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Remiss: Grönboken från kommissionen om politiska alternativ 
för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och 
företag 
 
Ju2010/6021/L2 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
rubricerade promemoria, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av 
professor Hans Henrik Lidgard och universitetslektor Patrik Lindskoug. 
 
Avtalsrätten har närmast indirekt berörts av det europeiska samarbetet genom t.ex. 
särskilda direktiv om skydd av konsumenter. En harmonisering av grundläggande 
avtalsrättsliga principer har fallit utanför kärnverksamheten. Likväl har grytan 
hållits kokande genom åren. Såväl kommissionen som fristående akademiska 
grupperingar har insett betydelsen för den inre marknadens funktion av att 
avtalsreglerna harmoniseras. Olika planer och diskussionsförslag har presenterats 
och Kommissionens Grönbok tar nu ytterligare steg på den vägen och presenterar 
alternativa angreppssätt. 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen instämmer i behovet av en fortgående harmonisering 
på avtalsrättens område. Det är närmast en taktisk fråga att bestämma det 
lämpligaste sättet att gå fram utan att stöta på alltför svårforcerade hinder. I sin 
bedömning inspireras fakultetsstyrelsen av de framgångar som harmonisering av 
immaterialrättsliga bestämmelser rönt och förespråkar en liknande steg för steg 
reformering av avtalsrätten. Inte minst Sverige, med en ålderdomlig lagstiftning 
som knappast kan anses fullt anpassad till moderna transaktionsmönster, kan dra 
fördelar av en europeisk samordning. 
 
Oavsett vilken rättsakt som slutligen väljs förespråkar fakultetsstyrelsen ett 
offentliggörande av expertgruppens resultat enligt alternativ 1 i Grönbokens 
avsnitt 4.1. Det skapar transparens i processen och expertgruppens analyser och 
kommentarer får betydelse för efterföljande harmoniseringsinitiativ. 
 
Som ovan angetts ser fakultetsstyrelsen att förändringar genomförs steg för steg. 
Enligt fakultetsstyrelsens uppfattning är, vid sidan av ett offentliggörande av 
expertgruppens arbete,  en bred minimiharmonisering av nationell lagstiftning på 
mindre kontroversiella områden ett lämpligt första steg. Parallellt med ett sådant 
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 2 
agerande kan gemenskapen med fördel anta en europeisk modellag, som 
kompletterar den nationella lagstiftningen. Denna kan i första hand komma i 
tillämpning genom kommersiella parter aktivt väljer att följa EU-lagen framför att 
behöva söka tveksamma kompromisser i tredje lands lag. Det borde också kunna 
övervägas att ge lagen tillämpning vid mellanstatliga transaktioner i vilka parterna 
inte uttryckligen hänvisat till speciell lagstiftning. 
 
Med dessa bägge åtgärder skulle snabbt en ökad förståelse uppstå för den 
gemenskapsrättsliga regleringen, som successivt skulle öka möjligheterna till 
fortsatt harmonisering av de nationella reglerna och kanske på sikt avskaffande av 
desamma. Fakultetsstyrelsen instämmer i att gemenskapsrättsliga regler måste vara 
moderna, rättssäkra, tydliga, användarvänliga, enkelt tillgängliga och bygga på 
gemensamma rättsprinciper och ett starkt konsumentskydd. 
 
Rörande frågan om rättsaktens tillämpningsområde förordar fakultetsstyrelsen 
inledningsvis en uppdelning av bestämmelserna så att kommersiella avtal 
behandlas för sig och konsumentavtal för sig. Detta hindrar inte i sig att 
grundläggande bestämmelser är desamma för de respektive transaktionerna, men 
fördelen med en uppdelning består i att de rättskrav som redan nu skiljer sig åt 
mellan de respektive transaktionerna tydliggörs och blir mer lättöverskådliga. 
 
Vidare ser fakultetsstyrelsen positivt på tanken om att en eventuell framtida 
rättsakt omfattar såväl gränsöverskridande som inhemska avtal. Därmed undviks 
otillbörlig forum shopping. Den avtalsfrihet som fortsatt måste få råda för 
kommersiella avtal gör frågan mindre väsentlig på detta område, men även här är 
en rättsakt för såväl gränsöverskridande som inhemska avtal att föredra.  
 
Fakultetsstyrelsen ser inga fördelar med att skapa en särskild rättsakt för online-
miljön eller distansavtal i övrigt. En sådan kan, förutom den förvirring som lätt 
följer i dess kölvatten, leda till regelkollisioner i takt med att tekniska framsteg 
skapar nya transaktionsmönster. 
 
Rörande frågan om rättsaktens materiella tillämpningsområde ser 
fakultetsstyrelsen i ett längre perspektiv positivt på arbetet med att skapa ett brett 
sådant. Inledningsvis – i enlighet med ”steg för steg” filosofin – bör mot bakgrund 
av medlemsstaternas divergerande rättsuppfattningar en viss realism tillåtas råda. 
Fokus bör i första hand läggas på områden som omfattar de centrala delarna av den 
allmänna avtalsrätten. Först när enighet på detta område etablerats bör arbetet med 
harmonisering av områden som utomobligatoriskt ansvar, äganderättens övergång 
och andra sakrättsliga aspekter inledas. 
 
Sammanfattningsvis förordar Juridiska fakultetsstyrelsen således  en fortsatt 
stegvis harmonisering av avtalsrätten på ett sätt som på sikt leder till en enhetlig 
europeisk rättsordning. 
 
Lund som ovan 
enligt delegation 
 
 
Hans Henrik Lidgard Patrik Lindskoug 
 


