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Sammanfattning 
Avtalsrätten är just nu ett högaktuellt ämne både på EU-nivå och i Sverige. 
EU började intressera sig för avtalsrätten redan under 1980-talet. Finansiellt 
stöd har alltsedan dess lämnats åt en skara akademiker kallade Lando-
kommissionen, efter den danske initiativtagaren professor Ole Lando, för att 
hjälpa dem att söka utröna gemensamma grunder i den samlade europeiska 
avtalsrätten. Under 1999 publicerades del II av Lando-kommissionens verk, 
Principles of European Contract Law (PECL) som bland annat innehåller 
allmänna avtalsrättsliga principer och bestämmelser om avtalsslut. Att EU:s 
intresse riktade sig mot avtalsrätten berodde på att avtalsrätten sågs (och 
alltjämt ses) som ett hinder mot varors fria rörlighet på grund av de problem 
som riskerar uppkomma särskilt för några av marknadens aktörer, vid 
internationell handel.  
 
Under 1980- och 1990-talet har Europaparlamentet engagerat sig i frågan 
om harmonisering av medlemsstaternas civilrätt men intresset först 2001 
avgav kommissionen ett meddelande i syfte att påbörja en öppen debatt om 
europeisk avtalsrätt. Man ville veta på vilka sätt avtalsrätten och dess olika 
utformning i de olika medlemsstaterna kunde utgöra faktiska hinder för 
handeln på den inre marknaden. Kommissionen ville även veta vilka 
åtgärder som kunde vara nödvändiga för att motverka sådana hinder. Fyra 
förslag presenterades av kommissionen; inga gemenskapsåtgärder, främja 
en utveckling mot gemensamma avtalsrättsliga principer som leder till ökad 
konvergens av medlemsstaternas lagstiftning, förbättra kvaliteten på 
befintlig lagstiftning samt att anta ny heltäckande lagstiftning på EG-nivå. 
Många intressenter svarade och meddelade sin syn på frågan men åsikterna 
var väldigt spridda. Sammantaget kan sägas att förslaget att förbättra 
kvaliteten på befintlig lagstiftning  var det som överlag mottogs bäst.  
 
Kommissionens handlingsplan, KOM (2003) 68 presenterades i mars 2003.  
Kommissionen tycks anse att olika avtalsrättsliga faktorer verkligen orsakar 
hinder för den inre marknaden. Dessa hinder verkar huvudsakligen utgöras 
av dispositiva bestämmelsers olikheter, främst rörande avtalsslut, avtals 
ogiltighet, icke-fullgörelse och felaktig fullgörelse inklusive följderna därav 
samt standardavtalsinkorporering. Kommissionens förslag för att komma till 
rätta med problemen består av tre åtgärder. Som en första åtgärd anges 
förbättrande av regelverket. Detta skall underlättas med hjälp av en 
gemensam referensram, som skall utarbetas. Även om förbättrandet av 
regelverket är huvudsyftet med referensramen så finns det fler viktiga 
anledningar till dess utarbetande. Den skall kunna användas av nationella 
lagstiftande församlingar inom EU för att på längre sikt utjämna skillnader 
mellan rättssystemens avtalsrätt och den skall också utgöra grunden för 
fortsatta diskussioner om ett avtalsrättsligt instrument. Redan gjort 
forskningsarbete behöver inte göras om på nytt utan skall tillvaratas och 
utvidgas till närliggande områden. Som en andra åtgärd från kommissionens 
sida så listas att främja utarbetandet av standardavtalsklausuler. Som en 
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tredje och sista åtgärd anges fortsatt diskussion kring ett instrument på 
avtalsrättens område.  
 
Kan det tänkas att PECL kommer att utgöra grunden för den gemensamma 
referensramen, vars innehåll faktiskt är av största vikt rent principiellt? 
PECL har som sagt fått stöd från EU alltsedan starten och är ett omfattande 
arbete. De delar som behandlas i PECL är i huvudsak samma delar som nu 
är av största intresse vid skapandet av den gemensamma referensramen. 
PECL har inspirerats av de europeiska ländernas avtalsrätt, CISG och den 
amerikanska Uniform Commercial Code samt annat juridiskt material både 
från länder utom och inom EU.  
 
Bland den nordiska doktrinen ryms flera olika åsikter. Ramberg anser att de 
nordiska avtalslagarna inte är tillfredsställande utan behöver reformeras. 
Både Bernitz och Ramberg påpekar också att de nordiska länderna behöver 
engagera sig i utvecklingen på EU-nivå. Ramberg påpekar även att de 
största skillnaderna i avtalsrätten i ett EU-perspektiv rör avtalsslut, och då 
särskilt formkrav och frågan om anbudets bindande eller icke-bindande 
verkan. Ett första steg mot utveckling anser Ramberg ligga i att de nordiska 
länderna tar bort den reservation mot del II av CISG som man haft sedan 
dess tillkomst. Bernitz ställer sig positiv till förslaget i KOM (2001) 398 att 
utarbeta gemensamma principer.  
 
Håstad anser å sin sida att en europeisk civillag kanske kan vara bra vid 
gränsöverskridande handel men knappast vid nationella affärer. Även om 
Håstad anser att PECL är mestadels godtagbar så befarar han att dess 
allmänna utformning kommer att göra att behovet av prejudikatsbildning 
blir stort, och att det saknas en riktigt bra lösning. Wilhelmsson är negativt 
inställd mot en europeisk civillagbok och anser att den kommer att förstena 
rätten och förhindra dess utveckling. Han ser hellre att rätten tillåts 
utvecklas flexibelt och experimentellt, genom fri rörelse av influenser över 
nationsgränserna. Wilhelmsson anser att den bästa utvecklingen just nu 
ligger i att arbeta fram europeiska standardavtal och en europeisk soft law. 
   
PECL och den svenska avtalsrätten har mycket gemensamt. 
Grundprinciperna för avtalsrätten är i stort sett lika, liksom kraven på 
anbud, accept och avtalsslut. De största skillnaderna ligger i frågan om 
anbuds bindande verkan, verkan av anbud riktade till allmänheten, följden 
av sena accepter samt rådande princip vid kolliderande standardavtal. Det 
kan dock ifrågasättas hur stora dessa skillnader är i praktiken, och om de 
skillnader som existerar har så stor reell betydelse. 
 
Jag är av den åsikten att PECL och den svenska avtalsrätten har fler likheter 
än skillnader, och rörande de skillnader som finns är det inte säkert att den 
svenska avtalsrätten har den bästa lösningen. Det är nu dags för den svenska 
lagstiftaren att fundera över hur den framtida svenska avtalsrätten bör se ut 
och på vilket sätt den bör utvecklas.  
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Förord 
Mitt intresse för att skriva en uppsats i detta ämne väcktes när jag läste 
fördjupningskursen Allmän avtalsrätt för Ola Svensson. Jag fick ett uppslag 
till uppsatsämne av Ola, som antog mig som tillämpare inför vårterminen 
2003. Arbetet med uppsatsen visade sig dock ta något längre tid än jag först 
räknat med, delvis för att det råkade falla sig så att jag började skriva när 
Europeiska kommissionen som bäst höll på med färdigställandet av ett 
betydelsefullt meddelande, som offentliggjordes i mars 2003.  
 
Tack till biblioteket vid Raoul Wallenberg Institute – utan ert exemplar av 
Principles of European Contract Law hade jämförelsen med svensk rätt inte 
gått. Jag vill även tacka Juridicums bibliotek för att de tillsett att vi 
studenter har tillgång till en så stor samling av databaser med intressanta 
artiklar från lärda personer runt om i Europa (och resten av världen, för den 
delen). Jag vill även tacka arbetskamrater på Juridicum för deras stöd, 
uppmuntran och hänsynstagande. Sist men inte minst vill jag tacka familj 
och vänner. Utan er hade uppsatsskrivandet varit bra mycket svårare och 
säkert tagit dubbelt så lång tid.  
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Förkortningar 
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JB  Jordabalken 
Kommissionen Europeiska kommissionen 
PECL  Principles of European Contract Law 
Rådet  Europeiska unionens råd 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund  

Europeiska Unionen (EU) har de senaste åren börjat intressera sig allt mer 
för avtalsrätt och frågan om harmonisering av den europeiska avtalsrätten 
har nu förts upp på dagordningen. Samtidigt som detta sker har en 
regelsamling, Principles of European Contract Law (PECL), som är skriven 
av flera framstående forskare och som bygger på de europeiska ländernas 
avtalsrätt blivit färdigställd och utgiven. Denna regelsamling är enligt 
somliga ”det enda konkreta underlaget för en European Civil Code”1. 
Tillsammans med den tyngd som ligger bakom PECL bidrar det till att göra 
detta verk högintressant för jämförande studier.   
 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i EU:s meddelanden, 
PECL och svensk avtalsrätt bedöma vilka följder olika tänkbara beslut från 
EU kan få rent praktiskt för svensk avtalsrätt, med inriktning mot avtalsslut.  
 
Jag utgår i bedömningen från de meddelanden och andra texter som EU 
offentliggjort fram tills inlämningen av denna uppsats (2003-09-11).  
 

1.2 Metod och material  

Jag har arbetat utifrån sedvanlig juridisk metod, i det att jag utifrån 
meddelanden från EU, svensk lagtext, svensk rättspraxis, det nya europeiska 
regelverket (PECL, som ovan nämnts) och åsikter från doktrinen samt 
diverse kommentarer sökt utröna hur principerna för avtalsslut kan komma 
att utveckla sig i Sverige och EU de kommande åren. Jag har därför arbetat 
för att utreda hur samarbetet just nu ser ut på EU-nivå och hur den svenska 
rätten materiellt skiljer sig från den text som sägs utgöra samlade europeiska 
avtalsrättsliga principer och som kan komma att utgöra grunden till en 
gemensam europeisk avtalslag, om en sådan kommer att stiftas.  
 
Till min hjälp har jag som sagt haft meddelanden från EU, regelverk, lagtext 
och andra verk samt kommentarer till dessa samt viss rättspraxis. Jag har 
även tagit hjälp av artiklar i ämnet för att på ett korrekt sätt utreda hur den 
framtida avtalsrätten kan tänkas se ut, med fokus i samspelet mellan svensk 
avtalsrätt och PECL. Min fokus ligger i första delen närmast på EU:s 
meddelanden och den debatt de har givit upphov till. 

                                                 
1 Torgny Håstad; ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, sida 342. 
Referatet utgjorde en del av materialet inför det 36 Nordiska Juristmötet i Helsingfors 15-
17 augusti 2002 och tas upp utförligare i avsnitt 5.3.3.  
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1.3 Disposition 

I kapitel 2 kommer bakgrunden till de olika regleringarna att tas upp lite 
kort för att kasta ljus över varför regleringarna ser ut som de gör. Därefter 
kommer det i kapitel 3 att berättas om några av de meddelanden från EU 
som gör den fortsatta debatten så intressant och aktuell. I kapitel 4 
behandlas de avtalsrättsliga skillnaderna och likheterna mellan AvtL och 
PECL avseende avtalsslut. Uppdelningen i kapitel 4 är gjord utifrån olika 
delar av avtalsslutet. Detta innebär att de olika bitarna av avtalsslut 
diskuteras en i taget utifrån både svensk avtalsrätt och PECL. Slutligen görs 
i kapitel 5 några utblickar varigenom några åsikter i frågan diskuteras.   

1.4 Avgränsningar 

Vid behandlingen av EU:s ställningstaganden tar jag upp huvuddragen i de 
viktigaste resolutioner och meddelanden som publicerats i frågan sedan 
1989. Tyngdpunkten ligger på de senaste årens meddelanden eftersom det är 
först genom dessa som mer konkreta åtgärder presenterats. När jämförelsen 
mellan svensk avtalsrätt och PECL görs så ligger några särskilda delar av 
avtalsslut i fokus. Det ter sig naturligt att lite mer ingående behandla de 
delar som både vid första och andra anblick verkar erbjuda olika lösningar 
på samma problem beroende på vilket rättsystem som används.  
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2 Bakgrund till de olika 
regleringarna 

2.1 Avtalslagen 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område utfärdades den 11 juni 1915. Anledningen till dess tillkomst var att 
förslaget till lag om köp och byte som avgavs av nya lagberedningen 1894 
innehöll allmänna bestämmelser om slutande av köpeavtal, och högsta 
domstolen hade anmärkningar2 mot detta. Det ansågs från högsta 
domstolens sida att om avtalsbestämmelser skulle införas i svensk rätt, så 
skulle det vara avtalsbestämmelser som inte bara var tillämpliga inom ett 
visst rättsområde utan istället avtalsbestämmelser tillämpliga på avtal i 
allmänhet. Lagstiftningssamarbetet utvecklades senare på 
obligationsrättsområdet mellan Sverige, Norge och Danmark,3 och då togs 
högsta domstolens synpunkter i beaktande.4  
 
Det samnordiska lagstiftningssamarbetet påbörjades redan 1872.5 De 
områden som har omfattats av samarbetet är förutom obligationsrätt även 
handelsrätt och familjerätt. Samarbetet har gett upphov till långt 
harmoniserade äktenskapslagar, lagar rörande avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, växel- och checklagar, 
försäkringsavtalslagar, luftfartslagar samt lufttransportlagar.6   
 
Avtalslagen har genomgått få förändringar sedan tillkomsten. Den första 
förändringen var en redaktionell ändring 19557 och därefter har fler 
ändringar följt, varav ingen egentligen har berört de kapitel som är av störst 
intresse i denna uppsats, nämligen kapitel 1 och 4.8  

                                                 
2 NJA 1901 nr 1 s. 6-9, 20f. 
3 Nordiska juristmöten har arrangerats var tredje år i mer än 100 år. För mer information se 
hemsidan från senaste mötet http://www.congrex.fi/njm2002/indexs.htm. 
4 Almén och Eklund, Lagen om avtal s. 7 (härefter refererad som Kommentaren). Detta 
finns även att läsa i Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område, avgiven den 31 januari 1914 s. 33 (härefter refererad som 
Motiven). 
5 Kai Korte, ”Om nordiskt lagsamarbete”, SvJT 1984 s. 701. 
6 Korte s. 702f. 
7 SFS 1955:231. 
8 Ändringarna har genomförts genom SFS 1970:1006, SFS 1975:246, SFS 1976:185, SFS 
1977:672, SFS 1981:799, SFS 1987:329, SFS 1988:1264 och SFS 1994:1513. 
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2.2 Principles of European Contract Law 

Arbetet med PECL påbörjades 1982 av The Commission on European 
Contract Law (härefter kallad CECL eller Lando-kommissionen).9 Lando-
kommissionen uppkom på initiativ av den danske professorn Ole Lando och 
med stöd av Kommissionen.10 Alltsedan starten har Lando-kommissionen 
bestått av akademiker och praktiserande jurister (för närvarande är professor 
Jan Ramberg från Stockholms universitet en av medlemmarna)11. 
Ledamöterna deltar inte i egenskap av politiska representanter eller 
myndighetspersoner. De har haft som gemensamt mål att sammanställa 
europeiska avtalsrättsliga principer. Detta projekt har fått stöd både av 
Europeiska Unionen (EU) och flera andra organisationer. De två 
huvudsyftena med PECL har alltsedan starten varit att utgöra ett första 
underlag till en del av en gemensam europeisk civilkod samt att kunna 
användas som en del av lex mercatoria rörande europeisk avtalsrätt.12  
 
1995 kom första delen av PECL13 som behandlade fullgörelse, icke-
fullgörelse och ersättning. Några år senare, 1999, kom en ny upplaga av 
PECL där ordningen på artiklarna var ändrad i förhållande till tidigare 
upplaga och där även områdena avtalsslut, avtals ogiltighet, tolkning och 
innehåll samt fullmakt behandlades.14

 
Vid framarbetningen av PECL har inget enskilt rättssystem utgjort 
utgångspunkt. Inte heller har alla europeiska rättssystem haft inflytande vid 
bedömningen av varje specifik fråga. Förutom de europeiska systemen har 
hänsyn tagits till bland annat det amerikanska rättsystemet (den 
amerikanska Uniform Commercial Code), Unidroit Principles15, Uncitral 
Model Law on Arbitration 16 samt 1980 års FN-konvention om 
internationella köp (CISG). Lando-kommissionen har arbetat för att 
framställa de artiklar som man ansåg bäst motsvara de ekonomiska och 
                                                 
9 Lando, Ole; Some Features of the Law of Contract in the Third Millennium fotnot 1. 
Texten bygger huvudsakligen på en installationsföreläsning i “Common Principles of 
European Contract Law” som Ole Lando gav vid Erasmus University of Rotterdam i 
november 1995, men är uppdaterad efter 1995. Texten finns tillgänglig på 
http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/literature/lando01.htm
10 Håstad, s. 342.  
11 http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/members.htm
12 Lando s. 364 och 367.   
13 Lando och Beale (editors); Principles of European Contract Law, Part 1. Performance, 
Non-performance and Remedies, M. Nijhoff Cop. Dordrecht 1995. (Refereras inte till i 
fortsättningen.) 
14 Lando och Beale (editors); Principles of European Contract Law: Parts I and II: 
Combined and Revised, Prepared by The Commission on European Contract Law, Kluwer 
Law International, The Hague 2000. Refereras som “Lando och Beale” fortsättningsvis. 
15 Unidroit Principles of International Commercial Contracts är ett regelverk om 
internationell avtalsrätt som speglar sedvanerätten. Det ges ut av International Institute for 
the Unification of Private Law (som förkortas Unidroit). Det finns en länk till Unidroit 
Principles från deras hemsida http://www.unidroit.org/default.htm. 
16 Uncitral Model Law on Arbitration är ett regelverk om skiljemannarätt utgivet av United 
Nations Commission on International Trade Law. Det finns på deras hemsida 
http://www.uncitral.org/en-index.htm. 
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sociala förutsättningarna i Europa, och några av artiklarna baseras på idéer 
som ännu inte finns nedskrivna i form av regler i något rättssystem.17   

                                                 
17 Lando s. 364. 
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3 Diskussionen inom EU 

3.1 Inledning 

Diskussionen om harmonisering av medlemsstaternas civilrätt inom EU tog 
fart under slutet av 1980-talet och har fortsatt sedan dess. I perioder har 
arbetet varit mer eller mindre vilande. De senaste åren har diskussionen 
emellertid intensifierats och samarbetet är på väg in i en mer konkret fas, 
där den materiella lagen kommer att belysas mer än tidigare. Grunden för 
detta har varit ett förberedande arbete byggt av EU-institutioner, 
medlemsstatsinstitutioner och andra intressenter inom EU. Arbetet belyses 
här för att visa att det verkligen finns en solid bas för diskussionen. 
Harmoniseringstanken är ingen nyhet och oavsett åt vilket håll utvecklingen 
går så är det viktigt att uppmärksamma initiativen.  

3.2 Europaparlamentets resolutioner från 1989 
och 1994 

Europaparlamentets resolutioner18 från 1989 och 1994 behandlade 
påbörjande av harmonisering av medlemsstaternas civilrätt. Man ville 
genom dessa resolutioner säkerställa moraliskt och materiellt stöd till 
studier i komparativ rätt inom gemenskapen, för att på så sätt främja 
ömsesidig förståelse av de olika gällande rättssystemen inom gemenskapen 
och assistera med enandet.19 Europaparlamentet anhöll om att nödvändigt 
förarbete för att skapa en gemensam europeisk civilkod skulle påbörjas och 
att medlemsstaterna skulle inbjudas att uttrycka sina önskemål om att vara 
eller inte vara involverade i det fortsatta arbetet med nämnda civilkod.  
 
Resolutionen från 1994 kan kanske ses som en påminnelse om att 
Europaparlamentet inte var berett att släppa frågan från sin dagordning utan 
ville att finansieringen skulle fortsätta. Europaparlamentet påpekade att 
gradvis harmonisering av särskilda delar av civilrätten var nödvändigt för 
den inre marknadens funktion.20 Man efterfrågade dessutom kommissionens 
påbörjande av undersökningar rörande skapandet av en gemensam 
europeisk civilkod, och påpekade att man ansåg att Lando-kommissionen 
även fortsättningsvis skulle åtnjuta stöd i sitt arbete med att harmonisera 
avtalsrätten.21  
 

                                                 
18 O.J.E.C. 1989 C 158/400 och O.J.E.C. 1994 C 205/518. 
19 O.J.E.C. 1989 C 158/400 punkt G.  
20 O.J.E.C. 1994 C 205/518 punkt B-D. 
21 O.J.E.C. 1994 C 205/518 punkt 1 och 4. 
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3.3 Meddelande KOM (2001) 398  

3.3.1 Meddelandets syften  

Meddelandet KOM (2001) 39822 från kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet om europeisk avtalsrätt kom den 11 juli 2001 och kan 
sägas vara ett svar på Europaparlamentets ovan omskrivna resolutioner. 
Syftet med meddelandet var att bredda debatten om europeisk avtalsrätt och 
att i debatten involvera Europaparlamentet, rådet och intressenter såsom 
verksamma jurister, näringsliv, offentliga förvaltningar, akademiker och 
konsumentgrupper, för att sedan kunna samla in information rörande 
behovet och vidden av EG-åtgärder på avtalsrättens område.23 
Kommissionen valde att koncentrera debatten på frågorna om vilka problem 
som kunde tänkas uppstå genom olikheter i nationell avtalsrätt samt vilka 
valmöjligheter som fanns för kommande avtalsrätt inom EU. Meningen var 
att debatten skulle kunna hjälpa kommissionen att föreslå lämpliga åtgärder 
och fastställa EU:s framtida politik på området.24   
 
Eftersom all handel kan sägas regleras genom olika former av avtal så kan 
olikheter i medlemsstaternas respektive avtalsrättssystem eventuellt ha till 
följd att den inre marknaden direkt eller indirekt förhindras att fungera väl, 
vilket gör att EU kan behöva genomföra åtgärder för att rörligheten på den 
inre marknaden skall kunna förbättras.25  
 
Kommissionen påpekade att det, beroende på vidden av de problem som 
eventuellt skulle framkomma vid diskussionen, finns begränsningar i deras 
och övriga EU-institutioners behörighet att ingripa på området, främst i 
form av proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna.26 EU:s behörighet 
att lagstifta på avtalsrättens område har diskuterats av flera intressenter,27 
men den frågan kommer inte att undersökas närmare här. 

                                                 
22 http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2001/com2001_0398sv01.pdf
23 KOM (2001) 398 s. 2 och p. 10-11 på s. 6. 
24 KOM (2001) 398 p. 15 s. 7. 
25 KOM (2001) 398 p. 23-24 och 26 s. 8 
26 KOM (2001) 398 p. 41-42 s. 11. Vad som menas med proportionalitetsprincipen och 
subsidiaritetsprincipen framgår av artikel 5 i EG-fördraget; proportionalitetsprincipen 
innebär att gemenskapen inte skall vidta någon åtgärd som går utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå målen i EG-fördraget, medan subsidiaritetsprincipen innebär att 
gemenskapen, på de områden där den inte är ensam behörig, skall vidta en åtgärd endast 
om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna. 
27 Se exempelvis Lando s. 365 och ”Ett bidrag från The Study Group on a European Civil 
Code” på 
http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/documents/contrib/acad/0022_r_sv.pdf  
samt KOM (2000)  772 http://europa.eu.int/eur-
lex/sv/com/rpt/2000/com2000_0772sv01.pdf. 
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3.3.2 Alternativa lösningar 

För det fall att områdesvis reglering inte skulle räcka så presenterades fyra 
olika tillvägagångssätt för att få bukt med problemen. Dessa olika alternativ 
sågs inte som uttömmande och kombinationer av alternativen ansågs kunna 
genomföras. Förutom de olika alternativen diskuterades kort att det även 
kunde vara möjligt att förhandla fram ett internationellt avtal på 
avtalsrättens område, något som dock ansågs gå utöver ett EU-initiativ och 
därför lämnades därhän tills vidare. De fyra alternativen var I) inga 
gemenskapsåtgärder, II) främja en utveckling mot gemensamma 
avtalsrättsliga principer som leder till ökad konvergens av medlemsstaternas 
lagstiftning, III) förbättra kvaliteten på befintlig lagstiftning samt IV) anta 
ny heltäckande lagstiftning på EG-nivå.28

3.3.2.1 Inga gemenskapsåtgärder 
Alternativet att undvika gemenskapsåtgärder bygger på teorin att marknaden 
kommer att finna lösningarna på de problem som den själv givit upphov till 
eftersom sociala värderingar, allmän opinion och inte minst påtryckningar 
från intresseorganisationer kommer att påverka marknaden. Både 
medlemsstater och deras offentliga myndigheter samt yrkesorganisationer 
och andra ekonomiska operatörer kan på olika sätt stimulera 
gränsöverskridande transaktioner så att fördelarna med sådana transaktioner 
uppväger riskerna. Förutsättningarna för att detta skall fungera är att 
avtalsparterna kan göra rättvisa lagval och få tillgång till korrekt och 
heltäckande information om andra EU-länders rättssystem. Det är också ett 
måste att tvistlösningssystemen är ekonomiskt hållbara för båda parterna 
och att de kan förlita sig på rättvisa utslag.29

3.3.2.2 Främja en utveckling mot gemensamma avtalsrättsliga 
principer som leder till ökad konvergens av medlemsstaternas 
lagstiftning 
Detta alternativ bygger på samarbete. Kommissionen skulle, tillsammans 
med akademiker och jurister av olika slag, kunna stödja komparativa 
rättsutredningar med syfte att ta fram gemensamma principer inom delar av 
EU-ländernas respektive avtalsrättsliga system. Det arbete som redan gjorts 
skulle kunna vidareutvecklas med hjälp av internationella akademiska 
forum. Institutionernas roll skulle då kunna vara som samordnare av 
insamlade fakta och studier.30  
 
Detta samarbete skulle kunna utmynna i allt från gemensamma principer till 
riktlinjer eller uppförandekoder för olika typer av avtal. Principerna kunde 
vara användbara både för skiljedomare och nationella domstolar, särskilt 
rörande gränsöverskridande avtal, och dessutom för parterna själva vid 
avtalets upprättande och fullgörande. Dessa principer skulle då få tyngd 
genom att alla avtalsrättsliga system skulle tillämpa samma principer och 
principerna kunde då också utöka förståelsen för de andra rättssystemen 

                                                 
28 KOM (2001) 398 p. 46-48 s. 13. 
29 KOM (2001) 398 p. 49-51 s. 13f. 
30 KOM (2001) 398 p. 52 s. 14. 
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inom EU. Även vid antagande av ny lagstiftning eller ändringar av befintlig, 
inom medlemsstaterna eller på EU-nivå, så skulle riktlinjerna kunna följas. 
Om detta arbete fungerar som avsett och tillämpningen av de gemensamma 
principerna skulle ske kontinuerligt under en längre tid och samtliga EU-
länder uppnår enighet, så skulle en gemensam sedvanerätt kunna växa fram. 
En förutsättning är att principerna är tillgängliga för alla berörda i 
medlemsstaterna, så att de kan ta hänsyn till dem och tillämpa dem om de så 
vill, eftersom de tillämpas på frivillig basis. Det krävs även att alla legitima 
krav som kan ställas på principernas utformning är uppfyllda.31  
 
Standardavtal utarbetade för hela EU-området, för olika verksamheter, 
skulle kunna vara en annan lösning. Det finns redan många olika 
standardavtal i omlopp i de olika medlemsstaterna, men de skiljer sig ofta åt 
i utformningen land för land. EU-godkända internationella standardavtal 
som kommissionen och medlemsstaterna utarbetar gemensamt skulle nog 
accepteras lättare av båda parterna vid internationella avtal, än den andra 
partens nationella standardavtal.32

3.3.2.3 Förbättra kvaliteten på befintlig lagstiftning 
När det gäller detta alternativ så pågår redan insatser med att förenkla 
bestämmelser för att förbättra insyn och tydlighet, och kommissionen har 
för avsikt att fortsätta att bygga på detta arbete med konsolidering, 
kodifiering och omarbetande av de instrument som redan finns. Terminologi 
och systematik behöver också förbättras, liksom samstämmigheten mellan 
olika instrument. Många direktiv har begränsade tillämpningsområden; 
dessa skulle kunna utvidgas till att även avse liknande transaktioner så att 
uppdelningen mellan olika typer av transaktioner och verksamheter blir 
bättre.33   

3.3.2.4 Anta ny heltäckande lagstiftning på EG-nivå 
Förslaget att anta en övergripande rättsakt på avtalsrättsområdet omfattar 
flera möjliga typer av instrument och dessutom frågan om instrumentet skall 
vara bindande eller inte. Används formen av ett direktiv så lämnas 
medlemsstaterna frihet att genomföra lagstiftningen på det sätt som bäst 
passar deras respektive förutsättningar, vilket i sin tur kan leda till sådana 
skillnader medlemsstater emellan att den inre marknaden ändå hindras att 
fungera som avsett. Väljs istället en förordning så minskar 
medlemsstaternas frihet, till fördel för marknadsaktörerna som kan se fram 
mot mer tydlighet och förutsebarhet. Även formen av en rekommendation 
kan väljas, under förutsättning att modellen blir helt valfri.34   

                                                 
31 KOM (2001) 398 p. 54-55 s. 14f. 
32 KOM (2001) 398 p. 56 s. 15.  
33 KOM (2001) 398 p. 57-60 s. 15f. 
34 KOM (2001) 398 p. 61-65 s. 17. 
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3.4 Resolution O.J.E.C. 2002 C 140E/538 

Europaparlamentets resolution O.J.E.C. 2002 C 140E/538 om tillnärmning 
av medlemsstaternas privaträtt35 behandlade i huvudsak avtalsrätten och 
togs fram bland annat med anledning av meddelandet om europeisk 
avtalsrätt (KOM (2001) 398). Man betonade behovet av att harmonisera 
avtalsrätten i medlemsstaterna i den mån ömsesidiga erkännanden av de 
nationella bestämmelserna inte sker, och skillnaden mellan bestämmelserna 
gör att den inre marknaden inte har den fria rörlighet som den är avsedd att 
ha.36  
 
Europaparlamentet konstaterade att lösningen till problemen rörande 
frågorna om avtalsslut, avtalets genomförande och dess avslut kräver en 
samtidig lösning på frågorna om allmänna formella bestämmelser, 
ansvarsfrågor som ligger utanför kontrakt, bestämmelser om otillbörlig vinst 
och sakrätt, för att problemet ska kunna lösas överhuvudtaget.37 
Kommissionen uppmanades att lägga fram en handlingsplan omfattande 
flera olika åtgärder. Bland annat skall det till slutet av 2004 på de olika 
gemenskapsspråken upprättas en databas över nationell lagstiftning och 
rättspraxis på avtalsrättsområdet, för att förbättra möjligheterna för 
jämförande forskning och med syfte att ta fram gemensamma rättsliga 
begrepp, lösningar och terminologi för medlemsstaterna. Dessa 
gemensamma formler skulle enligt Europaparlamentet kunna tillämpas 
frivilligt såsom i alternativ 2 i kommissionens meddelande KOM (2001) 
398 på bland annat allmän avtalsrätt och köprätt.38  
 
Europaparlamentet ansåg även att exempelvis Lando-kommissionen, Study 
Group on a European Civil Code39 samt nationella juristorganisationer och 
lagreformsorgan i medlemsstaterna tillsammans med akademiska organ och 
intresserade parter borde kunna bistå kommissionen med vetenskaplig 
rådgivning under handlingsplanens löptid.40

3.5 Handlingsplan KOM (2003) 68 

Handlingsplanen KOM (2003) 6841 utgör kommissionens svar på 
Europaparlamentets resolution. Planen innehåller förslag på hur arbetet med 
europeisk avtalsrätt ska fortlöpa och innebär ställningstaganden rörande de 
fyra olika tillvägagångssätt som togs upp i avsnitt 3.3.2.1-3.3.2.4. 

                                                 
35 Finns på http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/sv/oj/dat/2002/ce140/ce14020020613sv05380542.pdf. 
36 O.J.E.C. 2002 C 140E/538 punkt 10. 
37 O.J.E.C. 2002 C 140E/538 punkt 13. 
38 O.J.E.C. 2002 C 140E/538 punkt 14a. 
39 Mer om dem i avsnitt 5.2. 
40 O.J.E.C. 2002 C 140E/538 punkt 16. 
41 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, En mer samordnad 
europeisk avtalsrätt, En handlingsplan, OJEC C 63, 15.3.2003, s. 1, KOM (2003) 68, på 
http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2003/com2003_0068sv01.pdf eller på  
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2003/c_063/c_06320030315sv00010044.pdf. 
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Handlingsplanen har också en bilaga med en sammanställning över 
reaktioner42 på meddelandet om europeisk avtalsrätt (KOM (2001) 398) 
uppställd utifrån de fyra alternativen och indelad bransch för bransch. 
Näringslivet, praktiserande jurister och akademiker som meddelat sina 
åsikter har också fått komma till tals, liksom medlemsstaternas regeringar. 
Både problem och möjliga lösningar har tagits upp.43  

3.5.1 Identifierade problem 

Flera statliga organ anser att olikheter i avtalsrätten har betydelse för den 
inre marknaden och att problem antingen finns eller kan uppstå, men det är 
endast ett fåtal som omnämner specifika problem.44 Bland svaren från 
näringslivet skiljer sig uppfattningarna åt. Några av bidragsgivarna från 
tillverkningsindustrin anser att olikheterna i den nationella lagstiftningen 
inte utgör något betydande hinder för gränsöverskridande transaktioner 
eftersom CISG, befintlig EG-rätt och internationell privaträtt oftast kan lösa 
problemen. Däremot anser en del företagsorganisationer att skillnaderna i 
nationell rätt medför rättsosäkerhet och snedvridning av konkurrensen 
eftersom kostnaderna för att hålla sig informerad om rättsläget blir högre.  
 
Nästan alla bidragsgivare som arbetar med finansiella tjänster uppger att de 
vid gränsöverskridande handel har problem som oftast beror på att olika 
krav ställs på avtalens utformning, att fastställande av 
avtalsbindningstidpunkten skiljer sig åt och att olika skyddsnivåer existerar i 
konsumentlagstiftningen inom gemenskapen (vilket beror på 
minimiharmonisering). Övriga näringslivsorganisationer nämner faktorer 
som osäkerhet rörande lagreglers indisposivitet, bestämmelser om avtals 
upprättande samt omöjligheten att använda enhetliga standardavtal som 
särskilt problematiska för små och medelstora företag på grund av de 
enorma transaktionskostnader detta medför.45 Konsumentorganisationerna å 
sin sida anser också att skillnaderna i nationell avtalsrätt skapar stor 
osäkerhet hos konsumenterna eftersom de har svårt att få tag på information 
om tillämplig lag, vilket gör att transaktionskostnaderna ökar och även helt 
och hållet kan avskräcka från handel över gränserna.46  
 
Bland praktiskt verksamma jurister är åsikterna delade. Några bidragsgivare 
från Storbritannien anser inte att rättssystemens respektive regleringar av 
avtal utgör ett problem på den inre marknaden eftersom de olika systemen 
oftast anses ge liknande resultat. En del bidragsgivare hänvisar till USA där 
Uniform Commercial Code utgör modell för obligationsrätten, i brist på ett 
gemensamt enhetligt system för samtliga stater. Andra praktiskt verksamma 
jurister säger sig inse att konsumenter samt små och medelstora företag kan 

                                                 
42 Utförligare reaktioner på meddelandet finns på 
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/commen
ts/index_en.htm. 
43 KOM (2003) 68 p. 1 s. 19. 
44 KOM (2003) 68 p. 3.1.1 s. 21f. 
45 KOM (2003) 68 p. 3.1.2 s. 22f. 
46 KOM (2003) 68 p. 3.1.3 s. 23. 
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ha större problem än exempelvis större marknadsaktörer, eftersom de inte 
har egna anställda jurister och kostnaden för expertutlåtanden dessutom kan 
överstiga det tvistiga beloppet. De uppger att de dock inte kan utesluta att 
kostnaderna för juridisk rådgivning avseende en ny lag kan vara högre än 
för juridisk rådgivning avseende nuvarande olika rättssystem.47  
 
De akademiskt verksamma juristerna hävdar att mångfalden av lagar 
faktiskt ger upphov till problem och att den internationella privaträtten inte 
erbjuder någon tillfredsställande lösning på de problem som uppstår.48 
Likaså hävdas att systemet i USA kanske inte är något att eftersträva, 
åtminstone för de flesta, eftersom det har fått till följd att genomsnittet för 
juristarvoden är ungefär åtta gånger högre än i Europa.49 Tilläggas kan 
också att USA förmodligen är det industriland som har högst andel jurister 
per invånare i världen.50  

3.5.2 Förslag I 

Generellt sett är bidragsgivarna från medlemsstaternas regeringar negativa 
till detta alternativ, som innebär att inga gemenskapsåtgärder skall vidtas. 
Storbritanniens regering anser dock att det är möjligt för marknaden att lösa 
eventuella problem själv.51 Bland svaren från näringslivet finns det exempel 
längs med hela skalan; några anser att marknaden i största möjliga 
utsträckning borde få reglera sig själv medan andra ser förslaget som 
orealistiskt och förkastar det.52 Bland konsumentorganisationerna och de 
praktiskt verksamma juristerna råder mer eller mindre enighet om att det 
inte går att överlåta avtalsrätten till marknaden eftersom skyddet för den 
svagare parten kräver lagstiftning.53 Även de akademiskt verksamma 
juristerna motsätter sig förslag 1 och motiverar det med att ”praktisk 
erfarenhet” kan visa på hur inadekvat det synsättet är.54  

3.5.3 Förslag II 

Alternativ II går ut på att främja en utveckling mot gemensamma 
avtalsrättsliga principer som leder till ökad konvergens av medlemsstaternas 
lagstiftning.  Detta alternativ röner ett brett stöd från regeringarnas 
bidragsgivare, men många anser att alternativet varken enskilt eller 
tillsammans med alternativ III eller IV är tillräckligt.55 Även näringslivet 
ställer sig positivt till formulerandet av europeiska avtalsrättsprinciper, som 
skulle kunna utgöra modell för näringslivets avtal.56 

                                                 
47 KOM (2003) 68 p. 3.1.4 s. 23f. 
48 Den svenska översättningen av meddelandet har felaktigt satt in ett ”inte” (avseende 
uppkomsten av problem) som inte har någon motsvarighet i den engelska översättningen. 
49 KOM (2003) 68 p. 3.1.5 s. 24f. 
50 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik, Falköping 1996 s. 158. 
51 KOM (2003) 68 p. 4.1.1 s. 26. 
52 KOM (2003) 68 p. 4.1.2 s. 26f. 
53 KOM (2003) 68 p. 4.1.3-4.1.4 s. 27. 
54 KOM (2003) 68 p. 4.1.5 s. 27. 
55 KOM (2003) 68 p. 4.2.1 s. 27. 
56 KOM (2003) 68 p. 4.2.2 s. 28. 
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Konsumentorganisationerna anser däremot att frivilliga riktlinjer inte bara är 
otillräckliga utan kanske till och med olämpliga för konsumentområdet, med 
tanke på att konsumenträtten till största delen består av indispositiva 
regler.57  
 
Bland praktiskt verksamma jurister är åsikterna blandade. Medan några 
anser att komparativa studier i avtalsrätt behövs inför varje typ av initiativ 
och att utarbetande av principer som skall utgöra riktlinjer för domare och 
lagstiftare med tiden kan utvecklas till en modellag, så är några oroade över 
att icke-bindande instrument endast är av intresse för akademiker, inte för 
marknaden.58 De akademiskt verksamma juristerna ger sitt fulla stöd åt 
alternativ II och några anser det viktigt att utarbeta principer som förarbete 
till alternativ IV. Ytterligare några anser att alternativ II inte är tillräckligt 
för att lösa problemen. De källor som nämns som användbara för att få fram 
principerna omfattar bland annat ekonomisk analys, gemenskapens 
regelverk, nationella lagregler samt Lando-kommissionens och Pavia-
gruppens59 studier.60    

3.5.4 Förslag III 

Generellt sett ställer medlemsstaternas regeringar sig positiva till alternativ 
III, att förbättra kvaliteten på befintlig lagstiftning. De italienska, 
portugisiska och polska regeringarna anser att alternativet kan vara ett steg 
på vägen mot alternativ IV.61 Bidragsgivare från näringslivet är i allmänhet 
positiva till alternativ III.62 Konsumentorganisationerna anser att EU:s 
konsumentskyddslagstiftning bör förbättras så att tillämpningens räckvidd 
blir klarare och de olika begreppen harmoniseras.63 Nästan alla bidrag som 
kommit in från de praktiskt verksamma juristerna stöder alternativ III men 
en del anser att den nämnda omarbetningen inte är tillräcklig för att ersätta 
nationell indispositiv rätt eller göra den obehövlig.64 Förbättring av gällande 
gemenskapslagstiftning vinner mycket stöd bland de akademiskt verksamma 
juristerna, särskilt som terminologin anses som vag och rörig. Majoriteten 
anser emellertid att detta alternativ inte kan lösa de problem som finns inom 
europeisk avtalsrätt, även om det möjligen på kort sikt kan underlätta 
handeln.65  

                                                 
57 KOM (2003) 68 p. 4.2.3 s. 28. 
58 KOM (2003) 68 p. 4.2.4 s. 28. 
59 Pavia-gruppen är en sammanslutning liknande Lando-kommissionen 
60 KOM (2003) 68 p. 4.2.5 s. 28. 
61 KOM (2003) 68 p. 4.3.1 s. 29. I den svenska översättningen pekas istället alternativ II ut 
här men eftersom den engelska översättningen pekar ut alternativ III och det enligt 
överskriften i meddelandet är alternativ III som skall diskuteras så håller jag på alternativ 
III som rätt diskussionsämne här. 
62 KOM (2003) 68 p. 4.3.2 s. 29. 
63 KOM (2003) 68 p. 4.3.3 s. 29f. 
64 KOM (2003) 68 p. 4.3.4 s. 30. 
65 KOM (2003) 68 p. 4.3.5 s. 30. 
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3.5.5 Förslag IV 

Det är stor spridning bland regeringarnas åsikter om alternativ IV, att anta 
ny heltäckande lagstiftning på EG-nivå. Den italienska regeringen tycker att 
övergripande harmonisering är bra på särskilda områden såsom 
konsumentavtalsrätt. Den anser även att indispositiva bestämmelser bör 
kombineras med dispositiva och att det bör vara möjligt för parterna till 
avtalet att välja en annan tillämplig lag, vilket kallas opt-out-reglering66. 
Portugals regering anser att alternativ IV inte är ett realistiskt kortsiktigt mål 
utan bättre som följd efter alternativ II. Alternativ IV bör vara opt-out och 
bestämmelserna bör vara indispositiva bara i särskilda fall.  
 
Den österrikiska regeringen anser också att alternativ IV är ett långsiktigt 
alternativ, och att det kommer att bli en svår uppgift. Den österrikiska 
regeringen anser, till skillnad från de italienska och portugisiska 
regeringarna, att det bör vara en opt-in. De tyska delstaterna anser att 
alternativ IV är lämpligt på lång eller medellång sikt, om behovet finns. 
Emellertid tycker de att EU för närvarande inte har någon rättslig grund för 
att vidta dessa åtgärder utan att behörighetsfrågan bör tas upp vid 
regeringskonferensen 2004. Frågan om behörighet togs även upp av de 
polska och österrikiska regeringarna.67 Den här nämnda behörighetsfrågan 
har diskuterats av flera intressenter68 i olika forum och rör huvudsakligen 
frågan om EU över huvud taget har behörighet att lagstifta med bindande 
verkan på civilrättens område. Europaparlamentet har påpekat för 
kommissionen att stöd för EU:s behörighet finns i artikel 9569 och att det är 
denna artikel som skall utgöra grund för det fortsatta arbetet. 
Behörighetsfrågan kan dock ännu inte anses helt löst. 
 
Den franska regeringen motsätter sig en europeisk avtalsrätt som skulle 
ersätta de nationella lagarna. Den danska regeringen befarar att det kommer 
att bli ett omfattande projekt att stifta en lag som den som nu är i fråga och 
önskar tydliga bevis på att olikartade nationella regler verkligen hindrar 
utvecklandet av den inre marknaden på ett sådant sätt att 

                                                 
66 Med opt-out menas att det är möjligt att välja en annan lag, medan en opt-in-lag är en lag 
som kan väljas till. Skillnaden mellan de båda är således att en opt-out styr avtalet så länge 
inget annat överenskommits, medan en opt-in endast styr om parterna uttryckligt valt den. 
CISG är ett exempel på opt-out medan PECL för närvarande är ett exempel på opt-in, i alla 
fall vid internationell handel. Vid denna diskussion avses lagbestämmelserna avtalsparterna 
emellan, inte bestämmelser medlemsstaterna emellan. 
67 KOM (2003) 68 p. 4.4.1 s. 30. 
68 Se exempelvis Håstad s. 356-358. 
69 O.J.E.C 2002 C 140E/538 p. 18, finns på http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/sv/oj/dat/2002/ce140/ce14020020613sv05380542.pdf. Artikel 95 innebär i korthet 
att Rådet har rätt att besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar 
och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden 
och få den att fungera (i enlighet med artikel 14 om den inre marknadens fria rörlighet för 
varor, personer, tjänster och kapital), med avvikelse för de gränser som artikel 94 sätter upp 
avseende tillnärmning av lagstiftning. Artikel 94 föreskriver att Rådet skall utfärda direktiv 
om tillnämning av sådana lagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt (min 
kursivering) inverkar på den gemensamma marknadens upprättande eller funktion.  
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proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen motiverar 
ifrågavarande bestämmelser. Man ställer sig positiv till utarbetandet av en 
rekommendation eller en förordning av opt-in-typ med bestämmelser 
rörande avtal. Storbritanniens regering är emot alternativ IV oavsett vilken 
form det får och man tror att det kommer att strida mot 
subsidiaritetsprincipen om EU utfärdar sådan lagstiftning.70  
 
Näringslivet är splittrat i frågan. Medan tillverkningsindustrin och 
mediasektorn i stort sett förkastar alternativ IV så har sektorn för finansiella 
tjänster flera bidragsgivare som ser alternativ IV som en lämplig lösning på 
lång sikt. Bland andra näringslivssektorer finns det visst stöd för lagstiftning 
på de områden där problem har konstaterats, men då i form av en opt-out-
lösning.71 Även konsumentorganisationerna är splittrade i frågan.72 Av de 
praktiskt verksamma juristerna förkastar en dryg femtedel alternativ IV helt 
och hållet, medan flera tycker att den bästa lösningen på problemet är en 
enhetlig och heltäckande europeisk civillag. Även om det saknas en allmän 
åsikt om hur denna skall genomföras så verkar det finnas en tendens för ett 
opt-in-system. Brittiska praktiskt verksamma jurister anser att en bindande 
lagstiftning kan minska betydelsen av brittisk common law-export i hela 
världen (”som ger avtalsslutande parter över hela världen större 
rättssäkerhet än vad rättssystemet i den civilrättsliga traditionen gör”73) och 
att det med hänsyn till detta skulle vara oproportionerligt att påtvinga 
britterna bindande lagstiftning på avtalsrättens område.74

 
Trots att de flesta av de akademiskt verksamma juristerna är positiva till 
alternativ IV, så ser de alternativet som ett långsiktigt eller mycket 
långsiktigt alternativ. I denna grupp finns även direkt motstånd mot 
alternativet. Huruvida den europeiska avtalsrätten får framgång eller inte 
beror mycket på dess kvalitet rent materiellt, och då främst på om 
bestämmelserna är enkla, klara, tillgängliga, praktiska och begripliga. Det är 
även viktigt att de sociala och ekonomiska aspekterna bakom 
bestämmelserna beaktas. Lagstiftning genom förordningar (direkt bindande 
instrument) föredras eftersom detta är det enda sättet att undvika osäkerhet; 
för att den inre marknaden skall kunna fungera krävs att rättsreglerna, och 
inte bara principerna, är harmoniserade.75  

3.5.6 Kommissionens slutsatser och förslag 

3.5.6.1 Konsekvenser för den inre marknaden 
Kommissionen har, av inlämnade bidrag, dragit slutsatsen att flera av de 
hinder som diskuterats har konsekvenser för den inre marknaden. Ett 
                                                 
70 KOM (2003) 68 p. 4.4.1 s. 31. 
71 KOM (2003) 68 p. 4.4.2 s. 31. 
72 KOM (2003) 68 p. 4.4.3 s. 31. 
73 Citat från KOM (2003) 68 p. 4.4.4 stycke 1 s. 32. Med civilrättslig tradition, som det 
skrivs i den svenska översättningen av meddelandet, avses troligtvis egentligen inte alls 
civilrättslig tradition utan snarare civil law-tradition.  
74 KOM (2003) 68 p. 4.4.4 s. 32. 
75 KOM (2003) 68 p. 4.4.5 s. 32. 
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problem är att det i praktiken inte händer så ofta att dispositiva 
bestämmelser rörande avtalsslut, avtals ogiltighet, icke-fullgörelse eller 
felaktig fullgörelse samt följderna av detta ersätts med förhandlade 
klausuler, eftersom det inte lönar sig med hänsyn till de 
transaktionskostnader det skulle medföra. Därför blir de dispositiva reglerna 
istället mer som indispositiva regler i praktiken.76 Detta gör att olikheter i de 
grundläggande avtalsrättsliga reglerna medlemsstaterna emellan höjer 
transaktionskostnaderna och skapar problem.77 Även skillnader gällande 
standardavtalsinkorporering försvårar handeln, liksom skillnader rörande 
vilka klausuler som tillåts eller som är praxis i standardavtal.78  

3.5.6.2 Förslag om tillvägagångssätt för att lösa problemen 
Kommissionen har tagit fasta på de reaktioner som skickats in och föreslår 
en kombination av åtgärder. En av åtgärderna går ut på att förbättra 
kvaliteten på gemenskapens avtalsrättsregelverk. En slutsats som dragits 
efter samrådet är att den sektorsspecifika reglering som EU använt sig av 
går bra att fortsätta med. Det huvudsakliga problemet med denna typ av 
reglering har fram tills nu varit bristen på samstämmighet i de olika 
regleringarna avseende bland annat lydelse (terminologi och definitioner), 
genomförande och tillämpning.79 Arbetet med att komma tillrätta med detta 
problem och förbättra lagstiftningen har redan påbörjats och kommer att 
fortskrida. För att underlätta detta arbete i första hand, så kommer en 
gemensam referensram att utarbetas. Arbetet kommer att gå ut på att 
fastställa gemensam terminologi och gemensamma principer inom 
europeisk avtalsrätt. Ett annat viktigt syfte med den gemensamma 
referensramen är att den skall kunna användas som referensram för 
nationella lagstiftande församlingar inom EU, men en förutsättning för att 
detta skall ske är att referensramen accepteras av de ekonomiska aktörerna 
som en modell för europeisk avtalsrätt. Om referensramen accepteras kan, 
på längre sikt, de olika medlemsstaternas skillnader gällande 
avtalsrättsregleringar jämnas ut.80  
 
Målen med den gemensamma referensramen är egentligen tre; för det första 
skall den utgöra utgångspunkt för revidering av det befintliga regelverket, 
för det andra skall den utgöra ett instrument för harmonisering av 
medlemsstaternas avtalsrätt och för det tredje skall den utgöra grund för 
kommissionens diskussioner om ett avtalsrättsligt instrument (exempelvis 
frivilligt och icke-sektorsspecifikt). Forskningen som skall utmynna i den 
gemensamma referensramen skall i huvudsak inriktas på avtalsrätt och då på 
allmänna bestämmelser såsom om olika avtalstyper, avtalsslut, 
avtalstolkning, avtals ogiltighet, fullgörelse, icke-fullgörelse och ersättning, 
kreditsäkerhet avseende lös egendom samt obehörig vinst.81  
 

                                                 
76 KOM (2003) 68 p. 32-33 s. 7. 
77 KOM (2003) 68 p. 34 s. 7-8. 
78 KOM (2003) 68 p. 36, 38 och 39 s. 8. 
79 KOM (2003) 68 p. 55-56 s. 10. 
80 KOM (2003) 68 p. 59-60 s. 11. 
81 KOM (2003) 68 p. 61-64 s. 11f. 
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De huvudsakliga källorna till denna forskning bör vara de nationella 
rättssystemen, nationell domstolspraxis, fastställd avtalspraxis, befintliga 
regelverk och internationella instrument, framförallt CISG. Resultatet av 
forskningsverksamheten bör vara en bedömning av vilka ekonomiska 
konsekvenser som uppstår för de ekonomiska aktörerna såsom konsumenter, 
återförsäljare, industrier och jurister. För att säkerställa att dessa aktörers 
behov blir tillgodosedda genom den gemensamma referensramen så 
kommer kommissionen att genomföra samråd med dem när utkastet till den 
gemensamma referensramen är klart.82 Forskningsarbetet som redan pågår 
på området kommer att tillvaratas så att dessa ansträngningar inte behöver 
göras om på nytt. Den nya forskningen som planeras behöver därför inte 
koncentreras på de områden som det redan forskats kring utan kan fokuseras 
på att utvidga forskningsområdena och se till närliggande områden.83  
 
En annan av åtgärderna kommissionen föreslår är att främja utarbetandet av 
standardavtalsklausuler på EU-nivå. Standardavtal formuleras oftast 
antingen av den ena parten eller av en grupp eller organisation som den ena 
parten tillhör. Vid transnationella avtal är förutsättningarna oftast 
annorlunda jämfört med vid nationella avtal vilket gör att nationellt 
utarbetade standardavtal sällan lämpar sig för internationella förhållanden. 
För att underlätta handeln på den inre marknaden vill kommissionen därför 
verka för utarbetandet av formuleringar och klausuler som skall kunna 
användas i internationellt anpassade standardavtal, genom att dels underlätta 
utbytet av information angående de initiativ som finns, dels erbjuda 
riktlinjer om hur formuleringarna och klausulerna skall användas. 
Informationsutbytet är tänkt att ske genom en webbplats som kommissionen 
tänker skapa. På denna är det meningen att privatpersoner, företag och 
organisationer på eget ansvar skall kunna lägga ut information. Riktlinjerna 
skall vara anpassade till EU:s bestämmelser och politik, men de skall inte 
ses som allmänt godkända på medlemsstatsnivå eftersom enskilda 
medlemsstater kan ha inskränkande bestämmelser.84  
 
Det tredje förslaget från kommissionen går ut på fortsatt diskussion kring 
icke-sektorsspecifika åtgärder (såsom ett frivilligt instrument) inom 
europeisk avtalsrätt. Flera fördelar har påpekats med ett frivilligt instrument, 
bland annat att både den svaga och den starka parten hamnar i samma 
situation (de får båda en tillämplig lag som de är, eller har bra 
förutsättningar för att bli, väl förtrogna med). Den fortsatta diskussionen 
kommer bland annat att beröra den rättsliga grunden för ett frivilligt 
instrument och lämpligheten med denna åtgärd. Även form och innehåll 
behöver diskuteras. Kommissionen anser också att den gemensamma 
referensramen måste beaktas i denna diskussion och att den vid utarbetandet 
av ett nytt frivilligt instrument sannolikt kommer att utgöra grunden för 

                                                 
82 KOM (2003) 68 p. 65 s. 12. 
83 KOM (2003) 68 p. 67 s. 12. 
84 KOM (2003) 68 p. 83-88 s. 14f. 
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detta. Vid den fortsatta diskussionen måste även förhållandet mellan det 
frivilliga instrumentet och CISG tas upp.85  
   
 
 
 

                                                 
85 KOM (2003) 68 p. 89-92 och 95-96 s. 15f. 
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4 Avtalsslut 

4.1 Grunder  

4.1.1 Tillämplighet 

Principerna i PECL är enligt artikel 1:101(1) avsedda att tillämpas som 
allmänna avtalsrättsliga principer i Europeiska unionen. De är även (2) 
tillämpliga när parterna har kommit överens om att inkorporera dem i sitt 
avtal eller när parterna har kommit överens om att de skall tillämpas på 
deras avtal. Om parterna inkorporerar dem i sitt avtal så innebär det endast 
att de utpekade reglerna utgör avtalsinnehåll parterna emellan. Avtalet lyder 
fortfarande under det nationella rättssystem som internationell privaträtt 
utpekar. Även eventuella tvingande bestämmelserna i det utpekade 
rättssystemet blir tillämpliga på avtalet i fråga. Om parterna däremot skriver 
att PECL skall tillämpas på deras avtal så innebär det att hela regelsystemet 
i PECL aktualiseras. Det nationella rättssystemet träder då endast in till den 
del och på de områden där PECL inte ger tillräcklig lösning på problemen.86 
PECL kan enligt artikel 1:101(3)(a) tillämpas när parterna kommit överens 
om att allmänna avtalsrättsliga principer, lex mercatoria eller liknande skall 
tillämpas på deras avtal, eller när parterna (b) inte har valt någon lag eller 
regelsamling som tillämplig på deras avtal.  
 
Under b-fallet har parterna inte gjort något aktivt val, varför det egentligen 
är fråga om att ta hänsyn till kollisionsregler, så kallade conflicts of law. En 
del internationella domstolar och skiljedomstolar har emellertid inga 
kollisionsregler, så om de skulle få ett sådant fall på sitt bord så kan i alla 
fall PECL tillhandahålla allmänna avtalsrättsliga principer. Under b-punkten 
faller även den händelse att parterna endast har valt tillämplig lag avseende 
en del av avtalet.87 Slutligen kan principerna (4) även tillhandahålla en 
lösning på ett problem när den tillämpliga lagen inte gör det. Så kan vara 
fallet när det dyker upp ett komplicerat eller ovanligt problem som inte går 
att lösa tillfredsställande under den nationella lagen. Det är inte helt ovanligt 
att domstolar och skiljedomstolar ”lånar” rätt från andra länder eller sneglar 
på hur problemet lösts internationellt sett, och eftersom principerna i PECL 
grundar sig på de förmodat bästa, eller i alla fall mest ändamålsenliga 

                                                 
86 Lando och Beale s. 96. Distinktionen mellan inkorporeringsfallet och tillämpningsfallet 
är något oklar. I inkorporeringsfallet tycks PECL fungera som utfyllnad av avtalet och kan 
då fortfarande ogiltigförklaras och tolkas utifrån särskilda nationella bestämmelser. Om 
nationella lagregler angående avtalstolkning föreskriver att den gemensamma partsviljan 
skall gå före skrivna avtal och den gemensamma partsviljan då avviker från delar av det 
skrivna så gäller den gemensamma partsviljan. I tillämpningsfallet tar PECL över rollen 
som nationell lag, och utgör således inte bara utfyllnad utan istället lagval. Detta innebär att 
avtalet skall tolkas utifrån tolkningsreglerna i PECL. De nationella indispositiva reglerna 
bortfaller i tillämpningsfallet, med undantag för de regler som omnämns i artikel 1:103(2).   
87 Lando och Beale s. 96f. 
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delarna av de europeiska ländernas avtalsrätt så borde PECL kunna komma 
till användning i dessa fall.88   
 
Avtalslagens första kapitel (vari bestämmelserna rörande avtalsslut finns) är 
enligt 1 § tillämpligt på konsensualavtal, vid vilket avtal kommer till stånd 
genom utbytandet av samstämmiga viljeförklaringar, men inte på 
formalavtal eftersom det kräver särskild form för att vara giltigt.89 Inte 
heller på realavtal, vid vilket avtalet blir giltigt först när föremålet för 
avtalet traderas, anses avtalslagens första kapitel tillämpligt.90   
 
De skillnader som finns regleringarna emellan rörande den uttryckliga 
tillämpningen beror främst på deras olika syften. Både PECL och AvtL är 
tillämpliga på avtal, med vissa mindre inskränkningar, mellan två parter. 
 
Artikel 1:103(1) stadgar att när den lag som annars skulle vara tillämplig 
tillåter det, så kan parterna välja att tillämpa PECL på sitt avtal med följden 
att de nationella indispositiva reglerna inte är tillämpliga. Trots detta bör (2) 
verkan ges åt de indispositiva regler i nationell, överstatlig och 
internationell lag som, enligt relevanta regler i internationell privaträtt, är 
tillämpliga oavsett vilken lag som är tillämplig på avtalet.  
 
Denna artikel hänför sig till PECL:s ställning som icke-nationell rätt och har 
ingen motsvarighet i svensk rätt. Skulle det däremot vara så att två 
internationella avtalsparter skulle välja svensk lag som tillämplig på sitt 
avtal så skulle detta få i princip samma följd; parternas respektive 
rättssystems indispositiva lagregler skulle inte vara tillämpliga utan svensk 
rätts indispositiva regler hade trätt in.91  
 
Tvist kan uppstå mellan parterna rörande frågan huruvida den ena parten 
verkligen samtyckt till att tillämpa PECL på avtalet. För dessa fall stadgar 
artikel 1:104(1) att existensen och giltigheten av parternas 
överenskommelse att tillämpa eller inkorporera PECL skall bedömas enligt 
PECL. En part (2) kan, trots detta, förlita sig på lagen i landet där den har 
sin huvudsakliga hemvist för att fastställa att den inte samtyckte, om det 
med hänsyn till omständigheterna visar sig att det inte skulle vara rimligt att 
bedöma följderna av partens handlande enligt PECL. Det är en allmän 
princip inom internationell privaträtt att existensen och giltigheten av 
parternas lagval skall bedömas utifrån den utpekade lagen och en regel med 
denna innebörd finns även i Romkonventionens92 artikel 3(4) och 8(1). 
Artikel 1:104(2) har till främsta syfte att förhindra tillfällen som exempelvis 
då ena parten plötsligt överraskats av en lagvalsklausul (med PECL 
                                                 
88 Lando och Beale s. 97. 
89 Exempelvis fastighetsköp, se JB 4:1. 
90 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, 12 uppl, Juristförlaget i Lund, Lund 2002, s. 50. 
91 Det kanske inte kan uteslutas helt att de domare som dömt i saken (om det hade varit i 
Sverige) hade tagit hänsyn till övergripande viktiga rättsprinciper på så sätt som sägs i 
artikel 1:103(2). 
92 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Romkonventionen 
gäller enligt SFS 1998:167 som lag i Sverige. 
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angiven) och omständigheterna under vilka klausulen blev en del av avtalet 
skulle bedömas annorlunda enligt hemvistlandets lag än de gör enligt 
PECL.93    
 
Principerna i PECL är också, enligt artikel 1:107, med lämpliga 
modifikationer analogt tillämpliga på överenskommelser att ändra eller 
avsluta ett avtal, på ensidiga löften och på andra uttalanden och handlingar 
som indikerar avsikt. Enligt svenskt synsätt motsvarar detta i stort sett 
termen rättshandlingar. Det som betecknas rättshandling i svensk rätt skall 
indikera inte bara avsikt, utan avsikt att bli bunden (bundenhet brukar 
vanligen anges som avsedd rättsverkan). Att inte göra åtskillnad mellan 
avtal och andra rättshandlingar är inga konstigheter utan innebär i princip 
samma sak som att avtalslagen, som utläst heter lag om avtal och andra 
rättshandlingar på avtalsrättens område, också är tillämplig på just andra 
rättshandlingar. 
 
PECL är avsedd att kunna tillämpas både mellan näringsidkare och mellan 
näringsidkare och konsumenter. Det finns trots det inga särskilda 
konsumenthänsyn uttryckta i PECL av den anledningen att det anses vara 
bättre att överlåta sådana ställningstaganden till nationella lagstiftare och 
EU.94

4.1.2 Avtalsfrihet och därtill knutna principer  

Artikel 1:102(1) PECL stadgar att parterna är fria att ingå avtal och 
bestämma dess innehåll, så länge principen om ”good faith and fair 
dealing”95 och de indispositiva bestämmelserna i PECL följs. Parterna kan 
(2) utesluta tillämpningen av någon av principerna eller avvika från eller 
ändra deras effekter, så länge inte annat följer av PECL. En av de 
bestämmelser som anses så viktiga att de närmast ses som indispositiva är 
artikel 1:201 (om good faith and fair dealing).96 Artikel 1:201(1) säger att 
varje part måste handla i enlighet med principen om good faith and fair 
dealing och denna skyldighet (2) kan parterna inte undanta från avtalet eller 
begränsa.  
 
Även i svensk rätt är avtalsfrihet en viktig princip, även om den inte är 
uttryckligen upptagen i lagtexten. En av hörnstenarna i avtalsrätten är just 
friheten att avtala med vem man vill, om vad man vill, och även att avstå 
från att ingå avtal. Avtalsfriheten existerar dock inte ensam och oemotsagd 
utan i förening med de skyldigheter parterna har gentemot varandra dels i 
samband med avtalsslutet, dels fram till dess att avtalet blivit fullgjort.97  
 

                                                 
93 Lando och Beale s. 103f. 
94 Lando och Beale s. xxv. 
95 Jag har valt att använda uttrycket direkt utan översättning. Uttrycket är inte liktydigt med 
det svenska uttrycket att vara i god tro.   
96 Lando och Beale s. xxix. 
97 J Ramberg och C Ramberg, Allmän avtalsrätt, 6 uppl, Norstedts Juridik, Stockholm 2003 
s. 24. 
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Principen om good faith and fair dealing är svår att översätta till svenska 
med bibehållen betydelse. Det är en typ av lojalitetsförpliktelse som innebär 
att parterna måste uppträda i enlighet med god sed och anständighet, och 
flera olika situationer ryms under denna princip.98 Good faith and fair 
dealing måste iakttas under alla olika delar av avtalsförbindelsen, både 
under avtalsslut och under avtalsfullgörelse. Även på förhandlingsstadiet 
och efter avtalets upphörande kommer principen in, som vi kan se i artikel 
2:301 och artikel 2:302.99 Enligt artikel 2:301(1) är en part fri att förhandla 
och är inte ansvarig för om överenskommelsen misslyckas. Om en part 
emellertid (2) har förhandlat eller avbrutit förhandlingarna i strid med 
principen om good faith and fair dealing är denne ansvarig för de förluster 
detta orsakat motparten. Något som (3) i synnerhet anses strida mot 
principen om good faith and fair dealing är om en part påbörjar eller 
fortsätter förhandlingar trots att den inte har någon verklig avsikt att nå en 
överenskommelse med parten ifråga. Principen om avtalsfrihet innebär att 
en part har rätt att förhandla även om den inte är helt säker på att ett avtal 
kommer att komma till stånd, och dessutom har rätt att avbryta 
förhandlingarna utan att förklara varför. Skiljelinjen går där en part vet om 
att ett avtal inte kommer att komma till stånd men ändå påbörjar 
förhandlingar, eller fortsätter förhandla trots att den har bestämt att inte 
avtala.100  
 
Syftet med bestämmelsen är att upprätthålla den nivå av anständighet, 
rättvisa och skälighet som medlemsstaterna har rätt att kräva av de 
ekonomiska aktörerna och som de ekonomiska aktörerna har rätt att kräva 
av varandra. Denna princip kan åsidosätta andra principer i PECL, om 
tillämpningen av dem skulle leda till ett uppenbarligen oriktigt resultat. Det 
finns ett brett spektra inom vilket denna princip har tillämpning. Det kan 
generellt sägas att den innebär att en person inte bör tillåtas att friskriva sig 
från eller på annat sätt undgå följder av en handling när han har förmått en 
annan person att ändra ställningstagande i förlitan på handlingen, 
exempelvis om ena parten gör flera uttalanden angående hur bra produkten 
är, samtidigt som han säger att han inte kan garantera någonting. Med good 
faith menas ärlighet och rättvisa i sinnet och med fair dealing menas 
iakttagande av rättvisa i praktiken, vilket gör att uttrycket har en subjektiv 
och en objektiv sida. Bevisskyldigheten för att någon gjort något i strid med 
good faith and fair dealing ligger på den som påstår det, så presumtionen är 
att principen följs.101  
 
Artikel 2:302 kommer in när parten bryter mot sekretessen rörande vad som 
framkommit under förhandlingarna. Om en part vid förhandlingar får del av 
konfidentiell information från den andra parten så har han en skyldighet att 
inte yppa den informationen eller använda den för egna syften oavsett om 

                                                 
98 J Ramberg och C Ramberg, s. 39-42 och 186. 
99 Lando och Beale s. 113. 
100 Lando och Beale s. 189-191. 
101 Lando och Beale s. 113-116. 
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ett avtal sedermera sluts eller inte.102 Ytterligare en skyldighet parterna 
emellan är skyldigheten att samarbeta som finns uttryckt i artikel 1:202. 
Enligt denna bestämmelse har varje part gentemot den andre parten en 
skyldighet att samarbeta för att ge avtalet fullständig verkan.  
 
Culpa in contrahendo, som synes vara en motsvarighet till åtminstone en del 
av PECL artikel 2:301, är ett bekant uttryck i svensk rätt. Detta begrepp har 
inte ett helt bestämt innehåll men brukar sägas innebära klandervärt 
beteende vid avtals ingående, som kan medföra ersättning till det negativa 
kontraktsintresset (och eventuellt vissa ytterligare kostnader) för den utsatta 
potentielle parten. I rättspraxis103 har HD krävt kausalsamband mellan 
försummelsen och skadan för att ersättning skulle utgå.104  
 
Lojalitetsförpliktelser kallas (i svensk rätt) med ett gemensamt namn de 
olika förpliktelser som avtalsparter har gentemot varandra även om det inte 
är uttryckligen avtalat, för att avtalet skall kunna fullgöras. Det finns flera 
olika typer av lojalitetsförpliktelser, varav underrättelseskyldighet, 
klargörandeplikt och sekretessplikt är några av de viktigaste. 
Underrättelseskyldigheten framgår ofta av avtalet och innebär att parterna 
måste underrätta varandra om betydelsefulla händelser, exempelvis när 
varorna kan hämtas. Klargörandeplikten innebär att en part måste klargöra 
på vilket sätt varorna skall användas eller inte användas. Sekretessplikten 
innebär att parterna inte får avslöja viktiga saker om varandras know-how 
eller andra affärshemligheter för utomstående. Sekretessplikten fastställs 
ofta genom klausuler eller genom särskilda sekretessavtal innan eller 
samtidigt med avtalsslutet.105  
 
Det finns ingen förpliktelse i svensk avtalsrätt motsvarande PECL:s artikel 
1:202 om skyldigheten att samarbeta med sin avtalspart.  
 
Det anses emellertid i svensk rätt att avtalsförhållandet under normala 
omständigheter bör uppfattas som ett samarbete parterna emellan, på så sätt 
att en part vid en intressekonflikt inte ovillkorligt bör sätta sina egna 
intressen framför motpartens utan istället göra en avvägning mellan 
intressena.106 Under långvariga avtal har parterna större 
lojalitetsförpliktelser gentemot varandra än när det är fråga om massaavtal 
eller vanliga köp. Långvariga avtalsförhållanden förutsätter att parterna kan 
samverka med och underlätta för varandra för att uppnå det avsedda 
resultatet.107 Den grad av lojalitet som parterna har rätt att kräva av varandra 
är beroende av vilken typ av avtal det är fråga om, av vilka skäl och utifrån 
vilka förutsättningar parterna ingått avtalet och vilka risker, kostnader och 
åtgärder som respektive part tagit, ålagts eller vidtagit.108     
                                                 
102 Lando och Beale s. 193. Denna bestämmelse är skadeståndssanktionerad. 
103 NJA 1990 s. 745. 
104 Adlercreutz s. 110-113. 
105 J Ramberg och C Ramberg s. 39-41. 
106 Hans Nicander, ”Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden”, JT 1995 s. 31. 
107 Nicander s. 33. 
108 Nicander s. 35. 
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4.1.3 Sedvänja 

Parterna är enligt artikel 1:105(1) bundna av sedvänja och praxis som de har 
samtyckt till och som de har utvecklat emellan sig. De är (2) också bundna 
av sedvänja som skulle ses som allmänt gällande av personer i samma 
situation som parterna, utom då tillämpningen av sådan sedvänja skulle vara 
oskälig. För att sedvänja skall kunna binda parterna krävs det, förutom att 
den inte får vara oskälig, att den inte strider mot avtalet. Principerna i PECL 
kan åsidosättas av sedvänja och partspraxis, om de är tillämpliga. De 
indispositiva bestämmelserna står dock, underförstått, alltid fast. Det går 
således inte för en part att exempelvis överenskomma med sin affärspartner 
att principen om good faith and fair dealing inte skall gälla mellan dem. 
Parter kan komma överens om att viss sedvänja skall gälla dem emellan, 
exempelvis branschpraxis på byggvarumarknaden. Parterna kan även ändra 
sin praxis. Om konflikt skulle uppstå mellan partspraxis (1) och sedvänja (2) 
så är det partspraxisen som gäller.109  
 
Förhållandet mellan avtalslagen och sedvänja finns uttryckligen utskrivet i 1 
§ 2 st AvtL, enligt vilken bestämmelse 2-9 §§ AvtL kan åsidosättas genom 
anbudet, accepten, handelsbruk eller annan sedvänja. Det sägs, även om det 
är omdiskuterat, att alla bestämmelser i 1 kapitlet i AvtL utom 1 § 
därigenom är dispositiva. Diskussionen som förts angående denna 
bestämmelse alltsedan lagens tillkomst rör frågan huruvida egentligen även 
1 § AvtL är dispositiv. Diskussionen har då utgått främst från 1 § 1 stycket 
AvtL som säger att anbud och accepter är bindande ”efter ty här nedan i 2-9 
§§ sägs”. Följden av att även 1 § skulle ses som dispositiv skulle vara att en 
anbudsgivare i anbudet skulle kunna skriva att anbudet inte var bindande 
och därigenom undgå bundenhet och frångå löftesprincipen till förmån för 
kontraktsprincipen. Motiven till lag om avtal är helt klar på denna punkt. 
Det sägs här att anbud och accepter, för att överhuvudtaget anses som 
sådana enligt avtalslagen, måste ha som egenskap att vara bindande på så 
sätt som 2-9 §§ AvtL utpekar dem. Det är således en grundsats vid 
tillämpningen av avtalslagen att anbud och accepter är bindande. Först efter 
detta konstaterande, och med detta som utgångspunkt, kan vi börja tala om 
att förutsättningarna i 2-9 §§ AvtL kan ändras genom anbudet, accepten, 
handelsbruk eller sedvänja.110 Motivuttalandet har dock blivit föremål för 
kritik i doktrinen. Jag kommer att gå närmare in på denna fråga i avsnitt 
4.2.2. 
 
För att partsbruk skall binda parterna krävs det i svensk rätt inte, så som i 
PECL 1:105(1), att parterna har samtyckt till bruket. Däremot 
överensstämmer artikel 1:105(2) i stort sett med svensk rätt, även om den 
skälighetsbedömning som artikeln pekar på kanske inte har en helt klar 
motsvarighet i svensk rätt.111 När bedömning görs i svensk rätt tar 
domstolen oftast först hänsyn till om sedvänjan är tillräckligt utbredd för att 
                                                 
109 Lando och Beale s. 104-106. 
110 Motiven s. 9. 
111 Grönfors, Kurt, Avtalslagen, Norstedts, 3 uppl. Göteborg 1995 s. 67f. 
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verkligen utgöra sedvänja. Skälighetsbedömningen kommer därefter endast 
in i frågan på det sättet att omständigheter (som exempelvis stora summor 
eller omfattande handlingar) som inte är brukliga, inte räknas som liggande 
inom sedvänjans område.112 Sedvänja bedöms på samma sätt i avtalslagen 
som i köplagen, vilket gör att förarbetena till köplagen113 kan ge viss 
ledning till bedömningen. Enligt förarbetena så ges sedvänja eller 
handelsbruk verkan och därmed företräde framför lag bara om sedvänjan 
eller handelsbruket anses binda parterna i det enskilda fallet, inte under alla 
förhållanden. Under vissa förhållanden, som dock överlåtits till 
rättstillämpningen att specificera, kan man enligt förarbetena bortse från 
sedvänjan. 114   
 
Utgångspunkten är således i svensk rätt att se till hur långt sedvänjan 
sträcker sig medan PECL därefter företar en skälighetsbedömning separat 
från frågan om sedvänjans gränser. Eftersom det än så länge saknas praxis 
avseende PECL bör dock denna fråga troligen lämnas därhän tills vidare, 
och vi kan nöja oss med att säga att överensstämmelse kan tänkas föreligga i 
praktiken.  

4.1.4 Skälighet 

Enligt artikel 1:302 skall skälighet enligt PECL bedömas utifrån vad 
personer som handlar i enlighet med god sed och i samma situation som 
parterna skulle anse som skäligt. Vid bedömningen av vad som är skäligt 
skall särskild vikt läggas vid avtalets typ och syfte, omständigheterna i det 
enskilda fallet samt sedvänja och branschpraxis på det aktuella området. 
Denna bestämmelse syftar till att underlätta bedömningen i alla de olika 
artiklar där skälighet eller oskälighet tas upp.  
 
Det finns ingen bestämmelse motsvarande artikel 1:302 PECL i svensk rätt, 
men den kan nog ändå sägas motsvara det sätt som skälighet bestäms på. I 
svensk avtalsrätt används begreppet mest i anslutning till 36 § AvtL. Enligt 
denna bestämmelse skall särskild hänsyn tas till konsumenter eller annan 
part i underlägsen ställning. Oskälighet beskrivs av Grönfors som ett 
relationsbegrepp, vilket medför att bedömningen måste utgå från två olika 
företeelser och sedan i jämförelsen dem emellan utmynna i en slutsats att 
den ena är oskälig i jämförelse med den andra situationen. Det kan 
emellertid även förekomma händelser och faktorer som medför oskälighet 
oavsett övriga omständigheter.115  

                                                 
112 Se exempelvis RH 1990:7, NJA 1992 s. 403, NJA 1992 s. 782,, NJA 1996 s. 354, NJA 
1998 s. 759 samt NJA 2001 s. 191 för diskussioner om och bedömningar av sedvänja på 
olika områden. 
113 Proposition 1988/89:76 om ny köplag. 
114 Prop. 1988/89:76 s. 66. 
115 Grönfors s. 223f. Som exempel på detta nämns villkor som har till syfte att vilseleda 
skattemyndigheten eller avtal i strid mot lag och goda seder. 
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4.1.5 Meddelanden och riskövergång 

Meddelanden kan enligt artikel 1:303(1) ges på vilket sätt som helst, 
skriftligt eller annat, beroende på vad som är lämpligt med hänsyn till 
omständigheterna. Enligt punkt (2) får ett meddelande, med undantag av 
punkt (4) och (5) i denna artikel, verkan när det kommer adressaten till 
handa116. Ett meddelande kommer (3) adressaten till handa när det lämnas 
till den eller dess affärsställe eller dess postadress, eller, om den inte har ett 
affärsställe eller en postadress, till dess huvudsakliga hemvist. Om en part 
(4) lämnar meddelande till den andra på grund av den andres icke-
fullgörelse eller på grund av att sådan icke-fullgörelse skäligen kan förutses 
av den första parten, och det meddelandet är skickat eller givet på rätt sätt, 
så förhindrar inte en försening eller ett fel vid befordran av meddelandet, 
eller att meddelandet inte kommer fram, att det ändå får verkan. 
Meddelandet får verkan från den tid vid vilken det hade kommit fram i 
normalfallet. Ett meddelande har (5) ingen verkan om ett tillbakadragande 
av det kommer adressaten till handa innan eller samtidigt med meddelandet. 
I denna artikel så (6) inkluderar ’meddelande’ kommunicerandet av ett löfte, 
uttalande, anbud, krav, en accept, förfrågan eller annan förklaring.  
 
Hur ett meddelande skall befordras, med särskilt skyndsam eller särskilt 
säker befordran, beror på hur viktigt meddelandet är. Mycket viktiga 
meddelanden bör befordras skriftligt. Att ge ett meddelande genom en oklar 
kommentar kan i vissa fall strida mot principen om good faith and fair 
dealing. Den allmänna princip som kommer till uttryck i denna artikel är att 
ett meddelande får verkan först när det kommer adressaten till handa. En 
part kan inte förlita sig på ett meddelande om det inte kommer fram till 
motparten och inte heller förrän det kommer fram. Det krävs dock inte att 
motparten verkligen tar del av det utan endast att det kommit honom eller 
henne till handa. Vid en del tillfällen i PECL gäller inte principen att ett 
meddelande går på avsändarens risk. Så är fallet exempelvis vid situationer 
när den part som skall motta meddelandet inte fullgjort avtalet eller risken 
för att fullgörelse inte sker är överhängande. Då går meddelandet istället på 
mottagarens risk eftersom det anses mest skäligt med tanke på 
omständigheterna. Även i dessa fall gäller dock principen om att 
meddelandet måste befordras på ett ändamålsenligt sätt. Meddelandet får 
här verkan inte när det avsänds utan när det under normala förutsättningar 
hade kommit fram (även i de fall när meddelandet inte kommer fram 
alls).117

 
I svensk rätt är huvudregeln att meddelanden går på avsändarens risk. 
Anbud och accepter går på avsändarens risk, vilket kan utläsas ur 2 och 3 § 
AvtL. Så är även fallet med återkallelser enligt 40 § 2 st AvtL. Av denna 
anledning har avsändaren bevisbördan för att meddelandet har kommit fram. 

                                                 
116 Jag har genomgående valt att översätta den engelska termen ’reach’ med ’komma till 
handa’. Ordet kan även översättas med komma fram eller nå, utan att den juridiska 
innebörden ändras. 
117 Lando och Beale s. 128-130. 
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Adressaten står själv risken för att han gjort vad som ankommer på honom 
för att få del av meddelandet i tid.118 Ett undantag från huvudregeln utgörs 
av reklamationer. Dessa går i allmänhet på adressatens risk enligt 40 § 1 st 
AvtL. Vad som krävs av avsändaren i dessa fall kan utläsas ur 40 § 1 st. Det 
sägs här att en part inte anses ha gjort vad som ankommer på honom för att 
befordra ett meddelande, om det inte är avsänt på ett ändamålsenligt119 sätt. 
Punkt 4 i artikel 1:303 rör händelser efter avtalsslut och kommer inte 
närmare att behandlas. Punkt 5 motsvarar det som i svensk rätt benämns 
återkallelse (mer om detta i avsnitt 4.2.2 ).    

4.1.6 Definitioner 

Några av termerna som används i PECL definieras i artikel 1:301. Enligt 
denna bestämmelse skall, utom när annat framgår av sammanhanget, (1) 
’handling’ inkludera underlåtenhet, (2) ’domstol’ inkludera skiljedomstol 
och (3) en ’avsiktlig handling’ inkludera en grovt vårdslös handling. ’Icke-
fullgörelse’ (4) anger varje utebliven fullgörelse av en skyldighet enligt 
avtalet, ursäktlig eller inte, och inkluderar försenad fullgörelse, felaktig 
fullgörelse och bristande samarbete för att ge avtalet full effekt. En fråga (5) 
är av ’väsentlig’ betydelse om det är en fråga som en förnuftig person i 
samma situation som ena parten borde ha vetat skulle påverka den andre 
parten i dess beslut att avtala på de föreslagna villkoren eller att avtala 
överhuvudtaget. ’Skriftliga’ förklaringar (6) inkluderar kommunikation 
genom telegram, telex, telefax, elektronisk post och andra sätt för 
kommunikation som kan ge ett läsligt dokument med förklaringen på båda 
sidor (till båda parter).  
 
Med grovt vårdslös handling i punkt 3120 menas att personen är medveten 
om de konsekvenser handlingen kan få men inte bryr sig om huruvida de 
inträffar eller inte. Denna nivå av vårdslöshet är högre än vanlig vårdslöshet 
och påminner nästan mer om det eventuella uppsåt som diskuteras inom 
straffrättens område. I PECL skiljer man mellan avsikt och vårdslöshet och 
gränslinjen går således mellan vanlig vårdslöshet och grov vårdslöshet 
(vilket beror på lydelsen i punkt 3, att grov vårdslöshet inkluderas i 
begreppet avsiktlig handling). En annan intressant term är ’väsentlig’. 
Denna term används främst för att utröna om det rör sig om en oren accept 
eller en oren bekräftelse från en näringsidkare enligt artikel 2:208 och 2:210 
(se avsnitt 4.4.3).121    
 
Det finns ingen motsvarande lista över definitioner i den svenska 
avtalslagen. Det skulle inte heller fylla något syfte att göra en lista över 
motsvarande definitioner här.     

                                                 
118 Adlercreutz s. 130. 
119 Som exempel kan man kanske tänka sig det fall att meddelandet ges i form av en liten 
papperslapp i brevlådan med otydlig skrift. 
120 Den term som används i originaltexten är ’act done recklessly’ och ’reckless’ är en 
allvarligare version av vårdslöshet än den vanliga ’careless’. 
121 Lando och Beale s. 123-125. 
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4.1.7 Avtalsbindning i korthet 

Huvudregeln i PECL är att avtal sluts genom anbud och accept. Enligt 
artikel 2:211 gäller emellertid att reglerna i den del av PECL som behandlar 
avtalsslut (artikel 2:201-2:211) är tillämpliga, med lämpliga anpassningar, 
även om avtalsbindningen sker på ett sätt som inte kan delas in i anbud och 
accept. Så kan vara fallet om parternas mellanhavanden börjar med 
förhandlingar utan att någon part kan sägas stå för anbud och accept, eller 
om en icke-bindande avsiktsförklaring eller ett avtalsutkast skrivet av en 
tredje part utgjort grunden för parternas samarbete. Även den typ av avtal då 
en handling medfört avtalsslut (exempelvis när parkeringsavgift betalas i en 
automat) räknas in under denna artikel.122 Som vi kommer att se längre fram 
är det kontraktsprincipen som är den rådande principen i PECL.123   
 
I svensk rätt (precis som i PECL) uppkommer som huvudregel ett avtal 
genom att samstämmiga viljeförklaringar i form av ett anbud och en accept 
utväxlas mellan två parter. Även avtalsslut i flera steg räknas in under 
avtalslagen men det konstrueras då i praxis ibland fram en modell i vilken 
ett anbud och en accept i efterhand pekas ut.124 Ofta sluts avtal gemensamt 
av parterna genom förhandlingar utan att någon kan utpekas som 
anbudsgivare respektive anbudstagare avseende avtalet. Detta brukar kallas 
gemensamt avtalsslut.125  
 
Den rådande principen inom avtalsslut enligt AvtL är löftesprincipen (med 
motpol i kontraktsprincipen), som innebär att anbud och accept är bindande 
var för sig. Att löftesprincipen tillämpas är inte uttryckligen inskrivet i 
lagtexten utan kan utläsas bäst av 1 § (enligt vilken anbud och accept är 
bindande var för sig) och 7 § (enligt vilken återkallelse endast kan ske i 
vissa fall) AvtL.126 Inom svensk avtalsrätt har även tillitsprincipen (med 
motpol i viljeprincipen) kommit till uttryck. Syftet med tillämpningen av 
tillitsprincipen vid avtalsslut är att skydda motpartens goda tro. Detta har 
givit upphov till att avtalslagen på många sätt kräver subjektiva 
bedömningar.127  

4.2 Anbudet 

4.2.1 Krav på anbudet 

Enligt artikel 2:201(1)krävs för att ett förslag skall utgöra anbud att det (a) 
är avsett att resultera i ett avtal om den andra parten accepterar det, och det 
(b) innehåller tillräckligt klara villkor för att kunna läggas till grund för ett 
avtal. Ett anbud kan (2) riktas till en eller flera utpekade personer eller till 

                                                 
122 Lando och Beale s. 187f. 
123 Lando och Beale s. 166f. 
124 Grönfors s. 57-65. 
125 Adlercreutz s. 47. 
126 Adlercreutz s. 50-52. 
127 Adlercreutz s. 37-39. 
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allmänheten. För att ett erbjudande skall utgöra ett anbud krävs således att 
det meddelats till en eller flera eller till allmänheten, att det visar på en vilja 
till bundenhet (mer om denna vilja till bundenhet nedan i avsnitt 4.6.2) och 
att det innehåller villkor som är tillräckligt bestämda för att utgöra grund till 
ett avtal. Exempel på erbjudanden riktade till allmänheten är reklam, 
posters, flyers och fönsterskyltning. Om dessa erbjudanden visar på en vilja 
att bli bunden så ses de allmänt som anbud. Inte alla erbjudanden till 
allmänheten ses emellertid som anbud; om det rör sig om erbjudanden där 
det spelar roll vem som blir avtalspart så ses erbjudandet inte som ett anbud. 
Exempel på sådana erbjudanden är jobbannonser, som självklart inte medför 
att alla som har de uppställda kvalifikationerna får jobbet, och uthyrning av 
hus, då det personliga intrycket och förtroendet självklart är mycket viktigt. 
Är ett erbjudande tillräckligt bestämt och öppet för vem som helst att 
acceptera skall det ses som ett anbud. Ett erbjudande (3) om att 
tillhandahålla varor eller tjänster till bestämda priser som angivits av en 
näringsidkare i reklam riktad till allmänheten eller i en katalog eller genom 
förevisande av varor, presumeras utgöra ett anbud att sälja eller 
tillhandahålla varorna till det priset tills lagret eller näringsidkarens 
möjlighet att tillhandahålla tjänsten är slut. Ett exempel på tillfällen då 
presumtionen bryts är erbjudanden som innebär ett kreditåtagande; av dessa 
framgår att kreditvärdighet är en förutsättning för avtal, vilket innebär att 
det saknas vilja till bundenhet i förhållande till den som inte uppfyller 
kreditföreskrifterna.128

 
I avtalslagen framgår bara ett krav för att ett meddelande skall kunna utgöra 
anbud, nämligen att det skall vara bindande.129 För att ett meddelande skall 
räknas som ett anbud krävs dessutom enligt praxis, doktrin och allmänna 
avtalsrättsliga principer att det är tillräckligt preciserat för att ligga till grund 
för ett avtal, har en bestämd adressat, uppvisar vilja till bundenhet och, för 
att anbudet skall ha rättsverkan, att anbudet skall ha kommit till adressatens 
kännedom genom åtgärd av anbudsgivaren.130 Kraven på precisering i ett 
anbud varierar beroende på vilken typ av avtal det skall leda till, hur 
omfattande det är och andra omständigheter.131 Kravet på bestämd adressat 
kan uttolkas ur 9 § AvtL. Enligt 9 § AvtL skall ett meddelande som annars 
skulle anses som ett anbud endast ses som uppfordran att avge anbud av det 
innehåll meddelandet anger, om orden ”utan förbindelse”, ”utan obligo” 
eller liknande uttryck använts. Anbud som inom rimlig tid därefter kommer 
in från någon som blivit uppfordrad på detta sätt att avge anbud måste 
mottagaren utan oskäligt uppehåll reklamera mot om han inte vill bli 
bunden, under förutsättning att mottagaren måste inse att anbudet 

                                                 
128 Lando och Beale s. 159-161. 
129 Att anbud (för att verkligen ses som anbud enligt avtalslagen) måste vara bindande och 
vilken typ av bundenhet som avses framgår av Kommentaren (s. 14) och Motiven (s. 39) 
men är omdiskuterat. Adlercreutz synes eventuellt stödja Motivens synsätt delvis 
(Adlercreutz s. 53) medan Karlgren (Studier s. 151-153 med noter, Passivitet s. 84f med 
noter) och Vahlén (Teori och Praxis, s. 360f) opponerar sig mot det. Med bindande i 1 § 
AvtL avses normalt oåterkalleligt, men även den frågan har varit föremål för diskussion.  
130 Adlercreutz s. 52-54. 
131 Adlercreutz s. 131f. 
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framkallats genom hans uppfordran. Erbjudanden som riktas till 
allmänheten i form av exempelvis annonser, reklam, cirkulär och 
fönsterskyltning räknas inte som anbud, men inte heller som uppfordran att 
avge anbud. De ses istället närmast som utbud och har därför inte de 
rättsföljder som både anbud och uppfordringar att avge anbud har.132 
Bindande viljeförklaringar förutsätter att personen varit medveten och att 
han givit motparten skälig anledning att anta att han ville bli bunden.133 Helt 
i linje med tillitsprincipen är det inte personens avsikt som tillmäts 
betydelse utan motpartens befogade intryck. I allmänhet så förutsätts det att 
avsikt till bundenhet föreligger.134 Kriteriet att anbudet skall ha avgivits av 
anbudsgivaren och därigenom ha kommit till adressatens kännedom135 ger 
inte upphov till några problem vid muntliga avtal, utan oftast exempelvis i 
fall när ett tänkt anbud har kommit anbudsgivaren ur händerna och därefter 
obehörigen kommit adressaten till handa, eller när en adressat på omvägar 
hör talas om ett anbud som emellertid av någon anledning inte avges i 
ordets rätta bemärkelse. Kravet att en rättshandling skall ha utgivits kan i 
vissa fall ersättas av andra omständigheter, vilket leder till slutsatsen att det 
inte är ett absolut krav utan endast medför en presumtion.136

 
Frågan om anbud ställda till allmänheten skall anses utgöra anbud har som 
ovan nämnts i svensk rätt besvarats nekande. Det har emellertid gjorts 
gällande i doktrin att preciserade uppgifter i skyltfönster, annonser etcetera 
beroende på omständigheterna skulle kunna betraktas som bindande anbud. 
Exempelvis skulle så vara fallet om adressaterna haft särskilda skäl att se de 
givna uppgifterna som bindande eller om det varit en begränsad krets som 
fått motta uppgifterna. Det har även påpekats följa av rättsutvecklingen på 
marknadsrättens och konsumenträttens område att en affärsinnehavare 
skulle anses vara bunden av ett preciserat erbjudande åtminstone så långt 
lagret räcker.137  
 
Den kan kanske vara av visst intresse att veta, att det vid avtalslagens 
tillkomst fanns planer på att ta in en bestämmelse i avtalslagen som 
behandlade fall liknande dessa. Innehållet av bestämmelsen skulle innebära 
att den som i meddelande till tidning eller på annat sätt till allmänheten givit 
tillkänna att han transporterar personer, gods eller meddelanden från en ort 
till en annan eller inom samma ort, skulle vara skyldig att meddela inställda 
avgångar eller avgångstider i god tid och på lämpligt sätt. Bestämmelsen 
skulle vara skadeståndssanktionerad. Bestämmelsen kom inte att ingå i 
avtalslagen bland annat på grund av att rederinäringen och 
handelskorporationer protesterade och det ansågs svårt att skriva en sådan 

                                                 
132 Adlercreutz s. 55.  
133 Vilja till bundenhet tas i PECL (artikel 2:101 och 2:102) upp i samband med avtalsslut 
och behandlas därför i avsnitt 4.6.2. 
134 Adlercreutz s. 122f. 
135 Kravet anses framgå både av 1 § 1 st och 35 § AvtL. 
136 Adlercreutz s. 124-126. 
137 Bernitz, Ulf, Marknadsföringslagen, 3 uppl., Norstedts Juridik AB, Göteborg 2002, s. 
113. Se även André, Mathias, Marknadsföringsansvar, P.A. Norstedt & Söners förlag, 
Stockholm 1984 s. 215 ff. 
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bestämmelse på ett tydligt sätt. Detta förslag skulle möjligtvis kunna sägas 
visa att det fanns funderingar om på vilket sätt meddelanden riktade till 
allmänheten skulle ses, om de skulle ses som bindande anbud eller endast 
som utbud.138  
 

4.2.2 Återkallelse och tillbakadragande av anbud 

PECL skiljer mellan återkallelse och tillbakadragande av ett anbud. Ett 
anbud får verkan när det kommer adressaten till handa och innan det 
kommer adressaten till handa kan det dras tillbaka (vilket framgår av artikel 
1:303(5)). Återkallelse av anbudet kan enligt artikel 2:202 ske i två fall. 
Punkt 1 i artikel 2:202 stadgar att ett anbud kan återkallas om återkallelsen 
kommer anbudstagaren till handa innan denne har avsänt sin accept eller, då 
accepten sker genom en handling, innan avtalet slutits i enlighet med artikel 
2:205(2) eller (3) (mer om dessa artiklar i avsnitt 4.6.1). Enligt punkt 2 i 
samma artikel kan ett anbud till allmänheten återkallas på samma sätt som 
anbudet gavs. Det finns dock tre undantag från bestämmelserna i punkt 1 
och 2. Enligt artikel 2:202(3) är en återkallelse av ett anbud overksamt om 
(a) anbudet indikerar att det är oåterkalleligt, (b) anbudet anger en bestämd 
acceptfrist eller (c) det var skäligt av anbudstagaren att lita på att anbudet 
var oåterkalleligt och anbudstagaren har handlat i förlitan på anbudet.  
 
Bedömningen i artikel 2:202(3)(c) synes ske på tämligen vaga139 grunder. 
Ett praktiskt exempel som nämns i anslutning till artikeln är att en 
affärskvinna begär in ett anbud från en leverantör med syfte att 
affärskvinnan med hjälp av prisuppgifterna i leverantörens anbud skall 
kunna beräkna och skicka in ett större anbud på en byggnation. Om då 
leverantören innan sista inlämningsdag avseende det större anbudet (men 
efter att affärskvinnan skickat in anbudet) återkallar sitt anbud, så är 
leverantören trots återkallandet bunden till den sista inlämningsdagen för 
det större anbudet.140  
 
Anbud kan återkallas på samma sätt som det meddelades (så länge det inte 
är oåterkalleligt), så ett anbud till allmänheten exempelvis genom en annons 
i en tidning kan återkallas genom en ny annons, som måste vara lika lätt att 
se som den första annonsen. Ett anbud i form av en helsidesannons kan då 
inte återkallas genom att återkallelsen får en liten ruta i ena hörnet på sista 
sidan. Återkallelsen måste dessutom ha kommit adressaten tillhanda innan 
denna har avsänt sin accept, vilket innebär att tidningen måste finnas 
tillgänglig på försäljningsställen eller finnas i brevlådan innan adressaten 
avsänder accepten. Om anbudet är oåterkalleligt så måste detta klart framgå 
av anbudet eller av anbudsgivarens beteende. Om det av anbudet framgår att 
anbudet gäller till ett visst datum (om det finns en acceptfrist utsatt i 
                                                 
138 Motiven s. 60f. 
139 Det kan i samband med detta påpekas att en av anledningarna till att CISG del II om 
avtalsslut inte antogs av Sverige sägs vara att bestämmelserna rörande återkallelse ansågs 
oklara.  
140 Lando och Beale s. 165. 
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anbudet) så är anbudet oåterkalleligt till dess att denna acceptfrist går ut. För 
att det skall räknas som en acceptfrist räcker det inte att det står att anbudet 
bör besvaras skyndsamt utan det måste stå att anbudet gäller till en visst, 
utsatt datum.141 Att ett anbud är oåterkalleligt hindrar naturligtvis inte att det 
kan dras tillbaka; tillbakadragande kan ske oavsett om anbudet föreskrivs 
vara oåterkalleligt eller inte.   
 
Eftersom det inte skiljs mellan återkallelse och tillbakadragande i svensk 
rätt utan det bara talas om återkallelse, så kan man bara skilja företeelserna 
åt genom att se på vad som går att göra rent praktiskt. Enligt 7 § AvtL kan 
återkallelse142 av anbud ske fram till den punkt då anbudstagaren tar del av 
anbudet eller samtidigt därmed. Dessutom kan i vissa fall en återkallelse få 
betydelse om den kommit till adressatens kännedom efter att anbudet 
kommit denne till handa men innan anbudet inverkat bestämmande på hans 
handlingssätt, enligt 39 § 2 st AvtL.143 Den tidpunkt som utpekas i svensk 
rätt ligger således senare än den punkt som utpekas i PECL, om man jämför 
den svenska återkallelsen med det tillbakadragande som PECL stadgar.   
 
Frågan om återkallande av anbud enligt avtalslagen har diskuterats ända 
sedan avtalslagens tillkomst. Ramberg och Ramberg påpekar att det inte 
finns något som hindrar att en part frångår avtalslagens anbud och 
acceptmodell och föreskriver att anbudet är återkalleligt till dess att 
adressaten skickat iväg sin accept.144 Karlgren anser att det inte ligger i 
anbudets begrepp att det är oåterkalleligt. Han hävdar att det avgörande bör 
vara att viljeförklaringen kan ligga till grund för accepten utan någon 
ytterligare viljeförklaring från anbudsgivarens sida. Visserligen skulle detta 
innebära att 1 § 1 st AvtL skulle sakna egentlig självständig betydelse, men 
Karlgren anser att det inte är en omöjlighet.145 Adlercreutz nöjer sig med att 
påpeka att det väsentliga med ett anbud tycks vara att det är beskaffat på ett 
sådant sätt att ett avtal efter en accept omedelbart kan grundas därpå, utan 
att det krävs fler viljeförklaringar från avgivande parten.146  
 
Det har i doktrin förekommit argumentation för att avtalslagen skulle kunna 
tillämpas analogt på de fall då anbud föreskrivits vara återkalleliga.147  
 
Om det är så att anbud i svensk rätt kan föreskrivas vara återkalleliga så 
innebär det att det finns större likheter mellan PECL och avtalslagen än vi 
ser vid första anblicken. Det skulle onekligen behöva klargöras en gång för 
alla vad som egentligen avses med ’bindande’ enligt avtalslagen. Den 
egentliga skillnaden mellan anbud enligt PECL och anbud enligt avtalslagen 

                                                 
141 Lando och Beale s. 164f. 
142 Denna återkallelse enligt svensk rätt hade enligt PECL:s sätt att se det motsvarat 
tillbakadragande. 
143 Se för utförligare diskussioner bland annat Adlercreutz s. 53, Ramberg och Ramberg s. 
112, Motiven s. 55, Kommentaren s. 33 och Grönfors s. 86. 
144 Ramberg och Ramberg s. 113. 
145 Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål s. 149-153 med noter. 
146 Adlercreutz s. 54f. 
147 Vahlén, Teori och Praxis s. 361 ff. 
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är, om Karlgren (med stöd av delar av Motiven) har rätt, att anbud enligt 
svensk rätt presumeras vara oåterkalleliga medan anbud enligt PECL 
presumeras vara återkalleliga.  

4.3 Acceptfristen 

Bestämmelsen i PECL som behandlar acceptfristen är artikel 2:206. Enligt 
första punkten i denna bestämmelse krävs det, för att en accept skall ha 
verkan, att den kommer anbudsgivaren till handa inom den tid som angivits 
i anbudet. Om ingen tid för svar angivits av anbudsgivaren så måste 
accepten enligt artikel 2:206(2) nå denne inom skälig tid. Enligt artikel 
2:206(3) så måste, om accepten sker genom fullgörande eller aktiv handling 
i enlighet med artikel 2:205(3) (se mer om detta i avsnitt 4.6.1), handlingen 
utföras inom acceptfristen som angivits av anbudsgivaren eller, om ingen 
acceptfrist angivits, inom en skälig tid. Det krävs inte att anbudsgivaren vet 
om att handlingen utförts eller börjat utföras innan acceptfristen gått ut utan 
bara att anbudstagaren verkligen påbörjat utförandet.  
 
Vid bedömningen av vad som skall anses som skälig acceptfrist skall 
hänsyn tas till omständigheterna kring transaktionen. En av de viktigaste 
faktorerna är kommunikationssättet som anbudsgivaren använt, eftersom 
anbudsmottagaren ofta förväntas använda samma kommunikationssätt som 
anbudsgivaren, och acceptfristen beräknas utifrån detta kommunikationssätt. 
Acceptfristen beräknas dock som en helhet, så om anbudsmottagaren väljer 
ett snabbare eller långsammare kommunikationssätt än anbudsgivaren, 
exempelvis e-post eller vanligt brev i förhållande till anbudsgivarens fax, så 
innebär detta ingen omräkning av acceptfristen. En annan viktig faktor vid 
beräkningen av acceptfristen är avtalstypen och de varor avtalet avser. Rör 
det sig om ett avtal om tidskänsliga varor (som exempelvis frukt) eller 
priskänsliga varor (exempelvis kaffebönor, kakaobönor eller andra varor på 
en ostadig marknad) så är acceptfristen kortare än när det rör sig om avtal 
om varor eller tjänster som inte är lika priskänsliga.148  
 
En acceptfrist149 börjar enligt artikel 1:304(1) löpa det datum som 
dokumentet är dagtecknat. Om inget datum är utskrivet så börjar fristen löpa 
den tidpunkt som dokumentet kommer adressaten till handa. Punkt 2 och 3 i 
samma artikel föreskriver hur fristen beräknas i förhållande till högtider och 
hur tidsperioder beräknas i klocktimmar, dagar, veckor, månader eller år.150

 
Gällande acceptfrist föreskriver 2 § AvtL att anbudsgivaren, om han har 
föreskrivit viss tid för svar, så kallad konventionell acceptfrist, skall anses 
ha avsett att svaret skall vara honom till handa inom den tiden. Tiden för 
                                                 
148 Lando och Beale s. 174f. 
149 PECL beskriver det som en tidsperiod utsatt av en part i ett skriftligt dokument under 
vilken adressaten skall svara eller vidta annan åtgärd, vilket gör att denna bestämmelse 
även är tillämpligt på annat än acceptfrister. För enkelhetens skull och eftersom denna 
uppsats endast behandlar avtalsslut, så skriver jag om denna artikel i samband med 
acceptfrister.  
150 Punkt 2 och 3 behandlas inte närmare här. 

 37



svar skall, om viss tid för svar är utsatt i brevet, beräknas från dag för 
dagtecknande, avseende brev, eller den tid på dagen som meddelandet är 
inlämnat för befordran, avseende telegram. 2 § AvtL är en tolkningsregel. 
Det sägs inget om e-post, telefax eller andra mer moderna befordringssätt 
men det får antas att det är den tid på dagen (som så gott som alltid anges 
både vid e-postbefordran och vid telefaxbefordran) som meddelandet blivit 
avsänt som anger startpunkten för beräkningen av betänketiden.  
Längden på betänketiden, för det fall att anbudsgivaren inte skrivit ut någon 
bestämd tid, tas upp i 3 § AvtL. Enligt 3 § skall anbudsgivaren vid 
beräkningen av acceptfristen kunna utgå från (såvida inte omständigheterna 
föranleder annat) att anbudet kom fram i rätt tid och att anbudstagaren 
avsänder sitt svar utan uppskov efter en skälig betänketid, även kallat legal 
acceptfrist. Den skäliga betänketiden kan beräknas utifrån varuslag, 
storleken på transaktionen med mera, precis som i PECL. 
 
För muntliga anbud gäller ingen acceptfrist. De måste antas direkt för att 
inte förfalla, såvida inte anstånd med svaret har medgivits enligt 3 § 2 st 
AvtL.  
 
Även om anbudsgivaren inte angivit en viss acceptfrist så måste 
anbudstagaren på en direkt förfrågan från anbudsgivaren ge besked om han 
accepterar anbudet enligt 8 § 1 st AvtL. Väljer han att inte acceptera 
anbudet vid en direkt förfrågan så anses anbudet förfallet. 
 
Det finns ingen bestämmelse i PECL motsvarande 3 § 2 st AvtL eller 8 § 1 
st AvtL.  

4.4 Accepten 

4.4.1 Krav på accepten 

Som accept räknas enligt artikel 2:204(1) alla former av uttalanden eller 
uppträdanden från anbudstagaren om de indikerar samtycke till avtalet. 
Däremot kan tystnad eller passivitet inte ensamt utgöra accept, enligt punkt 
2 samma artikel. Accepten måste vara ovillkorlig för att räknas som en giltig 
accept och får inte vara beroende av exempelvis en myndighets eller 
bolagsstyrelses godkännande i efterhand. Detta gäller dock inte om 
anbudsgivaren visste eller borde ha vetat att sådant godkännande krävdes. 
Om parterna har en partspraxis som visar att avtal brukar slutas på ett visst 
sätt och passivitet då brukar innebära avtalsslut, eller om det framgår av 
tidigare korrespondens mellan avtalsparterna i anledning av avtalsslutet, så 
är passivitet bindande. Att passivitet eller tystnad från ena parten fungerar 
som accept kan även följa av ett tidigare ramavtal mellan parterna eller av 
branschpraxis. Ännu ett undantag från huvudregeln framgår av artikel 
2:207(2) (mer om detta i avsnitt 4.4.3 nedan).151

 

                                                 
151 Lando och Beale s. 169. 
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I svensk rätt räcker det i princip med att skriva att anbudet antas för att ett 
meddelande skall utgöra en giltig accept.152 En accept kan givetvis även 
spegla anbudet eller utgöras av anbudet med en underskrift från 
anbudsmottagaren. Accepten kan också ske genom konkludent handlande, 
att parten utför en handling som visar att han anser sig vara bunden. 
Huvudregeln är att negativ avtalsbindning inte är tillåtet, precis som i 
PECL, men det finns undantag. Vid exempelvis försäkring eller förnyelse av 
tidningsprenumeration är det vidare tillåtet, sannolikt eftersom det då redan 
existerar ett avtalsförhållande parterna emellan som är föremål för 
förlängning.153  
 
Passivitet kan även utgöra accept om ena parten genom sitt handlande anses 
ha framkallat anbudet, så att 9 § AvtL154 blir tillämplig. Om den andra 
parten då förhåller sig passiv i förhållande till anbudet kan detta i vissa fall 
få avtalsverkan. Även i de fall då parterna har en tidigare affärsförbindelse 
där avtal slutits på detta sätt kan passivitet innebära avtalsverkan, men då 
ingen lagregel finns att stödja sig på påpekas det av doktrin att stor 
försiktighet bör iakttas vid tillämpningen av en sådan regel.155 
Förutsättningarna för att passivitet skall få avtalsverkan eller bevisverkan 
kan vara olika beroende på om det är näringsidkare eller konsumenter som 
förhållit sig passiva, och även beroende på om man förhållit sig passiv i 
förhållande till ett anbud eller till en bekräftelse.156   
 
I rättspraxis157 har analogier dragits från 82 § kommissionslagen (1914:45) 
som nu motsvaras av 21 § lag (1991:351) om handelsagentur. 
Bestämmelsen stadgar att såvitt rör bekräftelser så måste en näringsidkare, 
som har förhandlat med en handelsagent om slutande av avtal för sin 
verksamhet och mottar bekräftelse på att avtal slutits från agentens 
huvudman, reklamera mot bekräftelsen om han anser att avtal inte slutits 
eller att avtalsinnehållet inte stämmer. I annat fall blir han bunden av 
bekräftelsens innehåll (således en presumtionsverkan). Underlåtenheten att 
reklamera mot en bekräftelse från andra parten har i rättspraxis vid 
analogitolkning inte fått den typ av starka bevisverkan som 21 § lag om 
handelsagentur föreskriver, men har haft betydelse i bevishänseende. I 
förhållanden mellan näringsidkare har underlåtenhet haft större betydelse i 
bevishänseende än vad som varit fallet när det rört sig om konsumenter.158 I 
rättsfallet NJA 1962 s. 270 medförde passivitet i förhållande till en 
bekräftelse inte presumtionsverkan, och det påpekades att det inte var fråga 
om ett handelsköp. Det kan dock inte uteslutas att en konsument skulle 

                                                 
152 Adlercreutz s. 61. 
153 Adlercreutz s. 72. 
154 Passivitet kan även medföra avtalsslut vid tillämpningen av 4 § 2 st samt 6 § 2 st AvtL. 
155 Adlercreutz s. 74-76.  
156 Adlercreutz s. 74f samt 78f. Det kan vara oklart i det enskilda fallet om bekräftelsen 
egentligen utgör en accept (men benämns bekräftelse) eller om den utgör en bekräftelse på 
vad som är avtalat parterna emellan.  
157 Se bland annat rättsfallen NJA 1948 s. 283, NJA 1962 s. 270, NJA 1962 s. 276 och 
SvJT 1974 rf s. 54.  
158 Adlercreutz s. 78-82. 
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kunna bli bunden genom passivitet på nämnda sätt. Karlgren har påpekat att 
det var av betydelse att det var tvistigt om förhandlingar verkligen hade 
förekommit parterna emellan; säljarsidan hade varit mycket aktiv för att få 
ett avtal till stånd medan den tilltänkte köparen förhållit sig passiv.159

 
Konkludent handlande, att agera som om avtal slutits, kan även utgöra 
accept. Ett exempel på ett sådant fall är att motparten använder160 eller 
konsumerar varan som erbjudits denne.161  
 
Reglerna om accept i PECL respektive avtalslagen motsvarar i stort sett 
varandra. Vissa skillnader föreligger, främst gällande avtalsverkan av 
passivitet. Passivitet kan i svensk rätt i särskilda fall medföra avtalsverkan 
även om båda parter inte samtyckt till avtalsverkan genom tidigare 
partsbruk eller ramavtal. Det är dock inte helt säkert att tillämpningen av 
artikel 2:204 i praktiken skulle skilja sig väsentligt från svensk rättspraxis, 
eftersom artikeln även nämner branschpraxis som möjlig utpekare av fall av 
avtalsverkan av passivitet. I svensk rättspraxis kan branschpraxis till viss del 
ha spelat in (så kanske i SvJT 1974 rf s. 54 och kanske även i NJA 1962 s. 
270) även om den inte utpekats som grund för domsluten.     

4.4.2 Oren accept 

Ett svar från anbudstagaren som innehåller eller innebär ytterligare eller 
förändrade villkor som skulle innebära väsentliga ändringar av villkoren i 
anbudet, utgör ett avslag i kombination med ett nytt anbud enligt artikel 
2:208(1). Punkt 2 i nämnda artikel stadgar att ett svar som definitivt 
samtycker till ett anbud fungerar som en accept även om det innehåller eller 
innebär ytterligare eller ändrade villkor, under förutsättning att dessa inte 
innebär väsentliga ändringar av villkoren i anbudet. De ytterligare eller 
ändrade villkoren blir då del av avtalet. Enligt punkt 3 skall ett sådant svar 
emellertid ses som ett avslag av anbudet om (a) anbudet uttryckligen 
begränsar accepten till villkoren i anbudet, eller (b) anbudsgivaren invänder 
mot de ytterligare eller ändrade villkoren utan dröjsmål, eller (c) 
anbudstagaren gör sin accept villkorad av anbudsgivarens godkännande av 
de ytterligare eller ändrade villkoren och godkännandet inte når 
anbudstagaren inom skälig tid.  
 
Med väsentliga villkor avses här (som vi har sett i artikel 1:301(5)) villkor 
som anbudstagaren visste eller som en normalbegåvad person i samma 
situation som anbudstagaren borde ha vetat att anbudsgivaren skulle 
påverkas av vid bedömningen av om han skulle sluta avtal eller inte och på 
vilka villkor det i så fall skulle ske. Vid tillkomsten av artikel 2:208 
funderade skaparna på att ha en lista över exempel på villkor som skulle 
anses som väsentliga, liknande den som finns i CISG:s artikel 19(3) som 
upptog bland annat pris, betalning, kvalitet och kvantitet på varorna, plats 
                                                 
159 Karlgren, Passivitet s. 224f samt Adlercreutz s. 81. 
160 Så skulle kunna vara fallet om en näringsidkare skickar reservdelar till en bilfirma och 
bilfirman monterar in reservdelarna i kunders bilar. 
161 Adlercreutz s. 72f. 
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och tid för leverans, parternas skadeståndsskyldighet gentemot varandra och 
tvistlösning. Listan uteslöts eftersom det ansågs att denna endast hade blivit 
exemplifierande. Beroende på bransch, storleken på avtalet med mera skulle 
de olika villkoren kunna pendla mellan väsentliga och oväsentliga, vilket 
verkar förta syftet med listan något. Även en accept genom handling kan 
innehålla förändrade eller ytterligare villkor som kan ses som väsentliga, 
exempelvis om anbudstagaren levererar fel vara eller fel kvantitet av 
beställd vara.162  
 
På samma sätt som oren accept behandlas fall då det rör sig om en 
näringsidkares skriftliga bekräftelse, enligt artikel 2:210. Om näringsidkare 
har slutit avtal men inte nedtecknat det i ett avtalsdokument och den ena 
parten utan dröjsmål sänder den andra parten en skrift som är menad att vara 
en bekräftelse av avtalet men som innehåller ytterligare eller ändrade villkor 
så blir de villkoren del av avtalet såvida inte (a) villkoren innebär väsentliga 
ändringar av avtalet eller (b) adressaten invänder mot dem utan dröjsmål. 
Anledningen till att denna specialbestämmelse utformats är att näringsidkare 
ofta avtalar och då inte alltid skriver ned avtalet vid samma tillfälle. Att ena 
parten då skriver ned avtalet så som han har uppfattat det och skickar det till 
motparten i form av en bekräftelse har till syfte att säkerställa för båda 
parter exakt vad man kommit fram till, så att parterna vet klart vilka 
skyldigheter de har gentemot varandra.163

 
En oren accept, det vill säga ett svar som innehåller att anbudet antas men 
med tillägg, inskränkningar eller förbehåll, gäller som ett avslag i förening 
med nytt anbud enligt 6 § 1 st AvtL. För att avgöra om det objektivt sett rör 
sig om en oren accept får man tolka anbudet och accepten utifrån 
omständigheterna med hänsyn till partspraxis och handelsbruk. 164 De 
bedömningar som görs enligt 6 § 2 st är subjektiva, det vill säga att det 
viktiga är vad parterna insett och ansett. Avtal anses slutet med den orena 
acceptens innehåll beroende på om anbudstagaren ansett accepten 
överensstämma med anbudet eller inte (ond eller god tro) och om 
anbudsgivaren för det fall anbudstagaren var i god tro måste ha insett detta 
(att anbudstagaren ansåg anbudet och accepten överensstämma). Om 
anbudstagaren ansåg att anbudet och accepten överensstämde och 
anbudsgivaren måste inse detta så måste anbudsgivaren enligt 6 § 2 st AvtL 
reklamera för att undvika bundenhet. 
 
Medan artikel 2:208 endast föreskriver objektiva bedömningar för att 
komma fram till om det rör sig om en ren eller en oren accept och vilken 
lydelse avtalet får så föreskriver 6 § AvtL således dels en objektiv 
bedömning (för att utreda om det rör sig om en oren accept) men också, när 
det gäller 6 § 2 st, två subjektiva bedömningar för att utreda vilken lydelse 
avtalet får. Avtalets lydelse beror därför i svensk rätt inte bara på frågan om 
det verkligen var en oren accept eller inte, utan även på frågan vad parterna 

                                                 
162 Lando och Beale s. 178f. 
163 Lando och Beale s. 185f. 
164 Adlercreutz s. 62f. 
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ansåg rörande accepten respektive måste ha insett rörande motpartens 
uppfattning om accepten. 
 
Det saknas i svensk rätt en motsvarighet till bestämmelsen om 
näringsidkares skriftliga bekräftelse, så rättsläget är oklart. Det kan dock 
inte hållas för omöjligt att en näringsidkares bekräftelse skulle kunna 
bedömas på samma sätt som en oren accept, för det fall att den är oren, 
eftersom bekräftelser i svensk rätt beroende på omständigheterna kan ses 
som accepter (tolkas till att utgöra accepter). Genom uppställningen av en 
specialbestämmelse för näringsidkares skriftliga bekräftelse så undviks detta 
tolkningsproblem så att en bekräftelse får samma följd som en accept. I 
svensk rätt kan bekräftelser (i de fall då de inte ses som accepter) i vissa fall 
få presumtionsverkan (på sätt som beskrivits ovan i avsnitt 4.4.1) om något 
är oklart i avtalet eller om det är oklart om avtal över huvud taget slutits. 
Enligt PECL ges emellertid bekräftelsen automatiskt avtalsverkan.  

4.4.3 Sen accept 

Sen accept behandlas i artikel 2:207, som i punkt 1 stadgar att en sen accept 
trots allt är gällande om anbudsgivaren utan dröjsmål informerar 
anbudstagaren om att han betraktar den som gällande. Om (2) ett brev eller 
annan skrift innehållandes en sen accept visar att det har blivit avsänt under 
sådana omständigheter att det om dess befordran varit normal skulle ha nått 
anbudsgivaren i tid, så är den sena accepten gällande som en accept såvida 
inte anbudsgivaren utan dröjsmål informerar anbudstagaren om att han anser 
sitt anbud vara förfallet. Anbudsgivaren har i dessa fall en skyldighet att 
reklamera mot den sena accepten för att undvika bundenhet. Huvudregeln är 
annars att en sen accept inte har någon verkan. Anbudsgivaren kan i 
normalfallet bortse helt från den sena accepten, såvida inte han faktiskt är 
intresserad av att avtalet ändå skall komma till stånd eller kan utläsa av 
brevet eller skriften att detta eller denna i normalfallet hade nått honom i tid.  
 
Enligt 4 § 1 st AvtL skall en accept som kommer anbudsgivaren till handa 
för sent gälla som ett nytt anbud. Om anbudstagaren utgår från att accepten 
kommit fram i tid och mottagaren måste inse detta så åligger det mottagaren 
att reklamera till anbudstagaren för att undvika avtalsbundenhet. Det rör sig 
närmast om en bedömning av huruvida mottagaren är i ond tro rörande 
acceptens sena ankomst, vilket tyder på att det måste finnas tecken på att 
accepten avsänts i tid men försenats på vägen och/eller tecken på att 
anbudstagaren utgått från att accepten kommit i tid och handlat utifrån detta.  
Att accepten kommer anbudsgivaren till handa för sent (utan att 
förutsättningarna i 4 § 2 st AvtL är uppfyllda) och då får verkan som anbud 
medför att den ursprunglige anbudsgivaren måste avsända en accept till den 
nya anbudsgivaren inom en skälig acceptfrist för att få avtal till stånd.     
 
Behandlingen av sen accept enligt PECL och enligt AvtL skiljer sig åt 
genom att en sen accept enligt 4 § AvtL fungerar som ett nytt anbud, en 
funktion som inte finns i PECL.  
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4.5 Avslag 

Avslag behandlas i artikel 2:203 i PECL. Enligt denna artikel så förfaller ett 
anbud när ett avslag på anbudet når anbudsgivaren. Detta sker även om 
acceptfristen ännu inte gått ut och även om anbudet är oåterkalleligt i 
enlighet med artikel 2:202(3). Avslaget kan dras tillbaka på sätt som 
beskrivs i artikel 1:303 (som behandlades i avsnitt 4.1.5). Avslaget kan vara 
underförstått genom anbudstagarens uppträdande eller uttalanden och 
behöver således inte vara ett uttryckligt avslag.  
 
Enligt 5 § AvtL så förfaller ett anbud direkt om det avslås. Eventuell 
återstående betänketid förfaller också. Avslaget kan återkallas (dras tillbaka, 
om vi använder terminologin i PECL) under samma förutsättningar som 
anbud och accepter enligt 7 § AvtL. 
 
Även gällande avslag är PECL och avtalslagen överensstämmande. 

4.6 Avtalsslut 

4.6.1 Tid för avtalsslut 

Frågan om när ett avtal skall anses vara slutet behandlas i artikel 2:205. Om 
(1) en accept har avsänts av anbudsmottagaren så anses avtalet slutet när 
accepten kommer anbudsgivaren till handa. Om (2) accepten sker i form av 
en handling så anses avtalet slutet när meddelande om handlingen kommer 
anbudsgivaren tillhanda. Om (3) anbudstagaren på grund av anbudet, 
partspraxis eller sedvänja får acceptera anbudet genom att utföra en 
handling utan att lämna meddelande till anbudsgivaren så anses avtalet 
slutet när handlingen börjar utföras. Parterna binds vid avtalet vid samma 
tidpunkt. Möjligheterna för anbudsgivaren att undandra sig avtalet upphör 
visserligen när accepten avsänds, men avtalet anses ändå inte vara slutet 
förrän meddelande om detta på något sätt nått anbudsgivaren (utom i de fall 
då anbudsgivaren inte kräver meddelande därom, som i punkt 3). Även om 
anbudsgivaren i punkt 3 inte är medveten om accepten förrän efter 
acceptfristen gått ut så anses avtal ändå slutet eftersom utgångspunkten är 
den tidpunkt då handlingen utförs, inte när anbudsgivaren får vetskap om 
den. Den handling som anbudstagaren skall utföra måste vara en riktig 
handling som anbudstagaren inte kan återkalla. Att förbereda för att fullgöra 
avtalet räknas inte.165

   
Löftesprincipen tillämpas i svensk rätt vilket innebär att avtalsbundenheten 
infaller stegvis; anbudsgivaren blir i normalfallet provisoriskt bunden (inte 
vid avtalet utan endast vid anbudet) när det kommer adressaten till handa 
och anbudsmottagaren blir bunden när accepten kommer anbudsgivaren till 
handa. Både i svensk rätt och i PECL finns därför parallella problem 
rörande den växelvisa bundenheten.   
                                                 
165 Lando och Beale s. 171f. 
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4.6.2 Krav för avtalsslut 

Förutsättningarna för att ett avtal skall anses vara slutet är enligt artikel 
2:101(1) att (a) parterna hyser en vilja till bundenhet och att (b) de kommer 
till en tillräcklig överenskommelse utan att några ytterligare krav kan ställas 
på det. Ett avtal behöver enligt artikel 2:101(2) inte slutas eller bevisas 
skriftligen och det ställs inte heller några formkrav. Avtalet får bevisas på 
vilket sätt som helst, inklusive genom vittnen. Den vilja till bundenhet som 
omnämns i artikel 2:101(1) behöver inte de facto finnas utan avgörande är 
om den andra parten utifrån den första partens uttalanden eller andra 
beteenden har anledning att dra slutsatsen att parten vill bli bunden av 
avtalet.166 Detta klargörs i artikel 2:102, enligt vilken en parts vilja att bli 
juridiskt/rättsligt bunden av ett avtal skall bestämmas utifrån partens 
uttalanden eller uppträdande så som de skäligen kunde förstås av motparten.  
 
Bedömningen enligt PECL som skall äga rum för att fastställa om vilja till 
bundenhet synes vara objektiv. Det finns inga subjektiva rekvisit utan 
istället blir en skälighetsbedömning aktuell. Om den ena parten däremot 
verkligen är medveten om den andra partens vilja så blir den parten bunden 
vid detta.167

 
Avtal kan enligt PECL (liksom enligt svensk rätt) vara antingen moraliskt 
eller juridiskt bindande. Beroende på ordval och tillfälle kan ett avtal ses 
som endast moraliskt bindande (exempelvis gällande stödförklaringar och 
åsiktsförklaringar) men det kan även hända att avtal vars ordalydelse endast 
uttrycker moralisk bundenhet blir juridiskt bindande på grund av 
omständigheter i det enskilda fallet. Så kan vara fallet om omständigheterna 
visar en vilja till juridisk bundenhet trots att avtalet benämnts letter of intent 
eller letter of comfort; den verkliga innebörden av dokumentet är viktigare 
än vad det kallas.168   
 
Uttrycket tillräcklig överenskommelse som nämns i artikel 2:101(1)(b) 
förklaras i artikel 2:103. Enligt artikel 2:103(1) föreligger tillräcklig 
överenskommelse om villkoren (a) har blivit tillräckligt definierade av 
parterna för att avtalet ska kunna verkställas eller (b) kan fastställas i 
enlighet med PECL. Däremot är det enligt artikel 2:103(2) så att om en av 
parterna vägrar att sluta avtalet såvida inte parterna har nått en 
överenskommelse angående någon särskild punkt, så finns det inget avtal 
om parterna inte kommer överens angående den aktuella punkten.    
 
Vilka krav som ställs för att avtalsvillkor skall anses vara tillräckligt klart 
definierade för att avtalet skall kunna verkställas beror till stor del på 
huruvida parternas respektive skyldigheter och rättigheter utpekats, samt 
vilken typ av avtal det rör sig om. Rör det sig exempelvis om köp av varor 
kan det räcka med varuslag och antal eftersom pris och kvalitet kan 
                                                 
166 Lando och Beale s. 137. 
167 Lando och Beale s. 144. 
168 Lando och Beale s. 143f. 
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fastställas i efterhand med hjälp av PECL:s kapitel 6. Även sedvänja och 
partspraxis kan spela in när det gäller att avgöra avtalsvillkoren. Kan det 
inte fastställas vilken avtalstyp det är fråga om så kan inte avtalet 
verkställas, såvida inte parternas rättigheter och skyldigheter klart och 
tydligt är överenskomna.169  
 
Kravet på tillräcklig överenskommelse motsvarar det krav på tillräcklig 
precisering av avtalsvillkoren som ställs på anbudet enligt svensk rätt. 

4.7 Standardavtalsinkorporering  

Artikel 2:104 tar bland annat upp frågan om standardavtals införlivande 
med avtalet. Enligt artikel 2:104(1) kan avtalsvillkor som inte varit föremål 
för individuell förhandling åberopas gentemot en part som inte visste om 
dem endast om parten som åberopar dem vidtog rimliga åtgärder för att göra 
den andra parten uppmärksam på villkoren före eller under avtalsslutet. 
Artikel 2:104(2) säger att villkor inte har blivit uppmärksammade på ett 
rimligt sätt om det endast finns en hänvisning till dem i avtalet, även om den 
andra parten har skrivit under avtalet. Följden av uteblivet 
uppmärksammande är att avtalet anses slutet utan tillägget av standardavtal. 
Kraven ställs således högt och det krävs att parten som vill ha in 
standardavtalet i avtalet gör den andra parten uppmärksam på detta. Kravet 
är uppfyllt exempelvis när standardavtalet är tryckt på baksidan av anbudet, 
när standardavtalet är intaget i själva avtalet eller när standardavtalet är 
bifogat till avtalet och avtalet innehåller en hänvisning till standardavtalet. 
Om parterna tidigare skrivit avtal med användande av ett särskilt 
standardavtal eller om båda parterna är medvetna om att ett visst 
standardavtal används inom området eller branschen så kan kravet vara 
uppfyllt genom en enkel hänvisning till standardavtalet i avtalet, utan att 
standardavtalet bifogas, men i annat fall så är kravet inte uppfyllt. Om 
standardavtal bifogas först med accepten och inga standardavtal varit 
upptagna i anbudet så kan det ses som en oren accept, vilket behandlas i 
artikel 2:208 (för utveckling av artikel 2:208 se avsnitt 4.4.2 ovan).  
 
Villkor som bifogas med varorna till köparen kan ses som accepterade av 
motparten när han tar emot och godkänner varorna, däremot kan 
standardavtal som bifogas räkningar som kommer fram efter varorna inte 
ingå i avtalet. En part kan välja att avsäga sig rätten att bli informerad om 
standardvillkoren uttryckligen eller underförstått i fall då det annars skulle 
vara oskäligt att kräva uttrycklig information, däremot kan inte den andra 
parten genom ett avtalsvillkor eller på annat sätt frånsäga sig skyldigheten 
att informera den andra parten om sina standardavtal. Ett specialfall som 
nämns angående detta i kommentarerna till PECL är när någon skickar in en 
annons till en tidning en fredag för tryck på söndagen och annonsen 
kommer fram på lördagen. Tidsbristen och avtalstypen gör här att det inte 

                                                 
169 Lando och Beale s. 146f. 
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kan krävas att tidningen skall klargöra sina standardvillkor för annonsören 
innan de sätter in dennes annons i tidningen.170

 
Även artikel 2:209 behandlar standardavtals införlivande i avtalet, närmare 
bestämt problemet med kolliderande standardavtal (även kallat battle of 
forms). Artikel 2:209(1) stadgar att om parterna har kommit överens om ett 
avtal, men anbudet och accepten hänvisar till olika standardavtal som står i 
strid med varandra, så skall ett avtal trots detta anses slutet. 
Standardavtalsvillkoren utgör då en del av avtalet till den del de 
överensstämmer med varandra. Enligt punkt 2 är emellertid inget avtal 
slutet om en av parterna (a) har indikerat i förväg, uttryckligen och inte 
genom standardavtalsvillkor, att den parten inte avser att bli bunden av ett 
avtal i enlighet med punkt (1), eller (b) utan dröjsmål informerar den andra 
parten att han inte avser att bli bunden av ett sådant avtal. 
Standardavtalsvillkor är enligt punkt 3 villkor som har blivit formulerade i 
förväg för ett obestämt antal avtal av en viss natur och som inte har varit 
föremål för förhandling mellan parterna. Denna artikel utgör ett undantag 
från artikeln om oren accept. Efter att de kolliderande klausulerna blivit 
utslagna skall de uppkomna hålen i avtalet utfyllas. Som utfyllnad kan 
PECL, sedvänja, branschpraxis och partspraxis användas. Hänsyn kan även 
tas till särskilda standardavtal som är utfärdade av europeiska institutioner 
eller neutrala organisationer.171

 
Det finns flera olika sätt att ta sig an de ovannämnda frågorna i svensk rätt. 
HD har i praxis172 uttalat att man inte skall utnyttja reglerna om 
standardvillkors inkorporering i avtalet som en form av dold kontroll av 
oskäliga villkor utan istället använda 36 § AvtL för att öppet åsidosätta 
sådana oskäliga avtalsvillkor. Reglerna om standardavtals inkorporering i 
det enskilda avtalet skall bara användas när det verkligen är en 
inkorporeringsfråga. Huvudregeln vid inkorporeringsfrågor är att 
standardavtal för att bli del av avtalet måste bringas till motpartens 
kännedom muntligen eller skriftligen före avtalsslutet. Detta kan ske genom 
att standardavtalsklausulerna står med i själva avtalet. Om de står tryckta på 
baksidan av dokumentet eller är häftat till det eller på annat sätt bifogas så 
måste det finnas en uttrycklig och tydlig hänvisning till villkoren i form av 
en referensklausul. Så är även fallet om villkoren inte bifogas men finns 
tillgängliga så att motparten har möjlighet att ta del av dem innan 
avtalsslutet. Det finns dock inget krav på att motparten verkligen skall ha 
läst standardavtalet för att det skall räknas som avtalsinnehåll.173  
 
Om standardavtalet innehåller villkor som är oväntade eller särskilt 
tyngande ändras förutsättningarna något. Dessa blir del av det enskilda 
                                                 
170 Lando och Beale s. 149f. 
171 Lando och Beale s. 183. 
172 NJA 1980 s. 46. Detta fall har blivit omdiskuterat i doktrinen; frågan är om ena paren 
blev bunden av standardavtalet för att de inte reklamerade mot standardavtalet i den 
skriftliga bekräftelsen (6 § 2 st AvtL) eller om det var en annan typ av 
standardavtalsrättslig bedömning som låg bakom bundenheten. Se Bernitz s. 41. 
173 Bernitz s. 32. 
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avtalet endast om villkoret har bringats till motpartens kännedom eller om 
motparten annars känt till eller borde ha känt till villkoret. Med oväntade 
villkor avses villkor som på grund av sin placering i avtalet, sin ovanlighet 
eller annars överraskande effekt i förhållande till avtalet i övrigt framstår 
som oväntade. Särskilt tyngande villkor utgörs av villkor som ena parten 
utarbetat ensidigt och som allvarligt rubbar balansen parterna emellan i 
förhållande till dispositiv rätt, exempelvis långtgående 
friskrivningsklausuler. En utgångspunkt är att standardvillkor som ena 
parten inte känt till och inte kunnat ta del av utan svårigheter inte kan utgöra 
en del av avtalet, eftersom det inte uttrycker vad parterna kommit överens 
om. Det finns även stöd i doktrinen för att bortse från klausuler med konstig 
formulering, felaktig överskrift, försåtlig placering och text som är så finstilt 
att den knappt kan läsas utan hjälpmedel.174   
 
Det finns olika teorier om hur man skall lösa problemet med kolliderande 
standardavtal eller så kallad battle of forms. Vilken som gäller enligt svensk 
rätt är ännu inte fastställt. De fyra vanligaste teorierna är knock out-rule, last 
shot theory, first shot theory och att domstolen får avgöra genom fri 
tolkning och utfyllning av avtalet. Knock out-rule innebär att de olika 
standardavtalen gäller till den del de överensstämmer med varandra och att 
övriga delar slås ut. First shot theory innebär att det första standardavtalet 
gäller om den andre parten inte klart reklamerat mot det. Last shot theory 
innebär att det sista standardavtalet som den andra parten inte protesterat 
mot gäller, och den fjärde och sista teorin behöver ingen närmare 
presentation.175 En annan ganska omtalad teori är performance rule, som 
innebär att den part som genom konkludent handlande eller realhandlande 
fullgör avtalet utan att protestera mot den senaste 
standardavtalshänvisningen (andra partens standardavtalshänvisning) får 
anses ha accepterat standardavtalet och blir bunden av detta.176      
 
Punkt 1 i artikel 2:209 är ett ställningstagande för och exempel på the knock 
out rule. 

                                                 
174 Bernitz s. 36f. 
175 Bernitz s. 40f. Nämnas kan att Bernitz är anhängare av last shot theory.  
176 Ramberg och Ramberg s. 175. 
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5 Utveckling och framtid 

5.1 Lando-kommissionen 

Lando-kommissionen har sedan del II blev utgiven 2000 arbetat med del III 
av PECL. Än så länge finns del III bara i en engelsk, en fransk och en 
holländsk version. Ämnena som behandlas i denna del är plurality of parties 
(debtors och creditors), assignment of claims, substitution of new debtor, 
transfer of contract, set-off, prescription, illegality, conditions och 
capitalisation of interest. Fler delar av PECL än del I-III kommer inte att 
utarbetas utan från denna punkt är det meningen att the Study Group on a 
European Civil Code skall ta vid. 177   

5.2 Study Group on a European Civil Code 

Study Group on a European Civil Code178 utgår i sitt arbete från de 
slutsatser som Lando-kommissionen kommit fram till. Arbetet pågår på i 
stort sett samma sätt och det är meningen att gruppens slutsatser skall 
publiceras på ett sätt liknande PECL. Många av medlemmarna i PECL sitter 
även med i Study Group on a European Civil Code vilket gör att 
enhetligheten i uppbyggnaden av slutsatserna troligen kommer att kunna 
upprätthållas. Ett av syftena med gruppens arbete är att de europeiska 
medlemsstaterna i sina vidare ställningstaganden rörande en gemensam 
europeisk civillag skall ha en materiell utgångspunkt, ett förslag som 
konkretiserar hur de olika rättsystemens civilrättsliga delar ser ut och vilka 
lösningar som gruppens deltagare har bedömt som mest ändamålsenliga. 
Det är inte meningen att gruppens principsamling, när den står klar, skall 
användas som ett lagförslag rakt av utan endast som en källa till 
gemensamma europeiska principer på området europeisk civilrätt. 179  

5.3 Några åsikter rörande europeisk avtalsrätt 

5.3.1 Jan Ramberg 

Jan Ramberg tillhör sedan många år svensk doktrin och sitter med i Lando-
kommissionen. Inför förhandlingarna vid det Nordiska Juristmötet 1999 
skrev han en text180 om den pågående utvecklingen inom europeisk 
avtalsrätt. Han påpekar här att de nordiska avtalslagarna är i behov av 
reformering och att det därför ligger i de nordiska ländernas intresse att 
medverka i utvecklingen inte bara på nordisk utan även på europeisk nivå. 
                                                 
177 http://www.storme.be/PECL3en.html
178 På deras hemsida http://www.sgecc.net/ finns utförligare information. 
179 http://www.sgecc.net/index.php?subsite=subsite_2&id=12
180 Jan Ramberg, ”Den nordiska avtalsrätten och utvecklingen av en europeisk avtalsrätt”, 
Det 35:e Nordiska Juristmötet i Oslo, 18-20 augusti 1999, s. 97. Detta var således innan 
kommissionen påbörjade dagens debatt i ämnet.  

 48

http://www.storme.be/PECL3en.html
http://www.sgecc.net/
http://www.sgecc.net/index.php?subsite=subsite_2&id=12


Ramberg poängterar även att skillnaderna i synsätt försvårar handeln på den 
inre marknaden genom de osynliga handelshinder de ger upphov till. De 
likheter som Ramberg anser finnas på ett större principiellt plan inom 
avtalsrätten är principerna om avtalsfrihet och dess motpol i skyddet för den 
svagare avtalsparten samt utgångspunkterna vid avtalstolkning och avtals 
ogiltighet. De största skillnaderna rör avtalsslut och berör bland annat 
formkrav och anbuds bindande eller inte bindande verkan.  
 
Ramberg anser inte att de nordiska avtalslagarna är tillfredsställande med 
hänsyn till att bara några av alla avtalsrättsliga problem faktiskt kan lösas 
med stöd i lagen. Detta leder dock inte automatiskt till den slutsatsen att 
lagen behöver uppdateras, utan i stället argumenterar Ramberg för att de 
nordiska länderna som ett första steg mot uppdatering av avtalsrätten bör ta 
bort det undantag som gör att de inte tillämpar del II (som i artikel 14-24 
behandlar avtalsslut) av CISG. Därefter kan unifieringsarbetet fortsätta 
exempelvis genom kartläggning av allmänna principer på området som så 
småningom kan utmynna i dispositiva regler. Ramberg rekommenderar 
också att de nordiska ländernas samarbete fortsätter, utan att för den skull 
isoleras från den utveckling som pågår i Europa och resten av världen. 

5.3.2 Ulf Bernitz 

Ulf Bernitz tillhör, liksom Ramberg, doktrinen inom svensk rätt och skrev 
2001 en artikel i Europarättslig tidskrift om tankarna på en europeisk 
civillag.181 I artikeln diskuteras EU:s meddelande KOM (2001) 398, liksom 
resolutionerna från 1989 och 1994 och arbetet som bedrivits med PECL. 
Bernitz anser att gemenskapslagstiftningen på civilrättens område uppvisar 
betydande brister och behov. Han anser även att utarbetande av principer, på 
så sätt som omskrivs i EU:s meddelande KOM(2001) 398, är en lämplig 
utveckling som för många positiva följder med sig. Några positiva effekter 
som nämns är underlättande av spontan harmonisering bland 
medlemsstaterna och praktisk användning vid rättstillämpningen.  
 
Dessutom poängteras att det nordiska lagstiftningssamarbetet har förlorat i 
betydelse de senaste åren huvudsakligen till följd av att implementeringen 
av EG-rätt måste gå före och följas rent materiellt. Den svenska civilrätten 
har därför fått stå tillbaka något, samtidigt som prejudikatbildningen inte 
utvecklats utan fortfarande har en ganska blygsam omfattning. Bernitz 
förespråkar därför att Sverige bör ta en aktiv del i utvecklingen så att 
återkopplingen till svensk rätt etableras. Han pekar också på den 
europaideologiska tanken i vilken gemensamma grundläggande regler inom 
civilrätt skulle kunna utgöra en viktig hörnsten. Om de viktiga nordiska 
principerna inom civilrätt skall kunna bevaras krävs det, enligt Bernitz, att 
vi är med i samarbetet från början. Alternativet kan annars, om vi ställer oss 
utanför nu, vara att vi så småningom finner oss i situationen att vi ändå blir 
tvungna att acceptera en gemensam civillagstiftning som vi inte varit med 
och arbetat fram (och således inte haft möjlighet att påverka).     

                                                 
181 Ulf Bernitz, ”Mot en europeisk civillag?”, Europarättslig tidskrift 2001 s. 469. 
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5.3.3 Torgny Håstad 

Även Torgny Håstad är välkänd inom svensk rättsvetenskap. Han skrev 
inför Nordiska Juristmötet 2002 ett referat med titeln ”En europeisk civillag 
och den nordiska kontraktsrätten”182 i vilken han diskuterade utvecklingen 
på avtalsrättens område. Håstad kan tänka sig att det skulle kunna vara 
motiverat ur transaktionskostnadssynpunkt att tillämpa en European Civil 
Code vid gränsöverskridande handel, men ställer sig frågande till om det är 
motiverat att även tillämpa denna på nationella affärer. Även om det skulle 
vara effektivt på längre sikt så finns flera frågetecken. En av de (i mitt 
tycke) viktigaste punkter han tar upp är behovet av en prejudikatinstans. 
Håstad anser att PECL är ”i stort sett godtagbar” att tillämpa i de nordiska 
länderna men att rättspraxis kommer att krävas för att förtydliga principerna 
eftersom de är så allmänt hållna. Ett alternativ som nämns är att låta de 
nationella domstolarna sköta prejudikatbildningen. Faran med detta är enligt 
Håstad att det finns ett visst utrymme att fylla ut reglerna och att detta 
utrymme eventuellt skulle kunna utnyttjas för att upprätthålla den rätt som 
civilkodens nationella föregångare föreskrev. I så fall skulle allt arbete ha 
varit i onödan.  
 
Håstad tar även upp alternativet att ålägga de högsta nationella domstolarna 
att ta hänsyn till de andra medlemsstaternas domstolars prejudikatbildning, 
så att utvecklingen kunde gå åt ett håll. Det som Håstad tar upp som främsta 
problem med detta alternativ är att prejudikat från de länder med mest 
använt språk inom gemenskapen (som Storbritannien, Frankrike och 
Tyskland) och mest kommersiella aktivitet (antagligen är det samma 
nationer) säkert skulle bli de första att ta upp många av prejudikatfrågorna 
vilket ger dem mer makt att påverka praxis. Även om detta skulle innebär 
arbetsbesparingar för de nordiska domstolarna så skulle det kunna innebära 
att de nordiska värderingarna i avtalsrätten tunnas ut. Ett tredje alternativ 
som tas upp är att skapa ett nytt europeiskt Law Institute som skulle kunna 
följa rättstillämpningen i medlemsstaterna och lägga fram förslag till 
ändringar och preciseringar av regelverket. Som sista alternativ nämner 
Håstad möjligheten att låta den europeiska domstolen i Luxemburg bilda 
prejudikaten. Han förkastar emellertid förslaget på grunden att antalet mål 
skulle vara så många att kön skulle bli svårhanterlig och väldigt lång. Hade 
det bara rört sig om ett rättsområde så hade det kanske gått an med en 
tungrodd beslutsordning, men eftersom det är tänkt att hela civilrätten ska 
omfattas så anser han att detta inte är något bra förslag. 
 
Rörande frågan om en European Civil Code över huvud taget bör 
eftersträvas påpekar Håstad att det bästa man kan göra är att vänta några år 
tills det finns ett komplett modellagsförslag och, om det visar sig vara av bra 
kvalitet, överväga att tillämpa det på gränsöverskridande handel som ett 
första steg. Att tillämpa en European Civil Code istället för nationella lagar 
                                                 
182 Torgny Håstad, ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, Det 36:e 
Nordiska Juristmötet i Helsingfors 15-17 augusti 2002, s. 340. Finns även på 
http://www.congrex.fi/njm2002/referat/339histad.pdf. 
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på nationella affärer inom en nära framtid är Håstad fortsatt skeptisk emot. 
Han anser dock att de nordiska länderna bör vara aktiva och engagera sig i 
de initiativ (för att skapa grunder till en European Civil Code) som nu äger 
rum, så att det finns inslag av nordiska aspekter i de förslag som läggs fram.  

5.3.4 Thomas Wilhelmsson 

Thomas Wilhelmsson är en finsk professor som sitter med i Lando-
kommissionen. Han har skrivit flera inlägg i debatten om europeisk 
avtalsrätt varav jag har valt att koncentrera mig på två. Den första artikeln 
har titeln ”Europeiseringen av privaträtten: För ett fragmenterat utbyte av 
erfarenheter”183 och behandlar huvudsakligen frågan om det är motiverat att 
eftersträva en European Civil Code. Wilhelmsson anser att en europeisk 
civillagbok skulle förstena rätten som den ser ut idag och således hindra 
rättens utveckling. Med detta menar han inte att hänsyn bara skall tas till 
nationella aspekter vid utvecklingen av rätten eftersom inte heller detta ger 
någon berikande utveckling. Wilhelmsson eftersträvar istället en rätt som 
kan utvecklas flexibelt och experimentellt, genom influenser från andra 
länder. Detta mål anser han kunna främjas genom det arbete som pågått och 
pågår inom Lando-kommissionen.  
 
Tanken att utgöra grund för en europeisk civillag, som PECL beskriver i 
artikel 1:101, är Wilhelmsson inte lika positivt inställd till. Wilhelmsson 
hyllar framförallt den fria rörligheten för begrepp och idéer (som han oroligt 
påpekar kan komma att hämmas av en bastant kodifiering) och påpekar 
bestämt att detta inte innebär att man bör ställa sig utanför de pågående 
rättsvetenskapliga harmoniseringsarbeten som pågår eftersom frukten av 
dessa arbeten ändå kan ha stor nytta för rättsvetenskapen. I artikeln ”En EU-
kontraktsrätt eller en europeisk experimentell rätt? Ett nordiskt svar”184 
pekar Wilhelmsson ännu tydligare på kopplingen mellan kodifiering och 
statisk, stelnad rätt i förhållande till den flexibilitet som det innebär att i den 
utsträckning man så önskar ta hänsyn till det bästa av andra länders 
rättsutveckling. Wilhelmsson ser den nordiska rätten och rättsgemenskapen 
som präglade inte av stora kodifikationstankar (som Frankrike och Tyskland 
varit) utan snarare av rättsliga begrepp och principer, med rätten 
systematiskt och vetenskapligt ordnad på ett sätt som dock skiljer sig från 
common law. På det sättet anser han den nordiska rätten utgöra ett 
mellanting mellan kontinental europeisk rätt och common law. I de nordiska 
länderna har rätten dessutom ofta behandlats som ett ”redskap för 
(socialdemokratisk?) samhällelig ingenjörskonst” enligt Wilhelmsson, vilket 
givit de olika aktörerna i systemet särpräglade roller. Eftersom det inte är 
något nytt för de nordiska länderna att inspireras av andra länder rätt och 
använda den för att lösa problem som den egna lagstiftningen inte kan lösa 
så innebär det inga stora omvälvningar att se till de samlade europeiska 
principer som PECL utgör.  
                                                 
183 Thomas Wilhelmsson, “Europeisering av privaträtten: För ett fragmenterat utbyte av 
erfarenheter”, TfR, 2001 s. 1. 
184Thomas Wilhelmsson, “En EU-kontraktsrätt eller en europeisk experimentell rätt? Ett 
nordiskt svar”, JFT, 2001 s. 736. 
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Genom arbetet i Lando-kommissionen så underlättas även förståelsen för 
bestämmelserna i de olika länderna så att det är lättare att finna den bästa 
lösningen. Lando-kommissionens arbete kommer också att hjälpa de 
euroepiska juristerna och rättsvetenskapsmännen att ”tala samma språk” 
rent juridiskt, vilket kommer att bidra till förståelsen av de olika 
principerna. Wilhelmsson tar även upp ett exempel på att det finns 
domstolar på andra håll i Europa som ser mer till praktisk rättvisa än till 
vikten av att upprätthålla just de egna reglerna. I det engelska rättsfallet 
White v. Jones ([1995] 2 A.C. 240) valde den engelska domstolen att 
utförligt beskriva tysk rätt varpå den använde sig av argument från tysk rätt 
med hänvisning till ”practical justice”. Det fanns regler i engelsk rätt som 
kunde tillämpas, och som skiljde sig från de tyska, men de traditionella 
reglerna åsidosattes. Wilhelmsson anser även, när kommissionens 
meddelande KOM(2001) 398 diskuteras, att det är tillräckligt att arbeta fram 
en europeisk soft law, såsom PECL, och europeiska standardavtal. Det enda 
av de fyra alternativen som han egentligen ställer sig direkt negativ till är 
alternativ IV. För övrigt förespråkar Wilhelmsson (liksom Ramberg) att 
Sverige, gällande själva avtalsrätten, bör ta bort den reservation de nordiska 
länderna lagt in gentemot del II av CISG. 

5.3.5 Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet skickade in ett svar185 på 
meddelandet KOM(2001) 398 som jag anser förtjänar att tas upp särskilt. 
Juridiska fakulteten vid LU stöder harmoniseringen av europeisk avtalsrätt 
eftersom den anser att det kan underlätta handeln och minska 
transaktionskostnaderna. Den anser dock att harmoniseringen bör vara 
dispositiv förutom inom särskilda områden (där konsumenträtt nämns 
särskilt) så att avtalsrätten tillåts utvecklas och standardavtal kan 
vidareutvecklas och användas även i fortsättningen. Juridiska fakulteten 
anser även att de lösningar som väljs bör vara i överensstämmelse med 
principerna i de internationella konventioner som redan är i bruk inom 
gemenskapen. Man förespråkar en modellag framför ett direktiv eller en 
förordning men motiverar inte varför. Det anses också att harmonisering 
eventuellt bör ske inom andra områden, exempelvis insolvensrätt och 
konkursrätt.  

                                                 
185 Response from the Law Faculty Board at Lund University in respect of the 
Communication from the European Commission to the Council and the European 
Parliament on European Contract Law COM (2001) 398 final. Denna skrift har 
diarienummer 536/01 och finns tillgänglig på Juridicum. Förslaget lämnades in genom 
professor Lars Gorton. 
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6 Sammanfattande analys 
Den svenska avtalsrätten av idag står inför möjliga förändringar. Några 
viktiga frågor är när den kan komma att ändras, på vilket sätt den kan ändras 
rent materiellt och hur mycket vi har att säga till om. Arbetet har nu 
påbörjats på EU-nivå. Kommissionen har lagt fram ett åtgärdspaket som är 
sammansatt utifrån de hinder för den fria rörligheten på marknaden som de 
olika intressenterna har presenterat. Åtgärderna består av att förbättra 
befintlig lagstiftning, främja utarbetandet av EU-godkända 
standardavtalsklausuler samt fortsätta diskussionen om ett avtalsrättsligt 
instrument. Den största nyheten är den gemensamma referensramen, som 
från början var en del av alternativ II bland kommissionens fyra alternativ 
om tillvägagångssätt. Den gemensamma referensramens syfte är främst att 
underlätta vid förbättringen av befintlig lagstiftning och skapande av ny. 
Men det är inte säkert att det är vid detta arbete som den kan få störst 
betydelse. De andra två syftena med den gemensamma referensramen är att 
den skall kunna användas för nationella lagstiftande församlingar inom EU 
för att utjämna skillnader på längre sikt, samt att den skall utgöra grund för 
fortsatta diskussioner om ett avtalsrättsligt instrument.  
 
Jag tror att den gemensamma referensramen kommer att få störst betydelse i 
sin roll som inspiration för de nationella lagstiftande församlingarna och 
marknadsaktörerna. Förslaget om en gemensam referensram går tillbaka till 
alternativ II i KOM (2001) 398. I denna punkt ligger mer information, 
planer och förhoppningar om den gemensamma referensramen än vad som 
framgår av kommissionens förslag i KOM (2003) 68. Visserligen talar 
alternativ II mer om framtagandet av gemensamma principer eller riktlinjer, 
men syfte och användningsområde är det samma. De diskuteras som 
användbara för både skiljedomare, nationella domstolar, avtalsparterna 
själva, nationella lagstiftare och lagstiftare på EU-nivå. Principerna i 
referensramen skall kunna förtjäna sin egen tillämpning; är de tillräckligt 
bra så kommer de att tillämpas och genom det kommer spridningen av dem 
att öka, vilket kan ge dem status av sedvanerätt på längre sikt. En positiv 
faktor med den gemensamma referensramen är att den kommer att vara 
frivillig. Är den tillräckligt bra, vilket vi faktiskt måste kunna kräva av ett 
verk som skall kunna inspirera till avtalsrättslig utveckling inom hela EU, så 
kommer den att tillämpas.  
 
Som källor till den gemensamma referensramen anges fastställd 
avtalspraxis, befintliga regelverk, nationella rättssystem, nationell 
domstolspraxis och internationella instrument (främst CISG). Det påpekas 
även att den forskning som redan ägt rum inte skall göras om utan istället 
tillvaratas, så att den nya forskningen kan inriktas på närliggande och 
outforskade områden. Dessa faktorer tillsammans med den uppräkning av 
rättsområden som måste täckas av den gemensamma referensramen, för lätt 
tankarna till PECL. PECL är byggt på ungefär det sätt som föreslås i 
alternativ II i KOM (2001) 398. I alternativet föreslås nämligen att 
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kommissionen tillsammans med akademiker och jurister av olika slag skulle 
kunna stödja komparativa rättsutredningar med syfte att ta fram 
gemensamma principer inom medlemsstaternas respektive avtalsrätt. Till 
PECL finns det dessutom utförliga kommentarer som vid varje artikel 
förutom att förklara artikeln, dess tillämpningsområde och syfte även 
hänvisar till sätt att lösa den aktuella rättsfrågan i de olika medlemsstaterna, 
i Uncitral Model Law on Arbitration, i CISG och i Unidroit Principles. 
Detta gör att det är lättare att förstå hur Lando-kommissionen har tänkt och 
vilka ställningstaganden ledamöterna gjort under utvecklandet av 
principerna. Precis detta verkar även vara syftet med den gemensamma 
referensramen, att samtliga regler skall vara underbyggda samt ha utförliga 
källor och alternativa tillvägagångssätt angivna.   
 
Mycket tyder nu på att dessa principer kommer att få stor betydelse för 
europeisk handel oavsett om de kommer att läggas till grund för den 
gemensamma referensramen (och eventuellt i förlängningen en europeisk 
civilkod) eller inte.   
   
Kommissionens presenterade åtgärdspaket skulle antagligen vinna stöd 
bland flera av dem som fått komma till tals i avsnitt 5. Både Bernitz och 
Ramberg förespråkade aktivitet bland företrädarna för svensk rätt, och 
kommissionens förslag välkomnar alla de som vill engagera sig. Eftersom 
PECL inte kommer att antas som kodifiering inom den närmsta framtiden så 
finns det mer tid att fundera över formerna för prejudikatsbildning, vilket 
Håstad diskuterade i sin artikel. Prejudikatsbildning är en svår fråga som 
måste tas upp i den diskussion som kommissionen fortsätter utveckla 
angående ett frivilligt instrument.  
 
Wilhelmsson är troligtvis inte ensam om att befara rättens förstening vid en 
kodifiering. Om den gemensamma referensramen utvecklas som avsett så 
kommer den säkert att ytterligare underlätta rättens flexibilitet och 
juridikens fria rörlighet. En förhoppning från min sida är att den 
gemensamma referensramen verkligen kommer att rymma det bästa av allt; 
en vidareutveckling av PECL, med stöd av EU. En samling av frivilliga, 
lättförståeliga, väl underbyggda principer, som kan komma till praktisk 
användning i samtliga medlemsstater. 
 
Hur väl underbyggda är då dessa principer? Vid jämförelse med svensk 
avtalsrätt kan några slutsatser dras. Det finns många likheter mellan 
avtalsslut enligt svensk rätt och avtalsslut enligt PECL. De skillnader som 
finns rör huvudsakligen, precis som Ramberg sagt i fråga om de europeiska 
ländernas avtalsrätt, frågan om anbuds bindande verkan (beroende på vad 
som läggs i begreppet) och de följder detta får för andra frågor. Hur stora 
skillnaderna egentligen är mellan PECL och den svenska avtalsrätten 
kommer säkerligen att bli föremål för utredningar från svenskt håll innan 
PECL eller den gemensamma referensramen (om PECL läggs till grund för 
denna) börjar användas praktiskt, antingen vid lagstiftning eller vid 
rättstillämpningen. Min slutsats som juris studerande är emellertid att 
skillnaderna är mindre än de kan verka vid första anblick. Frågan om anbuds 
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bindande verkan och vilken typ av bundenhet som kan inläsas i 1 § 1 st 
AvtL har diskuterats sedan avtalslagens tillkomst. Skulle det vara så, att 
anbud kan anses föreligga även om de föreskrivs vara återkalleliga, så är 
skillnaderna mellan PECL och den svenska avtalslagen inte stora. Jag anser 
personligen att ett förbehåll innehållande en rätt att återkalla ett anbud fram 
till dess att det accepterats inte bör förta anbudet dess verkan av anbud i 
enlighet med avtalslagen.  
 
En annan skillnad mellan PECL och svensk avtalsrätt är frågan om anbud 
ställda till allmänheten skall anses utgöra anbud eller inte. Vid avtalslagens 
tillkomst fanns det funderingar över dåtidens meddelanden till allmänheten 
men saken löstes så att de inte sågs som anbud. Det kan finnas anledning att 
frångå det ställningstagande som togs vid lagens tillkomst och följa PECL:s 
linje, och delar av den svenska doktrinen har, som vi sett, diskuterat frågan. 
Tillsammans med slutsatserna av diskussionen kring principen om anbuds 
bindande verkan ovan så borde det inte innebära alltför stora bördor för de 
näringsidkare som annonserar ut sina varor. De kan föreskriva att anbudet är 
återkalleligt och de kan även bemöda sig om att ha de varor hemma, som de 
annonserar ut.  
 
Om vi ser till resten av den behandlade delen av PECL så föreligger 
överensstämmelse på nästan alla punkter. Principen om good faith and fair 
dealing finns visserligen inte inskriven i avtalslagen, men många 
ställningstaganden i praxis visar spår av en sådan allmän skälighetsprincip i 
fråga om uppträdande parterna emellan, god eller ond tro och olika 
lojalitetsförpliktelser. Även bestämmelsen i PECL om sedvänja uppvisar 
många likheter med de bedömningar rörande sedvänja som utförts i svensk 
domstolspraxis och som kommer till uttryck i andra svenska lagar och 
förarbeten, trots att mindre skillnader kan föreligga. Riskövergången vad 
gäller meddelanden är också väldigt lik, liksom avtalsbindningen.  
 
Kraven på anbudet är i stort sett samma; det rör sig endast om formella 
skillnader. Acceptfrist existerar både i svensk rätt och i PECL i 
konventionell och legal form, även om PECL inte har några regler för den 
legala formens fastställande förutom att den skall bestämmas till skälig tid 
(och även ordet skälig skall ju, som vi nu vet, bestämmas utifrån en 
definition i PECL). Den ledning som ges av kommentarerna till PECL visar 
dock att bedömningen skall ske på ungefär samma sätt som den gör enligt 
svensk rätt.  
 
De krav som ställs på accepten är överensstämmande och även 
bedömningen av vad som utgör oren accept uppvisar många likheter. 
Skillnader föreligger i de bedömningar som görs vid eventuell oren accept 
för att avgöra om anbudsgivaren är bunden eller inte, på det sätt att PECL 
upprätthåller linjen med objektiva bedömningar medan svensk rätt även här 
tar till subjektiva bedömningar. Skillnaden vad gäller bedömningar i PECL 
respektive i svensk rätt är genomgående; PECL föreskriver objektiva 
bedömningar (med få, om några, möjligheter för ställningstaganden utifrån 
subjektiva omständigheter) medan avtalslagen och övrig svensk avtalsrätt 
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har subjektiva bedömningar som utgångspunkt. En annan skillnad avseende 
oren accept rör bedömningen av hur en näringsidkares bekräftelse skall ses; 
PECL ger bekräftelsen avtalsverkan, medan en bekräftelse (om det 
verkligen hade befunnits utgöra en bekräftelse) enligt svensk rätt endast 
hade kunnat få bevis- eller presumtionsverkan. En orsak till detta kan vara 
att bekräftelsen enligt artikel 2:210 PECL ses som en maskerad accept, och 
att man anser att det bör vara möjligt att reklamera mot den.   
 
En annan skillnad som föreligger gällande accept är frågan om vilka följder 
en sen accept får. Medan en sen accept enligt svensk rätt automatiskt utgör 
ett nytt anbud så förfaller en sen accept in dubio enligt PECL. Här innebär 
’in dubio’ att den sena accepten kan bli gällande om anbudsgivaren utan 
dröjsmål meddelar det, eller om det finns anledning att anta att den borde 
kommit i tid; den ses då som inkommen i rätt tid och kräver reklamation för 
att inte bli gällande. Detta påminner mycket om den bedömning som görs i 
4 § 2 st AvtL, även om det inte är fråga om de subjektiva bedömningar som 
4 § 2 st ställer upp utan snarare en objektiv bedömning.  
 
Generellt kan PECL sägas ha ett mer objektivt bedömningssätt, där 
omständigheterna är viktigare än hur en part i det särskilda fallet förhöll sig 
till dem. Går vi vidare till avslag ser vi att även det löses på samma sätt i de 
båda regleringarna. Avtalsslut behandlas också i stort sett likadant även om 
avtalslagen inte lika tydligt utpekar exakt tidpunkt för avtalsslut.  
 
Gällande standardavtalsinkorporering och kolliderande standardavtal finns 
också betydande likheter. PECL har bland de olika kollisionsreglerna tagit 
ställning för knock out-principen. Det anser jag också vara det mest rättvisa 
(om man nu kan tala om rättvisa generellt) sättet att ta sig an frågan. På 
detta sätt säkerställs att den gemensamma partsviljan, till den del den kan 
fastställas, blir den bestämmande istället för den ena eller den andra partens 
standardavtal ensamt. Som utfyllning, till den del avtalen avviker från 
varandra, anser jag det vara bättre att tillämpa dispositiv rätt, som parterna 
annars varit utlämnade till (med färdiga avvägningar av både 
rättsekonomisk och sedvanerättslig art) än att ge den ena partens 
standardavtal företräde. Som helhet föredrar jag knock out-principen 
framför de andra principer och tillvägagångssätt som diskuterats som 
lösning på problemet med kolliderande standardavtal.     
  
Vilka slutsatser kan dras av vad som framkommit i uppsatsen? Det kan bli 
så att det stiftas en gemensam kodifiering, en European Civil Code. 
Emellertid verkar det just nu mer sannolikt att den europeiska avtalsrättens 
sammanjämkning får ta tid och utvecklas i sin egen takt. Det behöver å 
andra sidan inte innebära att vi skall sitta sysslolösa till dess att EU fattar 
beslut i frågan, utan nu är hög tid att undersöka noga om vi vill ändra något 
i den svenska avtalsrätten. Ändringar som rör avtalsslut och som utgår från 
PECL tror jag skulle vara av godo; kan vi säga samma sak om ändringar 
rörande avtalstolkning och avtals ogiltighet? Jag har hört sägas att de största 
skillnaderna mellan svensk avtalsrätt och PECL ligger i principerna för 
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avtalsslut. Om det stämmer så står PECL oss kanske närmare i avtalsrättsligt 
hänseende än vi vid första anblicken tror. 
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