skall ordföranden 
för Europeiska gemenskapernas råd sammankalla en revisionskonferens. 

Artikel 27 

Upphävd 

Artikel 28 

1. Denna konvention skall från den 19 juni 1980 vara öppen för undertecknande av de 
stater som är parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. 

2. Denna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas av signatärstaterna. 
Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten skall deponeras hos 
generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd. 

Artikel 29 

1. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje kalendermånaden efter det 
att det sjunde ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet har deponerats. 

2. Denna konvention träder i kraft för varje signatärstat som därefter ratificerar, godtar eller 
godkänner konventionen den första dagen i den tredje kalendermånaden efter det att 
ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument har deponerats. 

Artikel 30 

1. Denna konvention gäller för en period av tio år räknat från den dag då den träder i kraft 
enligt artikel 29(1), och detta även för stater för vilka den träder i kraft vid en senare 
tidpunkt. 
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2. Om det inte skett någon uppsägning, förlängs konventionen automatiskt vart femte år. 

3. En konventionsstat som vill säga upp konventionen skall senast sex månader före 
utgången av tio eller femårsperioden underrätta generalsekreteraren vid Europeiska 
gemenskapernas råd om detta. 

4. Uppsägningen skall ha verkan endast i förhållande till den stat som har gjort den. 
Konventionen skall fortsätta att gälla mellan övriga konventionsstater. 

Artikel 31 

Generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd skall underrätta de stater som är 
parter i 

Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen om 

a) undertecknandena, 

b) deponeringen av varje ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument, 

c) dagen för konventionens ikraftträdande, 

d) underrättelser som lämnas enligt artiklarna 23, 24, 25, 26 och 30, 

e) reservationer och återkallelser av reservationer som avses i artikel 22. 

Artikel 32 

Det protokoll som biläggs denna konvention utgör en integrerad del av konventionen. 

Artikel 33 

Denna konvention, upprättad i ett enda exemplar på danska, engelska, franska, iriska, 
italienska, nederländska och tyska språken, vilka texter alla äger lika giltighet, skall 
deponeras i arkiven hos generalsekretariatet vid Europeiska gemenskapernas råd. 
Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till regeringen i varje signatärstat.  

 

PROTOKOLL 

Utan hinder av bestämmelserna i konventionen får Danmark, Sverige och Finland behålla 
sina nationella 

bestämmelser om tillämplig lag när det gäller sjötransport av gods och får ändra dessa 
bestämmelser utan att förfarandet i artikel 23 i Romkonventionen följs. De tillämpliga 
nationella bestämmelserna är följande: 

– I Danmark 252 § och 321 § tredje och fjärde stycket i Søloven (sjölagen). 

– I Sverige 13 kap. 2 § första och andra stycket samt 14 kap. 1 § tredje stycket sjölagen. 

– I Finland 13 kap. 2 § 1 och 2 mom. och 14 kap. 1 § 3 mom. i merilaki (sjölagen). 
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Bilaga 4 Förslaget till Rom I 
 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpliga lag 
för avtasförpliktelser (Rom I) (framlagt av kommissionen) 

Kapitel I - Tillämpningsområde 

Artikel 1  

Materiellt tillämpningsområde 

1. Denna förordning skall tillämpas på avtalsförpliktelser på privaträttens område i de fall 
då ett val skall göras mellan lagarna i olika länder. 

Den skall inte tillämpas på skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor. 

2. Förordningen är inte tillämplig på 

a) frågor som rör fysiska personers rättsliga status, rättskapacitet eller 
rättshandlingsförmåga, om inte annat följer av artikel 12, 

b) förpliktelser som har sin grund i familjeförhållanden eller förhållanden som har därmed 
jämförbara effekter enligt den lagstiftning som gäller för sådana förhållanden, inklusive 
underhållsskyldighet, 

c) förpliktelser som har sin grund i makars förmögenhetsförhållanden eller 
egendomsordningar för förhållanden som har jämförbara effekter enligt den lagstiftning 
som gäller för sådana förhållanden i fråga om äktenskap, arv och testamente, 

d) förpliktelser som följer av växlar, checkar, löpande skuldebrev och andra negotiabla 
värdepapper, i den utsträckning som förpliktelserna enligt sådana andra värdepapper följer 
av deras negotiabla karaktär, 

e) skiljedomsavtal och avtal om val av domstol, 

f) frågor som omfattas av reglerna om bolag, föreningar och andra juridiska personer, 
såsom frågor om deras upprättande genom registrering eller på annat sätt, deras 
rättskapacitet, interna organisation eller upplösning samt om personligt ansvar för delägare 
eller medlemmar och organ i denna egenskap för bolagets, föreningens eller den juridiska 
personens förpliktelser samt frågan om ett organ för ett bolag, en förening eller en annan 
juridisk person kan binda bolaget, föreningen eller den juridiska personen i förhållande till 
tredje man, 

g) bildande av "truster" och förhållandet mellan instiftare, "trustees" och förmånstagare, 

h) bevisfrågor och processuella frågor, om inte annat följer av artikel 17, 

i) förpliktelser som har sin grund i ett förhållande före eller i samband med ingående av 
avtal. 

3. I denna förordning avses med medlemsstat: alla medlemsstater utom Danmark [,Förenade 
kungariket och Irland]. 



 Bilagor 

 67

Artikel 2  

Tillämpning av lagen i en icke-medlemsstat 

Den lag som anvisas i denna förordning skall tillämpas även om det är lagen i en  
ickemedlemsstat. 

 

Kapitel II - Enhetliga regler 

Artikel 3  

Lagval genom avtal 

1. På ett avtal tillämpas den lag som parterna har valt, med förbehåll för artiklarna 5, 6 och 
7. 

Lagvalet kan vara uttryckligt eller med rimlig säkerhet framgå av avtalsvillkoren, parternas 
agerande eller av övriga omständigheter. Om parterna tillsammans har utsett en eller 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 tillämplig lag för hela avtalet 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, skall 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. 

3. 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 förordning. En ändring i valet av 
tillämplig lag som görs av parterna efter avtalsslutet påverkar inte avtalets giltighet till 
formen enligt artikel 10. Det försämrar inte heller tredje mans rättigheter. 

4. Den omständigheten att parterna har valt en lag i enlighet med punkterna 1 eller 2 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". 

5. Parternas val av en lag i tredje land skall inte hindra tillämpningen av tvingande 
gemenskapsrättsliga regler när dessa är tillämpliga i ett visst fall.  

6. Frågor om förekomsten och giltigheten av parternas samtycke till att en viss lag skall vara 
tillämplig avgörs enligt bestämmelserna i artiklarna 9, 10 och 12. 
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Artikel 4  

Tillämplig lag i avsaknad av parternas lagval 

1. Om parterna inte har gjort något lagval i enlighet med artikel 3, skall den lag som skall 
tillämpas på följande avtal fastställas på följande sätt: 

a) Försäljningsavtal skall vara underkastade lagen i det land där säljaren har sin vanliga 
vistelseort. 

b) Tjänsteavtal skall vara underkastade lagen i det land där tjänsteleverantören har sin 
vanliga vistelseort. 

c) Transportavtal skall vara underkastade lagen i det land där transportören har sin vanliga 
vistelseort. 

d) Avtal som avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom skall vara 
underkastade lagen i det land där egendomen är belägen. 

e) Oavsett punkt d skall avtal om hyra av fast egendom för personligt bruk i högst sex 
månader i följd vara underkastade lagen i det land där ägaren har sin vanliga vistelseort, 
förutsatt att hyresgästen är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i samma land. 

f) Avtal som avser immateriell eller industriell äganderätt skall vara underkastade lagen i det 
land där den som överför eller upplåter rättigheterna har sin vanliga vistelseort. 

g) Franchiseavtal skall vara underkastade lagen i det land där franchisetagaren har sin 
vanliga vistelseort. 

h) Distributionsavtal skall vara underkastade lagen i det land där distributören har sin 
vanliga vistelseort. 

2. De avtal som inte avses i punkt 1 skall vara underkastade lagen i det land där den part 
som skall utföra den prestation som är karaktäristisk för avtalet har sin vanliga vistelseort 
vid avtalsslutet. Om det inte kan avgöras vilken den karaktäristiska prestationen är skall 
avtalet vara underkastat lagen i det land till vilket det har närmast anknytning. 

Artikel 5  

Konsumentavtal 

1. Konsumentavtal i den mening som enligt villkoren i följande punkt skall vara 
underkastade lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin vanliga vistelseort. 

2. Punkt 1 är tillämplig på avtal som sluts av en fysisk person (konsumenten), som har sin 
vanliga vistelseort i en medlemsstat, för ändamål som kan anses ligga utanför hans eller 
hennes affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, med en annan person (näringsidkaren) som 
agerar som ett led i sin näringsverksamhet. Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har slutits 
med en person som bedriver affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i den medlemsstat där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort eller som, på något sätt, riktar sådan verksamhet till 
den medlemsstaten eller flera stater, däribland den medlemsstaten, och avtalet faller inom 
ramen för sådan verksamhet, om inte näringsidkaren inte kände till konsumentens vanliga 
vistelseort och denna ovetskap inte kan tillskrivas oaktsamhet från näringsidkarens sida. 

3. Punkt 1 skall inte tillämpas på följande avtal: 
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(a) Avtal om utförande av tjänster, om tjänsterna skall utföras uteslutande i ett annat land 
än det där konsumenten har sin vanliga vistelseort. 

(b) Transportavtal, bortsett från avtal som avser en paketresa i den mening som avses i 
direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990. 

(c) Avtal som avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom, bortsett från 
avtal som avser nyttjanderätt på tidsdelningsbasis i den mening som avses i direktiv 
94/47/EG av den 26 oktober 1994. 

Artikel 6  

Individuella anställningsavtal 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 3 skall parternas val av tillämplig lag i ett 
individuellt anställningsavtal inte medföra att den anställde berövas det skydd som 
tillförsäkras honom eller henne enligt tvingande regler i den lag som enligt denna artikel 
skulle tillämpas om inget lagval gjorts. 

2. I avsaknad av lagval enligt artikel 3 skall individuella anställningsavtal vara underkastade 

(a) lagen i det land där eller från vilket den anställde vid fullgörande av avtalet vanligtvis 
utför sitt arbete. Arbetstagarens sedvanliga arbetsplats anses inte ändras när arbetstagaren 
tillfälligtvis utför sitt arbete i ett annat land. Utförandet av arbete i ett annat land anses som 
tillfälligt om arbetstagaren förväntas återuppta sitt arbete i ursprungslandet efter att ha 
utfört sin uppgift i utlandet. Att ett nytt arbetsavtal sluts med den ursprunglige 
arbetsgivaren eller en arbetsgivare som tillhör samma koncern som den ursprunglige 
arbetsgivaren skall inte hindra att arbetstagaren tillfälligtvis utför sitt arbete i ett annat land. 

(b) lagen i den land där det företag som har anställt arbetstagaren är beläget, om 
arbetstagaren inte vanligtvis utför sitt arbete i eller från ett bestämt land eller om 
arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete i ett område som inte är underkastat nationell 
suveränitet. 

3. Den lag som anges i punkt 2 skall inte gälla, om det framgår av de samlade omständig-
heterna att arbetsavtalet har närmare anknytning till ett annat land. Avtalet skall i så fall vara 
underkastat lagen i det landet. 

Artikel 7  

Avtal som sluts av en mellanman 

1. I avsaknad av lagval enligt artikel 3 skall avtal mellan huvudmannen och mellanmannen 
vara underkastade lagen i det land där mellanmannen har sin vanliga vistelseort, om inte 
mellanmannen bedriver eller skall bedriva sin huvudsakliga verksamhet i det land där 
huvudmannen har sin vanliga vistelseort, i vilket fall lagen i det landet skall tillämpas. 

2. Det rättsförhållande som uppstår mellan huvudmannen och tredje man till följd av 
attmellanmannen har handlat inom ramen för sin behörighet, överskridit sin behörighet 
elleragerat utan behörighet, skall vara underkastat lagen i det land där mellanmannen hade 
sinvanliga vistelseort vid den tidpunkt då denne agerade. Emellertid tillämpas lagen i det 
land där mellanmannen har agerat om antingen den huvudman på vars vägnar 
mellanmannen har agerat eller tredje man har sin vanliga vistelseort i detta land eller om 
mellanmannen har handlat på börsen eller deltagit i en auktion. 
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3. Om huvudmannen eller tredje man skriftligen har utpekat den lag som skall tillämpas på 
det förhållande som avses i punkt 2 och motparten uttryckligen har godtagit detta, skall 
denna lag tillämpas utan hinder av bestämmelserna i den punkten. 

4. Den lag som anges i punkt 2 skall också tillämpas på förhållandet mellan mellanmannen 
och tredje man till följd av att mellanmannen har handlat inom ramen för sin behörighet, 
överskridit sin behörighet eller agerat utan behörighet 

Artikel 8 

Internationellt tvingande regler 

1. Internationellt tvingande regler är regler som ett land anser vara så avgörande för att 
upprätthålla sin politiska, sociala och ekonomiska struktur att landet kräver att de tillämpas 
vid alla situationer inom dess tillämpningsområde, oavsett vilken lag som skall tillämpas på 
avtalet enligt denna förordning. 

2. Bestämmelserna i denna förordning skall inte begränsa tillämpningen av tvingande regler 
i domstolslandet. 

3. Om situationen har nära anknytning till ett annat land än domstolslandet kan tvingande 
regler i det andra landet tillerkännas verkan. Vid bedömningen av om sådana tvingande 
regler skall tillerkännas verkan skall domstolen ta hänsyn till deras art och syfte liksom till 
följderna av att de tillämpas eller inte tillämpas för det mål som eftersträvas av de tvingande 
reglerna samt för parterna. 

Artikel 9 

Materiell giltighet 

1. Förekomsten och giltigheten av ett avtal eller en bestämmelse i ett avtal skall 
avgörasenligt den lag som skulle tillämpas enligt denna förordning, om avtalet eller 
bestämmelsen var giltig. 

2. En part kan dock åberopa lagen i det land där han har sin vanliga vistelseort för att få 
fastställt att han inte har samtyckt till avtalet eller avtalsbestämmelsen, om det framgår av 
omständigheterna att det inte skulle vara rimligt att avgöra verkan av hans uppträdande 
enligt den lag som anges i föregående punkt. 

Artikel 10 

Avtalets giltighet till formen 

1. Ett avtal är giltigt till formen om det uppfyller formkraven i den lag som enligt denna 
förordning gäller för avtalet, lagen i det land där en av parterna eller en mellanman befinner 
sig vid tidpunkten för avtalets ingående, eller lagen i det land där en av parterna har sin 
vanliga vistelseort vid samma tidpunkt. 

2. En ensidig rättshandling som avser ett existerande eller ett framtida avtal är giltig till 
formen, om den uppfyller formkraven i den lag som enligt denna förordning gäller för eller 
skulle gälla för avtalet, lagen i det land där rättshandlingen företogs, eller lagen i det land 
där den person som har upprättat handlingen hade sin vanliga vistelseort vid tidpunkten för 
upprättandet. 
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3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel skall inte tillämpas på avtal som 
omfattas av artikel 5. Giltigheten till formen av sådana avtal avgörs enligt lagen i det land 
där konsumenten har sin vanliga vistelseort. 

4. Oavsett punkterna 1-3 i denna artikel skall ett avtal som avser sakrätt i fast egendom eller 
nyttjanderätt till fast egendom vara underkastat sådana tvingande formkrav som ställs enligt 
lagen i det land där egendomen är belägen, om det enligt denna lag är fråga om tvingande 
regler i den mening som avses i artikel 8 i denna förordning. 

Artikel 11 

Den tillämpliga lagens räckvidd 

1. Den lag som är tillämplig på avtalet enligt denna förordning skall särskilt reglera 

(a) avtalets tolkning, 

(b) dess fullgörelse, 

(c) följderna vid avtalsbrott, däribland uppskattning av skada i den mån sådan uppskattning 
regleras av rättsregler, dock endast inom ramen för de befogenheter som tillkommer 
domstolen enligt dess processuella regler, 

(d) olika sätt att få förpliktelserna att upphöra, samt preskription och andra 
rättighetsförluster som följer av utgången av en frist, 

(e) följderna av avtalets ogiltighet. 

2. När det gäller sättet för fullgörelse och åtgärder med anledning av bristande fullgörelse 
skall hänsyn tas till lagen i det land där fullgörelsen äger rum. 

Artikel 12 

Bristande rättskapacitet och bristande rättslig handlingsförmåga 

När ett avtal har ingåtts mellan personer som befinner sig i samma land, kan en fysisk 
person som har rättskapacitet och rättshandlingsförmåga enligt lagen i det landet åberopa 
bristande rättskapacitet och bristande rättshandlingsförmåga enligt en annan lag, endast om 
den andra avtalsparten när avtalet ingicks kände till eller borde ha känt till denna brist. 

Artikel 13  

Överlåtelse av fordran och avtalsenlig subrogation 

1. Förpliktelserna mellan överlåtaren och förvärvaren respektive mellan huvudgäldenären 
och den som genom subrogation har trätt i dennes ställe, är underkastade den lag som 
enligt denna förordning är tillämplig på avtalet mellan dem. 

2. Den lag som är tillämplig på den överlåtna fordringen skall reglera fordringens 
överlåtbarhet, en förvärvares eller huvudgäldenärs förhållande till en gäldenär, de 
förutsättningar under vilka överlåtelsen eller subrogationen kan göras gällande mot 
gäldenären och frågan om en prestation av gäldenären befriar denne från sina förpliktelser. 

3. Frågan om överlåtelsen eller subrogationen kan göras gällande mot tredje man skall 
avgöras enligt lagen i det land där överlåtaren eller huvudgäldenären hade sin vanliga 
vistelseort vid tidpunkten för överlåtelsen eller överföringen. 
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Artikel 14  

Lagstadgad subrogation 

När en tredje man är skyldig att prestera till en borgenär, vars fordran bygger på ett avtal, 
skall denne tredje mans regressrätt mot gäldenären regleras av den lag som är tillämplig på 
den tredje mannens skyldighet att prestera. 

Artikel 15 

Flera gäldenärer 

Om en borgenär har fordringar mot flera gäldenärer som är solidariskt ansvariga och en av 
gäldenärerna redan har fullgjort förpliktelsen gentemot borgenären, skall denne gäldenärs 
regressrätt mot övriga gäldenärer regleras av den lag som gäller för denne gäldenärs 
förpliktelse gentemot borgenären. Om den lag som skall tillämpas på en gäldenärs 
förpliktelse gentemot borgenären innehåller regler för att skydda gäldenären mot att hållas 
ansvarig kan denne även åberopa dessa regler gentemot de övriga gäldenärerna. 

Artikel 16 

Tvungen kvittning 

1. Tvungen kvittning skall omfattas av den lag som gäller för den förpliktelse mot vilken 
kvittning åberopas. 

Artikel 17 

Bevisbördan m.m. 

1. Den lag som enligt denna förordning gäller för ett avtal skall tillämpas även i den mån 
den för avtalsrättsliga förhållanden uppställer rättsliga presumtioner eller fördelar 
bevisbördan. 

2. Bevisning om ett avtal eller en rättshandling får föras med varje slags bevismedel som 
godtas enligt lagen i domstolslandet eller enligt någon av de i artikel 10 angivna lagarna 
enligt vilka avtalet eller rättshandlingen har giltighet till formen, förutsatt att sådan 
bevisföring kan genomföras vid domstolen 

 

Kapitel III – Övriga bestämmelser 

Artikel 18 

Jämställande med vanlig vistelseort 

1. Vid tillämpning av denna förordning skall ett bolag, en förening eller en annan juridisk 
person anses ha sin vanliga vistelseort där huvudkontoret är beläget. Om avtalet ingås i 
samband med verksamheten vid en filial, agentur eller annat verksamhetsställe eller om 
prestationen skall fullgöras från ett sådant verksamhetsställe skall dock det 
verksamhetsstället anses som vanlig vistelseort. 

2. Vid tillämpning av denna förordning gäller att om avtalet ingås som ett led i en fysisk 
persons affärsverksamhet eller yrkesverksamhet skall personens affärsställe anses som den 
vanliga vistelseorten. 
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Artikel 19 

Återförvisning är utesluten 

När denna förordning föreskriver att lagen i ett visst land skall tillämpas, avses gällande 
materiella rättsregler i det landet, med undantag för landets internationellt privaträttsliga 
regler. 

Artikel 20  

Grunderna för domstolslandets rättsordning 

Tillämpning av en bestämmelse i den lag som anvisas i denna förordning får vägras endast 
om en sådan tillämpning är uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets 
rättsordning. 

Artikel 21 

Stater med mer än en rättsordning 

När en stat omfattar flera territoriella enheter som var och en har sina egna rättsregler i 
fråga om avtalsförpliktelser skall varje sådan enhet anses som ett land vid fastställandet av 
den lag som skall tillämpas enligt denna förordning. 

Artikel 22 

Förhållandet till andra gemenskapsrättsliga bestämmelser 

Denna förordning skall inte inverka på tillämpningen eller antagandet av rättsakter 
utfärdade av Europeiska gemenskapernas institutioner som 

(a) på särskilda områden fastställer lagvalsregler för avtalsförpliktelser; en förteckning över 
sådana gällande rättsakter finns i bilaga 1, 

(b) fastställer regler för avtalsförpliktelser och som, enligt parternas önskan, skall tillämpas i 
de fall då ett val skall göras mellan lagarna i olika länder, 

(c) fastställer regler som är avsedda att främja den inre marknadens goda funktion, i den 
mån dessa regler inte kan tillämpas tillsammans med den lag som skall tillämpas enligt de 
internationellt privaträttsliga reglerna. 

Artikel 23 

Förhållandet till gällande internationella konventioner 

1. Medlemsstaterna skall, senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande, till 
kommissionen överlämna en förteckning över de multilaterala konventioner som på 
särskilda områden reglerar lagvalsregler för sådana avtalsförpliktelser som de är parter i. 
Kommissionen skall offentliggöra förteckningen i Europeiska unionens officiella tidning senast 
sex månader efter mottagandet.  

Medlemsstaterna skall sedan underrätta kommissionen om alla uppsägningar av 
sådanakonventioner; kommissionen skall offentliggöra uppsägningarna i Europeiska unionens 
officiella tidning senast sex månader efter mottagandet. 

2. Denna förordning skall inte påverka tillämpningen av de konventioner som avses i 
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punkt 1. Om alla omständigheter av betydelse har anknytning till en eller flera 
medlemsstater när avtalet ingås skall denna förordning ha företräde framför följande 
konventioner: 

- Konvention av den 15 juni 1955 om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa 
saker. 

- Konvention av den 14 mars 1978 om tillämplig lag på agenturavtal och fullmakt. 

3. Denna förordning skall också ha företräde framför de bilaterala internationella 
konventioner mellan medlemsstater som anges i bilaga II, i den mån de rör områden som 
omfattas av denna förordning. 

 

Kapitel IV – Slutbestämmelser 

Artikel 24 

Ikraftträdande och tillämpning 

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning. 

Denna förordning skall tillämpas från och med [1 år från ikraftträdandet]. 

Den skall tillämpas på avtalsförpliktelser som uppstår efter det att den har börjat tillämpas. 
Den skall dock tillämpas på avtalsförpliktelser som uppstått innan förordningen började 
tillämpas när bestämmelserna i förordningen innebär att man tillämpar samma lag som den 
som skulle ha varit tillämplig enligt Romkonventionen från 1980. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

 

Bilaga 1: Förteckning över de rättsakter som avses i artikel 22 a 

– Direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en 
medlemsstats territorium (direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993) 

– Direktiv om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
(direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996) 

– Andra direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring (direktiv 88/357/EEG av 
den 22 juni 1988 i dess ändrade lydelse enligt direktiven 92/49/EEG och 2002/13/EG). 

– Andra livförsäkringsdirektivet (direktiv 90/619/EEG av den 8 november 1990 i dess 
ändrade lydelse enligt direktiv 92/96/EEG och 2002/12/EG). 

 


