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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

För varje dag som går utvecklas marknaden. Det görs nya upptäckter, avtal ingås och det 

spekuleras i vad som kommer att hända härnäst. Marknaden förändras ständigt och 

utvecklingen sker i ett rasande tempo. Det gäller att följa med och inte släppa taget. Vision, 

framåtanda, nytänkande och expansion är bara några av de ord som skulle kunna användas för 

att förklara det som sker. I takt med att utvecklingen gått framåt har även handeln mellan 

olika länder ökat betydligt. Ny teknologi har underlättat för den globala handeln. Företag 

expanderar och etablerar sig utomlands, samarbeten över gränser ingås för att föra 

utvecklingen framåt.  

 

Exempel på sådant möjligt samarbete är ett s.k. joint venture. Begreppet, som härstammar 

från det engelska språket, är svårt att definiera eftersom det synes vara mer eller mindre 

omöjligt att finna en definition som är allmängiltigt accepterad.1 Vanligast förklaras och 

beskrivs dock ett joint venture som ett avtal om samverkan som ingås mellan två eller flera 

parter. Denna samarbetsform används ofta vid gränsöverskridande samarbete.2 Det talas då 

om ett international joint venture.  

 

Vad är då ett joint venture ur ett juridiskt perspektiv? Liksom det inte finns någon 

allmängiltigt accepterad definition av begreppet finns det inom svensk rätt heller ingen 

legaldefinition av detsamma. Joint venture motsvarar i sig ingen av de associationsformer 

som finns representerade inom den svenska lagstiftningen. En konsekvens härav blir således 

att det är av stor vikt att vid ingående av ett joint venture tydligt ta ställning till vilken rättslig 

struktur som skall föreligga i samarbetet. Skall samarbetet exempelvis regleras 

kontraktsrättsligt eller associationsrättligt? Det bör redan här även nämnas att det, trots 

avsaknad inom svensk rätt, ändå finns länder där ett joint venture är en rättsligt accepterad 

associationsform.3  

 

                                                 
1 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 14.  
2 Johansson, Nials svensk associationsrätt, s. 317. 
3 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s.14. 
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Vidare ingås joint ventures, som ovan nämnts, ofta över landsgränserna och en frågeställning 

som kan uppkomma i och med detta är frågan om vilket lands lag som skall tillämpas vid en 

eventuell konflikt mellan parterna. Reglerna om tillämplig lag regleras av den internationella 

privaträtten, hädanefter kallad IP-rätten. IP-rätten är dock, trots sitt namn, en nationell 

lagstiftning som således varierar från land till land. Ytterligare en fråga som kan ställas är 

således hur det avgörs vilket lands IP-rätt som blir tillämplig.  

 

För att kunna besvara dessa ovan nämnda frågor måste samarbetets rättsliga struktur först 

klargöras. Skall samarbetet föreligga i ett bolag, och skall bolaget i sådant fall vara ”svenskt”, 

eller skall det vara rent avtalsbaserat? För att kunna bestämma vilket lands lag som skall bli 

tillämplig gäller det att dels klargöra om det är ett kontraktsrättsligt eller associationsrättsligt 

samarbete, att dels veta hur de olika typerna av samarbete regleras i de berörda länderna. Att 

veta hur ett samarbete regleras är av stor betydelse då associations- och kontraktsrättsliga 

regler inom olika länder sällan utformas på samma sätt. Beroende på var och framför allt hur 

samarbetet ingås skiljer sig lagstiftningen åt. Förvisso kan nämnas att det inom EU förs ett 

vidsträckt arbete angående harmonisering, dock är arbetet endast påbörjat och än så länge 

långt ifrån slutfört.  

 

Först då den rättsliga strukturen har klargjorts kan det avgöras vilket lands IP-rätt som blir 

tillämplig samt även vilket lands lag som i slutändan skall reglera samarbetet.  

 

1.2 Problemformulering 

Ur ett rättsligt perspektiv, vad är ett joint venture och hur skall det regleras, enligt 

associationsrättsliga eller kontraktsrättsliga regler? Vilka problem kan uppstå i IP-rätten då 

samarbete i form av ett joint venture ingås över gränserna? 

 

1.3 Syfte 

Denna uppsats behandlar ämnet joint venture samt ämnet IP-rätt. Det i uppsatsen 

bakomliggande syftet kan delas in i 3 olika delar: 

• Ett första syfte med uppsatsen är att studera rättsföreteelsen joint venture och hur 

denna form av samarbete skall regleras. Det handlar således om att avgöra huruvida 
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rättsföreteelsen joint venture bör ses som ett associationsrättsligt samarbete eller 

snarare som ett kontraktsrättsligt.  

• Ett andra syfte med uppsatsen är att jämföra hur man inom olika länder valt att 

behandla rättsföreteelsen joint venture. Närmare bestämt skall svensk rätt jämföras 

med den tyska och den schweiziska. Att studera hur joint ventures hanteras inom den 

schweiziska rätten är intressant då det i detta land har förts och förs en debatt kring 

dessa. Därtill är det intressant att studera tysk rätt då det, efter inflytande av 

schweizisk rätt, även här har förts en debatt kring ämnet i fråga. Att studera dessa två 

länder är extra intressant då Tyskland, liksom Sverige, är med i EU medan Schweiz 

har valt att stå utanför. 

• Ett tredje syfte är att, när den rättsliga regleringen är klargjord, studera joint ventures 

ur ett IP-rättsligt perspektiv. Det vill säga studera vilket lands lag som blir tillämplig 

vid en eventuell tvist samt hur detta bestäms. Syftet är vidare att kort beröra huruvida 

lagvalet skulle se annorlunda ut om den schweiziska IP-rätten skulle tillämpas istället 

för den svenska. 

 

1.4 Metod 

I denna uppsats kommer rättsföreteelsen joint venture och dess funktion studeras i förhållande 

till IP-rätten. För att en dylik studie skall vara genomförbar krävs att studien genomförs i olika 

steg. Det gäller först att klargöra enligt vilka rättsregler ett joint venture skall tolkas och 

regleras. Denna uppsats kommer i huvudsak skrivas utifrån svensk rätt och således kommer 

jag att tillämpa svenska rättskällor, såsom lagtext, konventionstext, doktrin et cetera. Dock är 

svensk doktrin sparsam med material vad gäller detta ämne, därför har jag även använt mig av 

utländsk litteratur i min undersökning också vad gäller den svenska regleringen.  

 

Då det rör en rättsföreteelse, likt joint venture, som är oreglerad inom den svenska rätten, är 

det av intresse att se hur andra länder ser på samma rättsföreteelse. När en studie företas 

utöver den svenska rätten, rör man sig inom den komparativa rättens område. Vad gäller detta 

område är det viktigt att utgå från funktion, då det ger ett mer lyckat resultat att jämföra regler 

som har samma funktion.4 För att kunna företa en komparativ studie har jag framför allt 

använt mig av utländsk lagtext och litteratur. En svårighet som kan uppstå vid en komparativ 

                                                 
4 Zweigert/Kötz, An introduction to comaparative law s. 34. 
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studie är de språkliga skillnaderna som föreligger länderna emellan. Då ett språk är väldigt 

nyanserat vad gäller innebörd och betydelse, har jag i fråga om lagtext valt att även låta den 

ursprungliga texten framgå antingen löpande eller i notform.  

 

Även vad gäller avsnittet rörande IP-rätt, kommer studien att utgå från ett svenskt perspektiv. 

I denna del av studien kommer jag framför allt att använda mig av doktrin, både svensk och 

utländsk, samt konventionstext och andra lagar.  

 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen har jag valt att enbart beröra joint ventures i förhållande till associationsrätten och 

kontraktsrätten, samt ur ett IP-rättslig perspektiv. Vidare har jag valt att begränsa studien till 

att omfatta endast Sverige och Schweiz. Dock kommer jag även att redogöra för hur tysk rätt 

reglerar joint ventures, för att på så sätt ge uppsatsen ett ytterligare djup.  

 

1.6 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig främst till läsare med grundläggande juridiska kunskaper. 

Redogörelse för vissa juridiska begrepp kommer dock att göras för att underlätta förståelsen 

av uppsatsen. 

 

1.7 Disposition 

I uppsatsen kommer inledningsvis en kort historisk bakgrund till rättsföreteelsen joint venture 

att ges för att öka förståelsen för dess innebörd och verkan. Därefter följer ett avsnitt där joint 

ventures behandlas ur ett allmänt perspektiv, för att sedan studeras utifrån tre olika länders 

rättssystem, närmare bestämt Sverige, Tyskland och Schweiz. Efter det att begreppet 

klargjorts inom de utvalda rättssystemen, följer en introduktion till IP-rätten. Därefter 

kommer de IP-rättsliga problem som kan komma att uppstå vid en eventuell konflikt att 

beröras. Därpå följer en kort presentation av den schweiziska IP-rättens reglering av joint 

ventures. Till sist kommer jag att sammanfatta den genomförda studien i en slutsats.  
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2 ALLMÄN ÖVERBLICK 

2.1 Historik 

Den moderna utformningen av joint venture är ett relativt nytt fenomen. Framför allt har den 

växt fram under senare delen av 1900-talet. Det finns dock föregångare till det moderna joint 

venture som kan spåras långt tillbaka i tiden. Människan har länge brukat sig av samarbete i 

olika former för att uppnå sina mål.5 Redan i Babylon och antikens Rom anses olika 

internationella joint ventures ha existerat.6 I Babylon ingick exempelvis olika parter 

samarbete för att kunna utföra en eller flera speciella delar i en affärsuppgörelse. Till exempel 

kunde det handla om att låna ut pengar för att på så sätt kunna genomföra uppdrag. En part 

gick in med kapital för att möjliggöra uppdragets genomförande, mot ett krav på andel i en 

eventuell vinst. Denna typ av samarbete formades under det latinska namnet Societas unius 

rei.7  

 

I den romerska rätten utvecklades rättsformen societas. Här kunde ett dylikt samarbete 

förekomma i ett flertal olika former. Societas universorum bonorum var exempelvis formen 

som användes vid internationella samarbeten. Kring 900 e. kr. uppkom en särskild ”societas-

form” som framför allt nyttjades av handelsresande. Denna samarbetsform vann stor 

utbredning i samband med den arabiska expansionen. Rättsformen spred sig från 

Medelhavsområdet, framför allt Italien, och vidare till Frankrike där den utvecklades 

ytterligare. I det franska moderna samhället lever denna rättsform kvar i de båda 

associationsformerna Société en participation8 och Société en commandite9. Dessa former är i 

den franska rätten möjliga typer av associationer för att bilda ett joint venture.10 

 

Rötterna till den moderna formen av joint venture kan således sägas härstamma ur fransk, 

men även ur skotsk rätt. Under tidigt 1800-tal utvecklades i Skottland en rättsform som 

kallades joint adventure och som framför allt användes vid kortvariga samarbeten. Denna 

                                                 
5 Nordtveit, Oppdragssamarbeid, s. 94.  
6 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 13.  
7 Nordtveit, Oppdragssamarbeid, s. 94. 
8 Société en participation är en fransk bolagsform som kan sägas motsvara det svenska enkla bolaget. Till 
skillnad från exempelvis ett Société en commandite, kräver ett société en participation ej registrering.  
9 Société en commandite motsvarar det svenska kommanditbolaget. 
10 Nordtveit, Oppdragssamarbeid, s. 94-96. 
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rättsform sågs här som en form av begränsat partnership11. Den viktigaste utvecklingen av 

joint venture har dock skett i amerikansk rätt. Gällande rätt är sedan slutet av 1700-talet 

common law, men nämnas bör dock att landet under perioder även stått under stor påverkan 

av andra rättstraditioner, exempelvis fransk rätt.12  

 

Framväxten av joint venture i amerikansk rätt har framför allt skett i rättspraxis. I takt med 

utvecklingen började man i slutet av 1800-talet se på joint ventures som en självständig 

rättsform med egna särdrag. Därefter har dock en ny diskussion börjat föras om huruvida ett 

joint venture verkligen är att se som en egen rättskategori, som skiljer sig från partnership 

eller om det endast är en speciell form av partnership. Det kan således konstateras att 

begreppet även inom den amerikanska rätten fortfarande är under utveckling.13 

 

2.2 Allmänt om joint ventures 

Som tidigare nämnts är det svårt att hitta en allmän definition av begreppet joint venture. 

Innebörden av begreppet kan även komma att variera ur ett rättsligt perspektiv beroende på 

det bakomliggande syftet. Exempelvis kan ett joint venture möjligtvis förstås på ett sätt i ett 

associationsrättsligt sammanhang, medan det kanske förstås annorlunda i ett 

konkurrensrättsligt sammanhang.14 Innebörden av begreppet joint venture varierar även 

mellan olika rättssystem. Det faktum att svensk rätt saknar en legaldefinition av joint ventures 

utesluter exempelvis inte att en sådan kan finnas i ett annat land. Att olika länder ser på ett 

och samma begrepp ur olika perspektiv kan ofta förklaras med att våra historier skiljer sig åt, 

olika rättstraditioner samt olika kulturer. 

 

Det finns många fördelar med att ingå ett samarbete i form av ett joint venture. Först och 

främst bör nämnas att ett dylikt samarbete kan ge tillgång till nya marknader. I vissa fall är det 

till och med nödvändigt att ingå ett samarbete i joint venture för att få rätt att etablera sig i ett 

nytt land. Ett exempel på detta är Kina, där landets lagstiftning ställer stränga krav vid 

nyetablering. Saknas möjlighet att uppfylla de ställda kraven, finns ingen annan utväg än att 

ingå ett samarbete i form av joint venture med en kinesisk part.15  Vidare finns en viktig 

                                                 
11 Partnership är en form av samarbete där parterna delar vinster och förluster i affärer parterna deltagit i. 
12 Nordtveit, Oppdragssamarbeid, s. 96-99 samt Baptista, Les associations d’entreprises, s. 7-18. 
13 Nordtveit, Oppdragssamarbeid, s. 96-99.  
14 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 13-14. 
15 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 18. 
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fördel i den riskfördelning som följer av ett samarbete samt en ökad finansiell styrka. 

Snabbare tillväxt kan även uppnås genom att de olika parterna tillför samarbetet olika typer av 

kompetens som kan användas.16  

 

Det finns dock även vissa nackdelar som bör beaktas innan ett joint venture ingås. Ett av 

problemen torde vara att det kan finnas en svårighet att komma överens om hur samarbetet 

skall skötas till följd av olika mål, ekonomiska förutsättningar et cetera parterna emellan. Har 

samarbetet dessutom ingåtts över gränserna kan även kulturella olikheter komma att spela en 

viktig roll. En annan nackdel är förlängning av beslutsprocesser i ett dylikt samarbete. 

Parterna bör således noga överväga och förbereda ett eventuellt samarbete för att försöka 

undvika de problem som kan komma att uppstå.17  

 

2.3 Joint venture-avtalet 

Till grund för samarbete i form av ett joint venture ligger ett så kallat joint venture-avtal (joint 

venture agreement, l’accord de base et cetera). Det kan vara enbart ett avtal, som i sig reglerar 

förhållandena mellan parterna, eller ett övergripande ramavtal, som rymmer flera separata 

avtal i vilka samarbetet regleras. I det senare fallet tjänar joint venture-avtalet till att knyta 

samman de olika reglerna som skall gälla för samarbetet, samt att eventuellt tillhandahålla 

föreskrifter som skall gälla för samtliga avtal.18  

 

Det är i joint venture-avtalet som ramarna för samarbetet utformas och formuleras, medan 

själva verksamheten för samarbetet kan placeras i ett bolag.19 Väljer parterna exempelvis att 

förlägga samarbetet i ett aktiebolag kommer relationen mellan aktieägarna att regleras i ett 

aktieägaravtal. Aktieägaravtalet reglerar dock endast förhållandet mellan parterna 

(aktieägarna), det interna samarbetet, och har ingen verkan på bolaget.20  

 

                                                 
16 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 18. 
17 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 18-19. 
18 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 91-92. 
19 Sørensen, Internationale joint ventures – udvalgte selskabsretlige problemstillinger (TfR), s 406. 
20 Kansmark/Roos, aktieägaravtal, s. 28 samt Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 91-92.  
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2.4 Olika former av joint venture 

När det talas om joint ventures brukar dessa vanligen delas in i tre olika kategorier; 

contractual joint ventures, partnership joint ventures samt corporate joint ventures. Vilken 

form ett visst samarbete faller under, beror som ovan nämnts på joint venture-avtalets 

utformning.  

 

1. Ett contractual joint venture (non-corporate joint venture) är ett rent avtalsbaserat 

samarbete som utgörs av ett samarbetsavtal mellan parterna.21 Parterna upprättar alltså 

ett avtal om att ingå ett samarbete, ett joint venture-avtal, dock utan att bilda ett ny 

gemensam association. Viktigt att känna till är dock att ett sådant avtal inom vissa 

rättsordningar (inte inom alla) kan utgöra den enklaste formen av bolag. Inom 

exempelvis svensk rätt är ett samarbetsavtal i sig ofta att betrakta som ett enkelt 

bolag.22 Ett rent avtalsbaserat joint venture kan exempelvis vara lämpligt om parterna 

ser sitt samarbete endast som temporärt. En nackdel med att ingå ett avtalsbaserat joint 

venture är att parterna i avtalet är fullt ansvariga för de aktiviteter som utförs genom 

samarbetet, såtillvida parterna inte har företagit en ansvarsreglering i avtalet.23 

 

2. Ett partnership joint venture är den andra formen av joint venture. Här ingås ett 

samarbete i form av ett partnership, vilket inom svensk rätt motsvaras av ett 

handelsbolag eller av ett kommanditbolag.24 En fördel att ingå ett joint venture i form 

av ett partnership kan sägas vara formens flexibilitet. Parterna kan i stor grad 

organisera samarbetet som de finner det lämpligt. Ofta väljs emellertid denna form 

bort till följd av komplicerade skatte- och redovisningslagar. I de flesta rättsordningar 

följer dessutom ofta ett obegränsat ansvar för parterna i ett partnership, vilket är den 

största nackdelen med denna form.25 

 

3. Ett corporate joint venture (eller equity joint venture) är den tredje formen. Till 

skillnad från det rent avtalsbaserade contractual joint venture skapar parterna här ett 

                                                 
21 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s 15.  
22 Dotevall, Samarbete i bolag, s. 132. 
23 Berger, International joint ventures, s. 17. 
24 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 41 ff.  
25 Berger, International joint ventures, s. 18 samt Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag,  
s. 42-43. 
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nytt gemensamt bolag,26 vilken i de allra flesta rättsordningar tillskrivs status som en 

egen juridisk person efter registrering. Generellt sätt är det ett corporate joint venture 

som avses när det talas om joint venture. Den kanske viktigaste fördelen med att skapa 

ett nytt bolag är den ansvarsbegränsning som följer med vissa typer av bolag. Parterna 

i det nya bolaget ansvarar, i de flesta fall, endast för de i bolaget investerade medlen. 

En nackdel med att ingå ett corporate joint venture kan vara att det för denna form ofta 

finns uppställt ett stort antal regler som måste följas, exempelvis för att bilda bolaget. 

Konsekvensen av detta kan således bli att ett corporate joint venture kan bli mer 

tungrott än någon av de andra formerna.27 

                                                 
26 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 17. 
27 Berger, International joint ventures, s. 18 samt Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 49. 
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3 JOINT VENTURES I OLIKA EUROPEISKA LÄNDER 

3.1 Sverige 

I Sverige används ofta begreppet samriskföretag som ett alternativ till det engelska joint 

venture och ett internationellt samriskföretag är således namnet som används då samarbete 

ingås mellan parter över landsgränser.28  

 

Som redan inledningsvis nämnts i denna uppsats, erkänner svensk rätt inte joint venture som 

en rättslig enhet, det finns ingen legaldefinition av begreppet. Avsaknaden av en rättslig 

reglering medför att utformningen av joint venture-avtalet blir av stor vikt, eftersom det är 

den häri valda utformningen som kommer att bestämma enligt vilka regler samarbetet skall 

regleras. I svensk rätt finns möjlighet för parterna att utforma sitt samarbete enligt alla de tre 

formerna av joint ventures som presenterats ovan. Det bör dock nämnas att endast ett 

corporate joint venture och ett partnership joint venture kan utgöra en juridisk person och 

därmed inneha rättigheter och skyldigheter i sitt eget namn.29    

 

3.1.1 Contractual joint ventures 

Ett contractual joint venture kan på svenska översättas som ett rent avtalsbaserat 

samriskföretag.30 Parterna organiserar sitt samarbete genom avtal, vilket regleras i enlighet 

med de allmänna regler som finns uppställda i 1 kap. Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL. Ett sådant avtal innebär i de flesta fall 

att ett enkelt bolag föreligger. Enligt Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, 

HBL, 1 kap. 3 § föreligger ett enkelt bolag om ”två eller flera har avtalat att utöva verksamhet 

i bolag utan att handelsbolag föreligger”. De i lagen uppställda bolagsrekvisiten måste således 

ha blivit uppfyllda.31 

 

För att ett samarbete i form av ett enkelt bolag skall föreligga krävs alltså att det mellan två 

eller flera parter föreligger ett avtal. I avtalet måste parternas gemensamma mål framgå samt 

                                                 
28 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 13 samt Sørensen, International Joint ventures,  
s. 155.  
29 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 265. 
30 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 15. 
31 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 266 och Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 47. 
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en förpliktelse att verka för det gemensamma målet.32 Vad gäller joint ventures grundas 

samarbetet på det avtal som föreligger mellan parterna. Således är det första bolagsrekvisitet 

uppfyllt. Vidare är själva syftet, avsikten, med ett joint venture att i ett samarbete nå ett 

gemensamt uppställt mål, vilket innebär att även de två sista rekvisiten är uppfyllda. Givetvis 

skall parterna vara förpliktade att verka för ett gemensamt mål om ett sådant finns uppställt. 

Det är det som är själva syftet med samarbetet.  

 

Ingås ett contractual joint venture som antar formen av ett enkelt bolag kan det för parterna 

vara av vikt att känna till reglerna om hävning och uppsägning av det enkla bolaget. Vad 

gäller dessa regler hänvisar 4:7 HBL till reglerna som gäller för handelsbolag i 2:24-25 HBL. 

Nämnas bör även att ett enkelt bolag är att betrakta som en icke-juridisk person och således 

har det i sig ingen möjlighet att förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Det enkla 

bolaget saknar rättskapacitet. En konsekvens av detta är att i de fall avtal ingås med en tredje 

part, binds endast den kontrakterande parten till avtalet.33  

 

3.1.2 Partnership joint ventures 

I svensk rätt kan ett partnership joint venture ingås i form av ett handelsbolag eller ett 

kommanditbolag. Till skillnad från det enkla bolaget är både handelsbolaget och 

kommanditbolaget en egen juridisk person efter det att bolaget registrerats.34  

 

Enligt HBL 1:1 anses ett handelsbolag föreligga då ”två eller flera har avtalat om att 

gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsregistret”. 

Registreringen är ett krav för att ett handelsbolag skall anses bildat. Fram till dess registrering 

sker föreligger ett enkelt bolag.35 Vidare regleras avtalet som ligger till grund för 

handelsbolagets bildande i enlighet med de allmänna regler som ställs upp i 1 kap. AvtL.36 Ett 

handelsbolag är som ovan nämnts en egen juridisk person och som en följd härav kan bolaget 

förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Viktigt att känna till är dock att detta inte 

utgör en ansvarsbefrielse för bolagsmännen. Enligt HBL 2:20 svarar bolagsmännen 

                                                 
32 Dotevall, Samarbete i bolag, s. 19 ff. 
33 Johansson, Nials Svensk associationsrätt, s. 41 ff., Ellison, Joint ventures in Europe, s. 266-268 samt Svernlöv, 
Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 47.  
34 Johansson, Nials Svensk associationsrätt, s. 41 ff. 
35 Hemström, Bolagens rättsliga ställning, s. 44. 
36 Johansson, Nials svensk associationsrätt, s. 56. 
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solidariskt för bolagets förpliktelser, det vill säga de har ett gemensamt ansvar för bolagets 

förpliktelser. Det är häri skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag ligger. Ett 

kommanditbolag är en typ av handelsbolag, dock med skillnaden att ”en eller flera bolagsmän 

har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mer än han har satt in eller 

åtagit sig att sätta in i bolaget” enligt HBL 1:2. Det måste emellertid enligt HBL 3:2 alltid 

finnas minst en bolagsman (komplementär) som åtar sig att svara för bolagets förpliktelser 

fullt ut.37    

 

Att välja att forma sitt joint venture i ett kommanditbolag, istället för ett handelsbolag, skulle 

kunna lösa problemet med det obegränsade ansvaret som återfinns i handelsbolag. För det 

första föreligger inget solidariskt ansvar för alla bolagsmän. Det räcker att det finns en 

komplementär som innehar ett obegränsat ansvar. Har till exempel en av parterna avsett spela 

en passiv roll skulle detta kunna vara ett alternativ. Den passiva parten svarar endast med sin 

insats i bolaget.38 Problematiken kring handelsbolagets obegränsade ansvar skulle kunna 

undvikas vad gäller kommanditbolag, om bolagets parter är både juridiska (i form av 

aktiebolag) och fysiska personer, samt om parten som går in som komplementär är ett 

aktiebolag och den/de övriga går in som kommanditdelägare.39 

 

3.1.3 Corporate joint ventures 

I Sverige ingås ett corporate joint venture genom bildandet av ett aktiebolag, vilken är den 

vanligaste associationsformen i svensk rätt. Joint venture-avtalet utformas här vanligtvis som 

ett aktieägaravtal. Det måste dock även påpekas att vissa av de moment som finns i ett 

aktieägaravtal, joint venture-avtal, även kan återfinnas i aktiebolagets bolagsordning. I 

Aktiebolagslag (2005:551), ABL, 3:1 framgår vissa bestämmelser som måste finnas med i 

bolagsordningen, vilket förvisso inte hindrar att andra föreskrifter än de obligatoriska 

uppgifterna tas med i bolagsordningen, exempelvis sådana som vanligtvis regleras i 

aktieägaravtalet.40 Av detta följer att även bolagsordningen i vissa fall anses vara en del av 

joint venture-avtalet.  

 

                                                 
37 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 41 ff. samt Ellison, Joint ventures in Europe, s. 270 
och 275. 
38 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 43. 
39 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 275 ff. 
40 Prop. 2004/05:85, s. 538. 



INLEDNING • ALLMÄN ÖVERBLICK • [JOINT VENTURES I OLIKA EUROPEISKA LÄNDER] • 
INTERNATIONELL PRIVATRÄTT • SLUTSATS • KÄLLFÖRTECKNING 

 

 13 

Aktiebolag kan bildas antingen som ett privat aktiebolag eller ett publikt. Rent generellt 

brukar det privata aktiebolaget anses vara det mest lämpliga valet vid ingående av ett joint 

venture.41 Båda typerna av aktiebolag regleras i ABL. Eventuella skillnader i regleringen av 

bolagen emellan framgår i lagtexten.42  

 

Reglerna för ett aktiebolags bildande är omfattande i förhållande till reglerna för ett 

handelsbolag eller ett enkelt bolag. Dessa regler återfinns i 2 kapitlet ABL. Enligt ABL 2:4 

anses ett aktiebolag bildat ”när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare”. Dock 

är det viktigt att ha i åtanke att bolaget blir en egen juridisk person först efter det att bolaget 

registrerats. Dessförinnan saknar det rätt att förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. 

Skulle det genom en vidtagen åtgärd för bolaget uppkomma en förpliktelse innan registrering 

skett, är det de som vidtagit denna åtgärd som tillsammans svarar för denna solidariskt. Dock 

kan förpliktelsen komma att övergå på bolaget efter det att registrering skett.43  

 

Till grund för ett joint venture i form av ett aktiebolag ligger som ovan nämnts i de flesta fall 

ett aktieägaravtal, vilket reglerar förhållandet mellan bolagsmännen. Detta avtal betraktas i 

allmänhet som ett enkelt bolag och har inga aktiebolagsrättsliga verkningar till skillnad från 

bolagsordningen.44 Aktieägaravtalet ses som ett skilt rättssubjekt i förhållande till aktiebolaget 

och svensk rätt kan således sägas acceptera en dubbel bolagsstruktur.45 Det rör sig alltså om 

två separata normer, aktieägaravtalet lever sitt eget liv i förhållande till bolaget och 

bolagsordningen.46 Även om aktieägaravtalet innehåller bestämmelser som står i strid med 

regler i ABL eller bolagsordningen är det ändå giltigt mellan avtalsparterna, det vill säga 

aktieägarna. Däremot kan det inte göras gällande gentemot bolaget.  

 

3.2 Tyskland 

I Tyskland finns det, liksom i Sverige, ingen legaldefinition av joint ventures. Således är det 

även här av stor vikt att ta ställning till vilken rättslig struktur som skall föreligga i 

                                                 
41 Svernlöv, Internationella joint ventures. Samriskföretag, s. 48-49. 
42 Se ABL 1:2. 
43 Se ABL 2:25-26. 
44 Dotevall, Samarbete i bolag, s. 113-114. 
45 Sørensen, International Joint ventures, s. 158 ff. 
46 Dotevall, Samarbete i bolag, s. 113-114. 
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samarbetet. I många fall används den engelska terminologin för samarbete i form av ett joint 

venture, dock kan begreppet även översättas till Gemeinschaftsunternehmen.47  

 

3.2.1 Contractual joint ventures 

Inom tysk rätt är ett contractual joint venture, i likhet med svensk rätt, ett avtalsbaserat 

samarbete mellan två eller flera parter. Hur detta avtal rättsligen regleras beror på avtalets 

utformning avseende gemensamma mål parterna emellan. Finns inget gemensamt mål 

uppställt handlar det om ett strikt kontraktuellt förhållande. Har parterna i kontraktet dock 

ställt upp ett sådant mål kvalificeras avtalet genom sin natur som ett Gesellschaft 

bürgerlichen Recht (GbR). I § 705 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) definieras ett GbR fritt 

översatt som ett avtal där parterna avtalar om ett förpliktigande gentemot varandra att verka 

för ett gemensamt mål.48 I utländsk rätt översätts ett GbR ofta som ett civil law partnership 

(civilrättsligt handelsbolag). Om ett avtal innehåller ett gemensamt mål är det således dessa 

regler som tillämpas.49 Liksom i Sverige kan således ett contractual joint venture inom tysk 

rätt konstituera en form av bolag.  

 

Det råder emellertid viss osäkerhet om ett joint venture i form av ett GbR skall anses falla 

under kategorin contractual joint venture. Denna samarbetsform sträcker sig något längre än 

att enbart vara ett avtalsförhållande, dock inte tillräckligt långt för att tillhöra kategorin 

partnership joint venture eller corporate joint venture. Den största skillnaden mellan ett GbR 

och ett partnership är att det sistnämnda registreras i handelsregistret. Viktigt att känna till är 

även att ett GbR är en icke-juridisk person samt att tillgångar som tillförs vid ingåendet av ett 

dylikt samarbete ägs av parterna gemensamt.50   

 

                                                 
47 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 109. 
48 § 705 BGB ”Durch den Gesellschaftsvertag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung 
eines gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die 
vereinbarten Beiträge zu leisten”. 
49 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 111 ff.  
50 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 123-124. 
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3.2.2 Partnership joint ventures 

Ett partnership joint venture bildas enligt tysk rätt antingen som ett offene Handelsgesellschaft 

(OHG), kommersiellt handelsbolag, eller Kommanditgesellschaft (KG), kommanditbolag.51 

Både ett OHG samt ett KG regleras under den tyska handelsrättsliga lagboken, 

Handelsgesetzbuch (HGB).52  

 

Till skillnad från det svenska handelsbolaget anses ett OHG enligt tysk rätt inte vara en 

juridisk person. Vid ett ingående av en dylik associationsform krävs, för att det skall anses 

bildat, att det registreras i handelsregistret. Trots att ett OHG endast anses vara en icke-

juridisk person kan det efter registrering ändå bli berättigat möjlighet att i eget namn erhålla 

legala rättigheter samt ikläda sig skyldigheter. Även om bolaget i eget namn kan ikläda sig 

skyldigheter har parterna ett långtgående ansvar. De ansvarar solidariskt för bolagets 

förpliktelser.53 Ett OHG regleras i §§ 105-160 HGB.  

 

Formen KG är ett vanligt alternativ inom den tyska handeln. Denna typ av partnership 

regleras i §§ 161-177 HGB, men dock är även reglerna för ett OHG §§ 105-160 HGB samt 

för GbR §§ 705 ff. BGB tillämpliga. Ett KG liknar till stor del ett OHG, med skillnaden att 

det här även finns parter med begränsat ansvar. Det måste dock fortfarande finnas en part som 

har ett obegränsat ansvar i likhet med parterna i ett OHG. Parterna med begränsat ansvar 

måste investera i samarbetet, men deras ansvar begränsas således till denna investering. I ett 

KG kan parterna vara antingen fysiska eller juridiska personer. De kan även vara en 

kombination av båda. Vid en sådan kombination finns möjlighet att ingå en speciell typ av 

KG, nämligen ett GmbH & Co KG. Dock kommer inom ramen för denna uppsats denna form 

utelämnas för närmare studier. Ett KG måste, liksom ett OHG, registreras vid grundandet.54 

 

3.2.3 Corporate joint ventures 

Tysk rätt erbjuder två olika former av bolag vid ingående av ett corporate joint venture; 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) och Aktiengesellschaft (AG). Det förra 

                                                 
51 Det finns även en tredje möjlig form av partnership joint venture stille Gesellschaft, där en av parterna endast 
är en passiv investerare. Då denna form används relativt lite kommer den ej behandlas närmare. 
52 Micheler, Joint ventures in English and German law, s. 19-21. 
53 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 126-127 samt Micheler, Joint ventures in English and German law, 
 s. 18-19. 
54 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 135 ff. samt Micheler, Joint ventures in English and German law, s. 20 ff.  
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motsvarar det svenska privata aktiebolaget och det senare ett publikt aktiebolag. Både AG och 

GmbH är egna juridiska personer och kan således förvärva rättigheter och ikläda sig 

skyldigheter. Vanligast är att formen GmbH väljs vid ett ingående av ett corporate joint 

venture.55  

 

För att ett GmbH, som grundas av en eller flera aktieägare, skall kunna bildas måste ett 

minimikapital tillföras bolaget. Därtill måste det registreras i handelsregistret där bolaget har 

sitt säte. En aktieägare i ett GmbH har ett begränsat ansvar och svarar endast för bolagets 

förpliktelser med det kapital som investerats.56 Ett joint venture i form av ett GmbH bygger på 

ett joint venture-avtal samt ett bolagsavtal. Det finns en skillnad i vad dessa två olika avtal 

skall innehålla. Joint venture-avtalet skall till exempel innehålla uppgifter om det 

gemensamma verksamhetsföremålet, generella regler hur samarbetet skall ingås samt hur det 

skall bedrivas. Bolagsavtalet bör, förutom de obligatoriska uppgifterna såsom namn, 

registrerat säte samt kapital, innehålla regler för en intern struktur samt regler om skydd för 

minoritetsaktieägare.57 Reglerna för ett GmbH återfinns i GmbH-Gesetz, det vill säga lagen 

för GmbH.  

 

Liksom i Sverige, kvalificeras joint venture-avtalet inom tysk rätt i de flesta fall som ett 

bolag, ett GbR, då detta bland annat reglerar det för parterna gemensamma målet. Vid 

ingående av ett corporate joint venture föreligger således en dubbel bolagsstruktur, 

Dobbeltgesellschaft.58  

 

3.3 Schweiz 

Schweiz är ett speciellt land i flera olika bemärkelser, men det jag framför allt syftar på här är 

att detta land har fyra officiella språk; tyska, franska, italienska och rätoromanska59. I min 

studie gällande Schweiz kommer jag dock vad gäller termer och begrepp tillämpa franskans 

terminologi.  

 

                                                 
55 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 139-140. 
56 Micheler, Joint ventures in English and German law, s. 23. 
57 Ellison, Joint ventures in Europe, s. 143 ff.  
58 Sørensen, International joint ventures, s. 158 ff. 
59 Rätoromanska är ett romanskt språk som framför allt talas i de östra delarna av Schweiz. Språket består av fem 
huvuddialekter och talas endast av cirka 50 000 människor. Ofta används romanch som samlingsnamn för de 
schweiziska rätoromanska dialekterna.  
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Liksom i svensk respektive tysk rätt, saknas även i Schweiz en legaldefinition av termen joint 

venture.60 Vilka regler som skall tillämpas för att reglera ett joint venture beror således på hur 

parterna väljer att organisera samarbetet. De flesta av dessa regler återfinns i Code des 

obligations (CO), vilken omfattar både kontraktuella samt associationsrättsliga regler. Inom 

schweizisk rätt kan man ingå samarbete i form av contractual joint venture eller corporate 

joint venture. Till skillnad från den svenska och tyska rätten, anses i allmänhet partnership (la 

société en nom collectif eller la société en commandite)61 vara en utesluten form för joint 

venture i den schweiziska rätten av den orsaken att parterna måste vara fysiska personer enligt 

art. 552 samt art. 594.2 CO.62 Till följd härav anses dessa former vara olämpliga för 

samarbete i form av ett joint venture.63 Det bör även nämnas att det i det franska språket finns 

ett stort antal termer som motsvarar det engelska joint venture; l’entreprise commune, la 

coentreprise och l’association d’entreprise.64  

 

3.3.1 Contractual joint ventures 

Ett contractual joint venture är i schweizisk rätt ett samarbete som organiseras genom avtal. 

Detta avtal kvalificeras genom sin natur som une société simple (SS), vilket motsvarar 

svenskans enkla bolag, och regleras i art. 530-551 CO. Det bör dock nämnas att det inom den 

schweiziska rätten till stor del råder avtalsfrihet, vilket innebär att parterna i stor utsträckning 

kan avtala bort de regler som finns uppställda i CO.65 Fritt översatt är ett SS enligt art. 530 

CO ett avtal där två eller flera parter kommer överens om att samarbeta för att nå ett 

gemensamt mål.66 Det finns inga formella krav på hur själva avtalet skall utformas, dock 

brukar det i de allra flesta fall finnas med element som anger namn, verksamhetsmål, 

organisation, vinstfördelning et cetera.67 Samarbetsformen SS är en icke-juridisk person och 

har därför ingen rättslig kapacitet att förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.68  

                                                 
60 Reymond, Le contrat de joint venture, s. 383.  
61 Langefeld-Wirth, Les Joint Ventures internationales, s. 308. Ett société en nom collectif motsvarar det svenska 
handelsbolaget och ett société commandite det svenska kommanditbolaget.  
62 Art. 552 CO gäller för ett SNC och art. 594.2 för ett SC. Observeras bör dock att det av art. 594.2 CO framgår 
att det är den person som intar ställning som komplementär som måste vara en fysisk person. 
Kommanditdelägaren kan även vara en juridisk person. 
63 Vogt/Watter, Joint ventures in Switzerland s. 5. 
64 Lacasse, La réalisation d’une coentreprise à l’étranger: Le choix de la forme juridique, s. 772. 
65 Reymond, Le contrat de joint venture, s. 385, Vogt/Watter, Joint ventures in switzerland, s. 7 och Tercier, Les 
contrats spéciaux, s. 950. 
66 Art. 530 CO ”La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts 
ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun”.  
67 Vogt/Watter, Joint ventures in Switzerland, s. 296 ff. 
68 Langefeld-Wirth, Les Joint Ventures internationales, s. 308. 
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3.3.2 Corporate joint ventures 

Ett corporate joint venture kan antingen ingås i enlighet med reglerna för la société à 

responsabilité limitée (SARL), vilket motsvaras av det svenska privata aktiebolaget, eller la 

société anonyme (SA), vilket motsvaras av det svenska publika aktiebolaget. Reglerna för det 

förra återfinns i art. 772-827 CO och för det senare i art. 620-763 CO.69  

 

I Schweiz är SA den bolagsform som är den mest använda rent generellt, men detsamma 

gäller angående joint ventures. Ett SA är en egen juridisk person som kan förvärva rättigheter 

samt ikläda sig skyldigheter. Dock erhålls denna status först efter det att bolaget har 

registrerats enligt art. 643 CO. För ett SA:s bildande krävs dessutom att parterna erlägger ett 

minimikapital som är bestämt enligt lag.70 

 

Till grund för ett SA ligger i normalfallet ett aktieägaravtal, i vilket parterna reglerar den 

inbördes organisationen av bolaget. När denna bolagsform väljs vid ingåendet av ett joint 

venture benämns detta avtal som ett joint venture-avtal, l’accord de base. Genom sin natur 

kvalificeras joint venture-avtalet som ett SS, då parterna i detta reglerar det gemensamma 

målet.71 Vid ett ingående av ett corporate joint venture föreligger således, liksom i Sverige 

och Tyskland, en dubbel bolagsstruktur.72 

 

3.4 Avslutande jämförelse 

Efter ovan genomförda studie kan det konstateras att det finns både likheter och skillnader 

vad gäller ländernas syn på de olika formerna av joint ventures. I fråga om ett contractual 

joint venture, ett rent avtalsbaserat samarbete, konstituerar denna typ av samarbete någon 

form av bolag i alla de tre jämförda länderna. Inom svensk rätt bildas ett enkelt bolag, inom 

tysk rätt ett GbR och inom schweizisk rätt ett SS. Emellertid bör det nämnas att det i alla de 

jämförda länderna rör sig om den enklaste formen av bolag. I en vidare jämförelse konstateras 

att samarbetsformen partnership joint venture kan användas i de jämförda länderna, utom i 

Schweiz eftersom det där krävs att parterna i ett dylikt samarbete är fysiska personer. Det kan 

dessutom ifrågasättas om ett partnership joint venture verkligen är den bästa 
                                                 
69 Langefeld-Wirth, Les Joint Ventures internationales, s. 308-309 samt Vogt/Watter, Joint venture in 
switzerland, s. 15, 19-20. 
70 Vogt/Watter, Joint venture in switzerland, s. 15, 19-20. 
71 Tercier, Les contrats spéciaux, s. 950 ff.  
72 Reymond, Le contrat de joint venture, s. 390. 
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samarbetsformen, framför allt med det obegränsade ansvaret i åtanke. Om parterna vill 

förlägga samarbetet i ett bolag borde det vara bättre att välja en bolagsform där ansvaret är 

begränsat.  

 

Corporate joint venture är den mest använda formen för ett samarbete och i alla de jämförda 

länderna formas ett sådant samarbete i ett bolag där ansvaret för parterna är begränsat. Inom 

svensk rätt ingås samarbetet framför allt i ett privat aktiebolag, inom tysk rätt i ett GmbH och 

inom schweizisk rätt i ett SA. Gemensamt för de jämförda länderna är även att det vid 

ingåendet av ett corporate joint venture bildas ett bolag med dubbel bolagsstruktur, då joint 

venture-avtalet som föreligger mellan parterna i alla länderna konstituerar en form av bolag.  

 

När väl den rättsliga regleringen av joint ventures har studerats i de olika länderna kan frågan 

angående vilket lands lag som skall tillämpas vid en eventuell konflikt ställas. Om samarbetet 

har ingåtts över landsgränser och en tvist uppstår, hur vet vi då vilket lands IP-rätt som skall 

utse tillämplig lag för tvisten i fråga?  
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4 INTERNATIONELL PRIVATRÄTT 

Det är, som tidigare nämnts, när ett joint venture har ingåtts över landsgränser som IP-rätten 

kan komma att spela roll. Vid en eventuell konflikt mellan parterna i samarbetet är det frågan 

om vilket lands lag som skall tillämpas som kan komma att bli aktuell. Hur detta lagval 

regleras beror till viss del på vilken utformning samarbetet har givits. 

 

4.1 Allmänt om internationell privaträtt 

I vid mening kan IP-rätt sägas omfatta de rättsregler som styr internationella förbindelser 

mellan enskilda.73 Det som skiljer IP-rätten från nationell rätt är just frågans internationella 

karaktär.74   

 

Av namnet är det, som ovan nämnts, lätt att tro att IP-rätt rör en samling rättsregler med 

internationell giltighet. Detta är dock felaktigt. Enligt huvudregeln bestäms dess utformning 

av varje land för sig. I princip kan det sägas att IP-rätt framför allt består av inhemska 

rättsregler som bygger på det egna landets rättskällor. Dock har det i vissa fall fastställts 

enhetliga regler i form av internationella konventioner.75 De IP-rättsliga reglerna brukar 

betecknas som kollisionsregler eller lagvalsregler.76 

 

I första hand kan IP-rätten sägas svara på frågan om vilket lands lag som skall tillämpas. 

Vidare svarar den på frågan om vilken domstol som är behörig, så kallad domsrätt, samt 

huruvida en utländsk dom kan erkännas och verkställas i flera olika rättsordningar. Här är det 

dock viktigt att känna till att innebörden och omfattningen av IP-rätt varierar något från land 

till land.77 

 

                                                 
73 http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sv.htm#Internationell%20privatr%C3%A4tt, (2007-11-07). 
74 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 21ff. 
75 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 21 ff. samt  
http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sv.htm#Internationell%20privatr%C3%A4tt (2007-11-07). 
76 Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln, s. 10-11 samt Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt,  
s. 25. 
77 http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sv.htm#Internationell%20privatr%C3%A4tt (2007-11-07). 
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4.1.1 Svensk internationell privaträtt 

Inom svensk rätt finns det inte något samlat verk som reglerar den svenska IP-rätten. I stor 

utsträckning tillämpas istället samma rättskällor som används i övriga delar i den svenska 

rätten, såsom exempelvis lagar, förarbeten, prejudikat et cetera. Den svenska IP-rätten har i 

relativt stor utsträckning influerats av utländsk rätt. Vissa områden regleras emellertid i egen 

lag till följd av de blivit föremål för internationell reglering genom bland annat EU-rättsliga 

bestämmelser eller andra internationella konventioner. Exempelvis har 1980 års 

Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser78 införts på avtalsrättens område. 

Enligt Bogdan79 är den svenska IP-rättens huvudsakliga uppgift att ”fastställa vilka 

rättsförhållanden som skall prövas enligt främmande rätt och vilken främmande rättsordning 

det i så fall skall röra sig om”.80 

 

4.2 Domsrätt 

4.2.1 Allmänt 

De IP-rättsliga reglerna är, som ovan nämnts, nationella rättsregler. Varje land har sin egen 

IP-rätt och den kan skilja sig länderna emellan. Exempelvis tillämpar svensk domstol svensk 

IP-rätt och schweizisk domstol schweizisk IP-rätt. En intressant fråga att ställa sig är således 

hur man vet vilket lands IP-rätt som blir tillämplig vid en eventuell konflikt. Hur skall val av 

regler om tillämplig lag avgöras? 

 

Eftersom varje land tillämpar sin egen IP-rätt beträffande frågan om tillämplig lag, följer att 

det först måste utredas vilken domstol som är behörig att avgöra en viss tvist. Det är först när 

detta står klart som de IP-rättsliga lagvalsreglerna kan tillämpas. Det bör observeras att 

domstolen kommer att fortsätta att tillämpa det egna landets processregler. Det är endast 

beträffande lagval rörande själva tvisten som ett annat lands lag kan komma att tillämpas.81  

 

I internationella tvister förekommer det relativt ofta att parterna har möjlighet att välja i vilket 

land som talan skall väckas, eftersom flera länder genom sina respektive internationellt 

processrättsliga regler kan anse sig behöriga att ta upp frågan till prövning. Detta kan ge 
                                                 
78 Genom Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 
79 Michael Bogdan, professor i internationell och komparativ privat- och processrätt vid Lunds universitet.  
80 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 21-22,24. 
81 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 34. 
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upphov till så kallad forum shopping, det vill säga att käranden väljer att väcka talan vid den 

domstol i det land där utgången förväntas vara mest förmånlig. Att tillämpa forum shopping 

är i de flesta fall ett legitimt tillvägagångssätt, om än oönskat.82 Ett sätt att begränsa 

användandet av forum shopping är att upprätta gemensamma domsrättsregler.83  

 

Inom EU finns sedan 1968 gemensamma domsrättsregler på privaträttens område. Dessa 

regler ställdes upp i en konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar 

på privaträttens område, Brysselkonventionen. Konventionen visade sig vara lyckad, vilket 

resulterade i att även övriga länder i Västeuropa ville bli delaktiga. Då detta inte var möjligt 

till följd av att konventionen var ett EG-rättsligt instrument, skapades istället ytterligare en 

konvention, Luganokonventionen84, till vilken även EFTA-länderna kunde ansluta sig. 

Luganokonventionen blev i det närmaste identisk med den redan existerande 

Brysselkonventionen. Genom olika protokoll har de stater som anslutit sig till 

Luganokonventionen försökt säkerställa att konventionen tolkas i överensstämmelse med 

bestämmelserna i Brysselkonventionen genom att följa EG-domstolens praxis. I mars 2002 

ersattes dock Brysselkonventionen av den så kallade Bryssel I-förordningen, hädanefter 

kallad Bryssel I.85 Denna förordning bygger på konventionen, men innehåller dock vissa 

viktiga förändringar.86  

 

Eftersom det finns flera snarlika regelverk vad gäller fråga om domstols behörighet, är det av 

vikt att veta hur dessa förhåller sig till varandra. I princip är det svarandens hemvist som 

avgör vilket av regelverken som skall tillämpas angående fastställandet av en domstols 

behörighet. Av detta följer att Bryssel I tillämpas när svaranden har sin hemvist i ett EU-

medlemsland. Väcker exempelvis käranden talan i Sverige mot svarande med hemvist i 

Tyskland, avgörs domstolens behörighet enligt reglerna i Bryssel I. Har dock svaranden sin 

hemvist i något av EFTA-länderna, exempelvis Schweiz, tillämpas istället 

Luganokonventionen.87  

                                                 
82 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 36-37. 
83 Seth, Internationella affärstvister, s. 18.  
84 Luganokonventionen ratificerades av de dåvarande 12 EG-staterna samt de dåvarande EFTA-länderna 
Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike. Numera är även Polen ansluten till konventionen. 
85 EG-förordningen nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område. Observera att förordningen ej gäller för Danmark (art. 1 c) där Brysselkonventionen 
fortfarande är tillämplig.  
86 Pålsson, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen, s. 21 ff. och 42 ff., Bogdan, 
Internationell privat- och processrätt, s. 129-131 samt Seth, Internationella affärstvister, s. 19. 
87 Hatzidaki-Dahlström, EU:s internationella privat- och processrätt, s. 22. 
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I Bryssel I gäller som huvudregel att talan skall väckas vid den domstol i det land där 

svaranden har sin hemvist, oberoende var denna är medborgare, enligt art. 2 (1). Dock kan 

talan väckas i en annan medlemsstat om det finns stöd för detta enligt de särskilda 

behörighetsreglerna, enligt art. 3 (1). Exempelvis kan talan, om den avser avtal, väckas vid 

domstolen i orten för uppfyllelse av den förpliktelse som talan avser, enligt art. 5 (1)(a). 

Vidare har vissa domstolar exklusiv behörighet enligt Bryssel I, exempelvis vad gäller vissa 

associationsrättsliga frågor. 

  

Om talan avser giltighet, ogiltighet eller upplösning av bolag eller andra juridiska personer eller 

giltigheten av beslut av deras organ, domstolarna i den medlemsstat där den juridiska personen har 

sitt säte; för att bestämma var detta säte är beläget skall domstolen tillämpa sin egen 

internationella privaträtt. (art. 22 (2))  

 

Det bör emellertid nämnas att denna bestämmelse om exklusivitet endast gäller för de typer 

av tvister som häri nämns. Övriga associationsrättsliga spörsmål bestäms således enligt andra 

rättsregler.88 Vad gäller Luganokonventionen återfinns däri samma huvudregel angående 

svarandes hemvist, som finns i Bryssel I. Dessutom finns även samma undantag uppställda.89 

 

Vad gäller frågan om vilken domstol som är behörig beror svaret på om talan som väcks rör 

associationsrättsliga eller kontraktsrättsliga frågor. Om talan rör en kontraktsrättslig tvist blir 

det, enligt Bryssel I och Luganokonventionen, antingen den domstol i det land svaranden har 

sin hemvist eller där förpliktelsen skulle fullgöras, som blir behörig domstol och bestämmer 

tillämplig lag. Är tvisten dock av associationsrättslig karaktär skall talan istället väckas vid 

domstol i det land där bolaget har sitt säte och det är sedan det landet som utser tillämplig lag, 

i enlighet med de nationella IP-reglerna. 

 

4.2.2 Avslutande reflektioner 

Enligt ovan studerade behörighetsregler, torde vid bestämmelse av domsrätt för en tvist 

rörande ett contractual joint venture följa att de kontraktsrättsliga reglerna tillämpas. Att det är 

dessa regler som sannolikt blir tillämpbara beror på att det rör sig om ett rent avtalsbaserat 

samarbete, då det bygger på joint venture-avtalet. Rör tvisten joint venture-avtal, oavsett 

                                                 
88 Pålsson, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen, s. 173. 
89 Luganokonventionen, art. 2 (1), 5 (1) samt 16 (2). 
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vilken form av joint venture det gäller, torde således de kontraktsrättsliga reglerna bli 

tillämpliga. Skulle dock tvisten röra frågor gällande själva bolaget blir istället de 

associationsrättsliga reglerna om exklusiv behörighet tillämpliga. Det kan emellertid 

diskuteras om det är så enkelt att separera de två rättsliga områdena, då det måste läggas på 

minnet att joint venture-avtal i alla de tre ovan studerade länderna faktiskt konstituerar en 

form av bolag. Skall då domsrätten för frågor rörande joint venture-avtal i Sverige, Tyskland 

och Schweiz, i stället regleras av de associationsrättsliga reglerna?  

 

Studeras den svenska versionen av Bryssel I ges närmast intrycket att det endast är bolag som 

utgör juridiska personer, ”bolag och andra juridiska personer”, som omfattas av den exklusiva 

behörigheten i art. 22 (2). Av andra språkliga versioner, exempelvis den engelska ”companies 

or other legal persons or associations of natural or legal persons”, framgår dock att även 

fysiska personer omfattas. Enligt Pålsson90 gäller art. 22 (2) för alla slags bolag, även för 

bolag som saknar rättspersonlighet, men som likväl kan vara part i rättegång.91  

 

Som tidigare nämnts konstituerar ett joint venture-avtal ett enkelt bolag i den mån det 

uppfyller de uppställda bolagskriterierna; (1) det måste föreligga ett avtal i vilket parternas (2) 

gemensamma mål regleras samt att det skall finnas en (3) förpliktelse för parterna att verka 

för det gemensamma målet.92 Ett enkelt bolag, som är den mest okomplicerade formen av 

bolag inom svensk rätt, är en icke-juridisk person och saknar rättskapacitet. Skall den 

exklusiva behörigheten gälla för alla bolag, skall även det svenska enkla bolaget omfattas. 

Dock, om Pålssons syn på behörigheten skall tillämpas, torde detta innebära att det enkla 

bolaget skall omfattas av andra regler än de rörande exklusiv behörighet, eftersom det enligt 

honom krävs att bolaget även måste kunna vara part i rättegång. Det kan dock, enligt min 

mening, ifrågasättas varför ett enkelt bolag som inom svensk rätt omfattas av 

associationsrättsliga regler istället skall omfattas av kontraktsrättsliga regler vad gäller 

domsrätt. 

 

Skall dock Pålssons synsätt trots allt tillämpas, torde detta ge uttryck för att domsrätten 

gällande corporate joint ventures inte nödvändigtvis blir densamma för bolaget respektive 

aktieägaravtalet. I teorin skulle det eventuellt kunna vara möjligt, eftersom det rör sig om två 

                                                 
90 Lennart Pålsson, Professor emeritus i internationell rätt vid Lunds universitet. 
91 Pålsson, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen, s. 172-173. 
92 Se avsnitt 3.1.1. 
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separata normer. Det är emellertid tveksamt om det skulle vara tänkbart i praktiken. Bland 

annat kan en argumentation föras kring huruvida detta är möjligt med processuella kostnader i 

åtanke. Det kan även diskuteras om samarbetet i form av ett joint venture snarare borde ses 

som en enhet, istället för att handla om två separata normer. Det borde underlätta för alla 

parter om synen på de båda normerna i samarbetet hängde samman och reglerades inom 

samma domsrätt. 

 

4.3 Lagvalsregler 

Först när behörig domstol har utsetts och vi vet vilket lands IP-rätt som skall tillämpas kan 

nästa fråga om vilket lands lag som skall tillämpas på tvisten utredas. Liksom vad gäller 

frågan om domsrätt beror frågan om lagval till viss del på vilken utformning samarbetet tagit 

sig.  

 

4.3.1 Associationsrättsliga IP-regler 

Har parterna genom samarbetet bildat en association, antingen genom ett partnership joint 

venture eller genom ett corporate joint venture, beror frågan om tillämplig lag för själva 

bolaget på de nationella IP-reglerna för associationer.  

 

Vad gäller juridiska personers personalstatut93 (lex corporationis) bygger dessa framför allt på 

två olika principer, sätes- eller registreringsprincipen (inkorporationsprincipen). 

Registreringsprincipen innebär att associationen har sin hemvist i det land där det är 

registrerat och skall således regleras i enlighet med registreringslandets principer. 

Sätesprincipen innebär däremot att det är den juridiska personens säte som är av avgörande 

betydelse för lagvalet. Ett bolag skall ha sitt säte där det är registrerat. Dessa principer, och 

framför allt sätesprincipen, har föranlett många diskussioner inom EG-rätten, då framför allt 

tillämpningen av sätesprincipen har ansetts stå i strid med EG:s etableringsfrihet. Som en 

följd av rättsutvecklingen i EG-domstolen94 har sätesprincipen, som dock fortfarande 

                                                 
93 Personalstatut inom IP-rätten är den rättsordning som i regel skall tillämpas på det omtvistade 
rättsförhållandet.   
94 C-208/00 Überseering v. NCC. I rättsfallet fastställdes att ”…när ett bolag bildats i överensstämmelse med 
lagstiftningen i en medlemsstat, i vilken den har sitt säte enligt bolagsordningen, utöver etableringsfriheten i en 
annan medlemsstat medför artiklarna 43 EG och 48 EG en skyldighet för denna stat att erkänna den 
rättskapacitet och därmed även den partsbehörighet som detta bolag har enligt rättsordningen i den stat där det 
har bildats”. 
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accepteras, fått ge efter något. Enligt nu gällande regler kan ett bolag som är bildat i ett land 

som tillämpar registreringsprincipen ändå flytta sitt säte till ett land som tillämpar 

sätesprincipen utan att bolaget förlorar sin status som juridisk person.95 I Sverige, och likaså 

Schweiz, tillämpas registreringsprincipen medan Tyskland tillämpar sätesprincipen.96 

 

4.3.2 Kontraktsrättsliga IP-regler 

I fråga om vilken lag som blir tillämplig vad gäller avtalsförpliktelser, det vill säga 

kontraktsrätt, tillämpas i den svenska IP-rätten Romkonventionen.97 Som framgår av art. 1 är 

konventionen tillämplig då det rör sig om en avtalsförpliktelse samt vid situationer som 

kräver att lagval görs.98 

 

Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas på avtalsförpliktelser i de fall då ett val skall 

göras mellan lagarna i olika länder. (art. 1.1) 

 

Enligt Romkonventionens huvudregel i art. 3 får parterna själva välja vilken lag som skall 

tillämpas och således gäller partsautonomi som utgångspunkt. Parternas lagval kan göras vid 

vilken tidpunkt som helst. Har parterna inte företagit ett dylikt val skall istället avtalet 

underkastas lagen i det land som det har närmast anknytning till enligt art. 4 (1). Av art. 4 (2) 

framgår att ett avtal antas ha närmast anknytning till det land där den part som skall utföra den 

prestation som är karaktäristisk för avtalet har sin vanliga vistelseort. Vad som avses med den 

för avtalet karaktäristiska prestationen framgår inte av konventionen. Det står emellertid klart 

att den prestation som åsyftas i princip är den prestation som inte utgörs av betalning i pengar. 

Troligtvis beror detta på att konventionen utgår från att det är den karaktäristiska prestationen 

som är den mest komplicerade och att det följaktligen är lättare för den aktuella avtalsparten 

att uppfylla sin del om denne får tillämpa sitt eget lands lag.99 Om avtalet däremot ingås som 

ett led i partens affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, det vill säga i affärsverksamheten för 

den part som skall utför den karaktäristiska prestationen, anses emellertid avtalet ha närmast 

                                                 
95 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 156-157 samt Dotevall, Samarbete i bolag, s. 32-33. 
96 Dotevall, Samarbete i bolag, s. 32. 
97 Konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser är bindande för medlemsstaterna inom Europeiska 
Unionen. Både Sverige och Tyskland är således bundna av konventionen, medan Schweiz som ej är medlem i 
EU ej kan ansluta sig till den. Dock bör nämnas att trots att konventionen har utarbetats inom EU, tillhör den ej 
EG-rätten, utan utgör en separat konvention. Emellertid pågår för närvarande ett arbete med att modernisera och 
omvandla konventionen till en EG-förordning, den så kallade Rom I-förordningen.  
98 Pålsson, Romkonventionen tillämplig lag för avtalsförpliktelser, s. 31. 
99 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 252. 
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anknytning till det land där det huvudsakliga verksamhetsstället är beläget.100 Att det görs 

skillnad i fall där den karaktäristiska prestationen utförs i ett led i partens affärsverksamhet 

beror på att avtalet inte nödvändigtvis behöver ingås som ett led i en parts affärsverksamhet, 

utan även kan ingås mellan ”vanliga” fysiska personer.  

 

4.3.2.1 Romkonventionens tillämplighet 

I Romkonventionen finns i art. 1 även ett antal situationer uppställda som konventionen skall 

bortse ifrån. I art. 1 (2)(e) framkommer exempelvis att konventionen inte tillämpas på: 

 

frågor som omfattas av reglerna om bolag, föreningar och andra juridiska personer, såsom frågor 

om deras upprättande genom registrering eller på annat sätt, deras rättskapacitet, interna 

organisation eller upplösning samt om personligt ansvar för delägare eller medlemmar och organ i 

denna egenskap för bolagets, föreningens eller den juridiska personens förpliktelser. 

 

Detta undantag har medfört vissa problem vad gäller avgränsning samt utsträckning av 

konventionen och framförallt blir avgränsningsproblemet tydligt vad gäller joint venture-

avtal. Utgångspunkten är, som tidigare nämnts, att ett avtal är för handen, dock kan avtalet 

som påvisats ovan i vissa länder komma att konstituera en enkel form av bolag, såsom i 

exempelvis Sverige och Tyskland.101 Skall då ett joint venture-avtal som konstituerar ett 

bolag anses omfattas av undantaget eller kan konventionen trots allt bli tillämplig? Om 

meningen är att Romkonventionen skall tolkas autonomt102 borde det inte vara möjligt att ett 

dylikt avtal faller inom konventionens ramar i ett land och utanför i ett annat.  

 

I rapporten som är skriven till Romkonventionen framhåller Giuliano103 och Lagarde104 att 

undantaget skall omfatta alla de rättshandlingar (registrering, organisation et cetera) och avtal 

som krävs för att bilda ett bolag. Däremot skall avtal som enbart är till för att skapa 

förpliktelser mellan intresserade parter, i syfte att senare bilda ett bolag, omfattas av 

konventionen. Vidare framgår det av rapporten att undantaget i art. 1 (2)(e) medvetet har 

                                                 
100 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 248 ff., Pålsson, Romkonventionen tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser tillämplig lag för avtalsförpliktelser, s. 53-54 samt Dotevall, Samarbete i bolag, s. 138-139. 
101 Sørensen, International Joint Ventures, s. 171. 
102 Autonom tolkning innebär att en rättsregel skall ges en gemenskapsrättslig tolkning, det vill säga den skall ha 
en självständig innebörd som är oberoende av hur den tolkas i de nationella rättsordningarna.  
103 Mario Giuliano, Professor vid all’Università di Milano. 
104 Paul Lagarde, Professor vid L’Université de Paris I. 
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gjorts flexibelt för att ta hänsyn till de olika synsätten länderna emellan. Ett visst förhållande 

kanske omfattas av associationsrätten i ett land, medan det utesluts av ett annat.105 

 

Having regard to the differences which exist, it may be that certain relationships will be regarded 

as within the scope of company law or might be treated as being governed by that law (for 

example, société de droit civil, nicht-rechtsfähiger Verein, partnership, Vennootchap onder firma, 

etc.) in some countries but not in others. The rule has been made flexible in order to take account 

of the diversity of national laws.  

 

Enligt det i rapporten framförda torde det således inte vara meningen att undantaget i art. 1 

skall ha en uniform tolkning, även om de resterande artiklarna (art. 3 ff.) i konventionen skall 

tolkas uniformt, det vill säga enhetligt.106 Denna ståndpunkt intar även Karsten Ensig 

Sørensen107. Han menar att det faktum att avtalet antar en förvisso enkel bolagsform räcker 

för att avtalet skall falla utanför konventionen. Den i rapporten nämnda flexibiliteten har 

givits till följd av att olika länder har olika sätt att se på avtal. Enligt Sørensen innebär detta 

således att i länder där ett joint venture-avtal betraktas som ett bolag, skall 

associationsrättsliga regler tillämpas för att bestämma tillämplig lag för tvisten och där det 

inte konstituerar ett bolag blir konventionen tillämplig.108 Sørensen anser följaktligen att även 

enkla bolag faller utanför konventionens tillämpningsområde i enlighet med art. 1 (2)(e). 

 

Det finns emellertid vissa som tolkar innebörden av undantagets flexibilitet annorlunda än 

Sørensen. Frågan om konventionens tillämplighet, trots att avtalet klassificeras som bolag, har 

bland annat undersökts i en studie109 företagen vid Göteborgs universitet under ledning av 

Dotevall110. I studien konstateras i slutsatsen att ett joint venture-avtal i de flesta fall 

konstituerar ett enkelt bolag som regleras av den svenska bolagsrätten. Trots detta är det 

emellertid, enligt författaren, möjligt att det enkla bolaget skall ses som en avtalsförpliktelse i 

Romkonventionens mening. Argumenten som anförs är bland annat att ”det är en 

                                                 
105 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations (1) by Mario Giuliano and Paul 
Lagarde, s. 11. 
106 I art. 18 Romkonventionen tillämplig lag för avtalsförpliktelser regleras enhetlig tolkning: ”Vid tolkning och 
tillämpning av ovanstående enhetliga regler skall hänsyn tas till deras internationella karaktär och till 
önskemålet att det uppnås enhetlighet vid deras tolkning och tillämpning.” Artikel 18 hänvisar till ovanstående 
enhetliga regler vilka återfinns i art. 3 ff., under titeln Enhetliga regler. Artikel 1 och 2 rör ej enhetliga regler, 
endast konventionens tillämpningsområde. 
107 Karsten Ensig Sørensen, Professor vid Department of law, Aarhus School of Business. 
108 Sørensen, Internationale Joint ventures – udvalgte selskabsretlige problemstillinger (TfR), s. 425. 
109 Berntsson, Romkonventionen tillämplig lag för avtalsförpliktelser och joint venture avtal, 2002. 
110 Rolf Dotevall, Jur. dr. och professor i handelsrätt. Verksam vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. 
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okomplicerad bolagsform som inte är en juridisk person och som endast reglerar 

bolagsmännens inbördes förhållande”. Det anförs vidare att det visserligen inte är ett krav att 

vara juridisk person för att, i enlighet med Giuliano och Lagardes rapport, täckas av 

undantaget. Det är dock möjligt att det krävs att bolaget har någon form av rättskapacitet, 

vilket det enkla bolaget saknar. Det framhålls även att det enkla bolaget saknar 

rättsverkningar mot tredje man samt att ingen egentlig verksamhet bedrivs i det enkla bolaget. 

Författaren framhåller även att om det för avtalet ställs upp en organisationsstruktur, ökar 

möjligheten att avtalet omfattas av undantaget. Vad gäller aktieägaravtal menar författaren att 

majoriteten i doktrinen inte anser att denna typ av avtal omfattas av undantaget i art. 1 (2)(e). 

Avslutningsvis konstaterar författaren i sitt de lege lata resonemang, i enlighet med den 

företagna undersökningen, att joint venture-avtal trots allt skall omfattas av 

Romkonventionen.111 Författaren anser således, till skillnad från Sørensen, att enkla bolag bör 

omfattas av konventionen. 

 

Dotevall är även han av åsikten att enkla bolag kan komma att omfattas av Romkonventionen. 

Endast avtal som innehåller regler rörande bolaget och den interna organisationen faller 

utanför konventionens tillämpningsområde.112 Således är den väsentliga frågan, enligt 

Dotevall, vad som menas med uttrycket intern organisation. I Giuliano och Lagardes rapport 

är ”the calling of meetings, the right to vote, the necessary quorum, the appointment of 

officers of the company or firm” exempel på vad som omfattas av uttrycket.113 Dotevall 

menar att detta förutsätter att bolaget är en egen juridisk person samt att det är ett självständigt 

rättssubjekt gentemot tredje man. Av HBL 4:3 och 5 framgår att frågor rörande förvaltning 

skall beslutas av samtliga bolagsmän, samt att en bolagsman inte kan binda övriga bolagsmän 

i förhållande till tredje man, om inget annat har avtalats. Vidare menar Dotevall att det för att 

konventionen skall bli tillämplig krävs att samanslutningen ”inte är skönjbar för tredje man”, 

vilket det enkla bolaget inte är. Med ovan nämnda som grund anser Dotevall således att enkla 

bolag omfattas av konventionen, medan handelsbolag eller aktiebolag omfattas av det 

associationsrättsliga undantaget.114 

 
                                                 
111 Berntsson, Romkonventionen tillämplig lag för avtalsförpliktelser och joint venture avtal, s. 41-43. 
112 Dotevall, Choice-of-law Rules for International Cooperative Agreements (Sc.St.L.), s. 114-115 samt 
Dotevall, Samarbete i bolag, s. 137. 
113 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations (1) by Mario Giuliano and Paul 
Lagarde, s. 12.  
114 Dotevall, Choice-of-law Rules for International Cooperative Agreements (Sc.St.L.), s. 114-115 samt 
Dotevall, Samarbete i bolag, s. 137-138. 



INLEDNING • ALLMÄN ÖVERBLICK • JOINT VENTURES I OLIKA EUROPEISKA LÄNDER • 
[INTERNATIONELL PRIVATRÄTT] • SLUTSATS • KÄLLFÖRTECKNING 

 

 30 

Det kan således konstateras att det råder delade meningar angående det associationsrättsliga 

undantaget i Romkonventionen. Vissa menar att undantaget skall ges en strikt tolkning och 

omfatta alla bolag, oavsett rättslig struktur, medan andra anser att vissa okomplicerade bolag 

trots allt kan komma att omfattas.  

 

4.3.3 Avslutande reflektioner 

Hur förhåller sig då lagvalsreglerna i förhållande till de olika formerna av joint ventures? Vad 

gäller bolagsformerna i både partnership joint venture respektive corporate joint venture, står 

det klart att dessa omfattas av de associationsrättsliga IP-reglerna. Fråga är emellertid vilka 

regler som ska gälla för joint venture-avtal? I de fall inget bolag konstitueras skall givetvis de 

kontraktsrättsliga IP-reglerna tillämpas. Fråga är då hur regleringen skall ske i de fall joint 

venture-avtalet faktiskt konstituerar en form av bolag. Skall de i sådant fall omfattas av det 

associationsrättsliga undantaget i art. 1 (2)(e) Romkonventionen, det vill säga enligt en strikt 

tolkning som Sørensen anser, eller skall vissa enkla former av bolag trots allt kunna falla 

utanför undantaget, likt Dotevalls åsikt?  

 

Som framgår av den svenska formuleringen av undantaget i art. 1 (2)(e) Romkonventionen, 

undantas från konventionens tillämpningsområde frågor som rör bolag, föreningar och andra 

juridiska personer. Om uttrycket ”och andra juridiska personer” skall tolkas på det sätt att det 

endast är juridiska personer som skall omfattas av undantaget, bör konsekvensen bli att 

konventionen är tillämplig även vad gäller enkla bolag. Dock framkommer i propositionen till 

lagen som införlivar Romkonventionen i svensk rätt, att ”undantaget gäller alla sorters 

sammanslutningar, oavsett om sammanslutningen har rättslig handlingsförmåga och oavsett 

om den drivs med vinstintresse”.115 Detta torde således innebära att även icke-juridiska 

personer omfattas av konventionens undantag. Detta synsätt framkommer även enligt 

exempelvis den franska versionen116 av undantaget som formulerats något annorlunda, fritt 

översatt ”frågor som rör bolag, associationer och juridiska personer”. Likaså framgår det av 

Giuliano och Lagardes rapport till konventionen att även icke-juridiska personer omfattas, då 

                                                 
115 Prop. 1997/98:14 s. 38. 
116 ”Elle ne s’applique pas e) aux questions relevant du droit des sociétés, associations et pesonnes morales, telles 
que la constitution, la capacité juridique, le fonctionnement intrene et la dissolution des sociétés, associations et 
personnes morales, ainsi que la responsabilité personelle légale des associés et des organes pour les dettes de la 
société, association ou personne morale;”. 
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de skriver ”The subject may be a body with or without legal personality…”.117 Således torde 

joint venture-avtalet, det enkla bolaget, så långt omfattas av undantaget trots att det är en icke-

juridisk person.  

 

Vidare anges i undantaget ett antal frågor som skall omfattas av reglerna om bolag, föreningar 

och andra juridiska personer. Uppräkningen är dock inte uttömmande, utan syftar till att ge 

exempel på frågor som skall omfattas av undantaget. Bland annat nämns frågor som rör 

reglerna om bolagets rättskapacitet och som ovan påvisats är detta något som det enkla 

bolaget saknar. Vid ingående av ett avtal med en tredje part binds endast de bolagsmän som 

deltagit i avtalet.118 Enligt propositionen skall emellertid undantaget gälla oavsett om 

sammanslutningen har rättslig handlingsförmåga och således torde enkla bolag även här anses 

omfattas av undantaget.  

 

Ett annat exempel på vad som nämns i undantaget är de frågor som omfattas av reglerna som 

rör bolagets inre organisation. Enligt Dotevall innebär detta att ett enkelt bolag inte är att anse 

som ett bolag i enlighet med undantaget i art. 1 (2)(e), eftersom det saknas någon direkt inre 

organisation. Det kan dock ifrågasättas om det är på en godtagbar grund han bygger sin 

argumentation. Att hävda att ett enkelt bolag saknar inre organisation endast på grund av det 

faktum att det enkla bolaget bara får vidta åtgärder rörande bolagets förvaltning med samtliga 

bolagsmäns samtycke, verkar vara för enkelt och något annat bakomliggande skäl anges inte. 

Det är svårt att se kopplingen mellan de frågor som omfattas av reglerna som rör bolagets inre 

organisation och det faktum att enkla bolag, och således även joint venture-avtal, skall 

undantas. Dessutom reglerar och organiserar joint venture-avtalet samarbetet mellan parterna, 

vilket i sig torde få till följd att avtalet i sin karaktär alltid har en viss grad av inre 

organisation. Det kan även ifrågasättas varför det enkla bolagets inre organisation skall 

diskuteras vad gäller tolkningen av konventionens undantag, när den svenska rätten aldrig 

ställer sig denna fråga. Tidigare konstaterades det att undantaget gjorts flexibelt just på den 

grund att olika länder har olika regleringar. Det torde rimligtvis innebära att omfattningen av 

undantaget skall regleras enligt den nationella associationsrätten och således torde enkla bolag 

omfattas av undantaget trots bristen på inre organisation.  

 

                                                 
117 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations (1) by Mario Giuliano and Paul 
Lagarde, s. 11. 
118 Se HBL 4:3. 
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Det bör dock nämnas att frågan huruvida joint venture-avtalet skall omfattas av 

Romkonventionen eller av det associationsrättsliga undantaget inom tysk rätt är beroende av 

det konstituerade bolagets inre organisation. Utgör avtalet ett bolag med egen organisation, 

viss inre struktur, skall det omfattas av undantaget och saknar bolaget egen organisation 

omfattas det istället av konventionen.119 Hur det kommer sig att tysk rätt reglerar 

konventionens tillämplighet på kriteriet inre struktur, har ej kunnat undersökas närmare till 

följd av språkliga begränsningar. Dock borde det ändå kunna ifrågasättas varför svensk rätt 

inte kan tillämpa samma kriterium, om nu ett dylikt rekvisit används för att avgöra 

tillämpligheten inom tysk rätt. Tyskland och Sverige är några av de få länder inom 

konventionens tillämpningsområde, där ett avtal kan komma att anta formen av ett bolag. 

Även om undantaget i art. 1 (2)(e) inte skall ges en autonom tolkning kan det ändå antas att 

det är vad som eftersträvas, det vill säga att så långt som möjligt harmonisera ländernas 

tolkningar.  

 

Ytterligare en aspekt som kan diskuteras i samband med Romkonventionens tillämplighet på 

joint venture-avtal, är framför allt hur Romkonventionen och Bryssel I förhåller sig till 

varandra. Brysselkonventionen, som ersatts av Bryssel I, ingicks 1968 för att skapa 

gemensamma domsrättsregler på privaträttens område inom Europa. Ingåendet av en 

konvention rörande tillämplig lag för avtalsrättsliga förpliktelser, det vill säga 

Romkonventionen, diskuterades redan året därpå. En sådan harmonisering av lagvalsregler 

sågs som ett naturligt komplement till Brysselkonventionen.120 Båda rättsakterna rör området 

IP-rätt, dock måste behörig domstol utses före det att tillämplig lag kan bestämmas. Om det 

enligt domsrätten anses att joint venture-avtal bör omfattas av de associationsrättsliga reglerna 

torde, enligt min mening, även Romkonventionen rimligtvis behandla frågan på samma sätt.  

 

Hur ser då rättsläget ut om joint venture-avtalet ingåtts i form av ett aktieägaravtal? Det är 

allmänt accepterat att joint venture-avtalet, aktieägaravtalet, kan regleras enligt andra regler 

än de som skall gälla för själva bolaget.121 Joint venture-bolaget regleras enligt de 

associationsrättsliga IP-reglerna, men diskussionen kring konventionens tillämplighet vad 

gäller joint venture-avtal kan jämväl föras när det rör sig om ett aktieägaravtal. I rapporten till 

konventionen skriver Giuliano och Lagarde att avtal som enbart är till för att skapa 

                                                 
119 Sørensen, Joint ventures struktur og regulering, s. 551ff. 
120 Pålsson, Romkonventionen tillämplig lag för avtalsförpliktelser tillämplig lag för avtalsförpliktelser, s. 13. 
121 Sørensen, International joint ventures, s. 170 samt Dotevall, Samarbete i bolag, s, 140. 
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förpliktelser mellan intresserade parter, i syfte att senare bilda ett bolag, skall omfattas av 

konventionen.122 Detta framkommer även enligt propositionen till lagen om införandet av 

Romkonventionen, ”Däremot torde konventionen gälla för ett förberedande avtal i syfte att 

senare bilda ett bolag eller en annan sammanslutning”.123 Det är inte själva aktieägaravtalet 

som konstituerar aktiebolagets bildande, det har ingen aktiebolagsrättslig effekt. Avtalet syftar 

enbart till att reglera förhållandet mellan bolagsmännen. Dock får joint venture-avtalet utan 

tvekan en associationsrättslig verkan i de fall även bolagsordningen ses som en del av avtalet. 

Pålsson är även han av uppfattningen att ”avtal mellan aktieägare i ett bolag samt avtal mellan 

parter som framdeles avser att samarbeta i bolagsform torde falla utanför undantaget och 

således omfattas av konventionen”. Dock menar han att detta endast torde gälla så länge 

samarbetet inte övergår till att få associationsrättslig karaktär.124 Av detta följer således att 

joint venture-avtalet i form av ett aktieägaravtal endast omfattas av Romkonventionen i de fall 

det behåller en kontraktsrättslig karaktär. Dock har det redan konstaterats att det i de allra 

flesta fall är att se som ett enkelt bolag och därmed omfattas av undantaget. Dessutom torde 

det underlätta för alla berörda parter om samarbetet sågs som en enhet, istället för att röra två 

separata normer, och därmed även reglerades enligt samma regler.  

 

4.4 Schweizisk internationell privaträtt 

I detta avsnitt kommer jag att översiktligt behandla hur joint ventures regleras enligt den 

schweiziska IP-rätten. Anledningen till att jag behandlar detta ämne är att jag anser det vara 

intressant att se huruvida frågan om lagval regleras annorlunda till följd av att Schweiz inte 

omfattas av Romkonventionen.  

 

Till skillnad från Sverige reglerar Schweiz sin IP-rätt i en speciell lag, La Loi fédérale sur le 

droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP). Lagen trädde i kraft den 1 januari 

1989.125 Som tidigare nämnts tillämpas i Schweiz, liksom i Sverige, inkorporationsprincipen 

vid bestämmelsen om lagval för associationer som är juridiska personer i enlighet med art. 

                                                 
122 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations (1) by Mario Giuliano and Paul 
Lagarde, s. 11. 
123 Prop. 1997/98:14 s. 38. 
124 Pålsson, Romkonventionen tillämplig lag för avtalsförpliktelser tillämplig lag för avtalsförpliktelser, s. 36.  
125 Knœpfler m.fl., Droit international privé suisse, s. 39. 
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154 LDIP.126 Skulle bolaget inte uppfylla formkraven som föreligger för att registreringen 

skall bli giltig, gäller istället att bolaget ställs under det lands lag där det i realiteten verkar 

enligt art. 154 (2) LDIP.127 Har ett samarbete ingåtts i form av ett corporate joint venture ska 

således reglerna i det land där bolaget är registrerats tillämpas. Dock bör observeras att liksom 

i Sverige antar joint venture-avtalet formen av ett bolag även i Schweiz, nämligen une société 

simple som är den mest okomplicerade formen av ett bolag. Fråga är om det enligt den 

schweiziska IP-rätten skall regleras enligt de obligationsrättsliga principerna eller om det är 

de associationsrättsliga reglerna som blir tillämpliga.128 Inom Schweizisk rätt ges de 

associationsrättsliga IP-reglerna en vidare tolkning än de nationella associationsrättsliga 

reglerna. Enligt de nationella reglerna i art. 530 CO talas det om att samarbeta för att nå ett 

gemensamt mål, medan det i art. 150 LDIP129 talas om begreppet organisation. För att 

omfattas av de associationsrättsliga reglerna krävs att det föreligger en organisationsstruktur. 

Ett SS som saknar en sådan organisation omfattas istället av de obligationsrättliga reglerna. 

Det kan sägas att ett joint venture-avtal till viss del i sig själv innefattar visst mått av 

organisation. Bedömningen av huruvida ett joint venture-avtal uppfyller 

organisationsrekvisiten avgörs från fall till fall.130  

 

Enligt de obligationsrättsliga IP-reglerna skall avtalet regleras av den av parterna valda lagen 

enligt art. 116 (1) LDIP.131 Detta val kan göras och modifieras vid alla tidpunkter. Har dock 

inget lagval gjorts skall istället den lag tillämpas som har närmast anknytning till avtalet enligt 

art. 117 (1) och (2) LDIP.132 En sådan nära anknytning anses föreligga med det land där den 

part som skall utföra den för avtalet karaktäristiska prestationen har sa résidence habituelle, 

det vill säga sin vanliga vistelseort, eller om avtalet ingås som ett led i partens 

affärsverksamhet, där denne har son établissement, det vill säga sitt verksamhetsställe. I LDIP 
                                                 
126 LDIP art. 154 (1)Les sociétés sont régis par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles 
répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces 
prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat. (2) La société qui ne remplit pas 
ces conditions est régie par le droit de l’Etat dans lequel elle est administrée en fait. 
127 Knœpfler m.fl., Droit international privé suisse, s. 268 ff. 
128 Knœpfler, Les accords de joint venture et les limites du droit international privé, s. 758 ff. samt Reymond, Le 
contrat de joint-venture, s. 390. 
129 LDIP art. 150  (1) Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout 
patrimoine organisé. (2) Les société simples qui ne sont pas dotées d’une organisation sont régies par les 
dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 et s.). 
130 Knœpfler, Les accords de joint venture et les limites du droit international privé, s. 758 ff. 
131 LDIP art. 116 (1) Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.  
132 LDIP art. 117 (1) A défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente 
les liens les plus étroits. (2) Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dan lequel la partie qui doit fournir la 
prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité 
profesionnelle ou comerciale, son établissement.  
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finns dock en regel som uppställer ett undantag till den av LDIP utpekade tillämpliga lagen. 

Om avtalet, vid en helhetsbedömning, endast kan anses ha en svag förbindelse med den i 

LDIP utpekade lagen skall istället det lands lag tillämpas som har närmast anknytning. Detta 

undantag är dock endast tillämpligt ifall då inget lagval har företagits av parterna själva.133  

 

                                                 
133 Knœpfler, Les accords de joint venture et les limites du droit international privé, s. 767 ff. samt Knœpfler 
m.fl., Droit international privé suisse, s. 277-278. 
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5 SLUTSATS 

När det gäller rättsföreteelsen joint venture kan denna förekomma i tre olika former, nämligen 

contractual joint venture, partnership joint venture samt corporate joint venture. Gemensamt 

för de tre formerna av joint ventures är att de alla bygger på ett joint venture-avtal. I joint 

venture-avtalet utformas ramarna och reglerna för samarbetet. Ett contractual joint venture är 

ett rent avtalsbaserat samarbete (grundat på ett joint venture-avtal), medan de andra två 

formerna utöver joint venture-avtalet även bildar en form av bolag. I samtliga rättsordningar 

som studerats inom ramen för denna uppsats, konstituerar ett contractual joint venture, trots 

att det är ett rent avtalsbaserat samarbete, någon form av bolag. Inom svensk rätt bildas ett 

enkelt bolag, vilken är den enklaste associationsformen i det svenska rättssystemet. För att ett 

enkelt bolag skall föreligga krävs att det mellan två eller flera parter föreligger ett avtal i 

vilket parternas gemensamma mål måste framgå liksom en förpliktelse att verka för det 

gemensamma målet. Vad gäller partnership joint ventures förkommer denna samarbetsform 

endast inom svensk respektive tysk rätt. Anledningen till att samarbetsformen undantas från 

schweizisk rätt är att det inom denna rättsordning krävs att parterna i ett dylikt samarbete är 

fysiska personer. Det är dock oklart om ett partnership joint venture är en lämplig form att 

välja för ett gränsöverskridande samarbete, eftersom det trots att det konstituerar ett bolag 

ändå har ett obegränsat ansvar för parterna i samarbetet. Det torde vara bättre för parterna att 

välja en bolagsform där ansvaret är begränsat. Samarbetsformen corporate joint venture är den 

vanligaste formen av samarbete och förekommer inom samtliga rättsordningar. Parterna 

skapar här ett nytt gemensamt bolag, i vilket själva verksamheten för samarbetet placeras. 

Gemensamt för rättsordningarna är att ett corporate joint venture bildar ett bolag med dubbel 

bolagsstruktur, eftersom joint venture-avtalet som föreligger mellan parterna i alla länderna 

konstituerar en form av bolag.   

 

Har ett samarbete i form av ett joint venture ingåtts över landsgränser och en tvist uppstår, 

gäller det att veta vilket lands lag som skall tillämpas på tvisten, det vill säga hur samarbetet 

förhåller sig till IP-rätten. För att kunna bestämma vilket lands lag som är tillämplig måste det 

först avgöras vilken domstol som är behörig att avgöra tvisten. Vilken domstol som är behörig 

regleras olika beroende på om tvisten är av associationsrättslig eller kontraktsrättslig karaktär. 

Själva joint venture-bolaget regleras enligt associationsrättsliga regler, medan joint venture-

avtalet, och då även contractual joint ventures, kan komma att regleras av kontraktsrättsliga 
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regler. Dock framkom i studien att joint venture-avtalet i alla de undersökta länderna 

konstituerar en form av bolag, inom svensk rätt ett enkelt bolag. Enligt studier skall alla 

sorters bolag omfattas av reglerna om exklusiv behörighet, oavsett rättskapacitet. Dessutom 

omfattas det enkla bolaget inom svensk rätt av associationsrättsliga regler och det bör därmed 

regleras enligt associationsrättsliga regler även i fråga om domstols behörighet.  

 

När frågan om behörig domstol har utretts, kan fråga om tillämplig lag behandlas. Även här är 

det av betydelse att veta om tvisten rör associationsrättsliga eller kontraktsrättsliga frågor. 

Enligt vissa skall ett joint venture-avtal, trots att det inom exempelvis svensk rätt konstituerar 

ett enkelt bolag, regleras enligt kontraktsrättsliga regler och således falla under 

Romkonventionens tillämpningsområde. Valet av rättsliga regler är enligt detta synsätt 

beroende av det konstituerade bolagets inre organisation. Finns det en inre organisation 

omfattas bolaget av de associationsrättsliga reglerna. Om det däremot saknar en inre 

organisation, omfattas det av de kontraktsrättsliga reglerna det vill säga Romkonventionen. 

Andra anser dock att undantaget i Romkonventionen angående associationsrättsliga spörsmål 

skall tolkas strikt, vilket får till följd att alla bolag oavsett struktur faller utanför 

Romkonventionens tillämpningsområde. Enligt min mening bör det enkla bolaget tolkas på 

samma sätt vad gäller domsrätt respektive lagval, eftersom reglerna om lagval togs fram som 

ett komplement till domsrättsreglerna. I fråga om domsrätt bör, som ovan nämnts, ett enkelt 

bolag tolkas enligt associationsrättsliga regler och därmed anser jag att detsamma torde gälla 

angående reglerna för lagval. Dessutom har undantaget i Romkonventionen uttryckligen 

gjorts flexibelt av den anledning att olika rättsordningar har olika tolkningar av vad som 

konstituerar ett bolag. Enligt min mening torde detta innebära att det skall vara upp till den 

nationella rättsordningen att utreda huruvida fråga är om ett bolag eller inte. Detta får inom 

svensk rätt till följd att det enkla bolaget skall omfattas av associationsrättsliga regler och 

således inte av Romkonventionen.  

 

Vad gäller de schweiziska IP-reglerna ifråga om lagval för joint ventures och joint venture-

avtal i förhållande till de svenska reglerna skiljer sig dessa till viss del åt. Beträffande de 

associationsrättsliga reglerna tillämpas i båda länderna inkorporationsprincipen och 

regleringen är således densamma. När det gäller fråga om tillämplig lag för joint venture-avtal 

skiljer sig regleringen däremot åt. I den svenska IP-rätten tillämpas Romkonventionen på 

kontraktsrättsliga frågor, ett joint venture-avtal konstituerar dock i de allra flesta fall ett enkelt 
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bolag. Detta får således till följd att joint venture-avtalet istället omfattas av 

associationsrättsliga regler och utesluts från Romkonventionens tillämpningsområde. Även 

inom schweizisk rätt konstituerar ett joint venture-avtal, i de flesta fall, en form av bolag. Här 

bestäms dock förhållandet mellan associationsrättsliga och kontraktsrättsliga regler av det 

konstituerade bolagets inre struktur. Finns en inre struktur, omfattas bolaget av de 

associationsrättsliga reglerna. Saknas en sådan inre struktur, tillämpas istället de 

kontraktsrättsliga principerna. Således kan det konstateras att den schweiziska IP-rätten 

reglerar frågan om joint venture-avtal på samma sätt som den tyska IP-rätten.   
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