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1   Inledning  

1.1  Giltigheten av ”asymmetriska” prorogationsavtal 

Antag att två parter i två olika EU-stater gör affärer med varandra. En bank med säte i Frank-

rike ingår ett avtal rörande förvaltning av kapital åt en klient med hemvist i Spanien. Parterna 

kommer sedermera överens om att eventuella tvister med anknytning till huvudavtalet ska 

prövas exklusivt av domstol i Luxemburg för det fall klienten väcker talan. Därutöver anges 

i avtalet att banken ska behålla sin rätt att väcka talan vid varje annan behörig domstol. Par-

terna har därmed ingått ett prorogationsavtal som ger banken ett ”större urval” av behöriga 

domstolar. En sådan prorogationsklausul skapar en obalans i parternas avtalsförhållande, 

eftersom den ena parten åläggs att väcka talan i en EU-medlemsstat, medan motparten i 

princip kan väcka talan i vilket land som helst.1 Frågan är i vilken utsträckning sådana s.k. 

asymmetriska eller ensidiga prorogationsavtal är giltiga inom EU. 

 Med prorogation avses alltså möjligheten att avtala om var ett rättsförhållande ska tas 

upp till prövning. Detta innebär att två parter kan bestämma vilken (eller vilka) domstol(ar) 

som ska vara behöriga att pröva en framtida tvist dem emellan. En sådan överenskommelse 

görs i regel genom att parterna upprättar ett prorogationsavtal, eller fogar en prorogations-

klausul till ett redan existerande huvudavtal. 

  Ett prorogationsavtal kan ha två funktioner. För det första kan avtalet skapa behörighet 

åt en eller flera domstolar som vanligtvis inte är behöriga att pröva tvisten. Denna funktion 

utgör avtalets prorogationsverkan, vilken innebär att parterna åläggs en skyldighet att väcka 

talan vid en eller flera domstolar. För det andra kan avtalet begränsa behörigheten hos en 

eller flera domstolar som annars skulle ha varit behöriga. Denna funktion utgör avtalets dero-

gationsverkan, vilken innebär att parterna åläggs att inte väcka talan vid en eller flera dom-

stolar. Dessa funktioner kan men måste inte nödvändigtvis sammanfalla.2  Prorogations-

avtalet kan följaktligen utformas så att antingen prorogations- eller derogationsverkan in-

träder som rättsföljd, även om det i praktiken är vanligast att avtalet utformas så att båda 

                                                 
1 Detta förutsätter i och för sig att den domstol där talan anhängiggörs finner sig vara behörig enligt domstols-

landets internationellt privat- och processrättsliga behörighetsregler.  
2 Se Fawcett, Non-exclusive Jurisdiction Agreements in Private International Law, s. 1, och Pålsson, Bryssel 

I-förordningen jämte Bryssel och Luganokonventionerna, s. 227.  
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funktionerna inträder samtidigt, och därmed garanterar att en eller flera specifika domstolar 

är exklusivt behöriga att pröva en tvist.3  

 Ungefär 70 % av alla europeiska företag som bedriver gränsöverskridande handel an-

vänder sig av prorogationsklausuler i sina kontrakt.4 Genom en överenskommelse om behö-

rig domstol undanröjs eventuell osäkerhet i domsrättsfrågan. Parterna kan istället använda 

sina resurser till att lösa tvistens materiella frågor, vilket sparar både tid och pengar. Proro-

gationsavtalet är därför ett mycket viktigt instrument för att skapa förutsebarhet i gränsöver-

skridande kommersiella rättsförhållanden. Vid sådana gränsöverskridande rättsförhållanden 

måste den internationellt privat- och processrättsliga regleringen tas med i bedömningen.  

 Den internationella privat- och processrätten handlar huvudsakligen om att söka lös-

ningen på tre olika huvudfrågor. Den första frågan gäller vilket lands domstolar som ska vara 

behöriga att pröva en tvist med internationell anknytning. Den andra frågan gäller vilken 

stats rättsordning som den behöriga domstolen ska tillämpa på tvisten. Den tredje frågan 

gäller hur en dom som meddelats i ett land kan erkännas och verkställas i ett annat land.  

Denna uppsats avser att behandla det två förstnämnda frågorna.  

 Genom konventionen om domstols behörighet och om verkställighet på privaträttens 

område (Brysselkonventionen) infördes för medlemsstaterna enhetliga regler beträffande 

domsrätts- och verkställighetsfrågor.5 År 2001 ersattes Brysselkonventionen av rådets för-

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

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen).6 

Möjligheten att ingå prorogationsavtal som utpekar domstolar inom EU-området regleras 

numera helt av Bryssel I-förordningen.7 Om däremot en domstol i ett tredjeland, d.v.s. i ett 

land utanför EU-området, har utpekats som behörig blir avtalets giltighet beroende av den 

interna privat- och processrättsliga reglering som gäller i det land där talan väckts.8 

 Nyligen antog rådet och kommissionen en ny omarbetad version av Bryssel I-förord-

ningen, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 

                                                 
3 Dennemark, Om svensk domstols behörighet i internationellt förmögenhetsrättsliga mål, s. 231. 
4 European Commission, Staff Working Paper – Impact Assessment SEC(2010) 1547 final, s. 29.  
5 EGT 1997 C 15, s. 30. 
6 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.  
7 Se artikel 23 i Bryssel I-förordningen.  
8 Schlosser, Report on the Brussels Convention, OJ 1979 C 59, s. 124. 
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privaträttens område (den nya Bryssel I-förordningen).9 Ett av reformens syften var att för-

bättra den nuvarande förordningens regler om prorogationsavtal. Den nya Bryssel I-

förordningen börjar tillämpas den 10 januari 2015.10   

 Denna uppsats avser att undersöka vilka sorters prorogationsavtal som är giltiga enligt 

Bryssel I-förordningen och den nya Bryssel I-förordningen. Giltigheten av en s.k. asym-

metrisk prorogationsklausul som presenterats ovan i exempelfallet kan nämligen ifrågasättas 

på två grunder. För det första medför klausulen i princip ingen avtalsrättslig förpliktelse för 

banken, eftersom ingen specifik domstol utpekats som behörig. För det andra innebär klau-

sulen att banken i teorin kan välja att väcka talan vid domstolar i länder även utanför EU, 

d.v.s. i stater till vilka parterna och avtalsförhållandet kan sakna varje anknytning.  

 Frågan är om sådana prorogationsklausuler är giltiga enligt Bryssel I-förordningen. 

Vägledande avgörande från EU-domstolen saknas, och giltigheten av klausulerna har 

behandlats på olika sätt i EU-medlemsstaternas nationella rättspraxis. Vissa domstolar har 

upprätthållit sådana klausuler, medan andra har ogiltigförklarat dem.11  

 Till denna problematik hör två andra nära besläktade frågor där rättsläget är oklart. Den 

första frågan gäller hur prorogationsavtalets materiella giltighet ska bedömas. Ska giltig-

heten uteslutande bedömas enligt Bryssel I-förordningen, eller är det tillåtet att använda 

nationell materiell rätt vid bedömningen? Den andra frågan rör problemet hur prorogations-

avtalets giltighet påverkas av att parterna utpekar en domstol i tredjeland som behörig.  

   

1.2  Syfte  

Denna uppsats tar avstamp i EU:s Brysselinstrument. Uppsatsens huvudsyfte är att under-

söka vilka sorters prorogationsavtal som är giltiga enligt Bryssel I-förordningen, samt att 

redogöra för de förändringar i den nya Bryssel I-förordningen som är relevanta för detta 

syfte. Här avses främst frågeställningarna vilka typer av prorogationsavtal som omfattas av 

Bryssel I-förordningen och i vilken utsträckning asymmetriska prorogationsavtal är giltiga. 

                                                 
9 EUT L 351, 20. 12. 2012, s. 1. Gällande terminologin för den omarbetade Bryssel I-förordningen kan det vara 

på sin plats att klargöra att Bogdan har valt att benämna denna förordning som ”Bryssel Ia-förordningen”, se 

Svensk internationell privat- och processrätt, se s. 102. Enligt min mening är dock benämningen ”den nya 

Bryssel I-förordningen” tydligare, varför detta begrepp kommer att användas. 
10 Se artikel 81 i den nya Bryssel I-förordningen. 
11 Se Cour de cassation, Civ 1. 26 september, nr. 11-26.022, där en asymmetrisk prorogationsklausul ogiltig-

förklarades med motiveringen att den stred mot artikel 23 i Bryssel I-förordningen. Jfr dock Mauritius Com-

mercial Bank v Hestia [2013] EWHC 1328 (Comm), där en engelsk domstol fann ett liknande 

prorogationsavtal giltigt. Rättsfallen kommer att refereras och diskuteras i avsnitt 4.4.2 och 4.4.3. 



10 

 

 

 

 Den första frågan som uppsatsen ska behandla är hur prorogationsavtalets giltighet de 

lege lata får bedömas enligt Bryssel I-förordningen. Delfrågor som uppkommer genom 

denna frågeställning är dels om, och i så fall i vilken utsträckning, det är tillåtet att bedöma 

ett prorogationsavtals materiella giltighet enligt medlemsstaternas interna materiella rätt, och 

dels hur formell och materiell giltighet avgränsas mot varandra. Denna distinktion kan vara 

viktig att upprätthålla eftersom det i viss mån är oklart i vilken utsträckning ett prorogations-

avtals materiella giltighet får bedömas. Relevanta förändringar i den nya Bryssel I-

förordningen kommer även att diskuteras ur ett de lege ferenda perspektiv. 

 Den andra frågan som uppsatsen ska behandla är om ett prorogationsavtals giltighet 

påverkas av att parterna utpekar både en domstol i en medlemsstat och en domstol i ett tred-

jeland som behöriga. 

 Den tredje frågan som uppsatsen ska behandla är vilka typer av prorogationsavtal som 

erkänns av Brysselinstrumenten. Huvudfrågorna i denna del är hur många EU-medlems-

staters domstolar som kan utpekas i ett prorogationsavtal, och om det är möjligt att ge den 

ena parten ett större urval av behöriga domstolar än den andra. 

  Uppsatsens huvudsyfte kan alltså delas upp i tre frågeställningar, där den första och den 

andra frågeställningen är underordnade den tredje. Först när de två förstnämnda frågeställ-

ningarna om hur prorogationsavtalets materiella giltighet får bedömas, och om denna 

giltighet påverkas av att prorogation skett till domstol tredjeland har diskuterats, kan 

uppsatsens tredje frågeställning beträffande vilka sorters prorogationsavtal som är giltiga 

enligt Bryssel I-förordningen aktualiseras. Den tredje frågeställningen är uppsatsens huvud-

sakliga, medan de två första frågeställningarna utgör en bas för att förstå hur giltigheten av 

ett prorogationsavtal bedöms, och hur utpekandet av en domstol i tredjeland påverkar 

avtalets giltighet. Frågan rörande giltigheten av prorogationsavtal där domstol i tredjeland 

utpekas hör samman med frågan om asymmetriska prorogationsavtals giltighet på så sätt att 

det inte är ovanligt att både domstolar i medlemsstater och i tredjeländer utpekas i ett sådant 

avtal. 

 Inom ramen för dessa huvudsyften avses att 

- allmänt belysa prorogationsavtalet som institut, bl.a. den ideologiska grunden för att 

tillåta prorogationsavtal, autonomins historiska utveckling, samt att kategorisera och 

redogöra för olika typer av prorogationsavtal och dess funktion, 
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- förmedla en översiktlig redogörelse över utvecklingen beträffande 

Brysselinstrumentens bestämmelser om prorogation,  

- analysera relevant praxis från EU-domstolen och nationella domstolar rörande 

ovanstående huvudsyften, samt att  

- jämföra hur prorogationsavtal behandlas inom olika EU-medlemsstaters 

rättsordningar, för att påvisa att olikheter beträffande prorogationsinstitutet i intern 

rätt kan komma att påverka domstolarna när de ska tolka och tillämpa artikel 23 i 

Bryssel I-förordningen. 

 

Uppsatsen kommer vidare att indelas i två materiella delområden baserade på olika juridiska 

problem, där varje delområde avslutas med en diskussion rörande ovanstående frågeställ-

ningar ur såväl ett de lege lata som ett de lege ferenda perspektiv.  

 

1.3  Avgränsningar 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka giltigheten av prorogationsavtal inom EU-om-

rådet kommer endast två av den internationella privat- och processrättens huvudområden att 

beröras, nämligen domsrätt och lagval. Frågor gällande verkställighet och erkännande är inte 

av intresse för detta syfte, men kan komma att beröras i den mån det befunnits vara relevant 

för att uppfylla uppsatsens syften.  

 Eftersom asymmetriska prorogationsavtal i princip endast kan tillämpas inom den kom-

mersiella sektorn så avgränsas denna uppsats till förmögenhetsrättens område. Med 

anledning av detta ska inte de skyddsregler som avser försäkringstagare, konsumenter, och 

arbetstagare närmare belysas. Rättsfall som behandlar prorogationsavtal i förhållande till 

särskilt skyddsvärda grupper kan dock komma att användas, om domskälen ger stöd för 

principer som kan tänkas vara användbara även på förmögenhetsrättens område. 

 Frågor avseende prorogationsavtalets formella giltighet kommer endast att behandlas i 

den mån de är av intresse för uppsatsens syften. Här avses främst distinktionen mellan ma-

teriell och formell ogiltighet. I övrigt kommer inte de processuella förutsättningarna som 

stadgar hur ett prorogationsavtal ska ingås att behandlas.12  Inte heller tyst prorogation där 

                                                 
12 Se artikel 23 a-c- i Bryssel I-förordningen.   
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svaranden går i svaromål utan att bestrida domstolens behörighet är av intresse för denna 

uppsats. 

 I den mån Bryssel I-förordningens allmänna behörighets- och verkställighetsregler har 

betydelse för uppsatsen kommer de att behandlas i anslutning till dess regler om prorogation. 

 Konvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar 

på privaträttens område (2007 års Luganokonvention)13 kommer av utrymmesskäl inte heller 

att behandlas, eftersom konventionen i relevanta delar har samma lydelse som Bryssel I-

förordningen. Konvention om avtal om behörig domstol (2005 års Haagkonvention)14 kom-

mer endast att behandlas i den mån den har något att tillföra beträffande tolkningen av 

Bryssel I-förordningen.15 

 Skiljeförfaranden är undantagna från Bryssel I-förordningen, varför giltigheten av 

prorogationsklausuler i skiljeavtal ligger utanför uppsatsens syfte.16  

 

1.4  Metod och material 

För att uppnå uppsatsens syften kommer en traditionell juridisk metod att användas. Med 

hjälp av de för ämnet relevanta rättskällorna identifieras och analyseras olika juridiska 

problem. Med anledning av uppsatsens syfte finns även inslag av en s.k. internkomparativ 

metod, d.v.s. att EU-medlemsstaters interna praxis beträffande giltighet av prorogationsavtal 

kommer att analyseras när prejudikat från EU-domstolen saknas. I intern praxis undersöks 

relevanta argumentationslinjer beträffande vilka sorters prorogationsavtal som bör vara gil-

tiga enligt Bryssel I-förordningen. 

 Det kan vara på sin plats att påpeka att ämnets internationella karaktär i hög grad kom-

mer att påverka valet av källor. Stor vikt kommer att läggas vid tolkning av Bryssel-

instrumenten. Även om det är artikel 23 i Bryssel I-förordningen som för närvarande reglerar 

möjligheten att ingå prorogationsavtal inom EU, kan det vara av betydelse att även analysera 

lydelsen av artikel 17 i den ursprungliga Brysselkonventionen. I den mån Bryssel-

                                                 
13 Den intresserade läsaren hänvisas till OJ, L 339, 21 december 2007. 
14 Konventionen finns i fulltext tillgänglig på Haagkonferensen hemsida: <http://www.hcch.net/in-

dex_en.php?act=conventions.text&cid=98>. 
15 Ett av reformens syften var nämligen att samordna Bryssel I-förordningens regler avseende prorogationsavtal 

med 2005 års Haagkonvention, varför konventionens förklarande rapport i viss mån kan vara relevant för tolk-

ningen av den nya Bryssel I-förordningen.  
16 Se artikel 1.2 d i Bryssel I-förordningen och den nya Bryssel I-förordningen. 



13 

 

 

 

konventionen är av intresse kommer den att behandlas i anslutning till Bryssel I-för-

ordningen.  För att söka ledning i hur förordningen kan komma att tolkas i framtiden är även 

lydelsen av artikel 25 i den nya Bryssel I-förordningen relevant.  

 Vid tolkningen av Brysselinstrumenten hämtas ledning från dess ingress, relevanta 

KOM-dokument samt de officiella kommentarer som grundar sig på arbetet i de expert-

kommittéer eller arbetsgrupper som förberett och föreslagit konventionstexterna. För 

Brysselkonventionen avses den s.k. Jenard-rapporten17, och för 1978-års tillträdeskonvent-

ionen avses den s.k. Schlosser-rapporten18.  

 Till Bryssel I-förordningen och den nya Bryssel I-förordningen finns ingen officiell 

kommentar rörande förordningarnas tolkning. Däremot kan de förslag som föregick antagan-

det av förordningarna och som lades fram av arbetsgruppen och kommissionen i viss mån 

tjäna som tolkningsdata.19 Dessutom har förordningarna (till skillnad från Brysselkonvent-

ionen) relativt omfattande ingresser. Även om en förordnings ingress inte är formellt 

bindande för EU-domstolen så utgör den ett viktigt tolkningsdatum när domstolen tolkar 

förordningens bestämmelser.20    

 För att illustrera innebörden av Brysselinstrumentens reglering beträffande 

prorogationsavtal analyseras främst EU-domstolens praxis. I den mån klargörande prejudi-

kat från EU-domstolen saknas kommer praxis från EU-medlemsstaternas nationella 

domstolar att analyseras i ett tjänande syfte för att undersöka relevanta argument som kan 

användas vid bedömningen av ett prorogationsavtals giltighet.21 Beträffande medlems-

staternas praxis är främst engelska och franska rättsfall av intresse, eftersom dessa 

medlemsstaters rättsordningar har förhållandevis omfattande praxis rörande 

prorogationsavtal. Dessutom har dessa rättsordningar olika syn på i vilken utsträckning 

parterna bör tillåtas att avtala om behörig domstol. Därmed kan en mikrokomparation av 

dessa rättsordningar vara av intresse.22 Härmed avses att genom jämförelse av engelsk och 

                                                 
17 Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial mat-

ters signed at Brussels, 27 September 1968, OJ C 59, 5 March 1979. 
18 Report on the Convention on the Association of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United King-

dom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judg-

ments in civil and commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice, signed 

at Luxembourg, 9 October 1978, OJ C 59, 5 March 1979. 
19 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 30.  
20 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 265 
21 Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier, ur SvJT 1971, s. 253 ff. 
22 Om mikrojämförelser se Zweigert och Kötz, An Introduction to Comparative Law, s. 5.  
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fransk rättspraxis där artikel 23 i Bryssel I-förordningen tillämpats undersöka om, och i så 

fall i vilken utsträckning, asymmetriska prorogationsavtal är giltiga enligt Bryssel I-

förordningen.  

 Utöver dessa rättskällor utgörs materialet främst av utländsk doktrin, huvudsakligen 

engelsk.  

 

1.5  Viss terminologi 

Inom svensk rätt är prorogationsavtal det gängse uttrycket för partsavtal som reglerar 

domsrätt för domstol vid tvister med internationell karaktär.23  Även om författaren anser att 

det är en aning missvisande att benämna avtal som endast utsläcker behörighet (s.k. 

derogativa avtal) som prorogationsavtal så kommer en enhetlig terminologi att användas, 

varför endast samlingstermerna prorogationsavtal och prorogationsklausul nyttjas. Med 

dessa begrepp avses avtal och klausuler som skapar och utsläcker behörighet hos domstolar. 

  I common law-länder verkar en sådan enhetlig terminologi inte existera. I 

engelskspråkig doktrin varierar språkbruket, och begreppen ”choice-of-court agreements”, 

”jurisdiction agreements” och ”forum agreements” blandas.  

 När uppsatsen behandlar lagvalsfrågor så avses med lex fori domstolslandets lag, medan 

lex causae avser lagen i det land som tillämpas med stöd av lagvalsreglerna i det enskilda 

fallet. Lex fori prorogati avser lagen i det domstolsland som utpekas i prorogationsavtalet.  

  

1.6   Disposition 

Detta inledande kapitel följs av kapitel 2 som allmänt avser att belysa prorogationsavtalet. 

Kapitlets syfte är att redogöra för prorogationsavtalet som institut och att ge läsaren en grund 

för att förstå de problem som uppsatsen senare kommer att behandla. Bland annat kommer 

de ideologiska motiv som utgör fundamentet för prorogationsavtalet att belysas. 

Prorogationsavtalets syften och funktioner kommer också att beskrivas. Dessutom följer en 

systematisering där prorogationsavtalen indelas i olika kategorier beroende på hur avtalen är 

utformade och vilka rättsföljder de ämnar skapa. Syftet är att underlätta förståelsen för hur 

prorogationsklausulens form och lydelse inverkar på dess rättsverkan. En sådan 

                                                 
23 Se använd terminologi i: NJA 1949 s. 724, Dennemark, Om Svensk behörighet i internationellt förmögen-

hetsrättsliga mål, s. 231, Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 107 och Pålsson, Bryssel I-

förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 206. 
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systematisering kan vara av betydelse för att förstå uppsatsens mer djupgående analyser, 

eftersom det är nödvändigt att definiera vilka sorters prorogationsavtal som existerar för att 

kunna diskutera vilka som bör vara giltiga enligt Bryssel I-förordningen. Kapitlen 3 och 4 

innehåller de tre problemområden som uppsatsen ska behandla. Under varje problemområde 

redogörs för Brysselinstrumentens reglering beträffande prorogation, och relevant praxis 

presenteras. Varje kapitel avslutas med reflektioner ur såväl de lega lata som de lege ferenda 

perspektiv. I kapitel 3 kommer frågan om hur giltighetsbedömningen av prorogationsavtalet 

ska ske att undersökas, samt om prorogationsavtalets giltighet påverkas av att parterna har 

utpekat en domstol i ett tredjeland. I kapitel 4, vilket kommer vara det mest omfattande 

kapitlet, undersöks vilka typer av prorogationsavtal som omfattas av Bryssel I-förordningen. 

Här lyfts frågorna vad som krävs för att ett prorogationsavtal ska vara giltigt, och i vilken 

utsträckning asymmetriska prorogationsavtal kan tillåtas. I kapitel 5 följer författarens 

slutord.  
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2  Allmänt om prorogationsavtal och   

  Brysselinstrumenten 

2.1  En historisk tillbakablick 

Inom den internationella privat- och processrätten innebär den i stort sett universellt häv-

dvunna principen om partsautonomi att parterna i ett gränsöverskridande rättsförhållande 

själva får välja vilket lands lag som ska tillämpas på de rättsfrågor som ett avtal ger upphov 

till.24  Till principen om partsautonomi kan även hänföras den nära besläktade frågan i vilken 

utsträckning parterna ska ha rätt att välja vilket forum som ska vara behörigt att pröva tvistiga 

rättsförhållanden.25  

 På ett ideologiskt plan uppställs två skäl till varför det bör vara tillåtet att avtala om 

domstols behörighet. Dessa skäl är antagandena om att avtalsfrihet och förutsebarhet i inter-

nationella behörighetsfrågor leder till ekonomisk effektivitet ur såväl makro- som mikroper-

spektiv. Prorogationsfriheten är därför nödvändig för att en marknadsekonomi ska fungera i 

praktiken.26  

 Det finns två sätt att se på frågan om möjligheten att avtala om domsrätt.27 Det första 

synsättet är att domsrätt är en del av den offentliga rätten, som parterna endast kan disponera 

över så länge lagstiftning tillåter detta.  

 Det andra synsättet är att parterna i ett rättsförhållande själva äger tvisten oberoende av 

statens lagstiftning, och därmed fritt bör få avtala om forum. Från medeltiden fram till den 

senare delen av 1800-talet präglades Europa av en konservativ idébildning och starka 

nationalstater, varför det första synsättet genomsyrande rättsvetenskapen under denna 

period. Genom det för tiden rådande liberala samhällsklimatet under den senare delen av 

1800-talet fick dock idéer rörande autonomi gällande lagval och frihet att avtala om behörig 

                                                 
24 Nygh, Autonomy in International Contracts, s. 13.  
25 Se Nygh, a.a., s. 1 och Zhang, Party Autonomy and Beyond: An International Perspective of Contractual  

Choice of Law, 20 Emory Int’l L. Rev. 511 (2006), s. 528. Jfr dock Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och 

efterlevande makes rättsställning, s. 42.  
26 Nygh, a.a., s. 2. 
27 Nygh, a.a., s. 17.  
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domstol större utrymme inom doktrin, och dessutom visst genomslag i den tidens kodifikat-

ioner.28  

 I samband med världskrigen under den första halvan av 1900-talet fick dock national-

ismen åter grogrund och tanken på att tillåta tillämpning av andra staters lagar, och 

avhändande av egen behörighet till förmån för annan stats domstol var avlägsen.29 Idén att 

låta parter avtala om behörig domstol hamnade återigen i skymundan.  

 I efterdyningarna av andra världskriget inleddes arbetet med att skapa fred och välstånd 

av den dåvarande Europeiska kol- och stålgemenskapen som via den Europeiska ekonomiska 

gemenskapen och den Europeiska gemenskapen tillslut resulterade i den Europeiska 

unionen.  Den gemenskap som i början syftade till att bevara fred och öka välståndet för dess 

medlemsstater utvecklades så småningom till ett väloljat maskineri med strävan att undan-

röja nationella handelshinder för att förenkla gränsöverskridande handel och etablera en inre 

europeisk marknad.  

 I och med denna strävan cementerades synsättet att parterna bör tillåtas disponera över 

lagvals- och behörighetsfrågor. Såväl 1980 års Romkonvention om tillämplig lag på avtals-

förpliktelser (Romkonventionen)30 som Brysselkonventionen sågs som stora framgångar. 

Sedan 1968, då Brysselkonventionen antogs, har Europeiska unionens medlemsstater under 

vissa omständigheter varit skyldiga att tillerkänna prorogationsavtal rättslig verkan.  

 

2.2  Från Brysselkonventionen till den nya Bryssel I-förordningen 

Den 27 september 1968 ingicks Brysselkonventionen mellan de då sex ursprungliga EG-

medlemsstaterna. Konventionen grundade sig på den dåvarande artikeln 220 i EG-fördraget 

(nuvarande artikel 81 FEUF) och syftade till att åstadkomma ”fri rörlighet för domar” på 

den inre marknaden, genom att säkerställa förenklingen av formaliteter för ömsesidigt er-

kännande och verkställighet av rättsliga avgöranden.31  För att underlätta erkännande och 

verkställighet infördes även enhetliga behörighetsregler.  

                                                 
28 Partsautonomi tilläts i viss omfattning i Japan redan år 1898, se Nygh, a.a., s. 9 och Law Concerning the 

Application of Laws in General (Horei) (1898) article 7.  
29 Se Nygh, a.a., s. 9.  
30 EGT L 266, 9.10.1980, s. 1. 
31 Se ingresspunkt 2 i Brysselkonventionen samt Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Lugano-

konventionerna, s. 21. 
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Brysselkonventionen är således en s.k. dubbelkonvention, eftersom den reglerar både dom-

stols behörighet och erkännande av domar. I Brysselkonventionen finns den centrala 

bestämmelsen rörande prorogationsavtal i artikel 17.  

 Brysselkonventionen fungerade väl, men med tidens gång behövde vissa brister ses 

över.  Kommissionen lade därför fram ett förslag på en förordning som skulle komma att 

ersätta Brysselkonventionen.32 Såväl den ekonomiska och sociala kommittén33 som Europa-

parlamentet34 yttrade sig över förslaget. Av dessa ändringsförslag godtogs ett par av 

kommissionen, som sedan lade fram ett ändrat förslag till förordning.35 Bryssel I-förord-

ningen antogs därefter i december 2000. I Bryssel I-förordningen återfinns den centrala 

prorogationsbestämmelsen i artikel 23.  

 Den 12 december 2012 antog Europaparlamentet och rådet en omarbetning av den nu-

varande Bryssel I-förordningen som träder i kraft den 10 januari 2015.36 Förändringarna 

gentemot den tidigare Bryssel I-förordningen består främst i avskaffande av exekvatur-

förfarandet, effektivisering av förordningens regler rörande prorogationsavtal, samt samord-

ning av prorogationsreglerna med 2005 års Haagkonvention om avtal om behörig domstol.37 

I den nya Bryssel I-förordningen återfinns den centrala bestämmelsen rörande prorogation i 

artikel 25.  

 Artikel 17 i Brysselkonventionen, artikel 23 i Bryssel I-förordningen samt artikel 25 i 

den nya Bryssel I-förordningen finns i sin helhet återgivna i bilaga I. För att förenkla läs-

ningen kommer fortsättningsvis endast utdrag av artiklarna att återges i löptexten. 

 

2.3  Prorogationsfrihet och motstående intressen 

Prorogationsinstitutet bärs alltså upp av den liberala teoribildning som förespråkar den eko-

nomiska nyttan av att låta parterna fritt disponera över sitt rättsförhållande. Häremot står tre 

typer av skäl som kan anföras för att inskränka möjligheten till att ingå prorogationsavtal. 

 Det första skälet är skyddsintresset av part i underlägsen ställning. En alltför vidsträckt 

prorogationsfrihet tillåter den starkare parten att utnyttja sin ställning för att kunna väcka 

talan mot den svagare parten, som tvingas svara vid främmande domstol och kanske också 

                                                 
32 KOM(1999) 348 slutlig. 
33 EGT 2000 C 117, s. 6. 
34 EGT 2001 C 146, s. 94. 
35 COM(2000) 689 final.  
36 Se artikel 81.  
37 Se KOM(2009) 174 slutlig, KOM(2009) 175 slutlig, och KOM(2010) 748 slutlig/2.  
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med tillämpning av en främmande rättsordnings lagstiftning. Till denna grupp kan i bl.a. 

försäkrings-, arbetstagare och konsumenter hänföras, varför möjligheterna till att ingå 

prorogationsavtal med individer i dessa grupper numera är begränsade.38 Avtal som strider 

mot sådana skyddsregler anses i princip vara ogiltiga, såvida de inte ingåtts efter tvistens 

uppkomst, eller om avtalet ger skyddsobjektet förmånligare villkor. 

 Det andra skälet som talar för att begränsa prorogationsfriheten är intresset av en god 

processekonomi. Ifall prorogation tillåts i alltför hög utsträckning kan vissa domstolar ris-

kera att bli överhopade med mål, eftersom deras effektivitet försämras. Detta motiverade 

bl.a. varför prorogationsavtal inte tillerkändes rättslig verkan enligt den äldre svenska rätte-

gångsbalken.39 Denna risk gör sig gällande på såväl nationell som internationell nivå. Om 

exempelvis en EU-medlemsstats domstolar är långsamma med att avgöra vissa typer av mål, 

är det möjligt att parterna genom prorogationsavtal söker undvika dessa domstolar, genom 

att skapa behörighet åt en domstol i en annan medlemsstat. Omvänt kan detta användas i 

förhalande syfte för den som önskar dra ut på processen genom att väcka en negativ 

fastställetalan i ett land där handläggningstiden är lång. Om sådana förfaranden sätts i system 

kan det teoretiskt sett innebära en snedfördelning av målbalanser vid de nationella dom-

stolarna i EU:s medlemsstater. 

  En ytterligare fråga beträffande processekonomiska överväganden är varför en stat ska 

bära domstolskostnaderna för tvister som egentligen saknar anknytning till staten i fråga. 

Den enda anknytningsfaktorn som krävs för att prorogationsavtalet ska vara giltigt enligt 

Bryssel I-förordningen är att minst en av parterna har sitt hemvist i en medlemsstat. Det finns 

därmed inget övrigt anknytningskrav mellan tvisten och den utpekade domstolen. Detta be-

ror förmodligen på att EU värderar nyttan av att tillåta prorogation (inom ramen för den fria 

rörligheten) högre än den kostnad som det innebär för medlemsstaterna att behöva avgöra 

mål som saknar anknytning till dem. I den nya Bryssel I-förordningen har dessutom detta 

anknytningskrav slopats. Enligt artikel 25 är ett prorogationsavtal giltigt trots att ingen av 

parterna har sitt hemvist i en stat inom EU. Detta innebär i praktiken att en tvist beträffande 

ett rättsförhållande mellan ett brasilianskt och ett thailändskt bolag kan komma att prövas 

vid den EU-medlemsstats domstol som parterna har valt. 

                                                 
38 För Brysselkonventionen se artiklarna 12 och 15, för Bryssel I-förordningen se artiklarna 13, 17 och 21, för 

den nya Brysselkonventionen se artiklarna 15, 18 och 23. 
39 Dennemark, a.a., s. 235 f. 
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Varför kravet på att minst en av avtalsparterna måste ha hemvist inom EU har frångåtts 

motiveras dock inte närmare av kommissionen, varken i dess grönbok om översyn av Bryssel 

I-förordningen eller i dess förslag till en ny förordning.  

 Det tredje skälet till att begränsa prorogationsfriheten är den s.k. närhetsprincipen. Av 

naturliga skäl bör vissa tvister prövas av en särskild domstol, exempelvis därför att det under-

lättar för parterna att föra bevisning, eller för domstolen att genomföra syn. Detta skäl moti-

verar exempelvis varför derogation från fastighetsforum inte tillåts enligt artikel 22.1 i 

Bryssel I-förordningen.  

 

2.4  Strävan efter förutsebarhet 

Ett av prorogationsavtalets huvudsyften är att skapa förutsebarhet. Genom att parterna i ett 

rättsförhållande i förtid tillåts avtala om var tvister dem emellan ska prövas undviks ett 

osäkerhetsmoment. På makronivå bidrar förutsebarhet i behörighetsfrågor till utvecklingen 

av EU:s övergripande mål, nämligen att undanröja handelshinder för ett etablera en funge-

rande inre marknad.40 På partsnivå finns tre olika syften med att avtala om domstols behörig-

het, vilka alla bottnar i strävan efter förutsebarhet.  

 För det första är det genom prorogationsavtal möjligt att försäkra sig om vilket lands 

domstolar som är behöriga att pröva en tvist. Härmed undviks risken för positiva 

jurisdiktionskonflikter, vilka är relativt vanliga på internationell nivå, särskilt om det inte 

finns EU- eller konventionsreglering som stadgar hur behörighetskonflikter ska lösas. Detta 

fenomen beror på att enskilda staters domstolar generellt sett gärna utsträcker sin egen be-

hörighet, men är desto mer restriktiva när det gäller att begränsa den. Dessutom kan det 

genom prorogationsavtalet i vissa fall vara möjligt att påverka vilka materiella och processu-

ella regler som ska tillämpas på huvudavtalet. Detta skäl saknar dock bäring på EU-nivå, 

eftersom lagval gällande kontraktuella tvister inom förmögenhetsrättens område regleras av 

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

tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen).41 Ett prorogationsavtal som ut-

pekar en domstol i en EU-medlemsstat innebär därför inte att det utpekade domstolslandets 

materiella lagstiftning kommer att tillämpas på tvisten per automatik.  

                                                 
40 Se p. 11 i ingressen till FEU, samt artikel 3.3 FEU.  
41 EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.  
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 På EU-nivå är därför det vanligaste syftet med att ingå prorogationsavtal att undanröja 

osäkerhet om vilken av parterna som kommer att erhålla s.k. ”hemmaplansfördel” i händelse 

av tvist. Med ”hemmaplansfördel” avses här att part i sin hemviststat redan är bekant med 

materiell och processuell lagstiftning, rättegångsspråk och dessutom förmodligen har lägre 

ombudskostnader än motparten, eftersom denne kan komma att behöva ombud i två olika 

länder.42  Vanligtvis undanröjs eventuell hemmaplansproblematik genom att parterna utpe-

kar en domstol i en EU-medlemsstat som båda parter saknar anknytning till. 

 För det andra fyller prorogationsavtalet en processekonomisk funktion, och syftar till att 

begränsa de kostnader som internationell processföring medför för parterna. Finns klarhet i 

behörighetsfrågan redan innan tvist uppstår undviks onödiga och oförutsedda ombudskost-

nader för utländskt ombud, vilket ofta krävs för att genomföra dyra och tidskrävande 

utredningar beträffande om kärandens forumval är legitimt. Detta medför att parterna på 

förhand kan säkerställa tillgång till ombud med lämplig kompetens.  

 För det tredje kan parterna ha en önskan att en särskild domstol ska pröva tvister dem 

emellan. Motiv till detta kan vara att en viss domstol har särskild kompetens inom det om-

råde som efterfrågas av parterna. På sjörättens område är det t.ex. vanligt förekommande att 

avtalsparterna anvisar engelska domstolar som behöriga, eftersom de har erfarenhet av sjö-

rättsliga mål.43 En annan faktor som kan påverka parternas forumval är domstolarnas 

handläggningstider. 

 

2.5   Olika typer av prorogationsavtal 

2.5.1 Behovet av en systematisering 

För att undvika det osäkerhetsmoment som domsrättsfrågan ofta utgör i internationella rätts-

förhållanden står det alltså parterna fritt att ingå prorogationsavtal. Utformningen av detta 

avtal begränsas i princip bara parternas egen fantasi och de tvingande nationella lagstift-

ningar, EU-förordningar, samt internationella konventioner som kan vara tillämpliga. I 

praktiken är varje prorogationsklausul individuellt utformad för det specifika 

rättsförhållande det avser att reglera. Därför är det svårt att på ett konsekvent sätt indela 

avtalen i olika kategorier.  

                                                 
42 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 444. 
43 Dennemark, a.a., s. 238.  
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 En systematisering kan dock vara värdefull för förståelsen av vilka rättsverkningar 

prorogationsavtalet får beroende på dess utformning. Denna indelning kan också vara av 

värde för att förstå de resonemang som kommer att föras i kapitel 4 beträffande vilka sorters 

prorogationsavtal som är giltiga enligt Bryssel I-förordningen. Dessutom verkar det inom 

EU-området råda viss osäkerhet beträffande giltigheten av asymmetriska prorogationsavtal. 

Denna osäkerhet kan illustreras med att engelska och franska domstolar har kommit fram till 

olika slutsatser vid bedömningen av huruvida asymmetriska prorogationsklausuler är giltiga 

enligt artikel 23 i Bryssel I-förordningen.44 Att domstolarna kom till olika slut beror förmod-

ligen på skillnader i dessa EU-medlemsstaters interna rättsordningar. Vad som utgör ett 

giltigt prorogationsavtal enligt intern engelsk utgör inte nödvändigtvis ett giltigt 

prorogationsavtal enligt fransk rättsordning. Sådana skillnader i EU-medlemsstaternas 

rättsordningar kan utgöra ett problem när dess domstolar ska tillämpa artikel 23 i Bryssel I-

förordningen. Detta kommer närmare att belysas i avsnitt 2.5.5.  

 För att kunna diskutera vilka prorogationsavtal som omfattas (eller bör omfattas) av 

Bryssel I-förordningen är det viktigt att kategorisera avtalen. I avsnitten nedan indelas därför 

prorogationsavtalen i kategorierna exklusiva, alternativa och asymmetriska avtal.45 Syste-

matiken utgår från vilken rättsföljd som inträder med anledning av avtalet.  Dessutom ges 

illustrerande exempel på hur prorogationsklausuler kan utformas i praktiken. Denna indel-

ning anknyter dessutom till kapitel 4 där giltigheten av s.k. alternativa och asymmetriska 

prorogationsklausuler kommer att behandlas. I kontrast till denna systematisering inflikas 

delar av den kritik som i doktrin har anförts mot en alltför stelbent systematisering av 

prorogationsavtal.46  

 

2.5.2 Exklusiva prorogationsavtal 

I allmänhet kan man säga att en prorogationsklausul bör uppfylla två krav för att fylla sin 

funktion: för det första måste klausulen skapa förutsebarhet, och för det andra måste av-

talsklausulen vara giltig. Behovet av förutsebarhet måste emellertid vägas mot behovet av 

                                                 
44 Se referat av Rothschild- och Mauritius-fallet i avsnitten 4.4.2 och 4.4.3.  
45 Denna systematik är baserad på den som framförs av Layton och Mercer i European Civil Practice vol. 1, s. 

706-711, samt Briggs, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, s. 163, p. 5.24.  Indelningen har emel-

lertid kompletterats med ett par undergrupper, samt genom att försvenska och förändra terminologin i vissa 

avseenden.  
46 Briggs, a.a., s. 120, p. 4.23.  
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flexibilitet. En klausul som är passande för parterna idag kanske inte är lika lämplig i fram-

tiden. Beroende på rättsförhållandets karaktär kan därför olika sorters klausuler vara att 

föredra.  

 Om parternas önskan är att maximera förutsebarhet i behörighetsfrågan är en exklusiv 

prorogationsklausul att föredra. Det som kännetecknar en exklusiv klausul är att endast en 

domstol (eller en medlemsstats domstolar) kan vara behörig att pröva tvisten. En sådan 

klausul kan utformas enligt följande. 

”Svensk domstol ska vara exklusivt behörig att avgöra varje tvist som härrör från eller har 

samband med huvudavtalet (detta gäller även frågor beträffande prorogationsavtalets ex-

istens och giltighet)”. 

Denna klausul illustrerar det faktum att parterna åtar sig att endast väcka talan mot varandra 

vid svensk domstol. En exklusiv prorogationsklausul har alltså både prorogativ och dero-

gativ effekt. Härmed uppnås maximal förutsebarhet. Den derogativa effekten i förhållande 

till övriga EU-medlemsstaters domstolar innebär att de efter avtalets ingående inte är behö-

riga att pröva en eventuell tvist. 

 Ett alternativ till att anvisa en specifik domstol är att utpeka två eller flera domstolar 

genom att villkora deras exklusiva behörighet av vissa omständigheter. En möjlighet är då 

att utforma avtalet så att behörigheten villkoras av vilken av parterna som väcker talan.  

 Antag att prorogationsklausulen utformas enligt följande. 

”Part A får endast väcka talan mot part B vid tysk domstol, medan Part B endast får väcka 

talan mot Part A vid svensk domstol”. 

Trots att domsrättsfrågan visserligen är villkorad av vilken av parterna som väcker talan så 

är det enligt min mening fortfarande frågan om ett exklusivt prorogationsavtal, eftersom 

parterna inte aktivt kan välja att väcka talan vid ett alternativt forum. En sådan valmöjlighet 

kan dock uppstå genom att den ena parten förhåller sig passiv, och därigenom ”väljer” dom-

stol genom att låta motparten väcka talan. Oavsett hur man ser på parternas valmöjlighet så 

är alltid endast en domstol behörig i slutändan, två domstolar kan därmed inte vara behöriga 

samtidigt när en av parterna bestämmer sig för att väcka talan.  Denna typ av avtal kallas i 
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fortsättningen för villkorade exklusiva prorogationsavtal. I engelsk doktrin har sådana avtal 

benämnts som “multiple exclusive jurisdictions clauses”.47  

 

2.5.3 Alternativa prorogationsavtal 

Istället för att avtala om exklusiv behörighet för en specifik domstol kan parterna anvisa ett 

flertal domstolar i olika EU-medlemsstater.
48 Eftersom parterna då har möjlighet att välja 

var talan ska väckas kan dessa avtal rent språkligt inte sägas vara exklusiva. Det som ut-

märker dessa avtal är alltså att ett flertal domstolar kan vara samtidigt behöriga att pröva en 

tvist. Sådana avtal benämns oftast i engelsk doktrin som icke-exklusiva prorogationsavtal.49  

 Denna terminologi kan dock vara missvisande eftersom det i praktiken inte rör sig om 

en enhetlig avtalstyp, utan om flera olika.50 En alltför stelbent uppdelning av prorogations-

avtalen i kategorierna exklusiva och icke-exklusiva avtal är därför inte motiverad, eftersom 

en sådan uppdelning kan förleda domstolarna till att försöka passa in avtalsklausuler där de 

inte hör hemma istället för att tolka parternas faktiska viljeyttringar.51 Fokus bör enligt min 

mening därför istället riktas mot vilken sorts rättsföljd som prorogationsklausulens lydelse 

syftar till att skapa.  

 I denna uppsats kommer dessa avtal istället att benämnas alternativa prorogationsavtal. 

”Alternativ” innebär i denna bemärkelse att flera domstolar samtidigt kan vara behöriga att 

pröva tvisten. För att illustrera att relativt små variationer i prorogationsklausulens lydelse 

kan få stora praktiska verkningar kommer de alternativa avtalen att indelas i tre undergrupper 

beroende på vilken rättsföljd som avtalsklausulen syftar till att skapa. I den fortsätta fram-

ställningen kommer begreppet icke-exklusiva prorogationsavtal endast att användas vid 

referat av engelska rättsfall som ett samlingsnamn för den avtalstyp som här benämns alter-

nativa prorogationsavtal. 

 Alternativa prorogationsavtal skapar visserligen inte den starka förutsebarhet som de 

exklusiva avtalen gör, men det parterna förlorar i förutsebarhet vinner de istället i flexibilitet. 

Flexibla prorogationsavtal är särskilt viktiga på den internationella lånemarknaden, eftersom 

                                                 
47 Mercer och Layton, a.a., s. 707, p. 20.061. 
48 Fawcett, Non-exclusive Jurisdiction Agreements, LMCLQ [2001], s. 239, se även Pålsson, Bryssel I-förord-

ningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 227.  
49 Se Mercer och Layton, a.a., s. 709 p. 20.063, Fentiman, International Commercial Litigation, s. 84, p. 2.85.  
50 Briggs, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, s. 116, p. 4.19. 
51 Briggs, a.a., s. 120, p. 4.23, och s. 167, p. 5.33. 
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borgenären vill ha så stor säkerhet som möjligt för utestående krediter.52 Om gäldenären har 

egendom i flera olika länder – eller egendomen som är lätt att förflytta över landgränserna – 

kan det vara av vikt för borgenären att försäkra sig om möjligheten att väcka talan i flera 

länder.53 

 I EU-interna situationer är det med tanke på den ”fria rörligheten för domar” visserligen 

kanske inte lika viktigt för en borgenär att försäkra sig om ett flertal behöriga fora. En dom 

meddelad i en EU-medlemsstat erkänns och verkställs nämligen som regel i en annan EU-

medlemsstat. Det kan dock vara tidskrävande att begära en verkställighetsförklaring och gå 

igenom det i Bryssel I-förordningen föreskrivna exekvaturförfarandet, vilket dessutom inne-

bär ett extra moment för borgenären.54 Därför kan det vara av vikt att få en exigibel dom i 

det land där gäldenärens egendom befinner sig. 

 

2.5.3.1 Alternativt exklusiva prorogationsavtal  

Den första typen av alternativa prorogationsavtal är de som har både prorogativ och deroga-

tiv effekt. Dessa avtal anvisar domstolarna i två eller flera stater som exklusivt behöriga. 

Sådana avtalsklausuler kan utformas enligt följande. 

”Domstolarna i Tyskland och Italien ska vara exklusivt behöriga att pröva tvister som härrör 

från eller har samband med huvudavtalet”. 

Klausulen ovan ger parterna en möjlighet att välja vid vilken EU-medlemsstats domstol talan 

kan väckas. Även om klausulen inte är exklusiv i språklig bemärkelse så utesluter klausulens 

derogativa effekt att talan väcks vid alla andra EU-medlemsstaters domstolar än de som an-

givits i prorogationsavtalet. Sådana avtalstyper är alltså exklusiva mellan parterna och kallas 

därför alternativt exklusiva prorogationsavtal.  

 

                                                 
52 Se LMA, Decision of the Cour de Cassation in Mme X v. Rothschild and Jurisdiction Clauses in LMA 

Facility Documents, s. 5. 
53 Fentiman, Jurisdiction—When Non-Exclusive Means Exclusive, CLJ 51(2) [1992], s. 234.  
54 Se artikel 38 i Bryssel I-förordningen. I den nya Bryssel I-förordningen har dock exekvaturförfarandet av-

skaffats, se artikel 39.  
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2.5.3.2 Prorogativa avtal  

Den andra typen av alternativa prorogationsavtal är de avtal som endast har prorogativ 

effekt. Domstolarna i ett eller flera länder anvisas som behöriga i klausulen samtidigt som 

det klargörs att detta inte ska inskränka övriga domstolars behörighet.  Sådana klausuler kan 

lyda enligt följande. 

1. ”Domstolarna i Belgien och Nederländerna ska vara behöriga att pröva tvister 

mellan avtalsparterna. Detta ska dock inte inskränka övriga domstolars behörighet”. 

 

2. ”Tysk domstol ska vara behörig att pröva alla tvister som rör förpliktelser hänförliga 

till detta avtal”. 

Eftersom klausulerna ovan endast syftar till att utöka parternas urvalskrets av behöriga dom-

stolar, utan att begränsa övriga domstolars behörighet, kallas dessa avtal i fortsättningen för 

prorogativa avtal.  

 Det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget finns anledning att utforma prorogations-

klausuler på detta sätt, eftersom utformningen som sådan inte bidrar till ökad förutsebarhet 

i behörighetsfrågan. Här gör sig dock behovet av flexibilitet påmint, eftersom sådana avtal 

öppnar för att skapa behörighet för domstolar som ursprungligen kanske inte var behöriga 

att pröva tvisten.55 Samtidigt kan parterna behålla de fora som var ursprungligt behöriga 

enligt Bryssel I-förordningen.  

 Exemplen ovan syftar till att illustrera hur prorogativ effekt kan skapas. Ett potentiellt 

problem med klausul 1 och 2 i exemplet ovan är att de bidrar till stor valfrihet för parterna. 

Detta beror på att inte ens domstolar i tredjeland utesluts genom klausulernas ordalydelse, 

eftersom sådana också skulle vara ”behöriga” enligt interna behörighetsregler. Frågan är om 

sådana prorogationsavtal är giltiga enligt Bryssel I-förordningen.  

 Vad gäller den andra klausulen kan det dessutom vara problematiskt att det inte anges 

om klausulen är exklusiv eller alternativ. Enligt ordalydelsen utesluts inte andra än tyska 

                                                 
55 Se Briggs, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, s, 114, p. 415. 
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domstolars behörighet, varför klausulen rent teoretiskt bör betraktas som alternativ. I prak-

tiken tolkar dock domstolar ofta sådana klausuler som exklusiva.56 Detta gäller även avgö-

randen där Bryssel I-förordningen har tillämpats, eftersom en prorogationsklausul antas vara 

exklusiv om inte parterna uttryckligen har avtalat om annat.57 I tvister inom Bryssel I-

förordningens tillämpningsområde tolkas alltså exempelklausul två som exklusiv då det inte 

framgår av klausulen att parterna har kommit överens om annat.58 Om parterna inte har 

önskat en exklusiv klausul, utan endast en prorogativ, kan det vara viktigt att de skjuter in 

en passus som tydligt klargör detta syfte.  

 

2.5.3.3 Derogativa avtal  

Den tredje typen av alternativa prorogationsavtal är de avtal som utsläcker behörighet hos 

en specifik domstol, eller domstolarna i en eller flera stater. Sådana prorogationsklausuler 

kan lyda enligt följande. 

1. ”Svenska domstolar ska inte vara behöriga att pröva framtida tvister som härrör från 

eller har samband med huvudavtalet”.  

 

2. ”Part A:s hemvistforum ska inte vara behörig att pröva framtida tvister som härrör 

från eller har samband med huvudavtalet” 

Med anledning av att dessa avtal endast har derogativ verkan, benämns denna avtalstyp dero-

gativa prorogationsavtal. Sådana avtal är mycket flexibla, och används för att utesluta ett 

eller flera icke önskvärda forum.59 Denna avtalstyp är alltså spegelbilden av de prorogativa 

avtalen. Även denna avtalstyps giltighet enligt Bryssel I-förordningen kan ifrågasättas, 

eftersom ingen EU-medlemsstats domstol uttryckligen utpekas som behörig.60 

 

2.5.4 S.k. asymmetriska prorogationsavtal 

En särskild typ av prorogationsklausuler kan varken kategoriseras som exklusiva eller alter-

nativa då de har egenskaper som är typiska för båda kategorierna. Dessa ”hybrid-

                                                 
56 Detta gäller särskilt i engelsk rätt, se Briggs, a.a., s. 113, p. 4.13. I tysk rätt tolkas dock sådana klausuler som 

alternativa, se Fawcett, General Report, ur Declining Jurisdiction in Private International Law, s. 50.  
57 Se art. 23 Bryssel I-förordningen. 
58 Se not 57.  
59 Dennemark, a.a., s. 231.  
60 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 408, p. 38.  
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prorogationsavtal” är till sin karaktär exklusiva för den ena parten, och alternativa för den 

andra parten.  

 Denna avtalstyp skapar en partsobalans och är således fördelaktig för den ena parten, 

som i teorin kan ges obegränsad valfrihet att välja var denne ska väcka talan beroende på hur 

klausulen utformas. 

 Asymmetriska prorogationsklausuler kan utformas enligt följande. 

1. ”Grekisk domstol ska vara exklusivt behörig att pröva tvister som härrör från, eller har 

samband med huvudavtalet. Detta hindrar dock inte part B från att få väcka talan vid 

domstol i Spanien”. 

 

2. ”Vid händelse av tvist förpliktas part A att endast väcka talan vid svenska domstolar. 

Ovanstående klausul hindrar dock inte part B från att väcka talan vid varje annan behörig 

domstol”. 

 

3. ”Vid händelse av tvist förpliktas part A att endast väcka talan vid svenska domstolar. 

Ovanstående klausul hindrar dock inte part B från att väcka talan vid varje annan dom-

stol”. 

Exempelklausulerna ovan illustrerar graden av flexibilitet som är möjlig att skapa efter en 

stigande skala. Den första klausulen 1 är relativt förutsebar, eftersom den endast ger den 

gynnade parten en extra domstol att välja att väcka talan vid, nämligen spansk. 

  Den andra klausulen 2 är mer flexibel, och kan ge den gynnade parten ett begränsat 

eller ett obegränsat urval av valbara domstolar beroende på hur ordet ”behörig” tolkas. 

Klausulen kan antingen tolkas som att den endast utpekar de domstolar som är behöriga 

enligt Bryssel I-förordningens behörighetsregler. Men klausulen skulle också kunna tolkas 

som att den utpekar samtliga de domstolsstater som är behöriga att pröva en tvist enligt 

staternas interna internationellt privat- och processrättsliga lagstiftningar. I så fall skulle 

även tredjeländers domstolar teoretiskt sett kunna vara behöriga. Sådana avtalsklausuler kan 

vid en första anblick verka mycket fördelaktiga för den gynnade parten. Emellertid är ofta 

urvalet av antalet behöriga domstolar relativt begränsat i praktiken.  

 Den tredje avtalsklausulen 3 åstadkommer fullständig flexibilitet för den ena parten, och 

det kan ifrågasättas om en sådan klausul överhuvudtaget medför någon skyldighet för denna 

part. Det är oklart i vilken utsträckning som asymmetriska prorogationsavtal är giltiga enligt 
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Bryssel I-förordningen, särskilt vad gäller sådana skönsmässiga prorogationsklausuler som 

exemplifieras genom avtalsklausul 2 och 3. 

 Asymmetriska prorogationsklausuler är vidare vanligt förekommande i standardlåne-

avtal på bank- och kreditmarknaden.61 Penningborgenären ges i låneavtalet rätt att väcka 

talan i ett flertal olika länder, eller till och med i varje behörigt domstolsland, medan 

penninggäldenären förpliktas att väcka talan endast i ett land. 

 I engelsk doktrin finns ingen enhetligt terminologi för processuella asymmetrier av detta 

slag. ”Unilateral”, ”asymmetric”, “hybrid”, “one-way”, och “one-sided agreements” 

blandas. Någon vedertagen enhetlig svensk terminologi finns förmodligen inte heller. 

Fortsättningsvis kommer uttrycket asymmetriska prorogationsavtal att användas, eftersom 

det åskådliggör att avtalet innebär att den ena parten har ett större urval av behöriga dom-

stolar än sin motpart.  

 

2.5.5 En komparativ utblick 

I detta avsnitt kommer det kort redogöras för hur prorogationsinstitutet behandlas i engelsk, 

fransk, tysk och svensk rättsordning. Även om uppsatsens huvudsakliga syfte rör giltigheten 

av alternativa och asymmetriska prorogationsavtal enligt Bryssel I-förordningen, kan det 

vara av intresse att förstå skillnader beträffande hur prorogationsavtal behandlas i nationell 

rätt. Detta beror på att det inte är helt klarlagt i vilken utsträckning EU-medlemsstaternas 

domstolar får använda nationell rätt vid tillämpningen av artikel 23 i Bryssel I-förordningen. 

Eventuella skillnader beträffande prorogationsavtal i EU-medlemsstaternas nationella rätts-

ordningar kan dessutom förklara varför Bryssel I-förordningen inte alltid tillämpas enhetligt 

av medlemsstaternas domstolar.  

 I engelsk rätt görs en skillnad mellan exklusiva och icke-exklusiva prorogationsavtal. 

Medan den exklusiva prorogationsklausulen har både prorogativ och derogativ effekt, så har 

den icke-exklusiva endast derogativ effekt.62 En part som har ingått ett icke-exklusivt 

prorogationsavtal är därmed fri att väcka talan vid vilken annan domstol som helst. Denna 

distinktion är dock viktigare för parterna än för de engelska domstolarna, eftersom dessa inte 

                                                 
61 Stacey och Taylor, Unilateral jurisdiction clauses – Navigating the minefield, s. 1. 
62 Zheng, Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Commercial Law, s. 8.  



30 

 

 

 

är bundna av att parterna har ingått en giltig prorogationsklausul. Doktrinen forum non con-

veniens63 tillåter nämligen domstolarna att på parts yrkande (eller ex officio) avgöra om det 

finns ett annat lämpligare forum som bör pröva tvisten.64 En viktig skillnad beträffande de 

exklusiva och icke-exklusiva avtal finns dock: bevisbördan är nämligen tyngre för den part 

som hävdar att den utpekade domstolen inte är lämplig att pröva tvisten när parterna har valt 

en exklusiv klausul framför en icke-exklusiv.65 

 De flesta stater med ett civil law-system saknar doktrinen om forum non conveniens, 

eller något som ens kan jämföras därmed. Dessutom får doktrinen inte användas inom 

Bryssel I-förordningens tillämpningsområde.66 Därmed kan distinktionen mellan exklusiva 

och alternativa prorogationsavtal vara viktig att upprätthålla.67 När domstolar saknar kom-

petens att efter eget skön åsidosätta en giltig exklusiv prorogationsklausul är klausulens 

ordalydelse av avgörande betydelse för vilken rättsföljd som inträder. Detta kan illustreras 

av att derogationsverkan enligt tysk rätt endast inträder om parterna har överenskommit att 

avtalet ska vara exklusivt, medan det i fransk rätt över huvud taget inte görs någon skillnad 

mellan exklusiva och alternativa prorogationsavtal: alla giltiga prorogationsavtal ses som 

exklusiva.68 

 I svensk intern rätt saknas interna internationellt privat- och processrättsliga regler som 

reglerar gränsöverskridande prorogationsavtals giltighet. Istället tillämpas 10 kap. 16 § 

rättegångsbalken (1942:740) analogt, vilket innebär att svenska domstolar inte är formellt 

bundna av lagrummets ordalydelse. Eftersom domstolarna kan avvika från lydelsen i RB 10 

kap. 16 § kan de använda ett visst mått av skönsmässighet när de avgör frågan om 

prorogationsavtalets giltighet, beroende på hur stark anknytning parternas rättsförhållande 

har till Sverige, vilket i viss mån påminner om doktrinen forum non conveniens.69 

 Eftersom vägledande prejudikat saknas är det osäkert om det görs skillnad mellan exklu-

siva och alternativa avtal i intern svensk rätt. Ett prorogationsavtal som ger exklusiv 

behörighet åt ett främmande lands domstolar har i vilket fall derogativ verkan i Sverige om 

                                                 
63 För den intresserade läsaren hänvisas till Brand och Jablonski, Forum Non Conveniens. 
64 Fawcett, General Report, ur Declining Jurisdiction in Private International Law, s. 57.  
65 Fentiman, International Commercial Litigation, s. 85, p. 2.89, se även Beaumont, Great Britain, ur Declining 

Jurisdiction in Private International Law, s. 223 f. 
66 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 461, p. 45 och 46, se även Mål C-281/02 Owusu v Jackson 

[2005] ECR I-1383.  
67 Fawcett, General Report, ur Declining Jurisdiction in Private International Law, s. 51.  
68 Se not 67. 
69 Bogdan, Sweden, ur Declining Jurisdiction in Private International Law, s. 373 f.  
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det utpekade landet tillerkänner prorogationsavtalet verkan, och under förutsättning att 

parterna kan disponera över tvisteföremålet enligt svensk rätt.70  

 

2.5.6 Sammanfattning  

Under avsnitt 2.5 har prorogationsavtalen kategoriserats och skillnader mellan olika 

medlemsstaters interna rättsordningar lyfts fram. Att EU:s medlemsstater behandlar 

prorogationsavtal på olika sätt i sin interna lagstiftning kan innebära problem när artikel 23 

i Bryssel I-förordningen ska tillämpas, vilket kommer att illustreras längre fram i uppsatsen. 

 För att senare kunna diskutera vilka avtal som bör vara giltiga enligt artikel 23 i Bryssel 

I-förordningen har avtalen kategoriserats efter dess rättsföljd.  Indelningen kan i korthet 

sammanfattas så att de prorogationsavtal som utpekar en domstol, eller domstolarna i ett 

land, kallas exklusiva prorogationsavtal. När ett flertal olika länders domstolar är behöriga 

samtidigt enligt prorogationsavtalet benämns det istället för alternativt. Det finns tre olika 

typer av alternativa prorogationsavtal. Den första avtalstypen är det alternativt exklusiva 

avtalet, som utpekar ett flertal domstolar i olika stater. Denna avtalstyp har både prorogativ 

och derogativ effekt, och är därför exklusiv mellan parterna. Den andra avtalstypen är det 

prorogativa avtalet, enligt vilket ett domstolsland utpekas som behörigt utan att övriga dom-

stolars behörighet inskränks. Denna avtalstyp saknar derogativ effekt. Den tredje avtalstypen 

är det derogativa avtalet, som utsläcker behörighet hos en eller flera domstolsländer. Detta 

avtal saknar prorogativ effekt.   

 I tillägg till dessa avtal finns även en hybridform som är exklusiv för den ena parten, 

och alternativ för motparten. Dessa avtal kallas för asymmetriska prorogationsavtal, och ger 

den ena parten ett större urval av behöriga domstolar.  

 Det framgår av artikel 23 i Bryssel I-förordningen att exklusiva prorogationsavtal om-

fattas av dess tillämpningsområde. Det är dock osäkert under vilka förutsättningar som 

alternativa och asymmetriska avtal är omfattas. Detta kommer att diskuteras i kapitel 4. 

Innan denna frågeställning kan behandlas måste dock en annan fråga diskuteras: nämligen 

hur EU-medlemsstaternas nationella domstolar får bedöma giltigheten av ett prorogations-

avtal enligt Bryssel I-förordningen, vilket kommer att diskuteras i följande kapitel.  

 

                                                 
70 Se NJA 1949 s. 724 och Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell processrätt, s. 95 f.  
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3  Bedömning av formell och materiell giltighet 

3.1  Problemformulering 

I detta kapitel ska det undersökas hur bedömningen av prorogationsavtalets formella och 

materiella giltighet får ske enligt Bryssel I-förordningen. I stora drag handlar det om att fast-

ställa i vilken utsträckning medlemsstaternas domstolar får använda nationella regler vid 

bedömningen av prorogationsavtalets giltighet enligt artikel 23 i Bryssel I-förordningen. 

Dessutom kommer även de relevanta ändringar som införts i den nya Bryssel I-förordningen 

att presenteras och diskuteras.  

 En ytterligare fråga som ska behandlas är om prorogationsavtalets giltighet påverkas av 

att parterna hänvisar till ett domstolsland utanför EU-området. Vad händer till exempel om 

både en domstol i en EU-medlemsstat och en domstol i ett tredjeland utpekas som behöriga 

i prorogationsavtalet? 

 

3.2  Beträffande prorogationsregleringen  

3.2.1 Brysselkonventionen och Bryssel I-förordningen  

3.2.1.1 Formell och materiell giltighet  

I artikel 23 i Bryssel I-förordningen anges endast formella krav för prorogationsavtalets 

giltighet.  För att ett giltigt avtal ska anses ha ingåtts krävs att avtalet antingen är 

”a) skriftligt eller muntligt och skriftligen bekräftat, eller 

b) i en form som överensstämmer med praxis som parterna har utbildat mellan sig, eller 

c) i internationell handel, i en form som överensstämmer med handelsbruk eller annan sed-

vänja”. 

Utöver dessa rekvisit uppställs inga andra krav gällande prorogationsavtalets giltighet. Där-

med berör inte Bryssel I-förordningen materiell ogiltighet,71 i varje fall inte enligt artikelns 

ordalydelse. Lydelsen stämmer i stort sett överens med den tidigare lydelsen i artikel 17 i 

Brysselkonventionen. Med materiell giltighet avses här frågan om prorogationsklausulen är 

ogiltig på den grunden att parternas viljeförklaring är behäftad med en brist, såsom bristande 

                                                 
71 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 225.  
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rättshandlingsförmåga, brist i fullmäktigs behörighet, tvång, svek, misstag eller avtalsvill-

korens oskälighet.  

 Genom EU-domstolens praxis har det klargjorts att prorogationsavtalets formella giltig-

het endast får bedömas mot bakgrund av de formella krav som angavs i 

Brysselkonventionens artikel 17 p.1 a-c.72 Vad gäller avtalets materiella giltighet är rättsläget 

emellertid oklart.73 

 I Jenard-rapporten till Brysselkonventionen anges att regleringen av prorogationsavtal 

inte får hämma den kommersiella sedvänjan, samtidigt som regleringen ändå måste begränsa 

effekten av prorogationsklausuler som eventuellt passerar avtalsparter olästa; endast 

klausuler som korrekt återspeglar partsviljan ska respekteras.74 De formella kraven får dess-

utom inte vara överdrivet komplicerade, eftersom en sådan reglering skulle vara oförenlig 

med kommersiell sedvänja.75 Jenard-rapportens uttalanden skulle därför kunna tolkas som 

att artikel 17 i Brysselkonventionen endast avsåg att reglera prorogationsavtalets formella 

giltighet. I rapporten lämnas tyvärr ingen vägledning beträffande hur avtalets materiella 

giltighet ska bedömas. 

 Av ingresspunkt 2 till Bryssel I-förordningen framgår att det är av vikt att införa enhet-

liga behörighetsregler eftersom olikheter i EU-medlemsstaternas lagstiftning hindrar den fria 

marknaden från att fungera väl. Vidare anges i ingresspunkt 11 att behörighets-

bestämmelserna måste uppfylla kravet på förutsebarhet. Varken ordalydelsen av artikel 23, 

förordningens ingress eller Jenard-rapporten ger emellertid ledning om hur prorogations-

avtalets materiella giltighet ska bedömas. 

 I doktrin har det antagits att prorogationsklausulens materiella giltighet antingen ska 

bedömas enligt en autonom europeisk standard, eller enligt medlemsstaternas nationella 

rättsordningar. Dessa ska dock tolkas EU-konformt.76 Eftersom Bryssel I-förordningen inte 

innehåller några regler beträffande prorogationsavtalets materiella giltighet är det svårt att 

föreställa sig hur en autonom tolkning skulle kunna genomföras, en EU-medlemsstats dom-

stol kan rimligtvis inte tolka något som inte finns. Om den interna rätten inte tolkas i ljuset 

                                                 
72 Se mål 150/80 Elefanten Schuh v Pierre Jacqmain [1981] ECR 1671, vilket refereras i avsnitt 3.3.1. 
73 Se mål C-269/95 Benincasa v Dentalkit srl [1997] ECR I-3767, och mål C-159/97 Trasporti Castelletti v 

Hugo Trumpy [1999] ECR I-1597, vilka refereras i avsnitt 3.3.2 och 3.3.3.  
74 Jenard-rapporten, OJ C 59, s. 37. 
75 Se not 74.  
76 Magnus och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 473 ff., och Pålsson, Bryssel-I förordningen jämte Brys-

sel- och Luganokonventionerna, s. 225 f. 
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av Bryssel I-förordningen kan olikheter i medlemsstaternas lagstiftning leda till att 

prorogationsavtal som är objektivt likalydande behandlas olika beroende på vilket lands 

domstolar som utpekas som behöriga. Detta kommer att diskuteras mer ingående i avsnitt 

3.4.  

 

3.2.1.2 Prorogation till domstol i tredjeland  

Enligt artikel 23 i Bryssel I-förordningen är det möjligt för parterna att träffa 

 ”[…]avtal om att en domstol eller domstolarna i en medlemsstat skall vara behöriga att av-

göra en redan uppkommen tvist eller framtida tvister i anledning av ett bestämt rättsförhål-

lande, [om] minst en av parterna har hemvist i en medlemsstat,”. 

När ett sådant prorogationsavtal ingåtts ska ”[…] endast den domstolen eller domstolarna i 

den medlemsstaten ha behörighet”. Enligt artikelns ordalydelse omfattas prorogationsavtal 

som utpekar tredjeländer följaktligen inte av förordningens tillämpningsområde. Vidare 

krävs att minst en av avtalsparterna har hemvist i en medlemsstat. I denna bemärkelse är 

artikelns lydelse identisk med den tidigare lydelsen i artikel 17 i Brysselkonventionen. Där-

med kan den officiella rapporten till 1978 års tillträdeskonvention (den s.k. Schlosser-

rapporten) till Brysselkonventionen vara av värde för att tolka Bryssel I-förordningens 

lydelse.  

 I Schlosser-rapporten anges att prorogation till tredjeland inte regleras av Bryssel-

konventionen.77 Detta hänger samman med att konventionen inte binder tredjeland, varför 

domstolar i tredjeland inte kan tvingas att tillerkänna prorogationsavtal rättslig verkan. Mot-

satt kan konventionens regler inte heller hindra att en domstol i ett tredjeland befinner sig 

vara behörig enligt det landets behörighetsregler. 

 En annan fråga gäller de fall då prorogationsavtal utpekar domstol i tredjeland, och där-

med utesluter behörighetsgrunder i konventionen – t.ex. svarandens hemvistforum. I 

Schlosser-rapporten anges att det inte finns något i Brysselkonventionen som tyder på att 

sådana överenskommelser skulle vara otillåtna.78 Giltigheten av sådana avtal regleras över-

huvudtaget inte av Brysselkonventionen. Det anges vidare att om talan väcks vid en 

                                                 
77 Schlosser, Report on the Brussels Convention, OJ 1979 C 59, s. 124.  
78 Se not 77. 
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medlemsstats domstol, trots befintligheten av ett prorogationsavtal som utpekar en domstol 

i tredjeland, måste avtalets giltighet bedömas enligt domstolslandets lex fori.79 

 Enligt Schlosser-rapporten regleras alltså giltigheten av ett prorogationsavtal som utpe-

kar en domstol i ett tredjeland inte av Bryssel I-förordningen. Det är dock osäkert vad som 

gäller då parterna i samma prorogationsavtal utpekar både en domstol i en medlemsstat, och 

en domstol i ett tredjeland. Kan en sådan alternativ valmöjlighet leda till att hela, eller delar 

av, prorogationsavtalet ogiltigförklaras?  

 Antag t.ex. att en svensk och en italiensk näringsidkare ingår ett prorogationsavtal som 

anvisar engelska och amerikanska domstolar som exklusivt behöriga. Talan väcks sedan i 

Frankrike. Kan prorogation till amerikanska domstolar innebära att avtalet ogiltigförklaras i 

sin helhet om fransk intern internationell privat- och processrättsliga regler av någon anled-

ning stadgar att prorogation till amerikanska domstolar är otillåten? Eller kan engelsk 

domstols behörighet kvarstå oavsett att en domstol i ett tredjeland utpekats?  

 

3.2.2 Den nya Bryssel I-förordningen  

3.2.2.1 Formell och materiell giltighet 

I den nya Bryssel I-förordningen stadgas i artikel 25 att prorogationsavtalets materiella 

giltighet ska bedömas enligt lagen i det utpekade domstolslandet, inklusive det utpekade 

domstolslandets lagvalsregler.80 Det är alltså inte nödvändigtvis det utpekade domstols-

landets materiella lagstiftning som kan komma att bli tillämplig vid bedömningen av avtalets 

materiella giltighet, utan den rättsordning som det utpekade domstolslandets internationella 

privat- och processrättsliga lagvalsregler anvisar. 

 Antag att ett engelskt och ett finskt bolag ingår ett huvudavtal om köp av en vara. 

Huvudavtalet innehåller en prorogationsklausul som utpekar svensk domstol som exklusivt 

behörig. Det engelska bolaget väcker dock i strid med klausulen talan vid engelsk domstol. 

Enligt artikel 25 ska prorogationsklausulens giltighet bedömas enligt den rättsordning som 

svenska lagvalsregler utpekar. Svensk rättsordning saknar dock lagstadgade lagvalsregler 

som reglerar lagval beträffande prorogationsavtals giltighet.  Dessutom är prorogationsavtal 

uttryckligen undantagna från Rom I-förordningen,81 varför det är tveksamt om en analogi 

                                                 
79 Schlosser, Report on the Brussels Convention, OJ 1979 C 59, s. 124. 
80 Se ingresspunkt 20 i den nya Bryssel I-förordningen.  
81 Se artikel 1 p. 2 (e) i Rom I-förordningen.  
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kan göras därifrån. I svensk intern rätt har det dock antagits att giltigheten av ett inter-

nationellt prorogationsavtal ska bedömas enligt lagen i det land som utpekas i avtalet (lex 

fori prorogati),82 vilket även har stöd i praxis.83  Detta innebär att den materiella giltigheten 

av prorogationsavtalet i exempelfallet ovan ska bedömas enligt svensk rätt, eftersom det ut-

pekade domstolslandets (d.v.s. Sveriges) lagvalsregler utpekar svensk rätt som tillämplig.  

 Denna lösning kan dock medföra problem, eftersom det kan vara svårt för en EU-

medlemsstats domstol att överblicka andra EU-medlemsstaters rättsordningar. Denna 

problematik kommer ytterligare att belysas nedan i avsnitt 3.4.3. 

 Den ovan återgivna lagvalsregeln i artikel 25 innebär vidare att den nya Bryssel I-

förordningen accepterar återförvisning av lagvalsfrågan till nationell rätt (s.k. renvoi)84, 

något som däremot är uttryckligen förbjudet i Rom I-förordningen.85 Den internationellt 

privat- och processrättsliga problematiken som är knuten till återförvisning kan samman-

fattas enligt följande. En lagvalsregel kan i teorin tolkas på två sätt. När exempelvis 3 § i lag 

(1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker pekar ut lagen i 

landet där säljaren har sitt hemvist, kan lagrummet tolkas som att det är hemvistlandets mate-

riella rätt som ska tillämpas på köpeavtalet. En annan tolkning är att lagrummet även hän-

visar till hemvistlandets egna internationellt privat- och processrättsliga regelsystem, som är 

en del av landets rättsordning.86 Detta kan leda till att svensk rätt anvisar en utländsk rätts-

ordning, som sin tur kanske hänvisar tillbaks till svensk rätt – eller för att komplicera frågan 

ytterligare, till en annan tredje rättsordning (s.k. vidareförvisning). Ska svensk domstol 

acceptera att den utländska lagvalsregler anvisar svensk rätt som tillämplig, eller ska dom-

stolen istället tillämpa den utländska rätt som svensk lagstiftning utpekar? Återförvisning 

innebär därför ett dilemma för EU-medlemsstaternas domstolar, och det kan ifrågasättas om 

det är motiverat att införa en regel där detta godtas i den nya Bryssel I-förordningen. 

   Vidare anges i artikel 25.5 i den nya Bryssel I-förordningen att ett avtal om domstols 

behörighet inte kan ifrågasättas enbart med hänvisning till att huvudavtalet är ogiltigt. 

Prorogationsklausulens giltighet ska därmed bedömas fristående från huvudavtalet. En 

prorogationsklausul är alltså inte nödvändigtvis ogiltig bara för att huvudavtalet är det. Detta 

                                                 
82 Se Dennemark, a.a., s. 242.  
83 Se NJA 1969 s. 529.  
84 För en fördjupad läsning om renvoi hänvisas den intresserade läsaren till Sauveplanne, J. Georges, Renvoi, 

ur International Encyclopedia of Comparative Law volume III, chapter 6. 
85 Se artikel 20 i Rom I-förordningen.  
86 Bogdan, Internationell privat- och processrätt, s. 50.  
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beror på att en domstol bör kunna avgöra sin egen behörighet utan att pröva målet i sak. 

Dessutom skulle en part enkelt kunna åsidosätta prorogationsavtalet genom att väcka talan 

vid en annan medlemsstats domstol, än den som utpekas, och där påstå att huvudavtalet är 

ogiltigt. 87 Om domstolen är tvungen att pröva huvudavtalets giltighet för att avgöra sin be-

hörighet utgör huvudavtalet ett s.k. dubbelrelevant rättsfaktum, i och med att avtalet är avgö-

rande för såväl behörighetsfrågan som den materiella frågan.88 En sådan ”omvänd” process-

ordning kan innebära problem, eftersom parterna tvingas presentera omfattande bevisning 

och processa fullt ut redan när behörighetsfrågan ska avgöras. Genom införandet av separa-

bilitetsprincipen, d.v.s. att prorogationsklausulen ska bedömas separat från huvudavtalet, 

undviks denna problematik, eftersom huvudavtalets ogiltighet då inte prövas vid behörig-

hetsbedömningen, under förutsättning att det inte är uppenbart att huvudavtalet är ogiltigt.  

  

3.2.2.2 Prorogation till domstol i tredjeland  

I den nya Bryssel I-förordningen har, som ovan redogjorts för i avsnitt 3.2.2.1, en ny lagvals-

regel införts. Frågan är om denna lagvalsregel inverkar på de avtal där parterna utpekar både 

en domstol i en EU-medlemsstat och en domstol i ett tredjeland. Eftersom prorogationsavtal 

till tredje land ska bedömas enligt intern rätt i det domstolsland där talan väcks (se avsnitt 

3.2.1.2) uppstår en konflikt. Ska den i prorogationsavtalet utpekade domstolsstatens lagvals-

regler avgöra avtalets materiella giltighet i sin helhet, eller får domstolslandet där talan 

väcktes använda sin egna lex fori för att avgöra frågan om giltigheten av prorogation till 

tredjeland? 

 Eftersom Brysselinstrumenten inte reglerar förhållandet till tredjeländer är det sannolikt 

så att den nya lagvalsregeln endast träffar prorogationsklausulen i den del som utpekar en 

medlemsstat. Domstolen i det land där tala väcktes bör härmed kunna bedöma giltigheten av 

den del av klausulen som utpekar tredjelands domstol enligt lex fori.  

 

                                                 
87 Pålsson, Nyare rättspraxis till Bryssel och Luganokonventionerna, ur SvJT 1998, s. 566.  
88 Om dubbelrelevanta rättsfakta, se Pålsson, Dubbelrelevanta rättsfakta vid prövning av domstols behörighet, 

ur SvJT 1999, s. 315-329.  
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3.3  EU-domstolens praxis  

I stort sett samtliga fall som rör bedömningen av prorogationsavtal formella och materiella 

giltighet kommer från den dåvarande EG-domstolens bedömning av artikel 17 i Bryssel-

konventionen. Eftersom lydelsen av artikel 17 i allt väsentligt överensstämmer med artikel 

23 i Bryssel I-förordningen är de äldre rättsfallen dock fortfarande relevanta.89 För enkel-

hetens skull kommer en enhetlig terminologi att användas i rättsfallsreferaten, varför 

begreppet EU-domstolen kommer att används även beträffande äldre rättsfall.  

 

3.3.1 Elefanten Schuh – formell giltighet 

I målet Elefanten Schuh GmbH mot Jacqmain90 hade det tyska företaget Elefanten Schuh 

(”huvudmannen”) ingått ett agentavtal med den belgiske medborgaren Jacqmain 

(”agenten”). I avtalet hade det intagits en prorogationsklausul som anvisade tysk domstol 

som exklusivt behörig. Agenten väckte sedermera skadeståndstalan mot huvudmannen i 

Belgien. Huvudmannen bestred den belgiska domstolens behörighet med stöd av 

prorogationsklausulen, varefter agenten ifrågasatte klausulens giltighet på den grunden att 

ett anställningskontrakt enligt belgisk rätt måste vara skrivet på nederländska. Eftersom av-

talet var skrivet på tyska ansåg agenten det vara ogiltigt.  

 Frågan som EU-domstolen hade att ta ställning till var om det är förenligt med artikel 

17 i Brysselkonventionen att bedöma avtalets formella giltighet enligt nationell rätt, när 

denna innehåller ytterligare krav utöver de som uttryckligen anges i konventionen.  

 I domskälen angavs att artikel 17 syftar till att autonomt fastställa de formella krav som 

krävs för att en prorogationsklausul ska vara giltig, mot bakgrund av dess syfte att garantera 

förutsebarhet och att medgivande till prorogation verkligen lämnats.91 Eftersom syftet med 

artikel 17 är att tillåta parterna att utpeka en domstol som normalt sett inte är behörig, skulle 

det försvåra förverkligandet av detta syfte om parterna var tvungna att beakta konventions-

staternas interna formella regler.92 EU-domstolen fastslog därför att artikel 17 måste tolkas 

så att det inte är tillåtet att uppställa ytterligare formella krav än de som anges i konvent-

ionen.93 

                                                 
89 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 35.  
90 Mål 150/80 Elefanten Schuh v Pierre Jacqmain [1981] ECR 1671.  
91 Se p. 25 i domen i mål 150/80.  
92 Se p. 28 i domen i mål 150/80.  
93 Se p. 26 och 29 i domen i målet 150/80. 
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 Domstolens avgörande visar att frågan om prorogationsavtalets formella giltighet endast 

får prövas enligt de krav konventionen ställer upp, och att tolkningen av dessa krav ska ske 

autonomt utan inblandning av EU-medlemsstaterna nationella rätt. 

 

3.3.2 Benincasa – principen om separabilitet 

I målet Benincasa mot Dentalkit94 hade den italienske medborgaren Francesco Benincasa 

(”agenten”) och företaget Dentalkit (”franchisegivaren”), bägge med säte i Italien, ingått ett 

franchiseavtal i vilket en prorogationsklausul fanns intagen. Klausulen anvisade domstolarna 

i Florens som exklusivt behöriga att pröva alla tvister hänförliga till avtalet. Agenten väckte 

i strid med avtalet talan vid tysk domstol, och gjorde gällande att franchiseavtalet var ogiltigt 

i sin helhet enligt tysk rätt. Frågan som hänsköts till EU-domstolen var om den anvisade 

domstolen genom prorogationsavtalet hade exklusiv behörighet även när talan avsåg fast-

ställelse av huvudavtalets ogiltighet.  

 EU-domstolen fastslog inledningsvis att en prorogationsklausul har ett processrättsligt 

syfte, och regleras av bestämmelserna i konventionen.95 Däremot regleras de materiella be-

stämmelserna i huvudavtalet (vari klausulen ingår), samt alla invändningar med avseende 

avtalets materiella giltighet ”av den lex causae som fastställs av den internationella privat-

rätten i den stat där domstolen vid vilken tvisten anhängiggjorts är belägen”.96 Detta innebär 

att huvudavtalets giltighet ska bedömas i enlighet med intern internationell privat- och 

processrätt i den medlemsstat där talan väcks. Numera gäller dock att huvudavtalets mate-

riella giltighet regleras av den lag som är tillämplig på rättsförhållandet enligt Rom I-

förordningen., under förutsättning att huvudavtalet omfattas av förordningens tillämpnings-

område.  

 Därefter betonades vikten av att förhindra att ett flertal domstolar är behöriga i fråga om 

ett och samma rättsförhållande,97 eftersom det måste vara möjligt för käranden att med lätt-

het avgöra vilken domstol denne kan väcka talan vid, och för svaranden att med rimlig 

säkerhet förutse vid vilken domstol denne kan komma att behöva svara.98  

                                                 
94

 Mål C-269/95 Benincasa v Dentalkit srl [1997] ECR I-3767. 
95 Se p. 25 i mål C-269/95. 
96 Se not 95. 
97 Se p. 26 i domen i mål C-269/95.  
98 Se not 97. 
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 EU-domstolen fastställde därför att ett prorogationsavtals giltighet inte kan sättas ur spel 

genom ett påstående om att hela kontraktet är ogiltigt på grund av skäl som grundar sig på 

tillämplig materiell rätt i en konventionsstat.99  

 Genom rättsfallet ges uttryck för den separabilitetsprincip som numera införts i den nya 

Bryssel I-förordningen, vilken innebär att prorogationsklausulens materiella giltighet måste 

bedömas fristående från huvudavtalets giltighet. Rättsfallet klargör dock inte om – eller i 

vilken utsträckning – det är tillåtet att använda nationell materiell rätt vid bedömningen av 

prorogationsklausulens giltighet. Detta avgörande visar dock att ett påstående om huvud-

avtalets ogiltighet inte automatiskt leder till att prorogationsklausulens verkan underkänns.  

 

3.3.3 Castelletti – materiell giltighet 

I målet Trasporti Castelletti mot Hugo Trumpy100 hade bolaget Hugo Trumpy 

(”transportören”) som undertransportör transporterat varor åt bolaget Castelletti (”uppdrags-

givaren”), båda med säte i Italien. Enligt ett konossement skulle engelsk domstol vara ex-

klusivt behörig vid händelse av framtida tvist.  

 Skador på de transporterade varorna uppstod i samband med lossning, varför uppdrags-

givaren väckte skadeståndstalan mot transportören vid italiensk domstol. Transportören 

gjorde en foruminvändning med stöd av prorogationsklausulen i konossementet, varpå 

uppdragsgivaren hävdade att prorogationsklausulen inte hade godtagits. Den italienska 

kassationsdomstolen begärde ett förhandsavgörande rörande tolkningen av artikel 17 i 

Brysselkonventionen, och ställde bland annat frågan om domstolen fick ta hänsyn till 

prorogationsklausulens skälighet vid giltighetsbedömningen.101 

 I domskälen angavs att konventionen inte gäller materiella rättsregler, utan endast syftar 

till att på det internationella planet skapa enhetliga regler om domstols behörighet.102 Mot 

bakgrund av rättssäkerhetsintresset erinrade domstolen om betydelsen av att den nationella 

domstolen kan avgöra sin egen behörighet med stöd av konventionsreglerna, utan att behöva 

bedöma målet i sak.103 Dessutom betonas att artikel 17 syftar till att på ett klart och precist 

                                                 
99 Se p. 29 i domen i mål C-269/95.  
100 Mål C-159/97 Trasporti Castelletti v Hugo Trumpy [1999] ECR I-1597. 
101 Se p. 12 st.7 i domen i mål C-159/97. 
102 Se p. 47 i domen i mål C-159/97.  
103 Se p. 48 i domen i mål C-159/97.  
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sätt utpeka en domstol i en konventionsstat som exklusivt behörighet i enlighet med 

parternas vilja.104 Avslutningsvis fastslog EU-domstolen att det vid den nationella domstolen 

 ”[…] inte skall prövas huruvida klausulen är välgrundad och i vilket syfte part infört klau-

sulen, och att klausulens giltighet inte kan påverkas av de materiella regler om ansvar som är 

tillämpliga vid den utpekade domstolen”.105 

Ovanstående passage skulle kunna tala för att ett prorogationsavtals materiella giltighet inte 

får bedömas enligt intern rätt. Men frågan är egentligen vad som avses med ”materiella 

regler om ansvar vi den utpekade domstolen”. Innebär detta att det är helt uteslutet att an-

vända nationella materiella ogiltighetsgrunder vid bedömningen av prorogationsavtalets 

giltighet? Frågan är om passagen syftar till att en ogiltighetsbedömning enligt intern rätt är 

förbjuden i sig, eller om EU-domstolen endast syftade till att klargöra att de materiella reg-

lerna om ansvar vid domstolsstaten inte fick tillämpas i detta fall, eftersom lex fori inte var 

tillämplig lag i tvisten. Den senare tolkningen skulle alltså innebära att det är tillåtet att be-

döma materiell giltighet enligt intern rätt, under förutsättning att domstolen har bedömt lag-

valsfrågan korrekt.  

 Med anledning av dessa två tolkningsalternativ ger rättsfallet tyvärr inget tydligt svar 

på frågan om, och i vilken utsträckning, materiell giltighet får bedömas enligt nationell rätt.  

 

3.3.4 Powell Duffryn och Gasser – en autonom tolkning 

Målet Powell Duffryn mot Petereit106 rör frågan om huruvida ett aktiebolags bolagsordning, 

i vilken en prorogationsklausul intagits, utgör en giltig prorogationsklausul som binder 

aktieägarna. Den materiella frågan gällande hur prorogationsavtalet ingicks är egentligen 

inte av intresse för denna uppsats, men EU-domstolens bedömning av frågan innehåller 

argument som är av värde för förståelsen av hur avtalets giltighet ska bedömas.  

 I målet uppkom frågan om begreppet avtal om domstols behörighet ska tolkas autonomt 

eller om det ska ses som en hänvisning till den nationella rätten i någon av de berörda 

staterna.107 Mot bakgrund av Brysselkonventionens mål och allmänna systematik klargjorde 

                                                 
104 Se not 103. 
105 Se p. 51 i domen mål C-159/97.  
106 Mål C-214/89 Powell Duffryn v Petereit [1992] ECR I-1745.  
107 Se p. 11 i domen i mål C-214/89.  
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EU-domstolen att begreppet ”avtal om domstols behörighet” inte kan tolkas som en hän-

visning till den nationella rätten.108 Om varje nationell domstol fick tolka huruvida en 

prorogationsklausul i ett bolags bolagsordning binder aktieägarna enligt EU-medlemsstater-

nas nationell rätt, skulle detta leda till att flera olika medlemsstaters domstolar skulle ha 

behörighet att pröva frågan.109  

 I fallet Gasser mot MISAT Srl110 fastställdes att giltigheten av ett prorogationsavtal 

endast får bedömas mot bakgrund av de rekvisit som uppställs i artikel 23. Enligt EU-dom-

stolen är begreppet prorogationsklausul ett autonomt begrepp som ska bedömas uteslutande 

mot bakgrund av de krav som ställs i artikel 23.111 

 Dessa rättsfall illustrerar att ett prorogationsavtal inte kan definieras utifrån något annat 

än Bryssel I-förordningens lydelse och dess bakomliggande ändamål. Tillsammans med de 

rättsfall som refererats ovan talar de för att ett prorogationsavtal inte får bedömas enligt EU-

medlemsstaternas interna rätt. Frågan om, och i så fall i vilken utsträckning, prorogations-

klausulens materiella giltighet får bedömas enligt intern rätt kvarstår således.  

 

3.3.5 Coreck – objektiv identifierbarhet  

Fallet Coreck Maritime GmbH mot Handelsveem BV112 rör frågan gällande hur tydlig ett 

utpekande av en behörig domstol måste vara för att ett prorogationsavtal ska vara giltigt 

enligt Brysselkonventionen. Sjötransportföretaget Coreck (”transportören”) hade säte i 

Tyskland, medan Handelsveem (”uppdragsgivaren”) hade säte i Nederländerna.  Genom 

ett konossement åtog sig transportören att frakta ett parti nötkärnor åt uppdragsgivaren. I 

konossementet fanns en prorogationsklausul som angav att ”alla tvister till följd av detta 

konossement skall avgöras i det land där transportören har sin huvudsakliga verksam-

het[…]”.113 

 Eftersom lasten skadades under transporten väckte uppdragsgivaren skadeståndstalan 

mot transportören vid nederländsk domstol. Transportören framställde en foruminvändning 

                                                 
108 Se p. 13 i domen i mål C-214/89.  
109 Se p. 20 i domen i mål C-214/89.  
110 Mål C-116/02 Erich Gasser GmbH v MISAT Srl [2003] ECR I-14693. 
111 Se p. 51 i domen i mål C-116/02.  
112 Mål C-387/98 Coreck Maritime GmbH v Handelsveem BV [2000] ECR I-9337. 
113 Se p. 5 i domen i mål C-387/98.  
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och angav att endast den tyska domstol där transportören hade sitt säte var behörig att pröva 

tvisten. 

 En av frågorna som målet behandlade var om det krävs att en prorogationsklausul är 

formulerad på sådant sätt att det är möjligt att identifiera en, eller flera, behörig(a) dom-

stol(ar) redan genom klausulens ordalydelse. I domskälen klargörs dock att det räcker med 

att de objektiva faktorer som framgår av parternas överenskommelse anges. Därmed behöver 

inte en specifik domstol, eller ett domstolsland, uttryckligen anges i prorogationsklausulen. 

Det räcker med att ange önskade objektiva anknytningsfaktorer, vilka dock måste vara till-

räckligt precisa eftersom den nationella domstolen där talan väcks måste kunna urskilja en 

behörig domstol.114 

 En fråga som domstolen inte berörde, var hur bedömningen påverkats ifall transportören 

hade flyttat, och därigenom etablerat hemvist i en annan stat. Frågan är om prorogationsav-

talet i ett sådant fall skulle anses vara giltigt, genom att domstolen vid bolagets nya hemvist 

skulle gälla som forum prorogatum, eller om det ursprungligen avtalade forumet fortfarande 

skulle vara behörigt efter flytten, alternativt att avtalet befunnits vara ogiltigt eller overk-

samt. Uppdragsgivarens medgivande till avtalet kan rimligtvis inte sägas omfatta prorogat-

ion till uppdragsgivarens framtida säte i händelse av flytt, utan endast sätet där företaget var 

beläget vid avtalets ingående. Enligt min mening talar förutsebarhetsskäl för att domstolen 

vid bolagets ursprungliga hemvist bör vara behörig även efter flytten, eftersom parterna för-

modligen inte har tänkt på att någon av dem kan komma att etablera nytt hemvist senare. 

Om en sådan önskan finns mellan parterna bör det tydligt framgå av prorogationsklausulen. 

I doktrin har däremot en motsatt tolkning framförts.115 

 En annan fråga som behandlades i fallet, var frågan om artikel 17 i Brysselkonventionen 

är tillämplig när domstolen där talan anhängiggörs ska bedöma giltigheten av en 

prorogationsklausul som utpekar domstolarna i landet där en av parterna har sin huvudsak-

liga verksamhet, men där det av klausulens lydelse inte tydligt framgår om denna verksamhet 

finns i en konventionsstat.  

                                                 
114 Se p. 15 i domen i mål C-387/98.  
115 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 470, p. 70.  
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 EU-domstolen konstaterade (med hänvisning till Schlosser-rapporten) att artikel 17 i 

konventionen inte är tillämplig på en klausul genom vilken en domstol i tredje land utpe-

kas.116 Vidare angavs att domstolen där målet anhängiggjorts måste bedöma klausulens 

giltighet enligt den tillämpliga lagen, inklusive dess lagvalsregler, på den ort där domstolen 

är belägen.117 

 

3.3.6 Ahmed Mahamdia – prorogation till domstol i tredjeland  

Egentligen faller prorogationsavtal som ingåtts av arbetstagare utanför uppsatsens syfte, men 

EU-domstolens domskäl i detta mål innehåller argument som kan vara av intresse för upp-

satsens syften. 

 I målet Ahmed Mahamdia mot Demokratiska folkrepubliken Algeriet118 hade den 

algeriske och tyske medborgaren Ahmed Mahamdia (”arbetstagaren”) med hemvist i Tysk-

land, utfört arbete åt Demokratiska folkrepubliken Algeriet (”arbetsgivaren”) på den 

algeriska ambassaden i Berlin.  I anställningskontraktet fanns en exklusiv prorogations-

klausul som utpekade algerisk domstol som behörig. Arbetstagaren väckte sedermera talan 

mot arbetsgivaren vid tysk domstol och yrkade ersättning för utfört övertidsarbete, varpå 

arbetsgivaren bestred den tyska domstolens behörighet med stöd av prorogationsklausulen.  

 Målet gällde möjligheten för arbetsgivaren att ingå ett giltigt prorogationsavtal med 

arbetstagaren redan innan tvist uppstått. En prorogationsklausul rörande ett anställningsavtal 

måste enligt artikel 21 i Bryssel I-förordningen antingen ingås efter tvistens uppkomst, eller 

utöka kretsen av valbara domstolar för arbetstagaren. Prorogationsavtalet måste således vara 

till förmån för arbetstagaren.  

 EU-domstolen konstaterade att prorogationsklausulen i det aktuella fallet inte var till 

förmån för arbetstagaren, eftersom den inte utökade kretsen av valbara domstolar.119 I 

domskälen angavs vidare att det 

                                                 
116 Se p. 19 i domen i mål C-387/98.  
117 Se not 116.  
118 Mål C-154/11 Ahmed Mahamdia mot Demokratiska folkrepubliken Algeriet den 19 juli 2012.  
119 Se p. 62 i domen i mål C-154/11. 
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”[…] varken av lydelsen eller av syftet med artikel 21 i förordning nr 44/2001 [framgår] att 

ett prorogationsavtal inte kan ge domstolarna i ett tredjeland behörighet, [under förutsätt-

ning] att det inte utesluter den behörighet som gäller enligt bestämmelserna i förord-

ningen”.120 

I detta mål uteslöt emellertid prorogationsavtalet den behörighet som gällde enligt bestäm-

melserna i Brysselförordningen, vilket ledde till att prorogationsklausulen ansågs vara ogil-

tig. De skyddsändamål som gör sig gällande för arbetstagare är dock inte aktuella i tvister 

mellan näringsidkare. Därför talar den citerade passagen ovan för att prorogationsavtal i 

kommersiella förhållanden som utpekar både en domstol i en medlemsstat och ett tredjeland, 

bör vara giltiga. Detta gäller sannolikt även om derogationsverkan inträder i förhållande till 

Bryssel I-förordningens övriga behörighetsgrunder, eftersom det saknas ändamålsskäl till att 

skydda en näringsidkare som agerar på den kommersiella marknaden från att gå i svaromål 

inför en domstol utanför EU. När det gäller kommersiella rättsförhållanden behöver alltså 

ett prorogationsavtal som utpekar en domstol i ett tredjeland inte utöka kretsen av domstolar. 

Detta gäller särskilt med beaktande av att minst en av parterna alltid måste svara vid domstol 

utanför sitt hemvist när det gäller gränsöverskridande tvister. 

 Därmed finns enligt min mening inga bärande skäl till varför prorogationsavtal som 

utpekar tredjeland inte borde tillerkännas verkan. Tvärtom, så gynnas förmodligen EU av att 

sådana prorogationsavtal respekteras, eftersom bolag i tredjeländer annars kan komma att 

avskräckas från att göra affärer med bolag inom EU-området om de misstänker att 

prorogationsavtal som utpekar deras hemvistforum inte tillerkänns rättslig verkan. 

 

3.3.7 Sammanfattning 

Enligt fallet Elefanten Schuh ska avtalets formella giltighet uteslutande bedömas enligt 

Brysselinstrumentens prorogationsregler. Nationella regler som innehåller ytterligare form-

krav som ett prorogationsavtal måste uppfylla får därmed inte användas vid bedömningen 

av ett prorogationsavtals giltighet.  

 Beträffande prorogationsavtalet materiella giltighet talar EU-domstolens praxis för att 

nationell rätt inte får användas vid giltighetbedömningen. Enligt Benincasa-fallet ska proro-

gationsavtalets giltighet bedömas fristående från huvudavtalet, och enligt Castelletti-fallet 

                                                 
120 Se p. 65 i domen i mål C-154/11.  
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kan klausulens giltighet inte påverkas av de ”[…]materiella regler om ansvar som är til-

lämpliga vid den utpekade domstolen”.121Det är dock oklart om Castelletti-fallet helt 

utesluter en giltighetsbedömning enligt nationell rätt. En alternativ tolkning av rättsfallet är 

en materiell giltighetsbedömning av prorogationsavtalet kan tänkas få genomföras under för-

utsättning att domstolen har bedömt lagvalsfrågan korrekt. Denna fråga kommer vidare att 

diskuteras de lege lata och de lege ferenda nedan i avsnitt 3.4.1 och 3.4.3 

 Coreck-fallet klargör att det inte är krävs att en viss domstol uttryckligen utpekas i 

prorogationsklausulen. Det är tillräckligt att de objektiva anknytningsmoment som anges är 

möjliga att koppla till en viss domstol. Sådana anknytningsmoment skulle exempelvis kunna 

vara domstolen där det ena bolaget har sitt säte. Det är dock oklart hur prorogationsklausulen 

ska tolkas för det fall att bolaget etablerar ett nytt hemvist i en annan medlemsstat eller i ett 

tredjeland. 

 Ahmed Mahamdia-fallet tyder på att prorogation till tredjeland inte påverkar ett 

prorogationsavtals giltighet. Visserligen gällde fallet en prorogationsklausul beträffande ett 

anställningsförhållande, där vissa skyddsändamål gör sig gällande. Trots detta ger domskä-

len stöd för principer som kan tillämpas även inom kommersiella förhållanden,122 eftersom 

de skyddsändamål som förbjuder derogation från behörighetsgrunderna i Bryssel I-

förordningen inte gör sig gällande i kommersiella tvister. Rättsfallet klargjorde dessutom att 

prorogation till domstol i tredjeland inte regleras av Bryssel I-förordningen. Ett 

prorogationsavtal som utpekar domstol till tredjeland kan förmodligen därför inte vara ogil-

tigt enligt Bryssel I-förordningen.  

 

3.4  Reflektioner 

3.4.1 Giltighetsbedömningen enligt gällande rätt  

Den centrala frågan i detta kapitel är om, och i så fall i vilken utsträckning, prorogations-

avtalets materiella giltighet får bedömas enligt nationell materiell rätt.  

 De rättsfall från EU-domstolen som refererats ovan kan tyda på att ett prorogationsavtals 

materiella giltighet inte får bedömas enligt nationell rätt. Eftersom artikel 23 i Bryssel I-

                                                 
121 Se p. 51 i domen i mål C-159/97. 
122 Se p. 65 i domen i mål C-154/11. 
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förordningen inte innehåller några materiella regler som reglerar t.ex. bristande rättshand-

lingsförmåga, förklaringsmisstag, svek, tvång och förfalskning, så kvarstår frågan om hur 

ett prorogationsavtals materiella giltighet ska behandlas.  

 Det är tänkbart att sådana ogiltighetsgrunder kan bedömas inom ramen för de formella 

kriterier som artikel 23 uppställer. Om prorogationsklausulen har ingåtts under tvång skulle 

domstolarna kunna använda den nationella materiella rätten för att definiera vad som utgör 

tvång, och sedan använda artikel 23 för att konstatera att ingen giltig prorogationsklausul 

har ingåtts. Enligt denna lösning sammanfaller alltså den materiella giltighetsbedömning, 

som kan göras enligt medlemsstaternas nationella rätt, med den i viss mån med den formella 

giltighetsbedömningen, som ska prövas uteslutande utifrån de formkrav som artikel 23 upp-

ställer.123 Denna lösning förutsätter i och för sig att ett lagval först görs, för att komma fram 

till vilken EU-medlemsstats materiella rätt som ska tillämpas. En enkel lösning vore att til-

lämpa den materiella rätten i det domstolsland som utpekas i prorogationsavtalet (lex fori 

prorogati). Ett problem med denna lösning kan vara att EU-medlemsstaternas lagstiftning 

beträffande avtals ogiltighet är skiljer sig åt, vilket medför att det finns en risk för att EU-

rätten tillämpas olikartat. Ett asymmetriskt prorogationsavtal kanske anses vara oskäligt en-

ligt en EU-medlemsstats rättsordning, medan sådana avtal anses fullt legitima i en annan 

medlemsstat.   

 Även om det är oklart om, och i vilken uträckning nationell rätt får användas för att 

bedöma prorogationsavtalets materiella giltighet så bör det stå klart att nationella avtalsrätts-

liga oskälighetsregler – som exempelvis 36 § i lag (1915:218) om avtal och andra rättshand-

lingar på avtalsrättens område och andra liknande rättsregler – inte bör få tillämpas vid giltig-

hetsbedömningen av prorogationsavtal inom ramen för Bryssel I-förordningen. Sådana 

ogiltighetsgrunder lämnar nämligen ett allt för stort utrymme för medlemsstaternas dom-

stolar att efter eget skön ogiltigförklara prorogationsavtal som ingåtts i enlighet med de 

formella krav som uppställs i förordningen. Att tillåta tillämpning av oskälighetsregler vid 

ogiltighetsbedömningen riskerar därför att leda till att prorogationsavtal bedöms annorlunda 

beroende på vid vilken medlemsstats domstol talan har anhängiggjorts. En sådan ordning 

riskerar därför att uppmuntra till forum shopping, och är därmed principiellt olämplig inom 

ramen för Bryssel I-förordningen. I de extremfall där ett asymmetriskt prorogationsavtal är 

                                                 
123 Se p. 25 och 26 i domen i mål 150/80. 
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mycket ofördelaktigt för den ena parten, eller till och med föranleder en situation där deni 

de justicé uppstår, kan det dock vara nödvändigt med någon sorts skyddsregel. Hur denna 

problematik bör lösas diskuteras vidare nedan i avsnitt 4.5.2.1 

 En annan lösning kan vara att de materiella ogiltighetsgrunder som får beaktas uttryck-

ligen stadgas i artikel 23. Denna lösning har emellertid inte valts i artikel 25 i den nya Bryssel 

I-förordningen, vilket kommer att diskuteras nedan i avsnitt 3.4.3. 

 I engelsk doktrin har det framförts att ett prorogationsavtal endast är en processuell 

överenskommelse beträffande domsrätt, och inte ett materiellt avtal.124 Enligt detta synsätt 

får prorogationsavtalets materiella giltighet överhuvudtaget inte bedömas. En sådan syn på 

prorogationsavtalet skulle kunna förklara den separabilitetsprincip som etablerades i 

Benincasa-fallet,125 och som nu införts i den nya Bryssel I-förordningen. Detta hänger sam-

man med att separabilitetsprincipen går hand i hand med den s.k. påståendedoktrinen. Om 

en part har åberopat omständigheter som påstås grunda behörighet (t.ex. förekomsten av en 

prorogationsklausul i ett huvudavtal), och motparten hävdar att huvudavtalet är ogiltigt i sin 

helhet, så medför påståendedoktrinen att domstolen har att godta dessa om inte motparten 

kan visa att påståendet uppenbart saknar grund. Detta beror på att giltigheten av huvudavtalet 

utgör ett s.k. dubbelrelevant rättsfaktum: d.v.s. en sådan omständighet som dels är avgörande 

för domstolens behörighet, och dels avgörande för målets sakfråga. Enligt påstående-

doktrinen bör dubbelrelevanta rättsfakta endast prövas materiellt. 

 Antag att den ena parten gör gällande att ett giltigt prorogationsavtal ingåtts, medan 

motparten gör gällande att hela huvudavtalet (vari prorogationsklausulen ingår) är ogiltigt, 

eftersom det ingicks under tvång. Under sådana omständigheter är frågan om huvudavtalets 

giltighet direkt avgörande för behörighetsfrågan. För att parterna inte ska behöva presentera 

omfattande bevisning redan vid behörighetsfrågans avgörande så kan det argumenteras för 

att domstolen får godta påståendet om att prorogationsavtalet är giltigt. Om domstolen kom-

mer fram till att behörighet saknas måste målet avvisas. Eftersom målet därmed inte ogillats, 

och de materiella frågorna således inte har prövats, innebär detta att behöriga domstolar i 

övriga medlemsstater kan komma att pröva behörighetsfrågan igen.126 Att använda sig av 

påståendedoktrinen är därmed fördelaktigt för svaranden, eftersom ett avvisande på 

                                                 
124 Se Briggs, One-sided Jurisdiction Clauses: French Folly and Russian Menace, ur LMCLQ [2013], s. 141, 

och Briggs, The Subtle Variety of Jurisdiction Agreements, LMCLQ [2012], s. 377. 
125 Se p. 29 och 32 i domen i mål C-269/95.  
126 Pålsson, Dubbelrelevanta rättsfakta vid prövning av domstols behörighet, ur SvJT 1999, s. 326 f. 
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processuell grund kan leda till att en ny talan kan komma att väckas vid en annan medlems-

stats domstol på samma grunder. Upprepade kostsamma processer rörande domstols 

behörighet undviks genom att godta kärandens påstående beträffande domstolens behörig-

het, varefter huvudavtalets giltighet kan bedömas materiellt.  

  

3.4.2 Inverkar prorogation till domstol i tredjeland på avtalets giltighet? 

Den omständigheten att både en medlemsstats domstol och en domstol i tredjeland utpekats 

i prorogationsavtalet bör inte påverka prorogationsavtalets giltighet, vilket även Ahmed 

Mahamdia-fallet ger uttryck för. Detta beror på att Bryssel I-förordningen inte reglerar 

prorogationsavtal som utpekar domstol i tredjeland.  

 Antag att engelska och amerikanska domstolar utpekas som exklusivt behöriga i en 

prorogationsklausul. En av parterna väcker sedan en negativ fastställelsetalan avseende 

prorogationsklausulens giltighet vid tysk domstol. Vad gäller giltigheten av klausulens första 

led, prorogation till engelska domstolar, bör denna bedömas enligt Bryssel I-förordningens 

regler. Giltigheten av klausulens första led bör alltså inte påverkas av att prorogation även 

skett till domstol i tredjeland. Beträffande klausulens andra led, där avtalet utpekar ameri-

kanska domstolar, bör dess giltighet bedömas i enlighet med tyska prorogationsregler, vilket 

också stadgas i Schlosser-rapporten.127  

 Om den del av prorogationsklausulen som avser prorogation till amerikanska domstolar 

av någon anledning vore otillåten enligt tysk materiell rätt, regler borde detta endast leda till 

partiell ogiltighet av klausulen. Giltigheten av utpekandet av engelsk domstol bör därmed 

inte påverkas, eftersom den delen uteslutande ska prövas enligt artikel 23 i Bryssel I-

förordningen.  

 

3.4.3 Lämpligheten av lagvalsregeln i art. 25 i den nya Bryssel I-förordningen  

I den nya Bryssel I-förordningen tillkommer alltså en lagvalsregel som uttryckligen klargör 

att prorogationsavtalets materiella giltighet ska bedömas enligt den lag som utpekas av det i 

prorogationsavtalet utpekade domstolslandets lagstiftning, inklusive dess lagvalsregler. I 

framtiden kommer alltså medlemsstaternas interna rätt att tillämpas vid bedömningen av ett 

                                                 
127 Schlosser, Report on the Brussels Convention, OJ 1979 C 59, s. 124. 
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prorogationsavtals materiella giltighet. Den valda lösningen kan enligt dock kritiseras av 

fyra anledningar.  

 För det första leder den valda lösningen till en oenhetlig tillämpning av EU-rätten, vilket 

innebär en risk för att prorogationsavtal, vars klausuler är identiska, kan komma att bedömas 

olika beroende på vilken EU-medlemsstats lagstiftning som ska tillämpas vid giltighetsbe-

dömningen.  

 I kommissionens rapport om översynen av den nuvarande Bryssel I-förordningen fram-

hölls att osäkerhet gällande tolkningen av prorogationsavtalets giltighet i enlighet med 

artikel 23 fortfarande råder trots den praxis som uppställts av EU-domstolen.128 I rapporten 

angavs vidare att denna osäkerhet medför att avtalsparternas samtycke i vissa fall bestäms 

genom hänvisning till lex fori, eller genom lex causae, samt att olikheter i EU-medlems-

staternas interna privat- och processrättsliga reglering kan få oönskade konsekvenser. Detta 

beror på att vissa sorters avtal om val av domstol kan betraktas som giltiga i en EU-

medlemsstat och ogiltiga i en annan.129  

 I kommissionens förslag till den omarbetade Bryssel I-förordningen angavs att en har-

moniserad bestämmelse om tillämplig lag i mål om prorogationsavtals materiella giltighet 

garanterar en likartad prövning oavsett vid vilken domstol talan väcks.130 Det är visserligen 

sant att valet av den nya lagvalsregel innebär att en prorogationsklausul materiella giltighet 

kommer att bedömas utifrån samma EU-medlemsstats lagstiftning, oavsett vid vilken dom-

stol talan väcks. Detta gäller i varje fall i den bemärkelsen att en enskild prorogationsklausul 

kommer att bedömas enhetligt oavsett var talan anhängiggörs, under förutsättning att til-

lämplig lagstiftning tolkas korrekt.  

 Antag att två parter utpekar spansk domstol som behörig. Oavsett om talan väcks i 

Spanien eller någon annan EU-medlemsstat, kommer giltigheten av prorogationsklausulen 

att bedömas enligt den rättsordning som spanska lagvalsregler utpekar. Detta gäller dock 

under förutsättning att en återförvisningssituation inte uppstår.  

 Ovan angivna rapporter från kommissionen illustrerar två stycken syften, där det första 

rapporten framhåller syftet med prorogationsklausuler generellt ska bedömas enhetligt inom 

                                                 
128 KOM(2009) 174 slutlig, s. 5. 
129 Se not 128. 
130 KOM(2010) 748 slutlig/2, s. 9. 
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Europa, medan den andra rapporten framhåller syftet att giltighetsbedömningen i det en-

skilda fallet bör vara likartad oavsett vid vilken EU-medlemsstat talan anhängiggörs. I och 

med införandet av lagvalsregeln i artikel 25 verkar den senare syftet ha beretts företräde 

framför det förstnämnda. 

 Enligt min mening kan det tyckas vara märkligt att det anvisade domstolslandets interna 

lagvalsregler ska avgöra vilken EU-medlemsstats rättsordning som ska tillämpas vid bedöm-

ningen av prorogationsavtalets materiella giltighet. Denna lösning leder nämligen till att av-

talets giltighet avgörs av vilken medlemsstat som utpekas i prorogationsavtalet. Detta beror 

på att prorogationsavtal uttryckligen undantas från EU:s reglering gällande lagval för kon-

traktuella rättsförhållanden, Rom I-förordningen.131 Därmed finns ingen enhetlig EU-

reglering beträffande lagval avseende prorogationsavtals materiella giltighet. 

 För att se till att prorogationsavtal bedöms enhetligt inom Bryssel I-förordningens til-

lämpningsområde vore det därför mer ändamålsenligt att definiera materiella 

ogiltighetsgrunder autonomt, antingen genom att införa sådana i Brysselinstrumenten, eller 

genom att låta EU-domstolens definiera dem genom praxis.  

 För det andra kan den valda lösningen kritiseras eftersom den kan vara svår att tillämpa 

för EU-medlemsstaternas domstolar. Det framstår som en onödigt krånglig reglering att 

domstolen i den EU-medlemsstat där talan anhängiggörs ska behöva undersöka den utpekade 

domstolsstatens lagvalsregler för att avgöra vilken lag som ska tillämpas beträffande avtalets 

materiella giltighet.  

 Antag att ett svenskt bolag och ett tyskt bolag ingår ett prorogationsavtal som anvisar 

franska domstolar som exklusivt behöriga. Den tyska parten väcker talan i England, vilket 

innebär att den engelska domstolen ska pröva om prorogationsklausulen är giltig enligt den 

rättsordning som franska lagvalsregler hänvisar till, vilket skulle kunna vara t.ex. lex fori, 

lex causae eller lex fori prorogati. Det är dessutom inte ovanligt att sådana uttryckliga lag-

valsregler beträffande prorogationsavtals giltighet saknas i EU-medlemsstaternas 

rättsordningar, eller endast förekommer genom domstolspraxis, vilken kan vara svåröver-

blickbar för en utländsk domstol som snabbt behöver komma fram till vilket lands lag som 

ska användas för att bedöma prorogationsavtalets materiella giltighet.  

                                                 
131 Se art. 1 p. 2(e) i Rom I-förordningen. 
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 Om ett prorogationsavtals materiella giltighet nödvändigtvis måste bedömas enligt 

nationell rätt är det enligt min mening lämpligare att låta prorogationsavtal omfattas av Rom 

I-förordningen. En sådan lösning innebär att den domstol där talan om prorogationsavtalets 

ogiltighet anhängiggörs slipper undersöka andra EU-medlemsstaternas lagvalsregler för att 

bedöma vilken lag som är tillämplig vid giltighetsbedömningen. Istället kan lagvalet avgöras 

genom en enhetlig EU-reglering. Dessutom skulle en sådan lösning undanröja eventuell åter-

förvisningsproblematik, eftersom återförvisningsläran är förbjuden enligt Rom I-

förordningen.132  

 För det tredje kan den valda lösningen kritiseras eftersom den medför att olika med-

lemsstaters lagar kan komma att tillämpas på huvudavtalet och prorogationsklausulen.133 

Huvudavtalet faller (förmodligen) inom Rom I-förordningens tillämpningsområde,134 och 

ska då följaktligen bedömas enligt den lag som utpekas där. Prorogationsavtalets giltighet 

ska i sin tur prövas separat från huvudavtalet, i enlighet med den rättsordning som det utpe-

kade domstolslandets lagvalsregler anvisar. Detta komplicerar den materiella giltighetsbe-

dömnigen ytterligare.  

 För det fjärde kan den valda lösningen kritiseras eftersom den inte klargör i vilken 

utsträckning ett prorogationsavtals materiella giltighet får bedömas.  Hur förhåller sig 

exempelvis EU-domstolens tidigare praxis beträffande bedömningen av avtalets materiella 

giltighet till den nya lagvalsregeln? Innebär detta att det nu är fritt fram att använda nationella 

materiella ogiltighets- och oskälighetsregler, trots att Castelletti-fallet indikerar att det kan 

vara otillåtet för domstolen att använda sig av ”materiella regler om ansvar som är tillämp-

liga vid den utpekade domstolen”.135 Denna tolkning av rättsfallet är emellertid inte helt 

säker, vilket har diskuterats i avsnitt 3.3.3. 

 De synpunkter som framförts ovan kan avslutningsvis kokas ner till följande. Om den 

nya Bryssel I-förordningen syftar till att alla prorogationsavtal ska behandlas enligt samma 

måttstock, bör man fråga sig om inte en lämpligare lösning hade varit att endast bedöma om 

prorogationsavtalet uppfyller de formella krav som uppställs i förordningen – alternativt att 

                                                 
132 Se artikel 20 i Rom I-förordningen. 
133 Se Uppsala universitets remissyttrande 2011-01-28 Dnr JURFAK 2011/2, s. 7.  
134 Pålsson, Romkonventionen – Tillämplig lag för avtalsförpliktelser, s. 35. 
135 Se p. 11 i domen i mål C-159/97.   
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autonomt definiera vilka materiella ogiltighetsgrunder som medlemsstaternas domstolar ska 

bedöma.  

 

3.4.4 Slutsats  

Enligt gällande rätt är det oklart i vilken utsträckning nationell rätt får beaktas vid bedöm-

ningen av ett prorogationsavtals materiella giltighet. I varje fall bör inte sådana nationella 

ogiltighetsgrunder som kan undergräva en enhetlig tillämpning av artikel 23 i Bryssel I-

förordningen få tillämpas. Just oskälighetsregler i form av generalklausuler är typiskt sett 

sådana regler som inte bör få tillämpas, eftersom sådana regler lämnar ett stort diskretionärt 

utrymme till EU-medlemsstaternas domstolar. En sådan ordning kan medföra att EU-med-

lemsstaternas domstolar bedömer prorogationsavtalen oenhetligt, vilket skapar incitament 

för forum shopping, vilket kan utgöra hinder för handeln på den inre marknaden.  

  Beträffande gällande rätt har olika åsikter framförts i doktrin. Det kan tänkas att 

medlemsstaternas nationella rätt får beaktas så länge den tolkas i ljuset av EU-rätten. En 

annan åsikt är att prorogationsavtalet endast är av processuell karaktär, varför endast dess 

formella giltighet bör granskas.  

 I den nya Bryssel I-förordningen har det dock införts en regel som stadgar att materiell 

giltighet får bedömas enligt den EU-medlemsstats lagstiftning som anvisas av det (i 

prorogationsavtalet) utpekade domstolslandets lagvalsregler. Trots denna lösning, är det för-

modligen inte fritt fram för EU-medlemsstaternas domstolar att använda intern materiell rätt, 

eftersom den förmodligen måste tolkas EU-konformt mot bakgrund av prorogationsregle-

ringens syfte. 

 Den valda lösningen kan dock ifrågasättas då den leder till att ett prorogationsavtals 

giltighet beror på vilket domstolsland som utpekas, eftersom det landets lagvalsregler utpe-

kar vilken rättsordnings lagstiftning som ska tillämpas vid giltighetsbedömningen. Dessutom 

är denna regel svår att tillämpa för EU-medlemsstaternas domstolar, eftersom det krävs 

undersökningar av främmande EU-medlemsstaters lagvalsregler för att finna tillämplig lag.  

 Avslutningsvis bör inte prorogation till tredjeland påverka ett prorogationsavtals giltig-

het, eftersom sådana klausuler inte omfattas av Bryssel I-förordningens tillämpningsområde. 

Giltigheten av ett sådant avtal får istället bedömas enligt de lagvalsregler som gäller i den 

EU-medlemsstat där talan anhängiggjorts.  



54 

 

 

 

4  Alternativa och asymmetriska prorogationsavtals 

  giltighet  

4.1  Problemformulering 

I detta kapitel kommer frågan om vilka sorters prorogationsavtal som är giltiga enligt Bryssel 

I-förordningen att diskuteras. Hur många behöriga ”domstolsländer” kan egentligen utpekas 

i ett prorogationsavtal? I vilken utsträckning är alternativa och asymmetriska prorogations-

avtal giltiga? De slutsatser som har dragits i föregående kapitel kommer här att användas för 

att försöka klargöra rättsläget.  

 

4.2  Beträffande prorogationsregleringen  

4.2.1 Brysselkonventionen och Bryssel I-förordningen  

I artikel 23 i Bryssel I-förordningen stadgas att  

”Om parterna har träffat avtal om att en domstol eller domstolarna i en medlemsstat skall 

vara behöriga att avgöra en redan uppkommen tvist eller framtida tvister i anledning av ett 

bestämt rättsförhållande,[…] skall endast den domstolen eller domstolarna i den medlemssta-

ten ha behörighet. En sådan behörighet skall vara exklusiv om parterna inte har träffat avtal 

om annat”.  

Vid en första anblick av artikel 23 kan man få intrycket av att den endast tillåter prorogations-

avtal som anvisar en enda domstol som behörig. En sådan tolkning är dock felaktig. I artikel 

17 i Brysselkonventionen stadgades, till skillnad från artikeln ovan, att den anvisade dom-

stolen skulle vara exklusivt behörig. När det i Bryssel I-förordningen tillades att 

behörigheten ska vara exklusiv om parterna inte har träffat avtal om annat avsågs att klargöra 

att även alternativa prorogationsavtal är giltiga, för det fall att parterna har kommit överens 

om att anvisa flera domstolar som behöriga.136 Den tolkningen har dessutom kodifierats ge-

nom att ordet ”endast” har tagits bort i Bryssel I-förordningen. Detta verkar tyvärr inte ha 

beaktats i den svenska texten till förordningen,137 vilket däremot gjorts i den engelska texten. 

Om parterna inte har avtalat om alternativ behörighet så presumeras emellertid prorogations-

avtalet ge den utpekade domstolen exklusiv behörighet. 

                                                 
136 Se KOM(1998) 348 slutlig, s. 17 och Ulrich och Mankowski, a.a, s. 445 p. 7.  
137 Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 227. 
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 Det bör genom EU-domstolens praxis vara klargjort att vissa sorters alternativa 

prorogationsavtal omfattas av artikel 23.138 Det är emellertid osäkert i vilken utsträckning 

sådana avtal omfattas,139 särskilt vad gäller prorogativa och (som inte utesluter andra dom-

stolars behörighet) derogativa avtal (som endast utsläcker en viss domstols behörighet).140 

Anledningen till denna osäkerhet är att dessa avtal i teorin kan utpeka ett obegränsat antal 

behöriga domstolar, vilket i sig skulle kunna var oförenligt med syftet bakom ett erbjuda 

prorogationsfrihet enligt Bryssel I-förordningen. Eftersom behörighetsreglerna i Bryssel I-

förordningen måste uppfylla kravet på förutsebarhet enligt ingresspunkt 11, krävs förmodli-

gen att ett prorogationsavtals skapar någon sorts förutsebarhet i behörighetsfrågan för att det 

ska vara giltigt.  

 Mot bakgrund av att den erbjudna prorogationsfrihetens syfte är att skapa förutsebarhet 

i behörighetsfrågan, kan man därför ställa sig frågan hur många domstolar som är möjliga 

att utpeka i ett prorogationsavtal. Av ingresspunkt 14 till Bryssel I-förordningen följer att 

parternas rätt till att välja behörig domstol bör respekteras.141 Detta kan tala för att parterna 

bör tillåtas att utpeka ett stort antal domstolar eventuellt i olika stater. Å andra sidan anges 

det i ingresspunkt 11 att behörighetsgrunderna bör uppfylla kravet på förutsebarhet. Om ett 

alltför stort urval av behöriga domstolsländer utpekas kan det ifrågasättas om prorogations-

avtalet skapar tillräcklig förutsebarhet för att vara giltigt enligt Bryssel I-förordningen. Där-

för är det osäkert om ett prorogativt eller derogativt avtal tillräckligt tydligt utpekar vilka 

domstolar som ska vara behöriga.  

 En annan fråga som föranleds av ordalydelsen av artikel 23 är om s.k. asymmetriska 

prorogationsavtal omfattas. Artikel 23 reglerar inte sådana avtal uttryckligen, men i dess 

föregångare, artikel 17 i Brysselkonventionen, återfanns i sjätte stycket följande passage: 

”om ett avtal om domstols behörighet har träffats till förmån för endast en av parterna behål-

ler den parten sin rätt att väcka talan vid varje annan domstol som är behörig enligt denna 

konvention.”  

                                                 
138 Se mål 23/78, Meeth v Glacetal [1978] ECR 2133, vilket analyseras i avsnitt 4.3.1, och Fawcett, Non-

exclusive Jurisdiction Agreements in Private International Law, LMCLQ [1992], s. 258. 
139 Beaumont, Great Britain, ur Declining Jurisdiction in Private International Law, s. 226.  
140 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 458, p.38.  
141 Dock med förbehåll för de exklusiva behörighetsgrunderna och de behörighetsgrunder som avser att skydda 

särskilt skyddsvärda grupper. 
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Med denna formulering avsågs att den part som gynnades av prorogationsavtalet skulle ha 

rätt att frånträda det och därmed ha rätt att väcka talan vid varje annan domstol som var 

behörig enligt Brysselkonventionen.  

 Artikel 17.6 i Brysselkonventionen kan dock anses vara något märkligt utformad. Enligt 

dess ordalydelse hade det varit möjligt för den gynnade parten att frånträda ett giltigt 

prorogationsavtal till förmån för konventionens övriga behörighetsregler, på grund av att 

denne hade ett större urval av behöriga domstolar. Enligt min mening är en sådan reglering 

orimlig. Inte nog med att den gynnade parten har ett större urval av behöriga domstolar: detta 

gynnande skulle i sig dessutom ge denne en rätt att frånträda avtalet.  

 Antag att ett svenskt bolag och ett tyskt bolag kommer överens om att det svenska bo-

laget ska få väcka talan vid både tyska och engelska domstolar, medan det tyska bolaget 

endast ska få väcka talan vid tysk domstol. Avtalet skulle då enligt artikel 17.6 gynna det 

svenska bolaget, eftersom det har ett större urval av behöriga domstolar. Detta skulle inne-

bära att det svenska bolaget får frånträda prorogationsavtalet och väcka talan med stöd av en 

annan behörighetsgrund i Brysselkonventionen, exempelvis artikel 5, som stadgar att talan 

får väckas vid den domstol där avtalsförpliktelsen uppfylls – vilket skulle kunna vara svensk 

domstol. Det vore orimligt att åsidosätta ett prorogationsavtal på detta sätt med hänsyn till 

parternas ursprungliga viljeförklaringar. I så fall fyller prorogationsavtalet ingen funktion. 

Enligt min mening måste det tydligt framgå av avtalet när och hur den ena parten kan från-

träda det. 

 I Bryssel I-förordningen avskaffades denna passage, eftersom det ansågs svårt att avgöra 

när ett avtal har träffats endast till den ena partens förmån.142 Vid utformningen av den nu 

gällande artikel 23 ansågs därför ingen motsvarande bestämmelse behövas, eftersom par-

terna hade rätt att avtala bort exklusivitetspresumtionen.143  

 EU-domstolen hann emellertid i ett fall klargöra att prorogationsavtal där den ena parten 

erbjuds ett större urval av behöriga domstolar, bör ses som avtal som träffats till förmån för 

den ena parten.144 Detta avgörande behandlande visserligen inte frågan om asymmetriska 

prorogationsgiltighet direkt, och uttalandet bör nog ses som ett obiter dictum. Sedan dess har 

                                                 
142 Magnus och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 504, p. 148, och Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte 

Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 228.  
143 Magnus och Mankowski, a.a, s. 504, p. 149. 
144 Se mål 22/87 Anterist mot Crédit lyonnais [1986] ECR 1951, som även refereras i avsnitt 4.3.2. 
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utgångspunkten varit att asymmetriska prorogationsavtal är giltiga enligt Bryssel I-förord-

ningen. Eftersom det inte ordagrant framgår av Bryssel I-förordningen att asymmetriska 

prorogationsavtal tillåts är det emellertid osäkert i vilken utsträckning de tillåts. I Jenard-

rapporten anges endast att ”den part [till vilken avtalet är förmånligt] ska behålla sin rätt 

att väcka talan vid annan domstol som har jurisdiktion”.145 Närmare klargöranden av arti-

kelns syften och tillämplighet lämnades tyvärr inte. 

 

4.2.2 Den nya Bryssel I-förordningen  

Gällande frågeställningen beträffande alternativa och asymmetriska prorogationsavtals gil-

tighet har inga klargöranden genomförts i lydelsen av artikel 25 i den nya Bryssel I-förord-

ningen. 

 Det finns dock en liten skillnad mellan kommissionens förslag till förändring av Bryssel 

I-förordning146 och den nya förordningens slutliga lydelse som kan vara av intresse för denna 

fråga.  I ingresspunkt 19 i kommissionens förslag anges att ”avtal om behörig domstol bör 

göras mer effektiva och ge partsviljan full verkan och förhindra rättegångsmissbruk”.147 

Passagen om att ge partsviljan full verkan har dock utelämnats ur den slutliga lydelsen som 

återfinns i ingresspunkt 22. I ingresspunkt 19 anges emellertid att ”parternas rätt att själva 

avtala om behörig domstol bör respekteras med förbehåll för de exklusiva behörighets-

grunderna […] där endast begränsad autonomi medges”. Utelämnandet av passagen om att 

ge partsviljan full verkan skulle kunna tala för att det finns typer av alternativa och asym-

metriska prorogationsavtal som inte bör tillåtas ens om parterna så har överenskommit.  

  

4.3  EU-domstolens praxis 

4.3.1 Meeth – ett krav på exklusivitet?  

I fallet Meeth mot Glacetal148 levererade bolaget Glacetal (”säljaren”) med säte i Frankrike 

glas till fönstertillverkaren Meeth (”köparen”) med säte i Tyskland. I huvudavtalet intogs en 

prorogationsklausul som anvisade fransk domstol som exklusivt behörig när köparen väckte 

talan mot säljaren, medan tysk domstol anvisades som exklusivt behörig när säljaren väckte 

                                                 
145 Jenard-rapporten, OJ C 59, s. 38. 
146 KOM(2010) 748 slutlig/2. 
147 KOM(2010) 748 slutlig/2, s. 16. 
148 Mål 23/78 Meeth v Glacetal [1978] ECR 2133.  
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talan mot köparen. Därmed var parterna tvungna att väcka talan vid motpartens hemvist-

forum. Konstruktionen av prorogationsklausulen var således exklusiv i den bemärkelsen att 

ingen av parterna aktivt kunde välja forum, eftersom behörigheten villkorades av vilken av 

parterna som väckte talan. 

 På grund av utebliven betalning väckte säljaren talan mot köparen vid tysk domstol, och 

framställde krav på betalning avseende fordran. Köparen yrkade då genstämningsvis om 

nedsättning av köpeskillingen på grund av dröjsmål. Den tyska domstolen avvisade genkäro-

målet med hänvisning till att prorogationsavtalet utpekade fransk domstol som exklusivt be-

hörig att pröva tvister där köparen väckte talan. Frågan vid EU-domstolen var därför om en 

s.k. villkorad exklusiv prorogationsklausul var tillåten enligt artikel 17 i Bryssel-

konventionen.149  

 I EU-domstolens domskäl angavs att prorogationsavtal som utpekar fler än en domstol 

som behörig svårligen kan omfattas av artikel 17 enligt dess ordalydelse. Trots detta anförde 

domstolen att  

”ordalydelsen [av artikel 17] bygger på den mest vidsträckta kommersiella sedvänjan, och 

kan inte tolkas som en begränsning av parternas rätt att välja två eller flera domstolar för 

syftet att lösa tvister som kan uppkomma”. 150  

Vidare betonas det att den ovanstående tolkningen rättfärdigas av att artikel 17 bygger på 

erkännandet av partsviljan så som den återspeglas i prorogationsavtalet. Denna vilja ska 

respekteras så länge tvisten inte uttryckligen är exkluderad från tillämpningsområdet av 

artikel 17.151 I tillägg till det föregående stycket angavs att detta särskilt gäller när parterna 

ömsesidigt har anvisat motpartens hemvistforum som exklusivt behörig.152  

 Som sista argument angavs att även om den domstol som utpekades i avtalet är den-

samma som är behörig enligt behörighetsgrunden i artikel 2, så är avtalet effektivt eftersom 

derogationsverkan inträder i förhållande till uppfyllelseforum (artikel 5), och ett eventuellt 

forum connexitatis (artikel 6).153 

                                                 
149 Se p. 4 i domen i mål 23/78.  
150 Se p. 5 st. 3 i domen i mål 23/78, (författarens översättning). Ursprunglig lydelse: “That wording, which is 

based on the most widespread business practice, cannot, however, be interpreted as intending to exclude the 

right of the parties to agree on two or more courts for the purpose of settling any disputes which may arise.”. 
151 Se p. 5 st. 4 i domen i mål 23/78.  
152 Se p. 5 st. 5 i domen i mål 23/78. 
153 Se p. 5 st. 6 i domen i mål 23/78.   



59 

 

 

 

 Genom domen klarläggs att villkorade exklusiva prorogationsavtal omfattas av Bryssel-

konventionens tillämpningsområde, särskilt när båda parternas hemvistforum ömsesidigt har 

utpekats.  

 Ovanstående citerade stycke talar för att även alternativa avtal omfattas av artikel 17. 

Det framgår dock inte av domskälen i vilken utsträckning sådana avtal är giltiga. Det faktum 

att domstolen resonerar om i vilken mån avtalet är effektivt talar för att inte alla sorters 

alternativa prorogationsavtal omfattas. EU-domstolens resonemang skulle kunna tolkas som 

att den i målet aktuella prorogationsklausulen var tillåtlig (trots att ingen prorogativ effekt 

uppstod), eftersom avtalet effektivt begränsar parterna att väcka talan vid andra domstolar. 

 Denna tolkning talar för att en viss grad av förutsebarhet måste uppnås för att avtalet 

ska vara giltigt. Frågan är om domstolen avsåg att ge uttryck för att det krävs någon typ av 

derogativ effekt för att alternativa prorogationsklausuler ska vara giltiga. Argumentationen 

kan även tolkas som att det antingen krävs prorogativ eller derogativ effekt för att avtalet 

ska vara giltigt, vilket är logiskt, eftersom inget prorogationsavtal har ingåtts om båda funkt-

ionerna saknas. 

 Den intressanta frågan kvarstår dock. Är prorogationsavtalets giltighet villkorad av att 

någon sorts derogativ effekt uppnås? Eller kan det räcka med att avtalet utpekar en domstol 

som inte ursprungligen var behörig enligt Bryssel I-förordningen, utan att andra domstolars 

behörighet utsläcks genom avtalet? 

 

4.3.2 Anterist – avtal till förmån för endast den ena parten?  

I fallet Anterist mot Crédit lyonnais154 hade Rudolf Anterist (”borgensmannen”), med hem-

vist i Tyskland, gått i borgen för bolaget Anterist & Schneider Sàrl (”bolaget”), med 

registrerat kontor i Frankrike. Bolaget hade i sin tur ingått ett låneavtal med Crédit lyonnais 

(”banken”) vars säte var beläget i Frankrike. I låneavtalet fanns en exklusiv prorogations-

klausul som anvisade bankens hemvistforum som behörigt. När bolaget inte återbetalade 

lånet väckte banken talan mot borgensmannen vid tysk domstol. Borgensmannen invände 

mot den tyska domstols behörighet, och hävdade att fransk domstol var exklusiv behörig.  

                                                 
154 Mål 22/87 Anterist mot Crédit lyonnais [1986] ECR 1951. 
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 Frågan som EU-domstolen hade att ta ställning till var om exklusiv prorogation till den 

ena partens hemvistforum kunde sägas vara till förmån för endast den ena parten, i den me-

ning som avses i artikel 17.6 i Brysselkonventionen.155 Enligt artikeln får den part, till vilken 

prorogationsavtalet är träffat till förmån för, frånträda avtalet och väcka talan vid de dom-

stolar som är behöriga enligt konventionens behörighetsregler.  

 Banken anförde att prorogationsavtalet var träffat till förmån för den, eftersom dess 

hemvistforum anvisats som behörig i klausulen. Förmånen angavs vara att prorogation till 

hemvistforum alltid ger den ena parten praktiska fördelar i förhållande till motparten. För-

delarna angavs vara kunskap om nationell rätt, fördel av rättegångsspråket, fördel i att utse 

ombud, samt att den ena parten i allmänhet sparar tid på att föra talan vid sitt hemvist-

forum.156  Därmed ansåg banken att de hade rätt att frånträda klausulen och väckta talan vid 

borgensmannens hemvistforum i Tyskland. Det kan även tilläggas att kommissionen delade 

denna uppfattning, och anförde som stöd för bankens talan att alla prorogationsavtal som 

frångår behörighetsgrunden om svarandens hemforum bör anses vara till förmån för den part 

vars eget hemvistforum anges i avtalet.157  

 EU-domstolen klargjorde inledningsvis att artikel 17 bygger på principen om autonomi 

gällande val av behörighet, och att punkt 6 måste tolkas så att parternas gemensamma avsikt 

vid avtalets ingående respekteras.158 Den gemensamma avsikten att tilldela den ena parten 

en fördel måste därför klart framgå av prorogationsklausulens ordalydelse, och den bevis-

ning som är hänförlig till omständigheterna vid avtalets ingående.159 Dessutom angavs att 

”[…] klausuler som ger den ena parten större valmöjligheter att stämma den andra parten, 

måste anses vara klausuler vars ordalydelser visar att de var avtalade till den ena partens 

fördel”.160 

                                                 
155 Se p. 6 st. 2 i domen i mål 22/87.  
156 Se p. 8 i domen i mål 22/87. 
157 Se p. 12 i domen i mål 22/87.  
158 Se p. 14 i domen i mål 22/87.  
159 Se not 158.  
160 Se p. 15 i domen i mål 22/87. Ursprunglig lydelse: Clauses which expressly state the name of the party for 

whose benefit they were agreed and those which, whilst specifying the courts in which either party may sue 

the other, give one of them a wider choice of courts must be regarded as clauses whose wording shows that 

they were agreed for the exclusive benefit of one of the parties”.  
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Mot bakgrund av detta fastslog domstolen att rekvisitet om avtal till den ena partens förmån 

inte kan anses vara uppfyllt endast genom den omständigheten att den ena partens hemvist-

forum anvisats som behörig domstol.161 

 Även om målet inte gällde frågan om asymmetriska prorogationsavtals giltighet, så 

angav domstolen uttryckligen att sådana asymmetrier tyder på att avtalet var till förmån för 

en av parterna, vilket i sig godtas enligt artikel 17.6. Rättsfallet kan därför tolkas som att 

asymmetriska prorogationsavtal omfattas av Brysselinstrumenten.  Det framgår dock inte i 

vilken utsträckning sådana avtal omfattas.  

 Beträffande svensk privat- och processrätt framförde en av parterna i rättsfallet NJA 

1969 s. 529 en liknande argumentationslinje för att få frånträda ett internationellt 

prorogationsavtal. I likhet med EU-domstolen fann dock Högsta domstolen att prorogation 

till den ena partens hemvistforum inte i sig innebär att denna part får frånträda prorogations-

avtalet. 

 

4.3.3 Sammanfattning 

Avgöranden från EU-domstolen beträffande vilka sorters prorogationsavtal som är giltiga 

enligt Brysselinstrumenten är relativt få till antalet. Den slutsats som med säkerhet kan dras 

är att Meeth-fallet klargör att villkorade exklusiva avtal, där parterna ömsesidigt utpekar 

respektive hemvistforum som behöriga, är tillåtna. Giltigheten beträffande alternativa 

prorogationsavtal behandlas inte uttryckligen i fallet, men domskälen innehåller argument 

som kan tyda på att någon sorts derogativ effekt bör krävas för att ett prorogationsavtal ska 

vara giltigt enligt Brysselinstrumenten. 

 Även om frågan om asymmetriska prorogationsavtals giltighet inte prövades i Anterist-

fallet så innehåller domskälen argument som tyder på att sådana avtal är tillåtna enligt 

Brysselinstrumenten. 

 

 

                                                 
161 Se p. 16-17 i domen i mål 22/87. 
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4.4  Praxis från EU-medlemsstaterna  

4.4.1 Kurz – alternativa avtals giltighet  

I brist på klargöranden från EU-domstolen rörande alternativa prorogationsavtals giltighet 

används här det engelska målet Kurz mot Stella162 i tjänande syfte. Med tjänande syfte avses 

här att undersöka hur engelsk rättsordning har tolkat prorogationsreglerna i Bryssel-

instrumenten. Undersökningens ändamål är att finna relevanta argumentationslinjer som kan 

tänkas belysa gällande rätt i avsaknad av rättspraxis från EU-domstolen. 

 Omständigheterna i målet var sådana att Kurz (”långivaren”) hade säte i England medan 

Stella (”låntagaren”) hade säte i Tyskland. Tillsammans hade de två bolagen ingått olika 

joint ventures i syfte att långivaren skulle förse låntagaren med kapital för att sätta upp musi-

kaler i Tyskland. I utbyte mot att tillhandahålla låntagaren kapital skulle långivaren erhålla 

en del av nettointäkterna. Huvudavtalet innehöll en icke-exklusiv (alternativ) prorogations-

klausul som utpekade engelsk domstol som behörig.  

 När låntagaren inte uppfyllde sin del av avtalsförpliktelsen väckte långivaren talan vid 

engelsk domstol. Långivaren framställde en foruminvändning och anförde att icke-exklusiva 

prorogationsklauser är ogiltiga enligt artikel 17 i Brysselkonventionen. Därmed borde behö-

righet endast grundas på svarandens hemvist eller forum där avtalet uppfylldes. Enligt båda 

dessa behörighetsgrunder var tysk domstol behörig. 

 Låntagaren framförde att syftet med artikel 17 i Brysselkonventionen syftar är att tillåta 

parterna att utpeka en domstol som behöriga, och inte ett flertal.163 Rätten delade emellertid 

inte denna syn, och menade att begreppet ”exklusiv behörighet” i artikel 17 inte ska tolkas 

som att behörigheten måste vara exklusiv på så sätt att endast en domstol kan vara behörig.164 

Begreppet ”exklusiv behörighet” ska istället tolkas som att parternas val av behörig domstol 

måste medföra sådan effekt att de domstolar som är behöriga enligt konventionens övriga 

behörighetsgrunder utesluts.165  

                                                 
162 Kurz v Stella Musical Veranstaltungs GmbH [1992] (Ch), s. 196. 
163 Se s. 203 p. E i domen i målet Kurz v Stella.  
164 Se s. 203 p. G i domen i målet Kurz v Stella. 
165 Se not 164: “It does not mean ’unique’, that the parties are limited to choosing a single jurisdiction. It 

means only that their choice, whatever it is, shall (subject to the exceptions made in the fifth sentence) have 

effect to the exclusion of the jurisdictions which would otherwise be imposed on the parties by the earlier 

articles of the Convention. Once the parties have availed themselves of article 17 by the prescribed method, 

jurisdiction becomes a question of the intention of the parties”. 
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 Detta uttalande kan tyckas vara märkligt, eftersom det icke-exklusiva avtal som var 

aktuellt inte uppfyllde detta krav. Avtalet uteslöt nämligen inte att parterna väckte talan vid 

tysk domstol (som också hade varit behörig att pröva tvisten genom huvudregeln i artikel 2). 

Låt vara att icke-exklusiva prorogationsavtal enligt engelsk rätt i princip behandlas som ex-

klusiva avtal. I praktiken utesluts dock inte att parterna kan komma att väcka talan vid annan 

domstol än den som utpekas i avtalet.  

 Vidare angavs att även om syftet med konventionen visserligen är att harmonisera 

behörighetsreglerna för konventionsstaterna, så saknas det bärande skäl till varför parterna 

ska tvingas acceptera att endast en domstol tillåts ha behörighet. För det första tillåts alter-

nativa behörighetsgrunder redan genom konventionens behörighetsregler i och med att 

artikel 2, 5 och 6 är alternativa. För det andra löses eventuella problem om samtidigt behöriga 

domstolar av litispendensregleringen i artikel 21 i Brysselkonventionen.166 Med stöd av 

dessa argument fastslog rätten att principen om avtalsfrihet står över de förutsebarhetsskäl 

som talar för att etablera en domstol som ensamt behörig.167 

 Det hänvisades även till EU-domstolens argumentation i Meeth-fallet.168 I det fallet ut-

formades prorogationsklausulen så att vardera parten var tvungen att väcka talan vid 

motpartens hemvistforum. I Kurz-fallet var uppfyllelseorten belägen i Tyskland, därmed 

hade långivaren kunnat väcka talan vid antingen tysk domstol med stöd av artikel 5, eller 

vid engelsk domstol med stöd av artikel 2. Låntagaren däremot hade endast kunnat väcka 

talan vid tysk domstol med stöd av dessa artiklar. 

  Enligt den engelska domstolens mening får därför ett icke-exklusivt prorogationsavtal 

som anvisar engelsk domstol, under de omständigheter som rådde i detta fall, samma prak-

tiska följd som det villkorade exklusiva avtal som förklarades vara giltigt i Meeth-fallet.169 

Dessutom anges att en liknande ordning verkar godtas enligt artikel 17.6, eftersom passagen 

”om ett avtal om domstols behörighet har träffats till förmån för endast en av parterna[…]” 

stadgar att den ena parten har rätt till att frånträda prorogationsavtalet för att istället använda 

sig av konventionens övriga behörighetsregler, varför då avtalet blir icke-exklusivt för den 

parten.170 

                                                 
166 Se s. 204 p. A-B i domen i målet Kurz v Stella. 
167 Se s. 204 p. B i domen i målet Kurz v Stella. 
168 Se s. 204 p. C-H i domen i målet Kurz v Stella. 
169 Se s. 205 p. B-C i domen i målet Kurz v Stella. 
170 Se s. 205 p. D i domen i målet Kurz v Stella. 
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 Fallet ger uttryck för att engelsk rättsordning tillerkänner icke-exklusiva prorogations-

avtals verkan med stöd av artikel 17 i Brysselkonventionen. Dessutom presenteras 

argumentation för att EU-domstolen, i linje med Meeth-avgörandet, också skulle erkänna 

sådana avtal. Det finns dock en viktig skillnad mellan Kurz- och Meeth-fallet som den eng-

elska domstolen inte beaktar. Även om de praktiska följderna av prorogationsklausulen i 

Kurz-fallet leder till att parterna har möjlighet att väcka talan på samma sätt som i Meeth-

fallet, så saknar prorogationsklausulen i Kurz-fallet derogativ effekt. Både käranden och 

svaranden hade alltså möjlighet att välja om talan ska väckas vid tysk eller engelsk domstol. 

Denna valfrihet saknades i Meeth-fallet. Den engelska klausulen som giltigförklarades i 

Kurz-fallet var i själva verket endast prorogativ, eftersom den inte uteslöt att talan kunde 

komma att väckas vid annan domstol än de som utpekats i prorogationsavtalet. Det är därför 

inte helt givet att EU-domstolen skulle godta den engelska domstolens argumentation. Även 

om det finns ändamålsskäl som talar för att parternas autonomi bör respekteras, prövades i 

Meeth-fallet inte frågan i vilken utsträckning alternativa prorogationsavtal är giltiga enligt 

Brysselinstrumenten.  

 Även i det efterföljande fallet Gamlestaden171 har denna argumentation beträffande 

icke-exklusiva avtal använts. Gamlestaden-fallet skiljer sig visserligen från Kurz-fallet på så 

sätt att ännu fler domstolar var alternativt behöriga genom prorogationsavtalet. Även tyska 

och franska domstolar har under likartade förutsättningar, och med liknande argumentation, 

kommit fram till att vissa sorters prorogativa avtal bör vara tillåtna enligt artikel 17.172 

 

4.4.2 Rothschild – otillåten processuell asymmetri?  

4.4.2.1 Omständigheter och domskäl 

I det franska fallet Mme. X mot Rothschild173 ställdes frågan om giltigheten av ett asym-

metriska prorogationsavtal på sin spets. Omständigheterna var sådana att Madame X 

(”klienten”) som var fransk medborgare med hemvist i Spanien, hade ärvt en summa pengar 

av sin far som sedan placerades i den luxemburgska banken Edmond Privée de Rothschild 

                                                 
171 Gamlestaden Plc. v Casa de Suecia S.A, [1994] 1 Lloyd's Rep, s. 433. 
172 Oberlandesgericht München I, Urteil vom 29.1.1980, Case 25 U 3274/79, 1982 RIW, s. 281 och  

Hantarex SpA v SA Digital Research [1993] ILPr, s. 501. 
173 Cour de cassation, Civil Division 1, 26 september 2012, 11-26022.  
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(”banken”). Placeringen förmedlades av ett franskt systerbolag till banken (”filialen”). I av-

talet mellan klienten och banken fanns en prorogationsklausul som utpekade luxemburgsk 

domstol som exklusivt behörig. I tillägg till klausulen angavs att denna inte hindrade banken 

från att väcka talan vid klientens hemvistforum (vilket var Frankrike), eller ”vid annan be-

hörig domstol”. 

 Eftersom placeringen väsentligen minskade i värde beskyllde klienten banken för vårds-

löshet, och väckte skadeståndstalan mot banken och filialen vid fransk domstol. Fransk 

domstol var behörig att pröva talan mot filialen eftersom detta var svarandens hemvistforum, 

medan behörighet mot banken grundades på att det fanns samband mellan de två käromålen 

(artikel 6.1 i Bryssel I-förordningen). För att fransk domstol skulle vara behörig att pröva 

talan mot banken krävdes dock att prorogationsklausulen befanns vara ogiltig. Med stöd av 

prorogationsklausulen framställde då banken en foruminvändning, och hävdade att luxem-

burgsk domstol var exklusivt behörig att pröva tvisten. Klienten anförde då att 

prorogationsklausulen var ogiltig på grund av att dess utformning gav banken möjlighet att 

välja behörig domstol helt efter eget godtycke, och därför inte innebar en reell förpliktelse.  

 I både första och andra instans befanns prorogationsavtalet vara ogiltigt.174 Den franska 

appellationsdomstolen fastslog att asymmetriska prorogationsavtal i princip är giltiga, men 

att denna prorogationsklausul var allt för opreciserad, eftersom banken helt efter egen vilja 

kunde välja att väcka talan vid ”varje annan behörig domstol”.175 Därför konstaterade ap-

pellationsdomstolen att prorogationsklausulen stred mot syftet bakom artikel 23 i Bryssel I-

förordningen.176 Den franska kassationsdomstolen fastställde sedermera appellationsdom-

stolens domslut. I kassationsdomstolens korta motivering (vilket är karakteristiskt för 

franska domstolar)177 anfördes att klausulen endast var bindande för klienten, och att 

appellationsdomstolen därför rätteligen fastslagit att avtalet var ogiltigt. För att ogiltigför-

klara avtalet med denna motivering har kassationsdomstolen förmodligen använt fransk 

(alternativt luxemburgsk) materiell rätt, som förbjuder sådana ”ensidiga avtal”.178 Eftersom 

avtalets rättsverkan villkorades av en av de avtalsslutande parternas vilja var det enligt 

                                                 
174 TGI Paris 18 januari 2011, RG no.09/16659 och CA Paris 18 oktober 2011, RG no.11/03572. 
175 Genom Ancel m.fl., Reflections on One-sided Jurisdiction Clauses in International Litigation, s. 2. 
176 Se not 175. 
177 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 157 f.  
178 Se artikel 1174 i Code Civil.  
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kassationsdomstolens mening dessutom oförenligt med artikel 23 i Bryssel I-förord-

ningen.179 

 Trots att denna uppsats egentligen inte rör prorogationsregleringens skyddsbestämmel-

ser för särskilda grupper, så kan det här vara på sin plats att konstatera att kassations-

domstolen inte använde sig av konsumentreglerna i artikel 15-17 i Bryssel I-förordningen, 

trots att klienten verkar ha agerat i egenskap av konsument. Det framgår inte av domen varför 

dessa regler inte tillämpades, men en anledning kan vara att den luxemburgska banken 

varken bedrev verksamhet i Spanien där klienten hade sitt hemvist, eller riktade sin verk-

samhet till den staten, vilket krävs om förpliktelsen avser annat än köp av varor eller 

penninglån enligt artikel 15.1 p. c i Bryssel I-förordningen.  

 Om konsumentskyddsreglerna tillämpats hade prorogationsavtalet kunnat ogiltig-

förklaras på den grunden att prorogationsavtalet ingicks med en konsument innan tvistens 

uppkomst.180 Istället verkar kassationsdomstolen ha använt fransk (alternativt luxemburgsk) 

materiell rätt för att komma fram till avtalet var ogiltigt. 

 

4.4.2.2 Domstolens tolkning av prorogationsklausulen 

Det franska avgörandet har kritiserats i engelsk doktrin,181 där det har hävdats att asymmet-

riska prorogationsklausuler – likt denna – i regel godtas av engelska domstolar. Vidare består 

kritiken i att kassationsdomstolen inte angav vilket lands lag som tillämpades vid giltighets-

bedömningen, samt att det anses strida mot Bryssel I-förordningen att tillämpa nationell rätt 

vid den materiella giltighetsbedömningen av ett prorogationsavtal på det sätt som kassations-

domstolen gjorde. En ytterligare anledning till att avgörandet kritiserats är att det inte fram-

går av kassationsdomstolens domskäl om asymmetriska prorogationsavtal är ogiltiga i sig, 

eller om det var klausulens utformning i det specifika fallet som fällde avgörandet.  

                                                 
179 Cour de cassation, Civil Division 1, 26 september 2012, 11-26022, s. 2. Ursprunglig lydelse: “[…]la clause, 

aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d’agir au domicile de Mme X... ou devant “tout autre 

tribunal compétent”, ne liait, en réalité, que Mme X... qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembour-

geois, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle revêtait un caractère potestatif à l’égard de la banque, 

de sorte qu’elle était contraire à l’objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 

23 du Règlement Bruxelles I ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches”.  För domslutets rättsliga 

grund enligt fransk materiell rätt, se artikel 1174 i Code civil. Se även Ancel m.fl., a.a., s. 5. 
180 Se artikel 17.1 p. 1 och artikel 23.5.  
181 Se Briggs, One-sided Jurisdiction Clauses: French Folly and Russian Menace, LMCLQ [2013] s. 140 och 

Fentiman, Unilateral Jurisdiction Agreements In Europe, CLJ 72(1) [2013], s. 25. 
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 Den springande punkten i avgörandet är förmodligen hur domstolen tolkat passagen 

”varje annan behörig domstol”. Klausulen kan tolkas på två sätt. Det första alternativet är 

att klausulen syftade till att erbjuda banken möjlighet att väcka talan vid samtliga behöriga 

domstolar enligt Bryssel I-förordningen. Enligt denna tolkning var dock endast två länder 

var behöriga. Nämligen Luxemburg såsom utpekat domstolsland, och som landet där avtals-

förpliktelsen fullgjordes,182 och Spanien så som klientens hemvistland.183 Eftersom banken 

endast erbjöds ett extra alternativt forum i förhållande till klienten enligt detta synsätt är det 

föga troligt att domstolen har använt sig av denna tolkningsmetod.  

 Det andra alternativet är att klausulen tolkats bokstavligt. Att den ena parten hade möj-

lighet att väcka talan ”i varje annan behörig domstol” kan därför ha tolkats av kassations-

domstolen som att banken haft möjlighet att väcka talan vid samtliga länders domstolar, som 

enligt interna domsrättsregler skulle anse sig behöriga att pröva tvisten. En sådan tolkning 

leder till att banken, åtminstone i teorin, hade möjlighet att väcka talan i ett nästintill 

obegränsat antal domstolar, både inom EU-området och i tredjeländer.  

 Båda underrätterna angav i sina domskäl uttalanden som kan peka mot att kassations-

domstolen använde sig av den andra tolkningsmetoden. Domstolen i första instans anförde 

att banken gavs ”ett väldigt stor skönsmässigt utrymme [till val av domstol]”184, medan 

appellationsdomstolen framhöll att ”klausulen ger den ena parten möjligheten att välja 

behörig domstol helt skönsmässigt”185. Med anledning av kassationsdomstolens anförde att 

”appellationsdomstolen rätteligen fastslagit” att banken ensidigt kunde frånträda 

prorogationsavtalet, är det troligt att kassationsdomstolen använde sig av den senare tolk-

ningsmetoden.  

 

4.4.2.3 Vilken medlemsstats lag användes vid giltighetsbedömningen?  

Nästa fråga är hur kassationsdomstolen kom fram till att prorogationsavtalet var ogiltigt. Det 

finns tre möjliga alternativ beträffande vilken lag som användes för att ogiltigförklara 

klausulen. Det första alternativet är att fransk rätt tillämpades på avtalet såsom lex fori. Det 

                                                 
182 Se artiklarna 5 och 23 i Bryssel I-förordningen.  
183 Se artikel 2 i Bryssel I-förordningen.  
184 TGI Paris, 18 januari, 2011, RG n. 09/16659, genom Ancel, m.fl., a.a., s. 2.  
185 CA Paris, 18 oktober 2011, RG n. 11/03572, genom Ancel, m.fl., a.a., s. 2.  
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andra alternativet är att luxemburgsk rätt tillämpades såsom lex fori prorogati, eftersom av-

talet anvisade luxemburgsk domstol. Luxemburgsk lagstiftning innehåller nämligen i likhet 

med fransk rätt en ogiltighetsgrund som i viss mån förbjuder avtal som den ena parten ensi-

digt kan frånträda. 

 Oavsett vilken medlemsstats lagstiftning som användes för att ogiltigförklara prorogat-

ionsklausulen kan det ifrågasättas om det är möjligt att använda ogiltighetsgrunder som finns 

i medlemsstaternas interna materiella rätt. Genom Castelletti-fallet är förmodligen utrymmet 

att använda sådana materiella ogiltighetsgrunder snävt.186 Det bör i varje fall krävas att den 

nationella ogiltighetsgrund som eventuell kan komma att användas tolkas EU-konformt, så 

att med syftet bekom artikel 23 i Bryssel I-förordningen inte undergrävs.  

 Ett alternativ till att använda nationell rätt, som domstolen inte diskuterade, hade kunnat 

vara att ifrågasätta prorogationsavtalet på den grunden att ingen specifik domstol anvisades. 

I och med Coreck-avgörandet187 bör det krävas att en prorogationsklausul är objektiv identi-

fierbar för att vara giltig.188 Det kan i ifrågasättas om en prorogationsklausul som utpekar 

”varje behörig domstol” är tillräcklig tydlig för att den domstol där talan väcks ska kunna 

bedöma vilken domstol som är behörig enligt klausulen.189  

  

4.4.2.4  Påverkades giltigheten av att domstol i tredjeland inte uteslöts?   

Eftersom prorogationsavtal till förmån för tredjeland överhuvudtaget inte regleras av Bryssel 

I-förordningen bör ogiltighet på den grund att klausulen i teorin utpekade behöriga domstolar 

i tredjeländer vara utesluten även genom en autonom tolkning av artikel 23.190 

 I fransk doktrin har dock argumenterats att det fanns utrymme för att tillämpa materiell 

fransk rätt vid giltighetsbedömningen. Resonemanget går ut på att Bryssel I-förordningen 

inte reglerar prorogation till domstol i tredjeland, varför kassationsdomstolen därmed kunde 

tillämpa lex fori i den mån prorogationsklausulen utpekade domstolar i tredjeländer.191 På 

så sätt skulle det alltså vara möjligt att ogiltigförklara klausulen med stöd av fransk materiell 

rätt.  

                                                 
186 Se p. 51 i domen mål C-159/97. 
187 Se avsnitt 3.3.5.  
188 Se p.15 i domen i mål C-387/98. 
189 Ancel m.fl., a.a., s. 4. 
190 Se p. 65 i domen i mål C-154/11. Se även anförda resonemang i avsnitt 3.3.6. och avsnitt 3.4.2.  
191 Ancel, m.fl., a.a., s. 7.  
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 Även om det är tillåtet för en domstol att använda interna domsrättsregler när avtalet 

utpekar tredjelands domstol så innehåller detta resonemang tveksamheter. Då det fanns en 

exklusiv klausul till förmån för domstolarna i Luxemburg (vilket är en EU-medlemsstat) 

borde det i varje fall ha varit uteslutet för kassationsdomstolen att ogiltigförklara 

prorogationsklausulen i sin helhet, eftersom den del av klausulen som utpekar luxemburgsk 

domstol uteslutande ska bedömas enligt artikel 23 i Bryssel I-förordningen. Istället för att 

ogiltigförklara den asymmetriska klausulen i sin helhet vore det enligt min mening rimligare 

att tolka den del av klausulen som utpekar luxemburgsk domstol som exklusiv för båda 

parter. Prorogationsklausulen som utpekade luxemburgsk domstol hade ju ingåtts i enlighet 

med de formella krav som Bryssel I-förordningen uppställer. 

 Avslutningsvis kan det ifrågasättas om inte kassationsdomstolen borde ha begärt in ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen, eftersom rättsfrågan inte kan anses vara en acte 

claire.192 Dessutom kan detta avgörande uppmuntra till forum shopping, eftersom det öppnar 

för s.k. torpedattacker i Frankrike – d.v.s. att en av parterna som ingått ett asymmetriskt 

prorogationsavtal väcker en negativ fastställelsetalan beträffande avtalets ogiltighet vid 

fransk domstol.193 Detta beror på att detta avgörande ger uttryck för att fransk rätt inte accep-

terar asymmetriska prorogationsklausuler – i vart fall inte sådana som utpekar ”varje behörig 

domstol”. Om en prorogationsklausul utformas på detta sätt mellan avtalsparterna kan den 

part som i efterhand är missnöjd med prorogationsklausulen komma att väcka talan vid 

Fransk domstol i syfte att få avtalet ogiltigförklarat. 

 

4.4.3 Mauritius Commercial Bank – ”imperiet slår tillbaka” 

4.4.3.1 Omständigheter  

I det engelska fallet Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd194 aktualiserades 

frågan om giltigheten av en asymmetrisk prorogationsklausul som var näst intill identisk 

med den klausul som ogiltigförklarades i Rothschild-fallet.  

 I fallet hade bolaget Mauritius Commercial Bank (”banken”), ingått ett låneavtal med 

Hestia (”låntagaren”), båda med registrerat säte på Mauritius. Enligt huvudavtalet erhöll lån-

                                                 
192 Fentiman, Unilateral Jurisdiction Agreements in Europe, CLJ [2013] 72(1), s. 26. 
193 Stacey och Taylor, a.a., s. 4, och Fentiman a.a., s. 27.  
194 Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd [2013] EWHC 1328 (Comm). 
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tagaren ett penninglån. I det ursprungliga lagvals- och prorogationsavtalet anvisades maure-

tansk lag som tillämplig och mauretanska domstolar som exklusivt behöriga. När låntagaren 

inte kunde återbetala skulden ingicks ett tilläggsavtal, genom vilket banken förlängde kredi-

tens förfallotid, i utbyte mot att engelsk lag anvisades som tillämplig, och engelska domsto-

lar som exklusivt behöriga. I tillägg till den förstnämnda klausulen angavs att den endast var 

till förmån för långivaren. Klausulen skulle därför inte påverka bankens rätt att väcka talan 

vid ”varje annan domstol, inom varje annan jurisdiktion”.195 

När låntagaren inte klarade av att återbetala kreditbeloppet väckte banken talan mot låntaga-

ren vid engelsk domstol, varpå låntagaren invände att klausulen var ogiltig, och att domsto-

len därför var tvungen att avvisa målet. 

 Låntagaren angav som förstahandsgrund att lagvalsklausulen var ogiltig, eftersom 

engelsk rätt inte tillåter en förändring av en lagvalsklausul i ett huvudavtal. Därför ansåg 

låntagaren att mauretansk rätt skulle tillämpas. Eftersom mauretansk lagstiftning bygger på 

den franska rättsordningen anfördes att det asymmetriska prorogationsavtalet var ogiltig med 

stöd av Rothschild-fallet. För det fall att mauretansk rätt inte befanns vara tillämplig angav 

låntagaren som andrahandsgrund att en asymmetrisk prorogationsklausul måste vara ogiltig 

även enligt gällande engelsk rätt, eftersom klausulen i sig var för ensidig för att vara förenlig 

med rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna.196 

 Inledningsvis bör det poängteras att detta rättsfall formellt sett inte rörde tolkningen av 

artikel 23 i Bryssel I-förordningen, eftersom inget av bolagen hade säte i en EU-medlems-

stat.197 Däremot kan rättsfallet vara av betydelse, eftersom det illustrerar hur den engelska 

rättsordningen ser på giltigheten av asymmetriska prorogationsavtal, och därmed innehåller 

intressanta argument beträffande giltigheten av sådana. Rättsfallet utgör även ett kontraste-

rande exempel i förhållande till det franska Rothschild-fallet, och bör förmodligen tolkas 

som en motreaktion på den franska kassationsdomstolens domslut. 

 

                                                 
195 Se p. 10 i domen Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd.  
196 Se p. 12 i domen Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd.  
197 För tillämpning av artikel 23 krävs att minst en av avtalsparterna har hemvist i en medlemsstat. I artikel 25 

i den nya Bryssel I-förordningen har dock detta krav avskaffats, varför en liknande situation i framtiden skulle 

ha fallit inom förordningens tillämpningsområde med anledning av att prorogationsavtalet anvisade engelsk 

domstol.  
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4.4.3.2  Domstolens tolkning av prorogationsklausulen  

Den engelska prorogationsklausulen påminner i stora delar om den klausul som ogiltigför-

klarades i Rothschild-fallet, men om den studeras i detalj så framgår det att den i själva 

verket var ännu mer godtycklig än den som ogiltigförklarades i Rothschild-fallet. Medan den 

franska klausulen anvisar ”varje behörig domstol”, anvisar den engelska klausulen ”varje 

domstol, i varje annan jurisdiktion”. Den engelska klausulens ordalydelse verkar därmed ge 

uttryck för en fullständig valfrihet för banken.  

 Domstolen fastslog att lagvalsklausulen var giltig, och att engelsk rätt därför skulle til-

lämpas (istället för mauretansk) på frågan rörande prorogationsavtalets materiella 

giltighet.198 Trots detta angavs i ett obiter dictum att mauretansk domstol förmodligen inte 

hade upprätthållit Rothschild-avgörandet även för det fall att mauretansk rätt hade varit til-

lämplig.199 Dessutom anges uttryckligen i domskälen att Rothschild-avgörandet är kontro-

versiellt, vilket har medfört att avgörandet har kritiserats – särskilt i engelsk doktrin. Detta 

beror på att tidigare avgöranden från fransk domstol har upprätthållit asymmetriska proro-

gationsavtal, och dels på grund av att det har antagits att en materiell ogiltighetsbedömning 

enligt intern rätt måste genomföras utifrån en autonom tolkning av artikel 23 i Bryssel I-

förordningen.200 Om nationell rätt för användas bör det alltså krävas att dess materiella ogil-

tighetsregler tolkas i ljuset av EU-rätten.  

 Vidare uppställdes två tolkningsalternativ beträffande prorogationsklausulen av dom-

stolen. Det första alternativet var att klausulen avsåg att ge låntagaren rätt att väcka talan var 

som helst i världen. Det andra alternativet var att klausulen avsåg att ge låntagaren rätt att 

väcka talan vid samtliga domstolsländer som skulle ha ansett sig behöriga enligt dessas in-

terna domsrättsregler. Precis som den franska kassationsdomstolen, valde den engelska dom-

stolen den senare tolkningen.201 I kontrast med den franska kassationsdomstolens avgörande 

såg dock den engelska domstolen inget problem med denna tolkning, eftersom prorogations-

klausulen begränsades av att endast behöriga domstolar utpekades i den asymmetriska 

prorogationsklausulen. Enligt denna tolkning gavs låntagaren genom klausulen inte ett abso-

lut skönsmässigt utrymme att välja domstol. En sådan tolkning måste dock innebära att det 

                                                 
198 Se p. 32 i domen Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd. 
199 Se p. 36 i domen Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd. 
200 Se p. 34 i domen Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd. 
201 Se p. 37 i domen Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd.   
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är svårt att överblicka hur många domstolar som kan vara behöriga att pröva tvisten för 

domstolen där talan om prorogationsavtalets giltighet anhängiggörs. 

 Som motivering för denna tolkning anförde domstolen att  

“Förhållandet att en särskild [klausuls] utformning leder till ett mycket orimligt resultat måste 

[för domstolen] vara en relevant bedömningsgrund. Desto mer orimligt resultatet [av ordaly-

delsen] är, desto mindre troligt är det att parterna har åsyftat att åstadkomma ett sådant re-

sultat, och om ett sådant resultat åsyftades är det nödvändigt att parterna gör denna avsikt 

otvetydig”. 202 

Domstolens främsta argument att tolka klausulen mot den direkta ordalydelsen verkar därför 

vara att en sådan tolkning skulle vara orimlig. Enligt min mening kan det även hävdas att 

det är ointressant om klausulen utpekade varje domstol eller varje behörig domstol, eftersom 

även det senare alternativet kan innebära att ett mycket stort antal domstolsstater kan vara 

behöriga att pröva tvisten.  

 

4.4.3.3  Klausulens giltighet enligt engelsk rätt 

Efter det att domstolen kommit fram till att prorogationsklausulen endast utpekade samtliga 

behöriga domstolar (och inte varje domstol i varje land), kvarstod frågan om en sådan asym-

metrisk prorogationsklausul var giltig enligt engelsk rätt. I domskälen angavs kort att sådana 

klausuler regelbundet godtagits av engelska domstolar, dessutom hänvisade domstolen till 

en artikel som klargör att sådana asymmetriska avtal är nödvändiga för att den finansiella 

kreditmarknaden ska fungera väl.203 Denna hänvisning illustrerar enligt min mening att den 

engelska domstolen intar en mer pragmatisk hållning till partsautonomi beträffande forum-

val, än den som exemplifieras genom den franska kassationsdomstolen i Rothschild-avgö-

randet.  

 Om asymmetriska prorogationsavtal är nödvändiga för att kreditmarknaden ska fungera 

lägger sig således inte engelska domstolar i de kommersiella aktörernas dispositioner. Detta 

                                                 
202 Se p. 38 i domen Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd. Se även Schuler (L) A.G v Wickman 

Machine Tool Sales Ltd [1974] AC 235, s. 251. Ursprunglig lydelse: ”The fact that a particular construction 

leads to a very unreasonable result must be a relevant consideration. The more unreasonable the result the 

more unlikely it is that the parties have intended it, and if they do intend it the more necessary it is that they 

shall make that intention abundantly clear”. 
203 Se p. 42 i domen i målet Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd. Se även Fentiman, Unilateral 

Jurisdiction Agreements in Europe, CLJ (2013) 72(1), s. 24-27. 
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skulle även kunna uttryckas på så sätt att parterna tillåts att i ett prorogationsavtal avtala att 

behörighetsfrågan i viss mån är oviss. Enligt detta synsätt skulle man på ett teoretiskt plan 

alltså kunna argumentera för att parterna åstadkommer förutsebarhet beträffande att behö-

righetsfrågan är osäker. Prorogationsklausuler med detta syfte verkar således engelska dom-

stolar se inte något problem med, så länge inte några särskilda skyddshänsyn gör sig gällande 

för den ena parten.  

 Även låntagarens andrahandsgrund tillbakavisades av domstolen. Med en kort moti-

vering angavs att ”artikel 6 [i EKMR][endast] innebär […] rätt till en rättvis rättegång inom 

den valda domstolen, inte en rätt [för parterna] till samma möjlighet att välja behörigt 

forum”.204 

 När domstolen kom fram till att prorogationsklausulen var giltig enligt engelsk rätt, åter-

stod endast frågan om låntagaren kunde visa att det fanns ett annat lämpligare forum än 

engelsk domstol med stöd av doktrinen forum non conveniens, och därmed upphäva 

prorogationsavtalets presumtionsverkan. Eftersom låntagaren inte uppfyllde bevisbördan för 

att det skulle finnas ett annat lämpligare forum ansågs den engelska domstolen vara behörig 

att pröva tvisten med stöd av prorogationsavtalet.  

 I inledningen av detta rättsfallsreferat påpekades att artikel 23 i Bryssel I-förordningen 

visserligen inte var tillämplig i detta mål. Med anledning av den kritik som anförs mot 

Rothschild-avgörandet i den engelska domstolens domskäl är det föga troligt att en engelsk 

domstol skulle upprätthålla avgörandet även i en situation där Bryssel I-förordningen är til-

lämplig.205 Trots att prorogationsklausulerna i dessa fall var snarlika varandra behandlades 

de olika beroende på vilken rättsordning som bedömde dess giltighet. Avslutningsvis kan 

det vara värt att påpeka att detta avgörande dessutom ligger i linje med tidigare engelsk 

praxis där asymmetriska prorogationsavtal har tillerkänts rättslig verkan.206 Det kan i sam-

manhanget även påpekas att den italienska kassationsdomstolen också har upprätthållit ett 

liknande asymmetriskt prorogationsavtal.207 

  

                                                 
204 Se p. 43 i domen i målet Mauritius Commercial Bank v Hestia Holdings Ltd.  
205 Beale, Ned och Clayson, Charlotte, One-Way Jurisdiction Clauses: A One-Way Ticket to Anywhere?, JIBLR 

28(11) [2013], s. 466. 
206 Se Continental Bank NA v Akakos Compania Naviera SA and Others [1994] 1 WLR 588, och Lornmead 

Acquisitions Ltd. V Kaupthing Bank HF [2011] EWCH 2611 (Comm). 
207 Corte di Cassazione, Seizoni Unite No. 3624 8 mars 2012.  

http://www.justcite.com/Document/e7jsrUrxA0LxsKjIoXqJnWCdlIOuDYL2CKL2y0L2BULezIOdm9baa/continental-bank-na-v-akakos-compania-naviera-sa-and-others
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4.4.4 Sammanfattning  

I det förra avsnittet presenterades fakta som tyder på att asymmetriska prorogationsavtal 

troligtvis är tillåtna enligt Bryssel I-förordningen. I avsaknad av vägledande praxis från EU-

domstolen har i detta avsnitt två rättsfall från medlemsstaternas nationella domstolar, där 

frågan har varit uppe till prövning, granskats. I Rothschild-fallet ogiltigförklarades ett asym-

metriskt prorogationsavtal som utpekade domstolarna i Luxemburg för den ena parten, och 

”varje behörig domstol” för den andra parten. En sådan klausul innebar ingen förpliktelse 

för den ena parten och hela klausulen ogiltigförklarades därför. Domstolen verkar ha tilläm-

pat materiell fransk (alternativt luxemburgsk) rätt vid bedömningen av klausulens materiella 

giltighet, vilket kan ifrågasättas eftersom det är tveksamt om nationell materiell rätt får an-

vändas på detta sätt vid denna bedömning.  

 I Mauritius-fallet kom en prorogationsklausul som var snarlik den i det franska avgö-

randet till bedömning inför engelsk domstol. Trots att klausulen i detta avgörande tolkades 

på samma sätt som i det franska fallet, kom den engelska domstolen fram till motsatt slutsats, 

och prorogationsklausulen ansågs därmed vara giltig i sin helhet. Även om detta avgörande 

inte formellt sett gällde tillämpningen av artikel 23 i Bryssel I-förordningen, innehåller 

domskälen uttalanden som pekar mot att samma bedömning skulle göras av engelska dom-

stolar även då artikel 23 var tillämplig. Detta beror på att tidigare engelsk praxis har tillerkänt 

asymmetriska prorogationsavtal rättslig verkan, samt att den engelska rättsordningen i all-

mänhet intar en mer tillåtande inställning beträffande parternas autonomi i behörighetsfrågor 

än vad den fransk rättsordning gör.  

 Avgörandena visar att engelsk och fransk rättsordning har olika synsätt beträffande 

frågan i vilken utsträckning parternas autonomi att ingå prorogationsavtal bör respekteras. 

Den engelska rättsordningen verkar vara förhållandevis generös med att tillåta alternativa 

och asymmetriska prorogationsavtal, trots att de kan medföra att ett stort antal domstolar 

utpekas som behöriga. Fransk rättsordning å sin sida ställer oftare krav på att prorogations-

klausulen ska skapa förutsebarhet. Asymmetriska prorogationsklausuler måste därför inne-

bära en förpliktelse för den part som har ett större utbud av behöriga domstolar. Helt sköns-

mässiga asymmetriska prorogationsklausuler synes därför inte godtas enligt fransk 

rättsordning.  

 Eftersom artikel 23 inte tillämpades i Mauritius-fallet är dessa två avgöranden inte mot-

stridiga, formellt sett. I realiteten innebär dock dessa avgöranden att stor osäkerhet råder på 
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den europeiska kreditmarknaden, eftersom asymmetriska prorogationsklausuler liknande 

den som ogiltigförklarades i Rothschild-fallet är vanligt förekommande i bl.a. engelska kre-

ditinstituts standardlåneavtal.208 

    

4.5  Reflektioner 

4.5.1 I vilken utsträckning är alternativa avtal giltiga? 

Frågan som detta kapitel har syftat till att utreda är alltså vilka sorters prorogationsavtal som 

är giltiga enligt Bryssel I-förordningen. Det framgår av förordningens ordalydelse att exklu-

siva prorogationsavtal omfattas, medan det har klargjorts av dåvarande EU-domstolen att 

även villkorade exklusiva prorogationsavtal omfattas. Det som återstår att utreda är i vilka 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att alternativa prorogationsavtalet ska omfattas 

av Bryssel I-förordningen. Av avsnitt 2.5 framgår att det finns tre sorters alternativa proro-

gationsavtal.  

 Det är klarlagt att de alternativt exklusiva prorogationsavtalen är tillåtna enligt Bryssel 

I-förordningen, eftersom det anges i Bryssel I-förordningen att ett prorogationsavtal ska vara 

exklusivt om inte parterna har avtalat om annat. Detta tydliggör att det är tillåtet för parterna 

att avtala om alternativ behörighet. Det finns vidare inga bärande skäl till att förbjuda sådana 

avtal, eftersom alternativ behörighet tillåts genom Bryssel I-förordningens övriga behörig-

hetsgrunder.209 Därtill löser litispendensregleringen i artikel 29 eventuella problem som kan 

uppstå då det finns samtidigt behöriga domstolar i olika medlemsstater. Eftersom alternativt 

exklusiva avtal genom sin derogativa effekt tydligt avgränsar kretsen av behöriga domstolar 

är denna avtalstyp enligt min mening oproblematisk. 

 Det kan emellertid uppstå frågetecken i det fall att ett mycket stort antal domstolar ut-

pekas i ett alternativ exklusivt avtal. Det finns indikationer som pekar på att det bör krävas 

någon sorts förutsebarhet skapas genom prorogationsavtalet för att det ska vara giltigt enligt 

Bryssel I-förordningen. Frågan är därför hur flexibelt ett prorogationsavtal får utformas av 

parterna, utan att EU-domstolen skulle komma underkänna det. Enligt min mening finns 

egentligen inga bärande skäl till varför parterna inte bör tillåtas att, så att säga, ”avtala om 

                                                 
208 Se LMA, Decision of the Cour de Cassation in Mme X v. Rothschild and Jurisdiction Clauses in LMA 

Facility Documents, s. 1. 
209 Behörighetsgrunderna i artiklarna 2, 5 och 6 i Bryssel I-förordningen är nämligen alternativa i förhållande 

till varandra. 
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osäkerhet” i behörighetsfrågan. Om parterna vill åstadkomma flexibilitet bör det vara upp 

till dem. Jag är dock skeptisk till att denna åsikt skulle delas av EU-domstolen om frågan 

kom till bedömning. Frågan är därför hur många behöriga domstolar som bör få utpekas i ett 

prorogationsavtal. Är tre behöriga domstolar godtagbart? Eller kanske tio? I och för sig är 

det förmodligen ovanligt att så många domstolar utpekas, varför frågan i viss mån kanske är 

väl akademisk. Men om förutsebarhet i behörighetsfrågan är ett krav måste väl gränsen ändå 

dras någonstans?  

 Ovanstående resonemang blir särskilt intressant när vi kommer in på nästa avtalstyp: de 

prorogativa avtalen. Dessa avtal saknar helt derogativ effekt, varför ett utpekande av en be-

hörig domstolstat i ett sådant avtal inte utesluter att fler domstolar i andra medlemsstater 

(eller tredjeländer) kan vara samtidigt behöriga. Den avtalstyp som benämns icke-exklusiva 

i den engelska rättsordningen, och som behandlades i Kurz-fallet är av denna sort. Eftersom 

denna avtalstyp inte begränsar parterna från att väcka talan vid andra domstolar än den i 

avtalet utpekade, är det frågan om kretsen av behöriga domstolar är tillräckligt avgränsad för 

att sådana avtal ska godtas enligt Bryssel I-förordningen. Å ena sidan krävs enligt Coreck-

fallet att den utpekade domstolen ska vara objektiv identifierbar,210 vilket denna avtalstyp 

visserligen uppfyller, under förutsättning att de anknytningsmoment som anges är tillräckligt 

tydliga. Å andra sidan tyder Meeth-fallet på att det krävs någon typ av derogativ effekt för 

att ett prorogationsavtal ska vara giltigt.211 I engelsk rätt har det genom Kurz-fallet antagits 

att engelska icke-exklusiva avtal är giltiga med stöd av EU-domstolens avgörande i Meeth-

fallet. Denna argumentation kan ifrågasättas eftersom prorogativa avtal saknar derogativ ef-

fekt, vilket skulle kunna vara en förutsättning för ett prorogationsavtalets giltighet.  

 Det som har anförts ovan om prorogativa avtal kan i stort sett överföras på den sista 

typen av alternativa prorogationsavtal, d.v.s. de derogativa avtalen. Eftersom denna avtals-

typ endast utesluter en eller flera domstolsstaters behörighet kan det ifrågasättas om denna 

avtalstyp skapar tillräcklig förutsebarhet i behörighetsfrågan för att vara giltiga enligt 

Bryssel I-förordningen.212 

 

                                                 
210 Se p. 15 i domen i mål C-387/98. 
211 Se p. 5 st. 6 i domen i mål 23/78. 
212 Ulrich och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 458, p. 38.  
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4.5.2 I vilken utsträckning är asymmetriska avtal giltiga?  

4.5.2.1 Är giltigheten av processuella asymmetrier en fråga för nationell rätt? 

I kapitel 3 diskuterades frågan i vilken utsträckning nationell materiell rätt får användas för 

att bedöma ett prorogationsavtals materiella giltighet. Även om den frågan förmodligen har 

besvarats nekande genom Castelletti-avgörandet måste den införda lagvalsregeln i artikel 25 

i den nya Bryssel I-förordningen tas till intäkt för att det i framtiden är tillåtet (i alla fall i 

viss utsträckning) att bedöma ett avtals materiella giltighet enligt medlemsstaternas materi-

ella rätt. Frågan är dock om förhållandet att den ena parten ges ett större urval av behöriga 

domstolar i ett asymmetriskt prorogationsavtal (d.v.s. att avtalet är behäftat med en s.k. pro-

cessuell asymmetri) är en sådan fråga som får underkastas bedömning enligt medlemsstater-

nas nationella rätt.  

 I engelsk doktrin har det framförts åsikter som gör gällande att processuella asymmetrier 

i ett prorogationsavtal inte får bedömas enligt medlemsstaternas nationella rätt,213 och att 

Rothschild-fallet därför är feldömt. Enligt min mening finns belägg för dessa antaganden. 

Om medlemsstaternas materiella rätt får användas för att ogiltigförklara ett asymmetriskt 

prorogationsavtal blir dess giltighet helt villkorad av vilken domstol som utpekas i 

prorogationsavtalet, eftersom det är den domstolsstatens lagvalsregler som bestämmer 

vilken materiell rätt som är tillämplig vid giltighetsbedömningen. Detta medför att asym-

metriska prorogationsklausulser kan komma att bedöms olika beroende på vilken medlems-

stats materiella rätt som används, vilket Rothschild- och Mauritius-fallet illustrerar.214 

 Denna problematik undviks om domstolarna istället endast tillåts bedöma om ett giltigt 

prorogationsavtal har ingåtts. Då skulle förekomsten av en eventuell processuell asymmetri 

kunna ingå som en bedömningsgrund i den formella granskningen av prorogationsavtalet. 

Vilka sorters asymmetrier som är tillåtna kan då istället definieras autonomt på EU-nivå, 

antingen genom ett förtydligande av förordningstexten, eller mer troligt, genom ett klargö-

rande från EU-domstolen. Denna lösning skulle bidra till att prorogationsreglerna i Bryssel 

I-förordningen tillämpas enhetligt och att forum shopping i syfte att få asymmetriska proro-

gationsavtal ogiltigförklarade undviks. 

                                                 
213 Briggs, One-sided Jurisdiction Clauses: French Folly and Russian Menace, ur LMCLQ [2013], s. 141. 
214 Se ovan avsnitt 4.4.2 och 4.4.3.  
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4.5.2.2 Asymmetriska prorogationsavtal och rätten till en rättvis rättegång 

En intressant fråga som uppstod i Mauritius-fallet gäller om frågan rätten till en rättvis rätte-

gång, enligt artikel 6 i EKMR, inskränks genom att den ena parten erbjuds färre antal forum 

än sin motpart genom användandet av ett asymmetriskt prorogationsavtal. Generellt sett bör 

inte ett asymmetriskt prorogationsavtal i sig inskränka rätten till en rättvis rättegång. I likhet 

med domstolen i Mauritius-avgörandet anser jag att denna rättighet endast berättigar parterna 

till att få sin sak prövad på rättvisa villkor, och inte en rättighet till att ha exakt samma pro-

cessuella förutsättningar som sin motpart beträffande frågan var denna prövning kan komma 

att ske. Detta gäller i synnerhet i gränsöverskridande kommersiella förhållanden. För det 

första kommer alltid (minst) en av parterna att behöva svara utanför sitt hemvistforum. För 

det andra så hör det till spelets regler att näringsidkare i viss mån måste tillåtas att utnyttja 

styrkeförhållanden för att försäkra sig om fördelar. En sådan ordning gör sig dessutom sär-

skilt gällande på den kommersiella lånemarknaden, eftersom asymmetriska 

prorogationsavtal i många fall utgör en förutsättning för att banker ska kunna erbjuda bolag 

krediter till rimliga räntor. En utökad krets av behöriga domstolar minskar nämligen lån-

givarnas kreditrisker, eftersom låntagaren genom prorogationsavtalet då kan stämmas i varje 

land där denne har egendom.215 

 En mer intressant frågeställning är vad som gäller i de fall då ett asymmetriskt proro-

gationsavtal ger den ena parten möjlighet att väcka talan vid vilken domstol som helst. Ett 

sådant helt skönsmässigt avtal innebär en väsentlig nackdel för den ena parten, eftersom 

denne inte alls kan förutse var talan kan komma att väckas. Här ligger det däremot nära till 

hands att börja diskutera om inte en sådan nackdel kan vara en inskränkning av rätten till en 

rättvis rättegång.216 I fallet Dombo Beheer mot Nederländerna217 så klargjorde Europadom-

stolen att  

”[…]när det gäller processer som omfattar motsatta privata intressen, så innebär rätten till 

en rättvis rättegång [enligt artikel 6 i EKMR] att vardera parten ska ges en rimlig möjlighet 

till att lägga fram sin sak – inklusive hans bevis – på villkor som inte ger honom en betydande 

nackdel gentemot sin motpart”.218 

                                                 
215 Fentiman, Unilateral Jurisdiction Agreements in Europe, CLJ 72(1) [2013], s. 24. 
216 Se Ancel m.fl., Reflections on one-sided jurisdiction clauses in international litigation, s. 9 f.  
217 Dombo Beheer B.V. mot Nederländerna, ansökan nr 14448/88, dom av den 27 oktober 1993. 
218 Se p. 33 i domen i Dombo Beheer B.V. mot Nederländerna. 
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Detta mål behandlade visserligen frågan om, och vilken utsträckning, det är tillåtet för en 

konventionsstats domstolar att neka den ena parten att framföra vittnesbevisning. Enligt min 

mening är det skillnad på att särbehandla parterna beträffande vilken bevisning som får 

presenteras under själva processen (vilket i princip avgörs av nationell processrätt i dom-

stolslandet), och att tillåta parterna att – frivilligt – ingå asymmetriska prorogationsavtal 

inom ramen för Bryssel I-förordningen. Domskälen i Dombo Beheer-fallet kan därför inte 

tolkas på så sätt att asymmetriska prorogationsavtal skulle vara otillåtna per definition. Även 

om skönsmässiga asymmetriska prorogationsklausuler utgör en väsentlig nackdel för den 

ena parten så nekas denna part inte rätten till en rättvis rättegång, utan endast rätten att välja 

vid vilket forum rättegången ska ske. 

 För att en asymmetrisk prorogationsklausul ska kränka artikel 6 i EKMR bör någon 

form av mer kvalificerad inskränkning krävas, t.ex. att klausulen helt omöjliggör att den ena 

parten ges en rättvis rättegång.219  Endast om en asymmetrisk prorogationsklausul helt av-

skär den ena parten från att få sin sak prövad (s.k. deni de justicé) skulle det kunna bli tal om 

att artikel 6 kränks. Det samma gäller om prorogationsavtalet innebär att den ena parten 

endast kan få sin sak prövad under omständigheter som medför att artikel 6 inskränks. 

Sådana extremfall skulle kunna uppstå om den ena parten förbjuds att väcka talan, om den 

(enda) utpekade domstolen avvisar partens talan, eller om den (enda) utpekade domstolen 

inte lever upp till de processrättsliga krav som artikel 6 ställer. En liknande situation skulle 

också kunna uppstå då den stat vars domstolar utpekas i prorogationsavtalet har blivit upp-

löst genom t.ex. inbördeskrig, varför prorogationsavtalet därför inte utpekar någon behörig 

domstol. 

 

4.5.2.3 Prorogationsfrihetens yttersta gräns 

Efter att ha klargjort att processuella asymmetrier i ett prorogationsavtal bör bedömas enligt 

en EU-autonom måttstock, och att förekomsten av sådana inte nödvändigtvis bryter mot ar-

tikel 6 i EKMR, återstår endast frågan under vilka förutsättningar sådana asymmetriska 

prorogationsavtal är (eller bör) vara tillåtna enligt Brysselinstrumenten.  

                                                 
219 Ancel m.fl., a.a., s. 10.  
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 De asymmetriska prorogationsklausulerna kan indelas i två olika kategorier. Den första 

kategorin är de avtalsklausuler som tydligt utpekar vissa behöriga domstolar, och som ge-

nom derogativ effekt faktiskt begränsar kretsen av sådana.220 En sådan asymmetrisk klausul 

utgör enlig min mening inget problem, eftersom den är identisk med de alternativt exklusiva 

klausulerna. Därmed bör dessa klausuler vara giltiga enligt Bryssel I-förordningen. Den 

andra typen är de klausuler som återfinns i bl.a. i Rothschild- och Mauritius-fallen. Dessa 

klausuler öppnar för att den ena parten skönsmässigt kan välja vilken domstol som ska vara 

behörig.221 Detta beror på att ingen specifik domstol utpekas, och att anknytningsmoment är 

väldigt vagt definierat. En klausul som utpekar ”varje domstol”, eller ”varje behörig dom-

stol” skulle därför förmodligen inte godtas av EU-domstolen,222 eftersom någon förutsebar-

het värd namnet inte skapas. För att asymmetrisk klausul ska vara giltig måste förmodligen 

kretsen av behöriga domstolarna kunna avgränsas. Exempelvis skulle antagligen en asym-

metrisk klausul vara giltig om den, för den ena parten, utpekar samtliga behöriga domstolar 

enligt Bryssel I-förordningen. 

 Det bör noteras att helt skönsmässiga asymmetriska klausuler, prorogativa avtal och 

derogativa avtal delar den egenskapen att de saknar en spärr som begränsar kretsen av behö-

riga domstolar.223 Det innebär även att de avtal som i den engelska rättsordningen benämns 

som icke-exklusiva, och som i Kurz-fallet bedömdes vara giltiga enligt artikel 23 (i varje fall 

enligt intern engelsk rätt), kan komma att ligga i farozonen för att bli ogiltigförklarade om 

de skulle bedömas av EU-domstolen. Om helt skönsmässiga asymmetriska prorogations-

avtal inte skulle bedömas vara giltiga bör i varje fall de prorogativa och de derogativa avtal-

styperna behandlas likvärdigt, eftersom de delar den egenskapen att de inte avgränsar kretsen 

av behöriga domstolar på ett effektivt sätt.  

 Det bör slutligen även poängteras att ett prorogationsavtals innebörd inte uteslutande 

bestäms utifrån dess ordalydelse. Den partsvilja som avtalet syftar till att återspegla måste 

tolkas av domstolen utifrån de omständigheter som rådde vid avtalets ingående. En proro-

gationsklausul som enligt sin ordalydelse kan verka vara asymmetrisk och skönsmässig, 

måste inte nödvändigtvis vara det – eftersom omständigheterna vid avtalets ingående kan 

leda till att den domstol som har att bedöma klausulen, tolkar parternas viljeförklaringar i 

                                                 
220 Ancel m.fl., a.a., s. 7.  
221 Ancel m.fl., a.a., s. 7. 
222 Magnus och Mankowski, Brussels I Regulation, s. 470, p. 71.  
223 Fentiman, Unilateral Jurisdiction Agreements in Europe, CLJ 72(1) [2013], s. 26.  
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strid med klausulens ordalydelse.  De kategoriseringar och exempel som har presenteras i 

denna uppsats utgör därför bara illustrativa exempel för att förenkla framställningen.  

 Avslutningsvis kan det vara på sin plats att klargöra att varken det franska Rothschild- 

eller det engelska Mauritius-fallet utgör bra exempel på hur en domstol bör bedöma 

giltigheten av ett asymmetriskt prorogationsavtal. Det franska Rothschild-avgörandet kan 

ifrågasättas på den grunden att nationell rätt inte bör tillämpas vid giltighetsbedömningen. 

Om det engelska Mauritius-avgörandet skulle upprätthållas i ett fall som rör tillämpningen 

av artikel 23 i Bryssel I-förordningen kan även ett sådant avgörande ifrågasättas, eftersom 

det skulle innebära att en prorogationsklausul som ger den ena parten ett mycket stort 

skönsmässigt utrymme att välja behörig domstol upprätthålls.  

 Även om Bryssel I-förordningen syftar till att respektera parternas autonomi beträffande 

prorogation, är det tveksamt att upprätthålla prorogationsavtal som endast medför förutse-

barhet för den ena parten. Därtill försvårar sådana skönsmässiga klausuler giltighetsbedöm-

ningen för den domstol där talan väcks. Asymmetriska prorogationsavtal bör enligt min 

mening därför vara tillåtna under förutsättning att kretsen av behöriga domstolar kan utläsas 

genom prorogationsklausulens ordalydelse, eller om det är möjligt för domstolen att 

avgränsa en krets av behöriga domstolar genom att tolka klausulens mot bakgrund av de 

relevanta omständigheterna vid avtalets ingående.  

 

4.5.3 Slutsats 

Redan genom Bryssel I-förordningens ordalydelse framgår att exklusiva prorogationsavtal 

är giltiga. Att villkorade exklusiva prorogationsavtal är giltiga framgår vidare av Meeth-

fallet, som ibland även har tolkats som att alternativa prorogationsavtal tillåts. Meeth-fallet 

innehåller vidare uttalanden som tyder på att viss derogativ effekt måste uppnås för att 

alternativa prorogationsavtal ska vara giltiga. Troligtvis bör de alternativt exklusiva avtalen 

därmed vara giltiga, samt de asymmetriska prorogationsavtal som effektivt begränsar kret-

sen av behöriga domstolar. Det är dock oklart om prorogativa, derogativa samt helt sköns-

mässiga asymmetriska prorogationsavtal skulle godtas av EU-domstolen.  
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5  Slutord 

Denna uppsats har i stora drag behandlat två centrala frågor inom den internationella privat- 

och processrätten, nämligen behörighet och lagval. I och med denna uppsats frågeställning 

har dessa frågor i viss mån sammanfallit.  

 Genom arbetet att utreda vilka prorogationsavtal som är giltiga enligt Bryssel I-förord-

ningen har skillnader beträffande prorogationsfrietens utsträckning i fransk och engelsk 

rättsordning illustrerats. Medan den engelska rättsordningen genomsyras av respekt för par-

ternas autonomi och flexibla lösningar, verkar den franska rättsordningen å sin sida värdera 

förutsebarhet i behörighetsfrågan högre än parternas autonomi. Dessa motsättningar innebär 

i sig att en enhetlig tillämpning av artikel 23 i Bryssel I-förordningen försvåras.  

 Eftersom medlemsstaternas interna rättsordningar behandlar prorogationsinstitutet på 

olika sätt, gäller det att autonomt definiera under vilka förutsättningar ett prorogationsavtal 

är giltigt, antingen genom förtydliganden i framtida Brysselinstrument, eller genom klargö-

rande(n) genom EU-domstolens praxis. Det har varit mitt syfte att illustrera detta genom den 

kategorisering som presenterades i avsnitt 2.5. Istället för att använda begrepp som ”exklu-

siva” och ”icke-exklusiva” är det viktigt att istället tydligt definiera vilken sorts rättsverkan 

de olika prorogationsavtalen har. Endast genom att etablera tydliga definitioner är det möj-

ligt att diskutera vilka sorters avtal som bör vara giltiga enligt Brysselinstrumenten.  

 Den internationella privat- och processrätten är ofta komplex och svårtillgänglig. För att 

prorogationsavtalen ska bedömas enhetligt inom EU-området är det viktigt att regleringen 

beträffande dessa avtal förenklas.  Därför anser jag att den lagvalsregel som införts i artikel 

25 i den nya Bryssel I-förordningen är olycklig. Den internationella privat- och processrätten 

är nämligen krånglig nog som den är. Istället för att för att försvåra och komplicera dess 

tillämpning bör EU istället sträva efter att förenkla och förtydliga den. 

 Beträffande de asymmetriska prorogationsavtalens giltighet är rättsläget med anledning 

av Rothschild- och Mauritius-fallet alltjämt oklart. Ett klargörande från EU-domstolen vore 

därför minst sagt önskvärt.  
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Bilaga 1

Brysselkonventionen 

Artikel 17 

Om parterna har träffat avtal om att en domstol eller domstolarna i en 

konventionsstat skall vara behöriga att avgöra en redan uppkommen tvist eller 

framtida tvister i anledning av ett bestämt rättsförhållande, och minst en av 

parterna har hemvist i en konventionsstat, skall endast den domstolen eller 

domstolarna i den staten vara behöriga. Ett sådant avtal skall vara antingen 

a) skriftligt eller muntligt och skriftligen bekräftat, eller 

b) i en form som överensstämmer med praxis som parterna har utbildat mellan 

sig, eller 

c) i internationell handel, i en form som överensstämmer med handelsbruk eller 

annan sedvänja som parterna kände till eller borde ha känt till och som är allmänt 

känd och regelmässigt iakttas av parter i avtal av föreliggande typ vid det 

ifrågavarande slaget av handel. 

Om ett sådant avtal har ingåtts mellan parter av vilka ingen har hemvist i en 

konventionsstat, är domstolarna i andra konventionsstater inte behöriga att pröva 

tvisten så länge den eller de utvalda domstolarna inte har förklarat sig obehöriga. 

Den domstol eller de domstolar i en konventionsstat som enligt en handling 

varigenom en trust har bildats är behörig domstol, har exklusiv behörighet vid 

talan som väcks mot en instiftare, trustee eller insatt förmånstagare till en trust, 

om saken angår förhållandet mellan dessa personer eller deras rättigheter eller 

skyldigheter inom ramen för denna trust. 

Avtal om domstols behörighet eller motsvarande bestämmelser i en handling 

varigenom en trust har bildats har ingen verkan om de strider mot 

bestämmelserna i artiklarna 12 eller 15 eller om de domstolar vilkas behörighet 

de utesluter har exklusiv behörighet enligt artikel 16. 

Om ett avtal om domstols behörighet har träffats till förmån för endast en av 

parterna, behåller den parten sin rätt att väcka talan vid varje annan domstol som 

är behörig enligt denna konvention. 

I mål om anställningsavtal är ett avtal om domstols behörighet giltig endast om 

det har ingåtts efter tvistens uppkomst eller om arbetstagaren åberopar det för att 

väcka talan vid andra domstolar än domstolen i den ort där svaranden har 

hemvist eller de domstolar som anges i artikel 5.1. 
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Bryssel I-förordningen 

Artikel 23 

1. Om parterna har träffat avtal om att en domstol eller domstolarna i en 

medlemsstat skall vara behöriga att avgöra en redan uppkommen tvist eller 

framtida tvister i anledning av ett bestämt rättsförhållande, och minst en av 

parterna har hemvist i en medlemsstat, skall endast den domstolen eller 

domstolarna i den medlemsstaten ha behörighet. En sådan behörighet skall vara 

exklusiv om parterna inte har träffat avtal om annat. Ett sådant avtal om 

behörighet skall vara antingen 

a) skriftligt eller muntligt och skriftligen bekräftat, eller 

b) i en form som överensstämmer med praxis som parterna har utbildat mellan 

sig, eller 

c) i internationell handel, i en form som överensstämmer med handelsbruk eller 

annan sedvänja som parterna kände till eller borde ha känt till och som är allmänt 

känd och regelmässigt iakttas av parter i avtal av föreliggande typ vid det 

ifrågavarande slaget av handel. 

2. Ett elektroniskt meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation av 

avtalet, skall anses vara likvärdigt med skriftligt. 

3. Om ett sådant avtal har ingåtts mellan parter av vilka ingen har hemvist i en 

medlemsstat, är domstolarna i andra medlemsstater inte behöriga att pröva 

tvisten så länge den eller de utvalda domstolarna inte har förklarat sig obehöriga. 

4. Den domstol eller de domstolar i en medlemsstat som ges behörighet genom 

den handling varigenom en trust har bildats har exklusiv behörighet att pröva en 

talan mot en instiftare, ”trustee” eller insatt förmånstagare till en trust, om saken 

angår förhållandet mellan dessa personer eller deras rättigheter eller skyldigheter 

inom trusten. 

5. Avtal om domstols behörighet eller motsvarande bestämmelser i en handling 
varigenom en trust har bildats har ingen verkan om de strider mot bestämmelserna 
i artiklarna 13, 17 och 21 eller om de domstolar vilkas behörighet de utesluter har 
exklusiv behörighet enligt artikel 22. 

 

Den nya Bryssel I-förordningen 

Artikel 25 

 

1. Om parterna, oberoende av var de har hemvist, har träffat avtal om att en 
domstol eller domstolarna i en medlemsstat ska vara behöriga att avgöra en redan 
uppkommen tvist eller framtida tvister i anledning av ett bestämt rättsförhållande, 
ska endast den domstolen eller de domstolarna ha behörighet, såvida inte avtalet är 
ogiltigt på materiell grund enligt lagen i den medlemsstaten. En sådan behörighet 
ska vara exklusiv om parterna inte har träffat avtal om annat. Avtalet om behörighet 
ska vara antingen  

a) skriftligt, eller muntligt och skriftligen bekräftat,  

b) i en form som överensstämmer med praxis som parterna har utbildat mellan sig, 
eller  

c) i internationell handel, i en form som överensstämmer med handelsbruk eller 
annan sedvänja som parterna kände till eller borde ha känt till och som är allmänt 
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känd och regelmässigt iakttas av parter i avtal av föreliggande typ vid det 
ifrågavarande slaget av handel.  

2. Ett elektroniskt meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation av avtalet 
ska jämställas med skriftlig form.  

3. Den domstol eller de domstolar i en medlemsstat som ges behörighet genom 

den handling varigenom en trust har bildats ska ha exklusiv behörighet att pröva 

en talan mot en instiftare, trustee eller insatt förmånstagare till en trust, om saken 

angår förhållandet mellan dessa personer eller deras rättigheter eller skyldigheter 

inom trusten.  

4. Avtal om domstols behörighet eller motsvarande bestämmelser i en handling 
varigenom en trust har bildats har ingen verkan om de strider mot bestämmelserna 
i artiklarna 15, 19 eller 23 eller om de domstolar vilkas behörighet de utesluter har 
exklusiv behörighet enligt artikel 24.  

5. Ett avtal om domstols behörighet som utgör en del av ett annat avtal ska 

behandlas som ett särskilt avtal, oberoende av övriga avtalsvillkor.  

Giltigheten av ett avtal om domstols behörighet kan inte ifrågasättas enbart med 

hänvisning till att det andra avtalet är ogiltigt. 

 

 


