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Sammanfattning 

Avtal med internationell karaktär är idag vanligt förekommande, då handel inte enbart sker 

inom ett lands gränser. En fråga som oftast aktualiseras när tvist uppkommer mellan parter 

i ett internationellt avtalsförhållande är vilken lag som ska tillämpas. För att lösa tvisten och 

lagvalsfrågan, finns olika tvistlösningsalternativ, bl.a. tvistlösning vid allmän domstol där 

lagvalsfrågan avgörs med tillämpning av den s.k. Rom I-förordningen, eller tvistlösning ge-

nom internationellt kommersiellt skiljeförfarande. Vid båda dessa alternativ är principen 

om partsautonomi en viktig hörnsten. Principen innebär att parterna själva kan avtala om 

vilken lag de vill ska tillämpas på avtalet.  

Vid införandet av Rom I-förordningen utvidgades principen om partsautonomi, från dess 

tidigare utformning i Romkonventionen, till att även innebära en möjlighet för parterna att 

välja icke-statliga regler. Denna utvidgning motiverades bl.a. av att detta var möjligt för par-

ter som valde internationellt skiljeförfarande som tvistlösningsalternativ. Frågan som då 

uppkommer är varför denna utvidgning av principen gjordes, och framförallt varför man 

motiverade utvidgningen genom att jämföra med principens utformning i internationellt 

skiljeförfarande. Dessa två tvistlösningsalternativ påvisar stora olikheter, där skiljeförfaran-

det karakteriseras av att parterna har den övervägande bestämmanderätten av hur förfaran-

det ska gå tillväga och vilken lag som ska tillämpas. Partsautonomin inom internationellt 

skiljeförfarande är i stort sett obegränsad, medan det i Rom I-förordningen ställs upp be-

gränsningar som gör att parternas lagval kan frångås. 

Utformningen av partsautonomin i Rom I-förordningen får anses strida mot den förutse-

barhet som principen och förordningen har till syfte att uppnå, och den utformning av 

principen som hämtades från skiljeförfarandets utformning, är därför inte ändamålsenlig. 
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Abstract 

Cross-border agreements are more common today, since it’s not unusual that a contract is 

entered into by parties resident in different states. A question that often occurs when a dis-

pute arises between parties to an international contract is which law that is to be applied. In 

order to resolve the dispute and determine the applicable law there are various options, for 

example resolving the dispute before a general court where the applicable law is determined 

by the provisions of the Rome I Regulation, or by settling the dispute by international 

commercial arbitration. In both cases, the principle of party autonomy is an important cor-

nerstone. The principle allows the parties to an international contract to determine the ap-

plicable law.  

The principle, which was acknowledged already in the Rome Conventionen, was widened 

when the Rome Convention was replaced by the Rome I Regulation. Parties were given an 

additional possibility to choose non-state rules to govern the contract. This was motivated 

by the fact that the possibility to choose non-state rules was acknowledged in international 

arbitration. The question that arises is why the principle was widened, and why this was jus-

tified by a comparison of the design of the principle in international arbitration. There are 

notable differences between these two alternatives of resolving a dispute, where the princi-

ple of party autonomy in international arbitration is basically unrestricted, while the same 

principle in the Rome I Regulation is subject to restrictions that might result in another ap-

plicable law than the one chosen by the parties.  

The design of the principle in the Rome I Regulation is in contrary to the purpose of the 

principle and the Regulation, since the restrictions makes it more difficult for the parties to 

predict the applicable law. The design of the principle, which was effected by the design of 

the principle in international arbitration, is therefore not considered as appropriate. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Avtal med internationell anknytning blir allt vanligare, då handel idag inte enbart sker inom 

ett lands gränser. Många avtal och andra rättsförhållanden har därför oftast juridisk anknyt-

ning till fler än ett land.1 Detta medför att vissa frågor aktualiseras, exempelvis hur en even-

tuell tvist ska lösas mellan parter i ett internationellt rättsförhållande, och då framförallt vil-

ket lands lag som ska tillämpas för att lösa den uppkomna tvisten. Dessa frågor besvaras 

med hjälp av den privat- och processrättsliga regleringen.2 

I de flesta fall avgörs tvister genom förlikning där parterna tillsammans kommer fram till en 

lösning på problemet.3 I de fall då parterna inte kan förlikas om saken finns det flera olika 

tvistlösningsalternativ. Ett av dessa alternativ är att lösa tvisten genom rättegång vid allmän 

domstol.4 Då parterna väljer denna tvistlösningsform bestäms tillämplig lag på ett interna-

tionellt rättsförhållande i huvudsak enligt reglerna i 1980 års Romkonvention om tillämplig 

lag på avtalsförpliktelser5 (Romkonventionen) och Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom 

I-förordningen), som är tillämpliga mellan EU:s medlemsstater.6 Ett annat alternativ till 

tvistlösning är att parterna avtalar om att tvisten ska lösas genom internationellt skiljeförfa-

rande.7  

Vid båda dessa alternativ är principen om partsautonomi en viktig hörnsten vid fastställan-

det av vilken lag som ska tillämpas på den uppkomna tvisten.8 Principen innebär att parter-

na själva kan avtala om vilken lag de vill ska tillämpas på deras rättsförhållande, och därmed 

                                                 
1 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 125. 

2 A.st.  

3 Kvart, Johan och Olsson, Bengt, Tvistlösning genom skiljeförfarande – en handledning till lagen om skiljeförfarande, s. 
29. 

4 A.st. 

5 OJ C 027, 26/01/1998. 

6 Se artikel 1 och 28 Romkonventionen. Se även artikel 1 Rom I-förordningen. 

7 Kvart, Johan och Olsson, Bengt, Tvistlösning genom skiljeförfarande – en handledning till lagen om skiljeförfarande, s. 
31. 

8 Hobér, Kaj, International commercial arbitration in Sweden, s. 39. Se även KOM(2005) 650 slutlig, Förslag till Euro-
paparlamentets och Rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), s. 5. 
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till viss del själva styra över rättsförhållandet dem emellan.9 Partsautonomin är kanske mest 

framträdande inom internationellt skiljeförfarande, där parterna har en långtgående möjlig-

het att reglera hur det rättsliga förhållandet ska behandlas och vilken lag som ska tilläm-

pas.10   

Romkonventionen ersattes år 2009 av Rom I-förordningen i syfte att omvandla konventio-

nen till ett gemenskapsinstrument och i samband därmed även revidera vissa bestämmelser 

i konventionen och göra dem tydligare.11 I samband med ändringen utvidgades principen 

om partsautonomi, och parterna gavs möjlighet att inte bara välja nationell lag som tillämp-

lig lag på avtalet, utan även icke-statliga regler och regelverk såsom UNIDROIT principles 

of International Commercial Contract, fortsättningsvis benämnt UNIDROIT-principerna, 

för avtal inom internationell handel, och Principles of European Contract Law, fortsätt-

ningsvis PECL.12 Detta motiverades bl.a. av att möjligheten att välja icke-statliga regler är 

tillåten inom ramen för partsautonomi vid internationellt kommersiellt skiljeförfarande.13 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att granska och analysera huruvida tillämpningen av den inter-

nationella privaträtten i skiljeförfaranden gällande partsautonomi har påverkat synen på hur 

partsautonomin inom Rom I-förordningen ska regleras, och i sådana fall hur och varför. 

Uppsatsen kommer vidare belysas ur ett liberalt perspektiv.14  

Framställningen i uppsatsen avgränsas till att endast behandla partsautonomin inom inter-

nationellt kommersiellt skiljeförfarande och inom Romkonventionen och Rom I-

förordningen, där fokus läggs på avtal mellan kommersiella verksamheter. Vidare avgränsas 

framställningen till att enbart behandla valet av den tillämpliga lagen på avtalet, lex contractus, 

till följd av parternas val. Således kommer inte parternas val av tillämplig lag på själva skilje-

förfarandet, lex arbitri, att behandlas. Utöver detta kommer uppsatsen endast behandla lag-

                                                 
9 Nygh, Peter, Autonomy in international contracts, s. 1. 

10 Se nedan rubrik 3.2. 

11 KOM(2005) 650 slutlig, s. 3. 

12 A.a. s. 5. 

13 KOM(2002) 654 slutlig, Grönbok om omvandling av 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser 
till ett gemenskapsinstrument och dess revidering i samband därmed, s. 23. 

14 Med ett liberalt perspektiv i detta sammanhang menas parternas rätt till ekonomiskt självbestämmande och 
friheten att själva utforma sina rättsliga förhållanden.   
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val från parternas sida. De eventuella konsekvenser som följer av att parterna inte själva av-

talat om tillämplig lag kommer således endast utredas i den mån det är av betydelse för 

framställningen. Slutligen kommer inte någon mer ingående redogörelse att ges vad gäller 

innebörden av de olika icke-statliga reglerna som nämns i uppsatsen, då uppsatsens fokus 

inte ligger på den materiella prövning som ett val av dessa icke-statliga regler föranleder, 

varför det således är irrelevant att förklara innebörden av dessa.  

1.3 Metod och material 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i principen om partsautonomi och behandlar princi-

pen sett utifrån två olika tvistlösningsalternativ. En deskriptiv metod15 används för att re-

dogöra för den grundläggande information som behövs för förståelse av framställningens 

djupare delar. En problemorienterad metod16 används avslutningsvis för framställningens 

analytiska delar, då en granskning görs av partsautonomin inom de båda tvistlösningsalter-

nativen för att sedan jämföra denna företeelse inom de båda områdena.  

Då denna framställning behandlas utifrån två olika tvistlösningsalternativ, används följaktli-

gen olika rättskällor inom dessa alternativs respektive områden. Inledningsvis studeras 

partsautonomin utifrån Romkonventionen och Rom I-förordningen. Bestämmelserna i 

dessa rättskällor används i första hand för att redogöra för principen om partsautonomi. 

För att mer ingående tolka och förstå syftet med Romkonventionens bestämmelser an-

vänds den utarbetade officiella kommentaren till konventionen, den s.k. Giuliano/Lagarde-

rapporten.17 För att förstå och redogöra för syftet med Rom I-förordningens utfärdande 

används ingressen till förordningen, då denna i viss mån kan fylla en funktion motsvarande 

svenska lagförarbeten.18 Vidare används kommissionens förslagstext i form av KOM-

dokument för att förstå bakgrunden till ändringen och omvandlingen av Romkonventionen 

                                                 
15 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 66. Enligt Sandgren är en deskription nödvändig, då 

ett material först måste beskrivas för att sedan kunna analyseras.  

16 Se Westberg, Peter, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, i Festskrift 
till Per Olof Bolding, s. 421-446. Westberg framhåller att vid en problemorienterad metod används en faktisk 
företeelse som undersökningsföremål och, till skillnad från en regelorienterad metod där en rent deskriptiv 
och analytisk uttolkning görs av gällande rätt, är inte syftet att enbart juridiskttekniskt uttolka en gällande 
rättsregel som reglerar den valda företeelsen, utan andra infallsvinklar på problematiken sätts i fokus. Det 
kan i den problemorienterade metoden exempelvis vara fråga om en jämförelse mellan olika regleringssy-
stem.  

17 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano and Paul 
Lagarde, OJ C 282. 

18 Bernitz, Ulf m.fl., Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 72. 
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till Rom I-förordningen. KOM-dokumenten fyller i viss mån en funktion liknande en 

svensk SOU.19 Utöver dessa källor finns det även ett intresse av att använda yttranden, be-

tänkanden och ståndpunkter som utfärdats av kommissionen och rådet, trots att dessa inte 

utgör bindande rättsakter,20 för att ytterligare förstå resonemanget och bakgrunden till de 

gjorde förslagen och ändringarna. Doktrin används för att ge ytterligare förståelse för övri-

ga rättskällor.  

Vad gäller framställningen av partsautonomin vid internationellt kommersiellt skiljeförfa-

rande används i denna del av uppsatsen i huvudsak sekundärkällor i form av doktrin, då det 

inte finns enhetliga regler för detta område som tillämpas lika för alla länder, till skillnad 

från Romkonventionen och Rom I-förordningen som regleras på EU-nivå. Jag tar mig där-

för friheten att lita på författarnas kunskap på detta område. I viss mån kommer exempel 

på principens utformning och tillämpning att ges med stöd av UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration, den s.k. modellagen, och Arbitration Rules of the 

Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, fortsättningsvis benämnt 

SCC-reglerna, då dessa är två centrala regelverk för internationellt skiljeförfarande. Dessa 

källor används dock endast exemplifierande.  

Praxis på de båda områdena vad gäller tolkningen av principen om partsautonomi är 

knapphändig. Detta torde dock kunna förklaras av att Rom I-förordningen inte tillämpades 

förrän år 200921 och har följaktligen inte varit föremål för någon vidare tolkning ännu. För-

klaringen till den bristande praxis vad gäller partsautonomi inom internationellt skiljeförfa-

rande torde vara att skiljeförfarandet inte är offentligt, och rättsfall publiceras nödvändigt-

vis inte i samma utsträckning som vid allmän domstol. I den mån praxis används i fram-

ställningen görs det för att exemplifiera och för att stödja övriga påståenden, och är inte 

tänkt att på något sätt vara uttömmande eller ge något uttömmande svar.  

Vidare ska några terminologiska förtydliganden göras. Begreppet ”icke-statliga regler” an-

vänds genomgående i uppsatsen och avser att utgöra ett samlat begrepp för internationella 

konventioner, lex mercatoria eller privat utarbetade regelverk, såsom UNIDROIT-

principerna och PECL. I de fall endast en viss princip eller ett visst regelverk avses kom-

mer namnet på principen eller regelverket att skrivas ut. Romkonventionen och Rom I-

                                                 
19 Bernitz, Ulf m.fl., Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 83. 

20 A.a. s. 65. 

21 Se artikel 29 i Rom I-förordningen. 
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förordningen kommer fortsättningsvis att benämnas under det samlade begreppet ”Rom-

instrument”, och i de fall endast den ena av instrumenten avses kommer det fullständiga 

namnet att anges. Kursivering görs för att utmärka och lägga tyngd på vissa ord i den lö-

pande texten. Vidare används kursivering för att utmärka vissa latinska eller andra utländs-

ka termer, samt vid citering.  
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2 Partsautonomi i Rom-instrumenten 

2.1 Inledning 

När tvist uppkommer med anledning av ett avtal som har internationell anknytning kan det 

uppstå osäkerhet om vilken lag som ska tillämpas för att lösa tvisten.22 Det är inte helt 

självklart att ett avtal mellan en svensk och en utländsk part ska vara underkastad svensk 

lag av den anledningen att svensk domstol är behörig att döma tvisten. Om avtalet har in-

ternationell anknytning kan annan, utländsk lag lika väl vara tillämplig.23  

Vilket lands lag som ska tillämpas på ett gränsöverskridande rättsförhållande avgörs av s.k. 

lagvalsregler. Lagvalsreglerna har till uppgift att ange rättsordningen i en viss stat som till-

lämplig på den uppkomna tvisten. Lagvalsreglerna löser dock inte tvisten i sig, utan faststäl-

ler endast enligt vilket lands lag tvisten ska lösas.24 Den tillämpliga lagen reglerar därefter 

bland annat hur avtalet ska tolkas och vilka eventuella följder som kan påkallas vid avtals-

brott. Inom EU består lagvalsreglerna av 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för av-

talsförpliktelser (Romkonventionen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).25  

2.2 Omvandling av Romkonventionen till en förordning 

Romkonventionen arbetades fram som ett led i att harmonisera den internationella privat-

rätten för att uppnå målet om att skapa en verklig inre marknad inom EU, genom att skapa 

enhetliga lagvalsregler för avtalsförpliktelser.26 Konventionen trädde i kraft den 1 april 1991 

och gäller numera i samtliga EU:s medlemsstater.27 Syftet med konventionen var att elimi-

nera de skillnader som fanns mellan medlemsstaternas lagvalsregler, särskilt inom avtalsrät-

tens område.28 Romkonventionens bestämmelser införlivades med svensk rätt genom in-

                                                 
22 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 251. 

23 A.a. s. 26. 

24 A.a. s. 26. 

25 A.a. s. 251 f. 

26 Linton, Marie, Romkonventionen och befraktningsavtal – ett första rättsfall, i Särtryck ur juridisk tidskrift nr 1 2010-11 
s. 130-140, se s. 131. 

27 A.a. s. 130 f. 

28 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano and Paul 
Lagarde, OJ C 282, s. 1. 
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korporering, vilket skedde genom lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, 

som trädde i kraft i Sverige den 1 juli 1998.29  

Romkonventionen har sedan den 17 december 2009 ersatts av Rom I-förordningen.30 Syf-

tet med att omvandla konventionen till ett gemenskapsinstrument i form av en förordning 

var inte att skapa ett nytt regelverk, utan att omvandla konventionen till ett gemenskapsin-

strument och i samband därmed även revidera vissa bestämmelser i konventionen och göra 

dem tydligare.31 Omvandlingen motiverades med att lagstiftningsarbetet på gemenskapsnivå 

inom den internationella privaträtten skulle bli mer enhetlig.32 En omvandling av Romkon-

ventionen till ett gemenskapsinstrument skulle dessutom underlätta tillämpningen av enhet-

liga lagvalsregler i nya medlemsstater, då man skulle undvika fördröjning av tillämpning av 

dessa regler i medlemsländerna på grund av kravet på ratificering.33 I egenskap av förord-

ning är Rom I-förordningen direkt tillämplig i Sverige, och genom valet av förordnings-

form har EU-domstolen den slutliga beslutanderätten över hur bestämmelserna ska tol-

kas.34 Införandet av Rom I-förordningen innebar dock inte att Romkonventionens betydel-

se upphörde helt, då Rom I-förordningen endast tillämpas på avtal ingångna efter den 17 

december 2009.35 Romkonventionen tillämpas således fortfarande på avtal som har ingåtts 

före den 17 december 2009.36 

 

 

                                                 
29 Pålsson, Lennart, Romkonventionen – tillämplig lag för avtalsförpliktelser, s. 19. 

30 Linton, Marie, Romkonventionen och befraktningsavtal – ett första rättsfall, i Särtryck ur juridisk tidskrift nr 1 2010-11 
s. 130-140, se s. 132. 

31 KOM(2005) 650 slutlig, s. 3. 

32 KOM(2002) 654 slutlig, s. 13. 

33 A.a. s. 15. 

34 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 252. 

35 Artikel 28 Rom I-förordningen. 

36 Linton, Marie, Romkonventionen och befraktningsavtal – ett första rättsfall, i Särtryck ur juridisk tidskrift nr 1 2010-11 
s. 130-140, se s. 131. 
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2.3 Principen om partsautonomi 

Principen om partsautonomi är en viktig hörnsten inom den internationella privaträtten 

som erkänns i både Romkonventionen och Rom I-förordningen.37 Principen har funnits 

länge, och erkändes bl.a. i fransk rättspraxis så tidigt som år 1910.38 Att principen således 

erkändes vid framtagandet av Romkonventionen kom inte direkt som någon överraskning, 

då principen bekräftar något som sedan länge uttryckts inom den internationella privaträt-

ten.39 Även i svensk rättspraxis är principen sedan länge vedertagen,40 och idag åtnjuter 

partsautonomin en universell acceptans.41  

Parternas möjlighet att välja den tillämpliga lagen på avtalet motiveras främst av två skäl. 

För det första bidrar denna möjlighet till förutsebarhet och ger parterna säkerheten av att 

veta vilken den tillämpliga lagen på avtalet är, och därmed vilken lag som ska avgöra en 

eventuell tvist mellan parterna.42 Behovet av förutsebarhet och säkerhet är särskilt påtagligt 

när det är fråga om ett internationellt avtal, då flera lagar kan göra anspråk på att vara till-

lämpliga på avtalet. Parterna måste därför ha en möjlighet att förhindra en sådan osäkerhet 

genom att själva kunna välja den tillämpliga lagen.43  

Partsautonomin motiveras dessutom av den avtalsfrihet som oftast råder inom den natio-

nella avtalsrätten, där parterna är fria att själva välja sina avtalsvillkor och utforma avtalet 

efter eget tycke.44 En möjlighet att dessutom kunna välja tillämplig lag som sedan ska gälla 

för detta avtal torde således vara en självklar och rimlig utvidgning till denna avtalsfrihet.45 

                                                 
37 Artikel 3.1 Rom-instrumenten. Se även EU-domstolens dom i mål C-339/89 av den 24 januari 1991, 

Alsthom Atlantique SA v. Compagnie de Construction Mécanique SA, där EU-domstolen framförde att principen 
om partsautonomi har stor betydelse för den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och personer inom 
EU. 

38 American Trading Co v. Quebec Steamship Co Ltd, Cour de Cassation, 5 december 1910. Nygh, Peter, Autonomy 
in international contracts, s. 9. 

39 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano and Paul 
Lagarde, OJ C 282, s. 10. 

40 Se bl.a. NJA 1937 s. 1, NJA 1937 s. 17, NJA 1941 s. 350 och NJA 1956 s. 150. Pålsson, Lennart, Romkonven-
tionen – tillämplig lag för avtalsförpliktelser, s. 43. 

41 Nygh, Peter, Autonomy in international contracts, s. 13. 

42 Clarkson, C. M. V. och Hill, Jonathan, The conflict of laws, s. 230. 

43 Nygh, Peter, Autonomy in international contracts, s. 2 f. 

44 Clarkson, C. M. V. och Hill, Jonathan, The conflict of laws, s. 230. 

45 A.a. s. 230 f. 
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2.4 Partsautonomi i Romkonventionen och möjligheten att 

välja icke-statliga regler och regelverk 

Principen om partsautonomi kommer i Romkonventionen till uttryck i artikel 3.1. Bestäm-

melsens första mening lyder: ”På ett avtal tillämpas den lag som parterna har valt.” Hur man ska 

tolka ordet lag har varit föremål för många diskussioner, där det diskuterats huruvida par-

terna har möjlighet att välja icke-statliga regler att tillämpas på avtalet, eller om ordet lag en-

dast ska förstås som en möjlighet att välja nationell lagstiftning som tillämplig lag. Vissa fö-

respråkar att en tolkning av ordalydelsen i konventionens artikel 3 ger vid handen att det 

enbart är en nationell lag som får väljas av parterna som tillämplig lag på avtalet, då icke-

statliga regler inte nämns överhuvudtaget i konventionen.46 Denna slutsats kan dessutom 

dras då varken konventionens övriga bestämmelser eller Giuliano/Lagarde-rapporten ger 

någon vägledning eller anledning till en annan tolkning.47 Den generella uppfattningen i 

doktrinen är även den att konventionen begränsar lagvalet till enbart nationell lag, och ute-

sluter således icke-statliga regler och regelverk.48  

2.5 Partsautonomi i Rom I-förordningen 

2.5.1 Partsautonomin och dess begränsningar 

Likt Romkonventionen utgår även Rom I-förordningen från principen om partsautonomi. 

Av förslaget till förordningen framhålls att ”[p]arternas frihet att välja tillämplig lag bör utgöra 

grunden för systemet av lagvalsregler för avtalsförpliktelser”.49 

Parternas möjlighet att själva välja tillämplig lag på avtalet regleras i artikel 3 i Rom I-

förordningen. Av artikel 3.1 framgår att den tillämpliga lagen på ett avtal är den lag som 

parterna har valt. Trots att förordningen tillåter partsautonomi, och att förordningen även 

framhåller att principen bör utgöra grunden för systemet av lagvalsregler för avtalsförplik-

telser, finns vissa begränsningar på parternas möjlighet att välja tillämplig lag på avtalet. 

                                                 
46 Se exempelvis Boele-Woelki, Katharina, Principles and Private International Law, i Uniform Law Review 1996-4 s. 

652-678, se s. 664. 

47 Jämför Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano and 
Paul Lagarde, OJ C 282. 

48 Se bl.a. Plender, Richard och Wilderspin, Michael, The European private international law of obligations, s. 136 f, 
Pålsson, Lennart, Romkonventionen – tillämplig lag för avtalsförpliktelser, s. 44 samt Briggs, Adrian, The Conflict of 
Laws, s. 166. 

49 KOM(2005) 650 slutlig, s. 11. 



  

 
10 

Dessa begränsningar har bland annat motiverats av att det måste finnas en balans mellan 

den tillämpliga lagen och det legitima intresset hos de länder vars lag inte blir tillämplig på 

avtalet.50 Därav kan det anses motiverat att den av parterna valda lagen får lämna företräde 

till ett annat lands lag som kan ha ett rättsligt intresse av hur tvisten ska lösas.51 Begräns-

ningarna av partsautonomin utgörs således av tvingande regler i en rättsordning, och så kal-

lat ordre public-förbehåll.  

2.5.1.1 Tvingande regler 

Med tvingande regler enligt Rom I-förordningen förstås sådana regler i ett lands rättsord-

ning som inte kan avtalas bort.52 Artikel 3.3 och 3.4 tar sikte på sådana situationer där alla 

omständigheter av betydelse föreligger i ett annat land eller en annan medlemsstat än i det 

land vars lag har valts, och begränsar partsautonomin genom att parternas lagval inte får 

hindra tillämpningen av sådana lagregler i det andra landet som inte kan avtalas bort.53 Be-

stämmelserna medför således att parterna genom materialrättslig partshänvisning endast 

kan frångå de dispositiva reglerna i den lagen som skulle ha varit tillämplig om parterna inte 

avtalat om annan tillämplig lag.54  

Artikel 3.4 skiljer sig något från artikel 3.3 i den bemärkelsen att artikel 3.4 har för avsikt att 

förhindra kringgående av tvingande regler inom EU-rätten.55 Bestämmelsen tar sikte på si-

tuationer där alla omständigheter av betydelse vid tidpunkten för parternas lagval har an-

knytning till en medlemsstat, men då en lag i en icke-medlemsstat har valts.56 I en sådan si-

tuation får parternas val av en icke-medlemsstats lag inte hindra tillämpningen av sådana 

regler inom EU-rätten som inte kan avtalas bort.57  

                                                 
50 Clarksson, C.M.V. och Hill, Jonathan, The Conflict of Laws, s. 231. 

51 A.st.  

52 Se artiklarna 3.3, 3.4, 6.2 och 8.1 Rom I-förordningen. Artikel 6.2 och 8.1 kommer dock inte behandlas 
närmare, då dessa bestämmelser syftar till att skydda svagare parter i ett avtalsförhållande (konsument i arti-
kel 6.2 och arbetstagare i artikel 8.1). En redogörelse för dessa artiklar faller utanför uppsatsens syfte, då det 
i dessa fall inte är fråga om avtal mellan kommersiella verksamheter.   

53 Plender, Richard och Wilderspin, Michael, The European Private International Law of Obligations, s. 159. 

54 Bogdan, Michael, Den nya Rom I-förordningen, i Tidsskrift for Rettsvitenskap 4-5/2008 s. 442-465, se s. 450. 

55 A.a. s. 450 f. 

56 Belohlávek, Alexander J, Rome Convention – Rome I Regulation, s. 708. 

57 Bogdan, Michael, Den nya Rom I-förordningen, i Tidsskrift for Rettsvitenskap 4-5/2008 s. 442-465, se s. 451. 
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2.5.1.2 Internationellt tvingande regler och ordre public 

Det ska redan inledningsvis uppmärksammas det gränsdragningsproblem som råder om 

vad som ska anses utgöra internationellt tvingande regler och ordre public.58 Det är ett minst 

sagt snårigt område, och någon mer ingående beskrivning av dessa regler och skillnaden 

dem emellan kommer således inte göras. Denna del av framställningen är endast tänkt att 

presentera den nödvändiga information som behövs för att läsaren ska få en helhetsbild av 

de begränsningar som finns inom partsautonomin. 

Av ingressen till Rom I-förordningen framgår att för att skydda allmänintresset bör med-

lemsstaternas domstolar i vissa undantagsfall få möjlighet att tillämpa undantag vad gäller 

den tillämpliga lagen på avtalet genom att åberopa grunderna för rättsordningen och inter-

nationellt tvingande regler.59 Vad som avses med internationellt tvingande regler framgår av 

artikel 9, där det stadgas att internationellt tvingande regler är sådana bestämmelser som ett 

land anser vara så viktiga att de alltid ska tillämpas oavsett vilken lag som annars skulle till-

lämpas på avtalet. Det kan vara regler som ett land anser vara avgörande för att skydda all-

mänintressen, t.ex. den politiska, sociala och ekonomiska strukturen i landet.60 Principen 

om partsautonomi får således inte begränsa tillämpningen av sådana internationellt tving-

ande regler i domstolslandet.61 Det är dock inte förordningen i sig som avgör vilka dessa in-

ternationellt tvingande regler är, utan varje nationell rättsordning har själv att avgöra huru-

vida en viss bestämmelse utgör en internationellt tvingande regel.62  

Ett lagval från parternas sida får inte heller strida mot så kallad ordre public, eller allmän ord-

ning som är den svenska översättningen, enligt artikel 21 i förordningen. Att lagvalet inte 

får strida mot ordre public innebär att en bestämmelse i en utländsk lag inte får tillämpas om 

tillämpningen skulle vara uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen i dom-

stolslandet.63 Vad som utgör ett ordre public-förbehåll i en stat avgörs, likt internationellt 

                                                 
58 Clarkson, C. M. V. och Hill, Jonathan, The Conflict of Laws, s. 238.  

59 Beaktandesats 37 i ingressen till förordningen. 

60 KOM(2002) 654 slutlig, s. 34. 

61 Artikel 9.2 Rom I-förordningen.  

62 Bogdan, Michael, Concise Introduction to EU Private International Law, s. 134. 

63 Bogdan, Michael, Svensk Internationell privat- och processrätt, s. 76 f. 
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tvingande regler, av varje nationell rättsordning för sig.64 Däremot bör ett ordre public-

förbehåll ha en mycket begränsad räckvidd.65 

2.5.2 I vilken utsträckning icke-statliga regler och regelverk kan väljas 

inom partsautonomin 

Inför omvandlingen av Romkonventionen till en förordning påbörjades diskussionen om 

huruvida en direkt partshänvisning till en internationell konvention eller till allmänt erkända 

rättsgrundsatser borde tillåtas.66 Diskussionen har sin grund i att det blir allt vanligare att 

parterna hänvisar till en internationell konvention eller till internationell handelssedvänja, 

till allmänt erkända rättsgrundsatser eller till UNIDROIT-principerna, istället för att välja 

en nationell lag som tillämplig lag på avtalet.67 I praxis har detta yppat sig bland annat vid 

nederländsk domstol, där det vid två tillfällen har varit tillåtet för parterna att välja Wien-

konventionen av den 11 april 1980 som tillämplig på avtalet, trots att det handlade om ett 

fall där Wienkonventionen egentligen inte skulle ha varit tillämplig enligt nederländska lag-

valsregler.68 

Enligt EU-kommissionen torde det inte ha varit någon avsikt från Romkonventionens 

upphovsmän att en partshänvisning till sådana icke-statliga regler och regelverk skulle om-

fattas av artikel 3 i Romkonventionen, utan avsikten var att parterna skulle hänvisa till en 

statlig rättsordning.69 

Även i doktrin utgör den allmänna uppfattningen att parternas hänvisning till icke-statliga 

regler inte är tillåten. Motiveringen till detta är att icke-statliga regler inte utgör ett sam-

manhängande och komplett regelverk.70 Dock menar vissa att det borde vara tillåtet för 

parterna att välja icke-statliga regler, då det saknas anledning att förbjuda statliga domstolar 

att tillämpa regler som det i många andra länder redan är tillåtet för skiljemän att tillämpa.71 

                                                 
64 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 80. 

65 Clarkson, C. M. V. och Hill, Jonathan, The Conflict of Laws, s. 237. 

66 KOM(2002) 654 slutlig, s. 23. 

67 A.st. 

68 Se KOM(2002) 654 slutlig, s. 23, där man hänvisar till avgörandena i Hoge Raad, 26.5.1989, NJ 1992.105 
och 5.1.2001, NJ 2001.391. 

69 A.st.  

70 A.st.  

71 A.st.  
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Denna uppfattning delas bl.a. av den tyska professorn Katharina Boele-Woelki, då hon fö-

respråkat att en framtida ändring av Romkonventionens artikel 3 ska tillåta att parterna väl-

jer icke-statliga regler att tillämpas på avtalet.72 Boele-Woelki hävdar att det är förståeligt att 

man som lagstiftare inom EU är motvillig att gå så långt som att tillåta domare i nationell 

domstol att tillämpa icke-statliga regler i avsaknad av parternas lagval. Däremot är det 

önskvärt att fullt ut inkorporera partsautonomin och ge näringslivet inom EU samma grad 

av frihet att välja tillämplig lag på avtalet som erkänns i internationellt skiljeförfarande. 

Följaktligen borde det vara möjligt för parter åtminstone i kommersiella avtal att välja icke-

statliga regler att tillämpas på avtalet.73  

Professor Ole Lando delar även han åsikten att partsautonomin ska utvidgas till att även 

innefatta möjligheten att välja icke-statliga regler. Lando menar att allmänna domstolar har 

accepterat att skiljedomstol tillämpar icke-statliga regler, varför ska då inte de allmänna 

domstolarna få göra detsamma?74 Det har även framkommit kritik mot att lagvalsreglerna 

endast tillåter att parterna väljer nationell lag som tillämplig lag på avtalet, då detta medför 

att nationell lag tillämpas på ett internationellt problem. Den nationella lagen har framtagits 

och anpassats för nationella problem och är därför inte alltid lämplig att tillämpas på inter-

nationella tvister.75  

Genom den framtagna Rom I-förordningen valde man till sist att utvidga och ytterligare 

stärka principen om partsautonomi till att även ge parterna möjlighet att välja icke-statliga 

regler att tillämpas på avtalet dem emellan.76 I förslaget till förordningen följer av den före-

slagna artikel 3.2 att ”[p]arterna kan också välja att tillämpa principer och regler inom den materiella 

avtalsrätten, som är erkända på internationell nivå och gemenskapsnivå”.77 Syftet med denna be-

stämmelse var således att ge parterna möjlighet att besluta att en annan lag än en stats lag 

ska vara tillämplig på avtalet, och som exempel på sådana icke-statliga regler angavs bl.a. 

                                                 
72 Boele-Woelki, Katharina, Principles and Private International Law, i Uniform Law Review 1996-4 s. 652-678, se s. 

665 f. 

73 Boele-Woelki, Katharina, Where do we stand on the Rome I Regulation?, i The Future of European Contract Law 2007 
s. 19-41, se s. 28. 

74 Lando, Ole, The Principles of European Contract Law and the lex mercatoria, i Private Law in the International Arena, 
s. 391-404, se s. 403. 

75 De Ly, Filip, International Business Law and Lex Mercatoria, s. 57. 

76 KOM(2005) 650 slutlig, s. 5. 

77 A.a. s. 14. 
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UNIDROIT-principerna och PECL. Dock uteslöt man valet av lex mercatoria, då det inte 

ansågs vara tillräckligt precist.78 

I yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén uttrycktes en positiv in-

ställning till parternas möjlighet att välja icke-statliga regler. Kommittén menade att denna 

möjlighet skulle innebära ett stort framsteg i förverkligandet av den inre marknaden, då 

denna möjlighet tidigare inte har varit självklar inom internationell privaträtt, vilket skulle 

medföra att parterna för första gången skulle kunna utnyttja avtalsmodeller som till stor del 

är enhetliga över hela EU.79  

Med beaktande av förslaget och yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kom-

mittén fastställdes i Europarlamentets ståndpunkt inför antagandet av Rom I-förordningen 

den slutliga utformningen av förordningen.80 Den slutliga versionen innebar ingen ändring 

vad gäller möjligheten för parterna att välja icke-statliga regler på avtalet i sig, dock valde 

man i den slutliga versionen att uttrycka denna möjlighet i de inledande skälen till förord-

ningen istället för i artikeln.81 I beaktandesats 13 i ingressen till Rom I-förordningen utläses 

således att förordningen inte hindrar parterna från att i sitt avtal hänvisa till en annan lag än 

en stats lag eller till en internationell konvention. 

                                                 
78 KOM(2005) 650 slutlig, s. 5. 

79 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rå-
dets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)”, s. 59. 

80 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 november 2007 inför antagandet 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser 
(Rom I).  

81 Motiveringen till detta var att man ansåg det mer lämpligt att hänvisa till tillämpning av en annan lag än en 
stats lag i ett skäl snarare än i en artikel. Se betänkande om förslaget till Europarlamentets och rådets för-
ordning om tillämplig lag på avtalsförpliktelser (Rom I), A6-0450/2007, ändringsförslag 14, s. 11. 
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3 Partsautonomi i internationellt skiljeförfarande 

3.1 Inledning 

Parter i ett avtalsförhållande kan komma överens om att eventuella tvister dem emellan 

med anledning av avtalet ska avgöras genom skiljeförfarande istället för inför allmän dom-

stol.82 För att tvisten ska lösas genom skiljeförfarande krävs dock att parterna har avtalat 

om detta, antingen genom att upprätta ett separat skiljeavtal eller genom att införa en skil-

jeklausul i det befintliga avtalet, som stadgar att skiljemän ska döma en eventuell tvist mel-

lan parterna.83 

Internationellt sett är tvistlösning genom skiljeförfarande vanligt förekommande, och har 

blivit den huvudsakliga metoden för att lösa tvister.84 Förenta Nationernas handelsrätts-

kommission, UNCITRAL, arbetade under 1980-talet fram den s.k. UNCITRAL Model 

Law on International Commercial Arbitration, fortsättningsvis kallad modellagen, som 

framtogs för att verka som en vägledande lag för internationellt skiljeförfarande som stater 

kan använda vid utformandet av nationella regler om skiljeförfarande.85 Den internationella 

faktorn framgår även av att erkännande och verkställighet av skiljedomar inte enbart med-

ges i det land där skiljeförfarandet äger rum, utan även internationellt i enlighet med be-

stämmelserna i New York-konventionen om erkännande och verkställighet av utländska 

skiljedomar.86 

En annan bidragande anledning till skiljeförfarandets internationella frammarsch torde vara 

de många fördelar som denna tvistlösningsmetod medför. Parterna i ett internationellt av-

talsförhållande är ofta skeptiska till en domstolsprövning i motpartens hemland.87 Denna 

skepsis har bl.a. att göra med att den nationella domstolen i ena partens hemland är en ut-

ländsk och främmande domstol för den andra parten. Det är således fråga om utländska 

                                                 
82 Heuman, Lars, Arbitration Law of Sweden – Practice and Procedure, s. 1. 

83 A.a. s. 27. 

84 Redfern, Alan och Hunter, Martin, Redfern and Hunter on international arbitration, s. 1. 

85 Kvart, Johan och Olsson, Bengt, Tvistlösning genom skiljeförfarande – en handledning till lagen om skiljeförfarande,    
s. 24. 

86 Redfern, Alan och Hunter, Martin, Redfern and Hunter on international arbitration, s. 32 f.  

87 Kvart, Johan och Olsson, Bengt, Tvistlösning genom skiljeförfarande – en handledning till lagen om skiljeförfarande,      
s. 33. 
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och okända materiella och processrättsliga bestämmelser för den ena parten i tvisten. Ge-

nom internationellt skiljeförfarande kan parterna istället komma överens om att en neutral 

skiljenämnd i ett neutralt land ska avgöra tvisten.88 

Internationellt skiljeförfarande som tvistlösningsmetod öppnar även upp fler möjligheter 

för skiljemännen att döma tvisten på ett mer flexibelt sätt, och i linje med parternas vilja.89 

Skiljeförfarandet kan således skräddarsys för att möta de specifika kraven i det enskilda fal-

let, och behöver således inte följa särskilda nationella processrättsliga regler.90 Denna flexi-

bilitet medför även att skiljeförfarande oftast genomförs snabbare än tvistemålsförfarandet 

vid allmän domstol, vilket uppskattas särskilt av näringsidkare då det många gånger är ange-

läget att snabbt få en tvist ur världen för att undvika störningar i verksamheten.91 Skiljeför-

farandets snabbhet förklaras även av att skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande,92 med 

det huvudsakliga syftet att snabbt komma fram till ett slutligt avgörande av tvisten.93 För att 

uppnå detta syfte krävs således att skiljedomen är slutlig, med begränsade möjligheter att 

överklaga skiljedomen eller få domen upphävd p.g.a. processuella fel.94 En skiljedom kan 

därför inte överklagas om ena parten exempelvis anser att skiljemännen gjort en bristfällig 

rättstillämpning eller felaktig bevisprövning.95 

Ytterligare en orsak som leder till skiljeförfarandets snabba och flexibla lösning av tvisten är 

att parterna själva har möjlighet att välja de skiljemän som ska döma tvisten.96 Därmed kan 

parterna välja någon med särskild juridisk kompetens eller specialkunskaper inom ett visst 

fackområde, vilket kan leda till en snabbare lösning.97 Slutligen karakteriseras även skiljeför-

                                                 
88 Redfern, Alan och Hunter, Martin, Redfern and Hunter on international arbitration, s. 32. 

89 Heuman, Lars, Arbitration Law of Sweden – Practice and Procedure, s. 2. 

90 Redfern, Alan och Hunter, Martin, Redfern and Hunter on international arbitration, s. 33.  

91 Kvart, Johan och Olsson, Bengt, Tvistlösning genom skiljeförfarande – en handledning till lagen om skiljeförfarande,     
s. 32. 

92 A.st. 

93 Kvart, Johan och Olsson, Bengt, Tvistlösning genom skiljeförfarande – en handledning till lagen om skiljeförfarande,    
s. 12. 

94 A.st. 

95 Heuman, Lars, Arbitration Law of Sweden – Practice and Procedure, s. 1. 

96 Redfern, Alan och Hunter, Martin, Redfern and Hunter on international arbitration, s. 32. 

97 Kvart, Johan och Olsson, Bengt, Tvistlösning genom skiljeförfarande – en handledning till lagen om skiljeförfarande,    
s. 32. 
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farandet av att det är en privat, icke-offentlig tvistlösningsmetod.98 Denna fördel är särskilt 

uppskattad bland näringsidkare, då man som företag sällan vill avslöja företagshemligheter 

eller i övrigt inte vill ha någon offentlig insyn av företaget.99 En nackdel med skiljeförfaran-

de som tvistlösningsmetod är att det kan bli kostsamt för parterna, då parterna själva ersät-

ter skiljemännen till skillnad från allmän domstol där staten ersätter domarna.100 

Sammanfattningsvis framgår av det ovan anförda att skiljeförfarande är ett relativt ”fritt” 

förfarande där parternas vilja står i fokus. Parterna leder och utformar förfarandet utefter 

eget tycke, och skiljemännen har möjligheten att rätta sig efter parternas vilja då de inte är 

bundna av ett lands processrättsliga reglering.  

3.2 Principen om partsautonomi 

Den tillämpliga lagen är en av de viktigaste frågorna vid internationellt skiljeförfarande, då 

det kan finnas flera tillämpliga lagar som reglerar de olika aspekterna av skiljeförfarandet.101 

Det kan vara fråga om tillämplig lag på skiljeklausulen i ett avtal mellan parter, och även om 

tillämplig lag på själva skiljeförfarandet, lex arbitri, som reglerar hur själva förfarandet ska 

genomföras. När tillämplig lag på skiljeförfarandet har utsetts, kvarstår således frågan vil-

ken lag skiljemännen ska tillämpa på den aktuella tvisten mellan parterna, eller mer speci-

fikt, vilken materiell rätt som avtalet är underkastad, lex contractus. Denna lag blir relevant 

vid tolkning av avtalet mellan parterna, och framförallt deras rättigheter och skyldigheter 

gentemot varandra och vilka följder som kan påkallas vid ett eventuellt avtalsbrott.102  

Principen om partsautonomi är en av hörnstenarna vid internationella skiljeförfaranden.103 

Principen har fått en generell acceptans inom internationellt skiljeförfarande, vilket kan 

förklaras av att en skiljenämnd endast behöver visa lojalitet till parterna och deras avtal, och 

inte till någon nationell lagstiftning som en allmän domstol behöver göra.104 Principen er-
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känns bl. a. enligt 1961 års European Convention on International Commercial Arbitration, 

där det stadgas i artikel VII att parterna är fria att avtala om vilken lag skiljemännen ska till-

lämpa på tvisten.105 Även UNCITRALs modellag tillåter partsautonomi, vilket framgår av 

artikel 28.1. Genom att låta parterna själva avtala om vilken lag som ska tillämpas på deras 

rättsförhållande ökar förutsebarheten, då parterna är medvetna om vilken lag som kommer 

tillämpas vid en eventuell tvist dem emellan.106 Ytterligare en fördel med partsautonomi 

inom internationellt skiljeförfarande är att parterna, när domen har fastställts, inte kan göra 

gällande att tvisten avgjorts med tillämpning av ”fel” lag.107 Vidare gäller att i de fall skilje-

männen inte har tillämpat den av parterna valda lagen, kan skiljedomen åsidosättas av na-

tionell domstol.108  

3.2.1 Partsautonomin och dess begränsningar 

Principen om partsautonomi åtnjuter i stort sett en universell acceptans inom ramen för in-

ternationellt skiljeförfarande.109 Det finns dock vissa tänkbara restriktioner som skulle kun-

na begränsa principens tillämplighet, och som följaktligen skulle kunna förmå skiljemännen 

att åsidosätta den av parterna valda lagen.110  

Att det endast är fråga om tänkbara restriktioner har sin grund i att det finns en skillnad 

mellan att föra process inför allmän domstol och genom skiljeförfarande när det kommer 

till lagvalsreglerna som ska ange den tillämpliga lagen.111 En allmän domstol dömer gräns-

överskridande tvister enligt domstolslandets lagvalsregler, lex fori.112 Vid internationellt skil-

jeförfarande är situationen dock annorlunda, då en skiljenämnd inte är bunden av att följa 

de lagvalsregler som gäller i det land där skiljenämnden har sitt säte, och det anses således 

inte finnas en lex fori, vilket medför att staters rättsordningar jämställs och ingen lag har fö-

reträde att tillämpas framför en annan.113 Detta föranleder att vissa frågor uppkommer, vil-
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ka kan ha betydelse för partsautonomins begränsningar inom internationellt skiljeförfaran-

de, bl.a. huruvida skiljemän är skyldiga att ta hänsyn till om den av parterna valda lagen står 

i strid med tvingande regler eller ett ordre public-förbehåll.114   

3.2.1.1 Tvingande regler 

Med tvingande regler förstås sådana regler i ett lands rättsordning som inte får åsidosättas 

eller ersättas av annan utländsk tillämplig lag.115 De tvingande reglerna tar oftast sikte på att 

skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande.116 

Vid internationellt skiljeförfarande finns det olika kategorier av tvingande regler som kan 

begränsa partsautonomin på det sättet att skiljemännen tvingas tillämpa dessa regler trots 

parternas lagval. För det första kan tvingande regler i den nationella lagen som parterna har valt som 

tillämplig lag utgöra begränsning för partsautonomin.117 Här anses ”huvudregeln” vara att 

den valda lagen ska tillämpas obegränsat och i sin helhet.118 Dock torde det inte finnas nå-

got som hindrar parterna från att avtala bort sådana tvingande regler i den valda lagen, då 

den avgörande faktorn vid skiljeförfarande alltid är parternas vilja, och för att avgöra par-

ternas vilja måste skiljemännen tolka lagvalsklausulen ordagrant.119 Om parterna således har 

avtalat om att exempelvis fransk lag ska tillämpas på avtalet, är det mest rimligt att tolka 

detta såsom att den franska lagen i sin helhet ska tillämpas, och därmed även tvingande reg-

ler i den franska lagen.120 Det torde dock te sig annorlunda om parterna inom ramen för 

utövandet av partsautonomin har uteslutit de tvingande reglerna i den valda rättsordningen, 

då det inte finns något som hindrar parterna från att avtala bort vissa bestämmelser i en lag 

som annars skulle vara tillämplig på avtalet.121 Således gäller att om parterna inte klassifice-

rar lagvalet tillämpas den valda lagen i sin helhet, inklusive lagens eventuellt tvingande reg-
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ler. Om parterna däremot indikerar en önskan om att utesluta vissa eller samtliga tvingande 

regler i den valda lagen, är således skiljemännen skyldiga att acceptera detta val.122  

Vidare kan tvingande regler i det landets lag där skiljeförfarandet äger rum anses utgöra begränsning 

av principen om partsautonomi.123 Frågan är dock om skiljemännen överhuvudtaget behö-

ver ta hänsyn till tvingande regler i en annan nationell lag än den som ska tillämpas på avta-

let, då parternas vilja är det som är avgörande.124 Inom den internationella privaträtten finns 

det lagvalsregler som föranleder att den valda lagen måste ha någon form av skälig anknyt-

ning till parterna eller till transaktionen.125 Artikel 3.3 och 3.4 i Rom I-förordningen är ex-

empel på sådana bestämmelser som ställer upp detta krav vilket medför att när ett lagval 

har gjorts och alla andra omständigheter av betydelse i den aktuella situationen föreligger i 

ett annat land än i det land vars lag har valts av parterna, bör inte lagvalet hindra tillämp-

ningen av den lagens tvingande regler. Anledningen till detta är återigen att en allmän dom-

stol dömer gränsöverskridande tvister enligt domstolslandets lagvalsregler, lex fori. Då det 

inte finns någon lex fori inom internationellt skiljeförfarande, torde det heller inte finnas nå-

gon skyldighet för skiljemännen att på samma sätt ta hänsyn till dessa tvingande regler.126 

Ett motargument till detta skulle kunna vara att skiljemännen måste ta hänsyn till sådana 

tvingande regler i ett lands lag som har nära anknytning till parterna eller avtalet, då en skil-

jenämnd ska sträva efter att döma tvisten så att domen sedan ska kunna erkännas och verk-

ställas i det landet.127 Ett sådant argument skulle leda till att skiljemännen inte kan ignorera 

tvingande regler i ett lands lag som har sådan nära anknytning till tvisten128, då det kan fin-

nas risk för att de tvingande reglerna i fråga anses utgöra ordre public-förbehåll vilket skulle 

kunna föranleda att domen inte erkänns och verkställs.129 Det är dock svårt att argumentera 

för att skiljemännen har en skyldighet att ta hänsyn till tvingande regler av den anledningen 

att domen ska kunna erkännas och verkställas i ett visst land,130 då skiljemännen inte behö-
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ver visa trohet till lagreglerna i en viss stat, utan endast till parterna i avtalet, och det är så-

ledes parternas vilja som skiljemännen ska följa.131  

Vidare kan parternas val av en helt neutral lag motiveras av att den lagen just är neutral och 

inte har någon anknytning till parterna. Detta val kan motiveras av att en viss lag är särskilt 

lämplig att tillämpas på just deras specifika avtal.132 Det får således anses självklart att den 

av parterna valda lagen inom ramen för internationellt skiljeförfarande inte behöver ha nå-

gon anknytning till varken parterna eller transaktionen.133  

3.2.1.2 Ordre public 

Utöver tvingande regler kan nationell ordre public utgöra en begränsning vad gäller partsau-

tonomins tillämplighet.134 Nationell ordre public reflekterar de fundamentala rättsliga, eko-

nomiska och moraliska bestämmelserna i en stat. Den tillämpliga lagen får således inte stri-

da mot sådana bestämmelser i en stats rättsordning som utgör ordre public.135 Här gäller dock 

samma resonemang som för ett lands tvingande regler. Då det inte finns någon lex fori 

inom internationellt skiljeförfarande är skiljemännen inte skyldiga att tillämpa någon natio-

nell lag framför den lag som parterna valt.136 Parterna kan välja ut exakt vilka regler i en viss 

stats lag de vill ska tillämpas på deras avtalsförhållande. Från detta kan man dra två slutsat-

ser. Om det uppstår motstridigheter mellan ordalydelsen i lagvalsklausulen och nationell 

ordre public i den valda lagens land, ska skiljemännen i första hand lösa motstridigheten ge-

nom att se till ordalydelsen i lagvalsklausulen.137 Om parterna exempelvis har valt tillämplig 

lag genom en lagvalsklausul med innehållet att ”alla frågor som inte täcks av avtalet ska vara 

underställt schweizisk lag”, medför detta att skiljemännen ska tillämpa avtalet i första hand 

på de frågor som avtalet täcker, även om dessa egentligen skulle kunna vara ogiltiga enligt 

schweizisk ordre public.138 Om parterna däremot har avtalat om en lagvalsklausul innehållan-

de att ”detta avtal ska vara underställt svensk lag”, skulle detta kunna tolkas som att parter-
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na ämnar tillämpa den svenska lagen i sin helhet, och således även svensk ordre public. Dock 

kan annan tolkning förekomma, eftersom det mest centrala inom skiljeförfarandet är par-

ternas vilja och det är den man måste utgå från vid en sådan tolkning.139  

3.2.2 I vilken utsträckning icke-statliga regler och regelverk kan väljas 

inom partsautonomin   

Det mest vanliga tillvägagångssättet vid partsautonomi är att parterna väljer en nationell lag 

som tillämplig lag på deras avtal. Den valda lagen har även i de allra flesta fall någon form 

av anknytning till parterna, då den valda lagen oftast är den nationella lagen i en av parter-

nas land.140 Inom internationellt skiljeförfarande är det dock inte nödvändigt att en nationell 

lag väljs som tillämplig lag, och parterna kan således avtala om att icke-statliga regler ska 

tillämpas på deras rättsförhållande.141 Ett exempel på detta är artikel 28 i modellagen som 

refererar till rules of law istället för law. Begreppet rules of law torde vara bredare, då ordet law 

oftast syftar på en eller flera nationella lagar som tillämpliga på avtalet, medan rules of law 

även kan innebära ”allmänna rättsprinciper” och lex mercatoria.142 Denna distinktion framgår 

även av artikel 22.1 i SCC-reglerna där man hänvisar till law eller rules of law.143 Således kan 

lex mercatoria, UNIDROIT-principerna, PECL eller andra allmänna rättsprinciper komma 

att tillämpas på parternas avtal.144  

Det har dock diskuterats huruvida en skiljedom som fastställts med tillämpning av icke-

statliga regler kan verkställas av en allmän domstol. Svaret på detta torde dock kunna be-

svaras jakande. Så länge skiljenämnden har fullföljt sitt uppdrag och dömt tvisten i enlighet 

med de bestämmelser som parterna har valt, finns det ingen anledning för en allmän dom-

stol att vägra verkställa en sådan dom. Skiljemännen har endast gjort vad de är berättigade 

till att göra av parterna.145 Denna inställning har även kommit till uttryck i praxis, där bl.a. 

en skiljenämnd har tillämpat UNIDROIT-principerna på ett avtal när parterna hänvisat till 
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att dessa ska tillämpas i den utsträckning det är nödvändigt och skiljemännen tycker det är 

lämpligt.146 Det s.k. Norsolor-fallet147 är ett annat exempel där lex mercatoria tillämpats och 

där skiljedomen sedan verkställts av nationell domstol.  

Vidare kan parterna komma överens om att skiljenämnden ska avgöra tvisten ex aequo et 

bono eller amaible compositeur.148 Detta innebär att skiljemännen inte strikt behöver tillämpa en 

lag eller rättsregel, utan kan avgöra tvisten utefter vad som är rimligt och rättvist för att 

komma fram till en skälig lösning på tvisten.149 Detta kräver dock att parterna själva ger till-

låtelse till denna behörighet för skiljemännen.150 Denna möjlighet motiveras av att skiljeför-

farandet baseras på vad parterna avtalat om, och detta avtal utgör skiljemännens enda befo-

genhet. Parterna har därmed långtgående valmöjligheter när det kommer till att utöva prin-

cipen om partsautonomi.151 

                                                 
146 ICC Award No. 8331 (1996). 
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4 Analys 

4.1 Partsautonomins syfte 

Principen om partsautonomi är en viktig hörnsten i Rom I-förordningen såväl som vid in-

ternationellt skiljeförfarande. Principen fyller i huvudsak två viktiga funktioner inom dessa 

områden – den ökar förutsebarheten och säkerheten för parterna vid ingående av ett inter-

nationellt avtal. Genom att parterna ges möjlighet att själva välja den tillämpliga lagen kan 

de således förutspå hur en eventuell tvist kan komma att lösas. Partsautonomin medför 

även att parterna kan välja en lag som är särskilt utformad och anpassad för ett visst områ-

de, vilket oftast leder till en rättvis och skälig lösning på tvisten. Parterna kan dessutom, ur 

ett rättviseperspektiv, välja att tillämpa en helt neutral lag som inte har anknytning till nå-

gon av parterna. Det nu sagda medför således att parterna i ett avtalsförhållande i viss mån 

själva kan styra över sin rättsliga situation, vilket är hela grunden för principen. Ur ett libe-

ralt perspektiv känns därför principen naturlig och ganska självklar, då den ger parterna en 

viss frihet att själva styra över sina rättsliga förhållanden. En frihet är även nära förknippad 

med förutsebarheten – om man ska kunna fatta beslut på grundval av en lag, måste man 

också kunna förutse vilka handlingar som skulle kunna bryta mot lagen. Om lagen är otyd-

lig är det också svårt att veta när man överträder den.152 Kan man således påverka sitt rätts-

förhållande kan man också förutse de rättsliga konsekvenserna.  

4.2 Har principens utformning inom skiljeförfarande påverkat 

principens utformning i Rom I-förordningen?  

Vad gäller partsautonomins utformning och utvidgande vid omvandlingen av Romkonven-

tionen till Rom I-förordningen, kan det uppmärksammas vissa tendenser som tyder på att 

man vid utformandet av principen har påverkats av dess utformning i internationellt skilje-

förfarande. Doktrin och den av kommissionen förda argumentationen vid framtagandet av 

förordningen tyder på detta.  

Vad gäller doktrin har det framförts åsikter bl.a. av Katharina Boele-Woelki och Ole Lando 

att eftersom utformningen av principen inom skiljeförfarande tillåter parterna att välja icke-

statliga regler som tillämplig lag på avtalet, finns det ingen anledning att inte tillåta parterna 

att även vid andra tvistlösningsalternativ kunna välja icke-statliga regler på avtalet. Vid om-
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vandlingen från Romkonventionen till Rom I-förordningen torde det vara dessa åsikter 

som man tagit hänsyn till. Av förslaget som presenterades i grönboken framgår att man ta-

git del av diskussionen i doktrin kring ett utvidgande av principen till att även omfatta val 

av icke-statliga regler, likt principens utformning i internationellt skiljeförfarande. Att detta 

resonemang följde med vid förslaget till förordningen, där man från första början stadgade 

möjligheten att välja icke-statliga regler i artikel 3.2, tyder på att man vid omvandlingen på-

verkats av principens utformning i internationellt skiljeförfarande. Det framgår även av det 

slutliga förslaget att man hade för avsikt att stärka partsautonomin ytterligare genom att ge 

parterna möjlighet att välja icke-statliga regler som tillämplig lag på avtalet. Hade man varit 

av motsatt åsikt hade man sannolikt inte tagit med denna utvidgning i förslaget och sedan 

slutligen till artikeln. Att artikel 3.2 sedan ändrades och man istället stadgade möjligheten att 

välja icke-statliga regler i ingressen till förordningen, torde inte ha något direkt inverkan på 

själva möjligheten att välja icke-statliga regler att tillämpas på avtalet, då ingressen används 

för att tolka syftet med förordningens bestämmelser.153  

Sammanfattningsvis utgör min uppfattning att det finns vissa klara tendenser i doktrin och 

i förslagen som tyder på att partsautonomins utvidgning vid omvandlingen av Romkonven-

tionen till Rom I-förordningen har påverkats av principens utformning vid internationellt 

skiljeförfarande Det är dock svårt att påvisa i vilken utsträckning man har påverkats av skil-

jeförfarandets utformning, särskilt då något avgörande från EU-domstolen inte har gjorts i 

frågan. Det vore däremot direkt felaktigt att påstå att skiljeförfarandet inte har haft någon 

inverkan alls på utformningen, då man uppenbart har haft diskussionen som förts i doktrin 

i åtanke vid framtagandet av förslaget till en utvidgning av principen. 

4.3 Jämförande analys av principens utformning 

Syftet med att ändra och utveckla principen om partsautonomi vid omvandlingen av Rom-

konventionen till Rom I-förordningen var att stärka partsautonomin ytterligare genom att 

ge parterna möjlighet att välja icke-statliga regler att tillämpas på deras avtal.154 Av det ovan 

anförda framgår att vissa tendenser finns som tyder på att man vid denna utvidgning av 

principen i Rom I-förordningen motiverade möjligheten att välja icke-statliga regler med att 

detta var tillåtet inom internationellt skiljeförfarande. Frågan är dock varför man använde 
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principens utformning vid internationellt skiljeförfarande som motivering och jämförelse, 

då det finns tydliga olikheter mellan dessa två tvistlösningsalternativ. 

4.3.1 Tvistlösning genom internationellt skiljeförfarande 

Skiljeförfarandet som tvistlösningsform karakteriseras av att parterna själva i stort sett kan 

utforma förfarandet utefter eget tycke. Skiljeförfarandet är flexibelt då det kan anpassas till 

den specifika situationen, vilket kan leda till ett snabbare avgörande. Parterna kan dessutom 

själva välja ut de skiljemän som ska avgöra tvisten, och kan i valet ta hänsyn till skiljemän-

nens specifika kompetens inom vissa fackområden. Vad gäller den tillämpliga lagen får det 

anses att parterna även här har en långtgående frihet.155 Parterna kan välja ett lands natio-

nella regler, icke-statliga regler, och de kan dessutom avtala om att skiljemännen ska avgöra 

tvisten ex aequo et bono eller amaible compositeur för att komma fram till en skälig lösning.  

Vad gäller tvingande regler i en nationell lag som parterna valt, finns det inget som hindrar 

parterna från att avtala bort dessa tvingande regler om de så önskar. Vidare finns det ingen 

skyldighet för skiljemännen att ta hänsyn till tvingande regler i ett lands lag som har nära 

anknytning till parterna eller avtalet för att domen ska kunna erkännas och verksällas i det 

landet, då skiljemännen endast behöver ta hänsyn till parternas vilja.156 Parterna kan sanno-

likt även avtala bort ordre public-förbehåll i ett land genom att specificera avtalet.157 

Av det ovan sagda kan det konstateras att partsautonomin inom internationellt skiljeförfa-

rande utgör en vid utformning och i stort sett utan begränsningar, då det inte torde vara 

omöjligt att avtala bort tvingande regler och ordre public-förbehåll. Utgångspunkten är alltid 

parternas vilja. Möjligheterna är således nästintill oändliga vad gäller principen om partsau-

tonomi i internationellt skiljeförfarande. 

4.3.2 Tvistlösning med tillämpning av Rom I-förordningen  

Vid tvistlösning inför allmän domstol, och med Rom I-förordningens bestämmelser som 

tillämpliga lagvalsregler, är parterna mer begränsade vad gäller valet av tillämplig lag på av-

talet.158 Som ovan angivits får parternas lagval inte stå i strid med internationellt tvingande 

                                                 
155 Se ovan rubrik 3.2.2. 

156 Se ovan rubrik 3.2.1.1. 

157 Se ovan rubrik 3.2.1.2. 

158 Se ovan rubrik 2.5.1.  
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regler eller ordre public-förbehåll i domstolslandet.159 Min uppfattning är att en tolkning av 

ordalydelsen i artikel 9 samt artikel 21 ger vid handen att denna begränsning av principen 

även torde gälla i de fall då parterna valt icke-statliga regler som tillämpliga på avtalet, då 

syftet är att förhindra kringgående av ordre public och internationellt tvingande regler i dom-

stolslandet.160 Det spelar således ingen roll huruvida man valt ett lands nationella regler eller 

icke-statliga regler att tillämpas på avtalet – ordre public och de internationellt tvingande reg-

lerna som finns i det land där förfarandet äger rum, domstolslandet, ska skyddas ändå. Hur 

ett val av icke-statliga regler ställer sig till nationellt tvingande regler161 i ett lands lag torde 

dock enligt min mening inte vara lika självklart. Artikel 3.3 och 3.4 begränsar nämligen lag-

valet i de fall då det finns starkare anknytning till ett annat land eller annan medlemsstat än 

i det land vars lag har valts som tillämplig lag. En tolkning av ordalydelsen av artiklarna tyder 

närmast på att det är en av parterna vald nationell lag som inte får strida mot tvingande reg-

ler i det landet som det finns starkast anknytning till. Enligt min mening torde det därav 

vara oklart huruvida partsautonomin begränsas även då ett val av icke-statliga regler strider 

mot nationellt tvingande regler.  

Vidare råder det osäkerhet om vad som exakt menas med icke-statliga regler, då man i för-

slaget till förordningen enbart angav UNIDROIT-principerna och PECL som exempel på 

sådana regler, samtidigt som man klart uteslöt lex mercatoria.  Någon klarhet gavs inte heller i 

den fastställda förordningen, då man i ingressen hänvisar till att förordningen inte hindrar 

parterna från att välja en ”annan lag än en stats lag” eller en ”internationell konvention”.162 

4.3.3 Jämförelse 

En sammanvägd bedömning av det ovan sagda leder till slutsatsen att partsautonomins ut-

formning och parternas möjlighet att välja icke-statliga regler att tillämpas på avtalet i Rom 

I-förordningen är minst sagt diffus, och mer begränsad, till skillnad från principens ut-

formning vid internationellt skiljeförfarande. Principens oklarheter och begränsningar i 

Rom I-förordningen torde enligt min mening istället leda till att förutsebarheten minskar, 

                                                 
159 Se ovan rubrik 2.5.1.2. 

160 Artikel 9.2 i förordningen anger att bestämmelser i förordningen inte ska begränsa tillämpningen av inter-
nationellt tvingande regler i domstolslandet, och artikel 21 anger att tillämpning av bestämmelser i den lag 
som anvisas i förordningen får vägras om en sådan tillämpning är uppenbart oförenlig med grunderna för 
domstolslandets rättsordning.  

161 Se ovan rubrik 2.5.1.1. 

162 Se ovan rubrik 2.5.2.  
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vilket går emot syftet med både förordningen och principen. För att något ska anses vara 

förutsebart krävs att man redan innan avtalets ingående kan förutspå vilka regler som 

kommer tillämpas på avtalet. Vid internationellt skiljeförfarande får kravet på förutsebarhet 

därmed anses uppfyllt, då parterna med hög grad av säkerhet kan förutspå den tillämpliga 

lagen med anledning av deras lagvalsavtal, då det inte är omöjligt för parterna att avtala bort 

tänkbara begränsningar på partsautonomin. Vad gäller partsautonomin i Rom I-

förordningen är inte förutsebarheten lika genomgripande, då parterna vid val av icke-

statliga regler inte vet med säkerhet om dessa valda regler kommer begränsas p.g.a. tving-

ande regler, internationellt tvingande regler eller ordre public-förbehåll. Parterna vet inte hel-

ler exakt vilka regler som omfattas av begreppet icke-statliga regler, vilket leder till att man 

inte på förhand vet om lagvalet kommer förklaras ogiltigt eller inte. Att tillåta valet av icke-

statliga regler fullt ut, likt utformningen i internationellt skiljeförfarande, hade med största 

sannolikhet minskat den osäkerhet som nu får anses råda, och kravet på förutsebarhet hade 

upprätthållits. Att istället hänvisa till och försöka likna en utformning av principen som 

gäller och fungerar på ett annat område, men inte fullt ut medge samma fria utformning, 

leder uppenbarligen till osäkerhet.  

Sammanfattningsvis torde det ovan sagda kunna resultera i slutsatsen att partsautonomin 

inte är en enhetligt utformad princip. Det är snarare en princip med två olika utformningar 

vars omfattning skiljer sig åt vid de två nämnda tvistlösningsalternativen. Att således an-

vända principens utformning inom ett område för att tillämpas på ett annat område kan 

inte förväntas ge samma resultat. Principens utformning inom internationellt skiljeförfa-

rande är särskilt framtagen och anpassad till att fungera i linje med skiljeförfarandets övriga 

flexibla egenskaper, där grundtanken utgörs av parternas rätt att själva utforma skiljeförfa-

randet. Det behöver dock inte innebära att samma resultat av partsautonomins utformning 

inom internationellt skiljeförfarande kan uppnås inom ett annat område. Man måste således 

se till helheten och de olika egenskaperna med tvistlösningsalternativen. Det kanske finns 

ett större behov av kontroll för domstolen vid tvistlösning inför allmän domstol för att 

kunna garantera rättssäkerheten, medan kontroll i samma utsträckning inte är nödvändigt 

vid tvistlösning genom internationellt skiljeförfarande, då skiljeförfarande är ett valfritt al-

ternativ till tvistlösning inför allmän domstol.   
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5 Slutsats 

Inför den avslutande delen av uppsatsen finns anledning att åter påminna om dess syfte. 

Syftet med denna uppsats är att granska och analysera huruvida tillämpningen av den inter-

nationella privaträtten i skiljeförfarande gällande partsautonomi har påverkat synen på hur 

partsautonomin inom Rom I-förordningen ska regleras, och i sådana fall hur och varför. 

Huruvida utformningen av partsautonomin och valet av icke-statliga regler i internationellt 

skiljeförfarande har påverkat utformningen av samma princip vid framtagandet av Rom I-

förordningen, går inte att med säkerhet fastställa. Däremot finns det klara tendenser på att 

så är fallet, både i förslagen till förordningen och i doktrin. Det torde därmed vara direkt 

felaktigt att påstå att principens utformning i internationellt skiljeförfarande inte har påver-

kat utformningen av principen i Rom I-förordningen överhuvudtaget. De tendenser som 

framkommer tyder på att man vid utformningen av principen i förordningen har tagit hän-

syn till den frihet som principen innebär för parterna i internationellt skiljeförfarande, och 

då särskilt möjligheten att välja icke-statliga regler att tillämpas på avtalet.  

Frågan är dock varför man gjort denna utvidgning av principen genom att låta parterna välja 

icke-statliga regler att tillämpas på avtalet, och i viss utsträckning motiverat det med att det 

är tillåtet vid internationellt skiljeförfarande, när det uppenbarligen är fråga om två helt oli-

ka utformningar av en och samma princip. En enkel förklaring torde vara att man vid fram-

tagandet av Rom I-förordningen syftade till att stärka partsautonomin ytterligare. Då parts-

autonomin i grund och botten är ett uttryck för parternas rätt till självbestämmande, och då 

en långtgående möjlighet till detta självbestämmande erkänns i internationellt skiljeförfa-

rande där parternas vilja står i centrum, ville man ge samma möjlighet till självbestämmande 

i Rom I-förordningen och använde således principens utformning i internationellt skiljeför-

farande som motivering.  

För att åter knyta an till Rom I-förordningens och principens syfte, att öka förutsebarheten, 

finns det anledning att påstå att principens utformning inte uppfyller detta syfte. För att 

partsautonomin ska anses vara förutsebar, krävs att parterna med viss grad av säkerhet vet 

vad deras lagval kommer få för följder vid en eventuell tvist. Att ställa upp begränsningar 

på en tänkt frihet får istället anses öka osäkerheten. För att uppnå syftet om förutsebarhet 

torde en mer tillfredsställande lösning ha varit att antingen tillåta möjligheten till val av 

icke-statliga regler fullt ut, likt utformningen i internationellt skiljeförfarande, eller inte tillå-
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ta det överhuvudtaget. Ett mellanting, som nu råder, leder endast till förvirring och skapar 

osäkerhet hos parterna, vilket tydligt går emot både förordningens och principens syfte. Att 

principens utformning fungerar i internationellt skiljeförfarande medför inte per automatik 

att denna utformning fungerar lika bra på ett annat område. Internationellt skiljeförfarande 

karakteriseras av den frihet som parterna har, både vad gäller utformning av själva förfa-

randet och vad gäller partsautonomin, medan Rom I-förordningen inte alls ger samma möj-

ligheter. Ett utvidgande av partsautonomin i Rom I-förordningen kan enligt min mening 

således inte motiveras av att principens utformning fungerar inom internationellt skiljeför-

farande, då det får anses vara fråga om en princip men med två olika utformningar.  
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