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Summary 

The contra proferentem rule is a rule of construction, whose traditional 
definition is, that a vague or ambiguous clause should be construed against 
the person who drafted the clause. The rule has its origin in the Roman law 
and can today be found in almost all European legal systems: either 
statutory or established in practice. In the Swedish legal discourse, the 
contra proferentem rule has often been criticized, for being an outdated rule 
of construction, which too heavily penalizes the person responsible for 
drafting the contract. This presentation of the contra proferentem rule 
however not only deals with the Swedish legal discourse but also with the 
use and status of the contra proferentem rule in German and English law. 
 
In Swedish as well as in German and English case law, the contra 
proferentem rule has been formulated in some different ways over the years. 
Besides the classical definition, the contra proferentem rule has been 
defined as construction against the person who relies on an ambiguous 
clause or the person who put the clause forward. Another definition is that 
an ambiguous clause is to be construed against the person who could have 
used clearer words. It is also a fact that the contra proferentem rule has been 
more frequently used by the construction of certain kinds of contract and 
clauses. Concerning the status of the contra proferentem rule, a common 
feature in all three countries is that after the legislation against unfair 
contract terms, the contra proferentem rule has got a more limited role. The 
contra proferentem rule is to day regarded as a rule of last resort, when all 
other rules of construction are exhausted. Despite this, case law in all three 
countries shows, that the contra proferentem rule is a surviving rule of 
construction which has been applied to in most recent years. 
 
The contra proferentem rule has also been incorporated in Article 5:103 of 
the Principles of European Contract Law (PECL), as being a common 
European rule of construction. On the ground of the rules in PECL a 
common European Civil Code is currently under development. What role 
will the contra proferentem rule play in this common Civil Code? Today 
there is no Court who can deliver precedents regarding to the interpretation 
of the rules in PECL and many supporters of the European Civil Code mean 
that the formation of precedents should rather be handed over to the national 
courts, that are imposed to take into consideration the case law in other 
European countries. In a case of that sort of procedure, German and English 
law probably will have a great influence. Germany is an important 
representative of continental European legal tradition and English law 
represents the legal tradition of common law. Swedish influence is likely to 
be smaller but nevertheless interesting to study, because the Nordic legal 
tradition is considered more pragmatic than other European legal systems. 
Thus, by studying the use and status of the contra proferentem rule in three 
legal traditions, there can be a demonstration of how this rule of 
construction might apply in a future common European Civil Code. 



Sammanfattning 

Oklarhetsregeln är en avtalstolkningsprincip vars ursprungliga innebörd är, 
att en oklar eller tvetydig klausul i ett avtal, skall tolkas till nackdel för den 
person som har formulerat klausulen. Regeln har sitt ursprung i den 
romerska rätten och kallas också ofta för tolkning contra stipulatorem eller 
contra proferentem. Oklarhetsregeln finns idag, lagfäst eller utkristalliserad i 
rättpraxis, i de flesta europeiska rättssystem. I svensk rättsvetenskaplig 
diskurs har oklarhetsregeln ofta stött på kritik. Den har av vissa 
rättsvetenskapsmän ansetts vara en förlegad avtalstolkningsprincip som 
alltför hårt bestraffar den som författat ett avtal. Denna presentation av 
oklarhetsregeln går dock utanför den svenska rättsvetenskapliga diskursen 
och behandlar även oklarhetsregelns ställning och användning i tysk- och 
engelsk rätt.  
 
I såväl svensk, som tysk och engelsk rättspraxis, har oklarhetsregeln, 
förutom den klassiska definitionen, även ansetts kunna innebära, att en 
otydlig avtalsklausul skall tolkas till nackdel för den person som stödjer sig 
på en otydlig klausul eller till nackdel för den person som borde ha uttryckt 
sig tydligare. Det har även visat sig att oklarhetsregeln används mer frekvent 
vid vissa avtalstyper och vid vissa typer av klausuler. Gemensamt för de tre 
redovisade ländernas rättspraxis är också att oklarhetsregeln under de 
senaste trettio åren har fått en mer undanskymd ställning efter införandet av 
lagstiftning mot oskäliga avtalsvillkor. Oklarhetsregeln anses i dag vara en 
avtalstolkningsprincip som skall tillgripas i sista hand när alla relevanta 
tolkningsmetoder är uttömda. Trots detta visar rättspraxis att oklarhetsregel 
fortfarande är en aktuell tolkningsprincip i såväl svensk, tysk som engelsk 
rätt. 
 
I art 5:103 i The Principles of European Contract Law (PECL) har 
oklarhetsregeln upptagits som varandes en gemensam europeisk 
avtalstolkningsprincip. På grundval av reglerna i PECL håller för 
närvarande en europeisk civillag på att utvecklas. Hur kommer 
oklarhetsregeln att användas i en eventuell framtida europeisk civillag? 
Vilka varianter kommer att finnas, och vid vilka avtalstyper och 
avtalsklausuler finns det störst sannolikhet att oklarhetsregeln kommer att 
tillämpas? Det finns i dag ingen prejudikatbildande domstol som kan döma 
över reglerna i PECL och många förespråkare för en europeisk civillag 
menar att man hellre bör överlämna prejudikatbildningen till de nationella 
domstolarna som då även åläggs att ta hänsyn till andra europeiska länders 
praxis. Att tysk- och engelsk rätt vid ett sådant förfarande, kommer att få ett 
stort inflytande på rättsutvecklingen är mycket troligt. Tyskland utgör en 
tung representant för den kontinentaleuropeiska rättstraditionen och engelsk 
rätt representerar rättstraditionen i Common law. Svenskt inflytande 
kommer förmodligen att vara mindre, men icke desto mindre intressant att 
studera, eftersom nordisk rättstradition anses vara mer pragmatiskt inriktad 
än övriga kontinentaleuropeiska rättssystem. Genom att således studera 
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oklarhetsregelns användning och ställning i tre rättstraditioner kan man få en 
förevisning om hur oklarhetsregeln kan komma att tillämpas i en framtida 
gemensam europeisk civillag. 
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Förord 

Fyra och ett halvt års juristutbildning har gått till ända. Tre av dessa år har 
jag tillbringat i Lund, och ett och ett halvt år, i världens vackraste stad 
Salzburg. Det ”riktiga” vuxenlivet står nu inför dörren och det är icke utan 
ett visst mått av nervositet som jag nu lämnar den trygga och angenäma 
tillvaron som student för att kasta mig ut i arbetslivet.  
 
Jag vill först och främst rikta ett stort tack till min handledare Michael 
Bogdan för en mycket bra handledning och inte minst för det stora 
tillmötesgåendet vad gäller handledningstider vilket möjliggjort för mig att 
skriva detta examensarbete i Salzburg. Vidare vill jag tacka min far för den 
stora vänligheten att korrekturläsa mitt examensarbete. Jag vill tacka min 
familj för det stora stödet jag har haft under min studietid. När det har känts 
tungt att sätta sig vid böckerna har alltid min mors lundadialekt klingat i 
öronen ”det är bara att sätta sig ner på ändan och studera”. 
 
Ett stort tack riktas också till mina forna korridorsvänner på 
Laurentiistiftelsens studentboende. Tack för att ni har orkat lyssna på mitt 
ojande över tentamensstress, mitt ojande innan tentamensresultatets 
offentliggörande och mitt ojande, eller mina glädjerop, över 
tentamensresultaten. Även ett stort tack till alla mina vänner och släktingar i 
Österrike som med uppmuntrande ord och stöttande har hjälpt mig att klara 
tentorna galant vid den juridiska fakulteten i Salzburg. Tack också till 
advokatbyrån Weidisch&Bauer i Salzburg som två gånger har erbjudit mig 
en mycket givande praktikplats. Sist men inte minst vill jag tacka min käre 
fästman Fredrik Norberg. Utan ditt omhändertagande och matlagande under 
de mest stressade studieperioderna hade jag aldrig klarat av 
juristutbildningen lika bra. 
 

 
Schöpfer des alls ,wahrer Quell des Lichtes 

und der Weisheit, erhabener  
Ursprung allen Seins, laß gnädig einen Strahl  

deiner Klarheit in das  
Dunkel meines Verstandes dringen … 

Gib mir Scharfsinn zum Begreifen, gutes  
Gedächtnis zum Behalten,  

Fähigkeit zum rechten und gründlichen  
Erfassen, Feinheit und  

Genauigkeit im Erklären, Fülle und Anmut im  
Ausdruck.  

Lehre den Anfang, lenke den Fortgang, hilf  
zur Vollendung, durch  

Christus, unsern Herrn. Amen 
 

Helige Thomas av Aquino 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Oklarhetsregeln är en av de mest omstridda avtalstolkningsreglerna i svensk 
doktrin. Vissa författare anser att oklarhetsregeln är en förlegad 
avtalstolkningsmetod som inte längre har någon plats i modern 
avtalstolkningslära. Men hur ser man på oklarhetsregeln i övriga Europa och 
hur används den där? Avtal är i dag en internationell företeelse och en 
harmonisering inom avtalsrättens område är allt mer påtaglig. En ny 
gemensam civillag för Europas stater håller för närvarande på att utarbetas. 
Vilken roll kommer oklarhetsregeln att spela i en sådan och i vilka fall 
kommer den att användas? För att ta reda på detta är det mycket intressant 
att jämföra svensk rättspraxis med den tyska och den engelska. Den 
europeiska civillagen har bland annat som syfte att överbygga glappet 
mellan kontinentaleuropeisk rätt och Common law. Tyskland som stor 
medlem i EU, med sin aktade civillagskodifikation Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB), kommer att spela en stor roll i synen på avtalstolkning. Engelsk 
kontraktsskrivningsmetod har som bekant en framträdande roll i Europa. 
Genom att jämföra dessa båda länders med Sveriges syn på oklarhetsregeln 
kommer man kunna få en förevisning om hur oklarhetsregeln kan komma 
att användas i en framtida europeisk civillag.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är jämföra oklarhetsregelns användning och ställning i 
svensk, tysk samt engelsk rätt för att på så vis kunna få en förevisning om 
hur oklarhetsregeln kan komma att tillämpas i en framtida europeisk 
civillag. Detta syfte kommer att uppnås genom besvarandet av följande 
frågor: Vilket syfte har oklarhetsregeln som avtalstolkningsmetod? När kan 
oklarhetsregeln komma till användning? Vilka olika varianter av 
oklarhetsregeln finns? Vilken ställning har oklarhetsregeln som 
avtalstolkningsmetod? Vilka skillnader eller likheter finns i tillämpningen 
av oklarhetsregeln i respektive land? Vilken användning och ställning skulle 
oklarhetsregeln kunna få i en kommande europeisk civillag? Är 
oklarhetsregeln överhuvudtaget en bra avtalstolkningsprincip? 

1.3 Metod och material 

I detta examensarbete har en traditionell rättsvetenskaplig metod använts. 
Den största tiden har ägnats åt att hitta, läsa samt presentera rättsfall som 
belyser oklarhetsregelns användning och ställning i respektive land. Vad 
gäller svensk rätt har även förarbeten i viss mån beaktats. Användandet av 
rättsvetenskaplig doktrin har framförallt tjänat som syfte att lokalisera 
rättsfall där oklarhetsregeln användning eller ställning blir belyst. Detta 
beror på att doktrinen i mångt och mycket stödjer sig på rättsfall. Vad gäller 
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presentationen av oklarhetsregeln i engelsk rätt återfinns väldigt många citat 
av engelska domare. Jag har valt att inte översätta dessa till svenska, dels för 
att läsaren förmodligen har lika goda kunskaper i engelska som författaren, 
(en översättning skulle säkerligen i många fall bli krystad och kanske till 
och med direkt felaktig), dels för att den engelska metoden ”distinguishing” 
vilken används för att vaska fram relevanta regler ur rättsfall, i mångt och 
mycket tar hänsyn till just hur domaren formulerat sig.1 De tyska och 
svenska rättsfallen har jag däremot valt att i större utsträckning skriva egna 
referat av. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av oklarhetsregeln som 
avtalstolkningsinstrument samt en redogörelse för dess historiska bakgrund. 
Sedan följer en redogörelse över oklarhetsregelns användning och ställning i 
svensk, tysk och engelsk rätt, där varje avsnitt inleds med en presentation av 
grunderna för respektive lands avtalstolkningsläror. Ett urval av doktrin och 
rättspraxis redovisas sedan för respektive land i syfte att belysa i hur stor 
utsträckning och på vilket sätt oklarhetsregeln används. Sedan följer en 
presentation av arbetet med en europeisk civillag där bakgrund och 
regelverk presenteras. Efter detta kommer en jämförelse att göras mellan 
tillämpningen av oklarhetsregeln i svensk, tysk, och engelsk rätt med syfte 
att belysa i vilka typfall, och i vilken omfattning, oklarhetsregel skulle 
kunna komma att användas i en framtida europeisk civillag. I slutet av 
uppsatsen diskuteras även oklarhetsregelns lämplighet som 
avtalstolkningsprincip. 

1.5 Avgränsning 

Detta arbete är begränsat till att avhandla oklarhetsregelns tillämpning vid 
tolkning av kommersiella avtal. När man skriver om oklarhetsregeln är det 
oundvikligt att också komma in på frågor kring lagstiftningen mot oskäliga 
avtalsvillkor då denna lagstiftning delvis överlappar oklarhetsregelns 
användningsområde. Uppsatsens syfte är dock inte att avhandla 
bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor varvid dessa villkor endast 
redovisas då de har betydelse för oklarhetsregelns tillämpning. Inte heller 
berörs frågor om inkorporering av standardvillkor. 
 
Arbetet är vidare begränsat till att endast omfatta svensk, tysk och engelsk 
rätt. För att få en enhetlig bild över hur oklarhetsregeln kan kunna komma 
att tillämpas i en framtida europeisk civillag skulle egentligen en 
redogörelse över fler av Europas rättssystem behöva göras. Av tidsskäl, och 
med hänsyn till bristande språkkunskaper hos författaren i t.ex. franska, är 
detta emellertid inte möjligt. De tre valda länderna kan dock ge en 
någorlunda bra bild. Tyskland med sin stora kodifikation BGB vilken 

                                                 
1 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2 Uppl., Norstedts Juridik AB, 2003, s. 102-
104. 
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innehåller stora inslag av romersk rätt får exemplifiera tänkandet i den 
typiskt kontinentaleuropeiska rätten. Tysk rätt har ju dessutom i stor mån 
präglat rättssystemen i de före detta socialistiska länderna i Central- och 
Östeuropa. Engelsk rätt tjänar som exempel i Common law familjen och 
svensk rätt representerar det mer pragmatiska tänkandet i den nordiska 
rätten inom den kontinentaleuropeiska rättsfamiljen.2 

                                                 
2 Bogdan, s. 171, 172. 
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2 Oklarhetsregeln - en 
presentation 

2.1 Definition 

Oklarhetsregeln, är en avtalstolkningsprincip som i sin vidaste betydelse 
innebär att en oklar avtalsbestämmelse skall tolkas till nackdel för den 
person som bär störst skuld till oklarheten.3 Den klassiska definitionen av 
oklarhetsregeln är att en oklar avtalsbestämmelse skall tolkas till nackdel för 
den person som har formulerat avtalsbestämmelsen, eller som på annat sätt 
har fört in den otydliga klausulen i avtalsförhållandet. Oklarhetsregeln kan 
också innebära att tolkning sker till nackdel för den person som försöker 
stödja sig på en klausul. Ytterligare en definition av oklarhetsregeln är att en 
otydlig klausul skall tolkas till nackdel för den person som borde ha uttryckt 
sig tydligare.4 

2.2 Historik 

Oklarhetsregeln är en klassisk tolkningsregel med mycket gamla anor. 
Regeln har romersk-rättsligt ursprung och dess upphovsman torde ha varit 
juristen Celsus som formulerade regeln enligt följande: 
 
 ”Cum quaeritur in stipulatione, quid acti sit, ambiguitas contra stipulatorem 
est.” (När man vid en stipulation, frågar vad som var avtalat, tolkas 
mångtydighet mot löftesmottagaren).5  
 
Att mångtydighet skall tolkas mot löftesmottagaren kan tyckas märkligt, 
eftersom det i modern rätt oftast är löftesgivaren som formulerar innehållet i 
ett löfte medan löftesmottagaren är den som uttrycker sitt samtycke eller ej 
(jfr anbud -accept modellen i 6 § AvtL). I den romerska rätten fanns 
emellertid en viss formbunden procedur vid ingåendet av muntliga avtal 
(stipulatio) som innebar att det var löftesmottagare som formulerade 
innehållet i löftet. Följande exempel kan tjäna som en enkel illustration:  
 
Löftesmottagaren (stipualtor) vänder sig till löftesgivaren (promisor) med 
orden ”Lovar du att ge mig 100.000 Sestertier?” Varpå löftesgivaren svarar 
”Det lovar jag”. 
 

                                                 
3 Lehrberg, Bert Avtalstolkning, 4 Uppl, I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 
2006, s. 151-152. 
4 Se nedan. 
5 Zimmermann, Reinhard, The Law of obligations- Roman foundations of the Civilian 
Tradition, Oxford Univ.Press, 1996 s. 639, samt Celsus, Digesta, Bok 26, D 34,5,26 Celsus 
libro vicesimo sexto digestorum. 
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Celsus motivering till oklarhetsregeln, i betydelsen att mångtydighet skall 
tolkas mot löftesmottagaren, var just att det stod löftesmottagaren fritt att 
formulera sig, medan löftesgivaren endast hade möjlighet att samtycka eller 
ej.6  
 
Ett annat sätt att uttrycka oklarhetsregeln hittas hos juristen Papinianus:  
 
”En oklar eller mångtydig biförpliktelse tolkas mot säljaren eftersom det 
ligger i dennes makt att uttrycka sig tydligare”.7 
 
Glossatorerna utvecklade under medeltiden regeln till att innebära att ett 
oklart avtalsvillkor skall tolkas mot den som har gynnats av det samma 
(interpretatio fit contra proferentem seu contra eum, pro quo proferetur).8  
 
Genom den stora receptionen av romersk rätt i de kontinentaleuropeiska 
naturrättsliga kodifikationerna under slutet av 1700- och början på 1800-
talet har oklarhetsregeln blivit överförd till modern rätt.9 Oklarhetsregeln 
finns i dag i de flesta rättssystem och kallas ofta för tolkning contra 
stipulatorem eller tolkning contra proferentem 10 och är lagfäst i exempelvis 
fransk och österrikisk rätt, samt i tysk rätt vad gäller standardavtal.11 
 

2.3 Oklarhetsregelns syfte som 
avtalstolkningsmetod 

Ett syfte bakom oklarhetsregeln i dess klassiska form dvs. att avtal tolkas till 
nackdel för den som har formulerat avtalet är att den part som har skrivit 
avtalet anses ha bevakat sina egna intressen. Det presumeras då att de 
fördelar som inte blivit tydligt uttryckta, inte heller varit avtalade.12 
 
Oklarhetsregeln kan även sägas fungera som påtryckningsmedel på 
avtalsskrivaren, eller den som för in vissa klausuler i ett avtalsförhållande, 
att uttrycka sig på ett klart och tydligt sätt.13 Den som framlagt en avtalstext 
skall ej få möjlighet att utnyttja en vag eller tvetydig bestämmelse till sin 
fördel.14 Oklarhetsregeln uppbärs också av en tanke om skydd för den mot 
vilken den oklara klausulen eller avtalet åberopas. Skyddstanken gäller 
speciellt i konsumentrelationer.15  

                                                 
6 Krampe, Christoph, Die Unklarheitenregel, Bürgerliches und römisches Recht, Duncker 
& Humblot, Berlin, 1983,  s. 12-13, Celsus, Digesta Bok 38, D.45,1,99. 
7 Krampe, s. 13, samt D.2,14,39 ( Papininan im 5 Buch seiner Quästionen). 
8 Zimmermann, s. 640. 
9 Krampe, s. 14-15. 
10 Hedwall, Mattias, Tolkning av kommersiella avtal, 2 Uppl. Norstedts Juridik AB, 2004 s. 
76 samt Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, 5 Uppl. Juristförlaget i Lund, 2001, s. 97. 
11 Art. 1162 Code Civil, § 915 ABGB, § 305c abs 2 BGB. 
12 Lehrberg anser dock att ” En air av fiktion vilar över detta resonemang”. 
13 Lehrberg s. 167. 
14 Adlercreutz s. 102. 
15 Adlercreutz, s 97, 100. 
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Ibland anförs även ett rättsekonomiskt syfte, nämligen att den risk som 
följer av en mångtydig eller oklar klausul, bör bäras av den part som till 
minst kostnad kan avvärja risken. Det är i regel den person som har 
formulerat eller valt ut en klausul eftersom den personen kunde ha uttryckt 
sig tydligare.16 
 

                                                 
16 Bauman, Antje, Regeln der Auslegung internationaler Handelsgeschäfte, 1 Auflage, 
V&R Unipress, Göttingen 2004, s. 69. 
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3 Oklarhetsregeln i svensk rätt 

3.1 Avtalstolkning i allmänhet 

I svensk rätt saknas lagfästa regler för hur avtalstolkningsförfarandet bör gå 
till. Principerna för avtalstolkning har därför utvecklats i rättspraxis och 
doktrin. Detta har medfört att antalet åsikter om hur ett avtal bör tolkas och 
vilka metoder som är att föredra är lika många som det finns experter på 
området. Många författare tenderar dessutom att använda sin egen 
terminologi.17 De flesta författare torde dock vara överens om, att i det fall 
en gemensam partsavsikt kan utrönas, denna har företräde framför vad 
parterna i ett avtal skriftligen har uttryckt (falsa demonstratio non nocet).18 
Denna princip har även kommit till uttryck i en rad rättsfall.19 Då en 
gemensam partsavsikt inte kan bevisas är parterna bundna av vad de i 
avtalet har uttryckt. Domarens uppgift blir då att utifrån ordalydelsen, 
försöka komma fram till vad parterna har kommit överens om. 
Utgångspunkten blir då ofta att klarlägga vad orden i en avtalsklausul 
betyder enligt allmänt språkbruk.20 Det är emellertid ofta som ordalydelsen 
inte ger någon ledning angående avtalets innehåll på grund av att texten är 
oklar eller mångtydig. I detta fall får man gå vidare i tolkningsprocessen och 
tolka lydelsen med hänsyn till t.ex. övriga delar i ett kontrakt (systematisk 
tolkning), partsbruk och handelsbruk, ändamålsinriktad tolkning eller 
tolkning mot bakgrund av dispositiv rätt.21 Förutom ovan nämnda metoder 
för avtalstolkning finns det även vissa allmänna regler eller så kallade 
rättsliga prioritetsregler som används vid avtalstolkning. Till dessa hör 
främst oklarhetsregeln och minimumregeln.22 

3.2 Olika varianter av oklarhetsregeln i 
svensk rättspraxis 

Liksom övriga tolkningsregler finns inte heller oklarhetsregeln lagfäst i 
svensk rätt.23 I rättspraxis finns dock exempel på att denna regel är en 
befintlig tolkningsprincip i svensk rätt vid tolkning av kommersiella avtal.  

                                                 
17 Lehrberg s. 27, För olika exempel på åsikter, strukturer och terminologi se t.ex. Ramberg, 
Jan och Christina, Allmän avtalsrätt, 7 Uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007 s. 147 
ff. Adlercreutz Avtalsrätt II, Grönfors, Kurt, Tolkning av fraktavtal, (Sjörättsföreningen i 
Göteborg, Skrifter 67. Göteborg 1989) s 34-46, Lehrberg s. 44. 
18 Se. Bl.a. Lehrberg s. 39, Adlercreutz s. 34,47, Schmidt, Folke, Typfall, partsavsikt och 
partsculpa, Riktlinjer för avtalstolkning , SvJT 1959 s. 503, Vahlén, Lennart, Avtal och 
tolkning, Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Stockholm, 1960, s. 51.  
19  Se. Bl.a. NJA 1941 s. 563, NJA 1997 s. 382, NJA 2003 s. 650, NJA 2005 s. 309. 
20 Adlercreutz s. 49, Lehrberg s. 83, Ramberg, Jan och Christina, s. 149. 
21 Ramberg, Jan och Christina, s. 147-168 samt Lehrberg och Adlercreutz. 
22 Lehrberg s. 149. Rättsliga prioritetsregler är Lehrbergs begrepp, Vahlén talar i stället om 
”allmänna regler” se Vahlén s. 271. 
23 Vad gäller konsumentavtal stadgas dock i 10§ lagen om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden att: Om innebörden av ett standardvillkor är oklar, skall vid tvist 
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3.2.1 In dubio contra stipulatorem 

Oklarhetsregeln i sin mest klassiska form in dubio contra stipulatorem dvs. 
att ett otydligt avtalsvillkor skall tolkas till nackdel för den som har 
formulerat villkoret kommer till uttryck i nedanstående rättsfall: 
 
NJA 1979 s. 483: Tvisten rörde tolkningen av en klausul där säljare 
(Bergmanbolaget) av elektroniska priskalkylatorer till bensinpumpar hade 
åtagit sig att ”vidtaga sådana åtgärder att anläggningarna kommer att 
fungera tillfredställande”. Köparen (Eklundbolaget) hävdade att syftet med 
klausulen var att säkerställa att säljaren vid en högre reklamationsgrad än 5 
% skulle avlasta Eklundbolagen problemen på bensinstationerna, om andra 
åtgärder var nödvändiga än enbart utbyte av komponenter. Bergmanbolaget 
invände att klausulen inte skulle innebära några ytterligare 
garantiförpliktelser utöver en särskilt lämnad funktionsgaranti. HD uttalade 
att klausulen var så allmänt hållen att något preciserat innehåll 
överhuvudtaget inte kunde utläsas ur klausulen. I detta fall var det 
Eklundbolaget som formulerat och föreslagit [min kursivering] klausulen 
och det ålåg därför Eklundbolaget att tydligt klargöra för motsidan vad som 
avsågs med denna. Klausulen tolkades till nackdel för Eklundsbolaget.  
 
 

3.2.2 Tolkning till nackdel för den part som 
infört den otydliga klausulen i 
avtalsförhållandet eller som stödjer sig på 
klausulen 

En annan variant av oklarhetsregeln innebär att en otydlig klausul tolkas till 
nackdel för den person som inför en otydlig klausul i ett avtalsförhållande, 
eller som på annat vis stödjer sig på klausulen.  
 
NJA 1989 s. 269: I detta rättsfall hade fem personer i ett aktiebolag tecknat 
generell proprieborgen för bolagets förpliktelser gentemot en bank. Enligt 
en avtalsklausul i bankens formulär fick banken, om säkerhet i annan form, 
såsom i form av borgen, ställts eller skulle komma att ställas för förpliktelse, 
som omfattades av borgensförbindelsen, utan borgensmannens hörande 
medge ändringar beträffande säkerheten och således även säkerhetens 
friställande. Med stöd av denna klausul friskrev banken två av de fem 
borgensmän som tillsammans ingått borgen. Tvist uppkom hur klausulen 
skulle tolkas och HD uttalade att: 

                                                                                                                            
mellan näringsidkare och konsument villkoret tolkas till konsumentens förmån. Denna regel 
behandlas dock inte närmare i denna uppsats. 
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”Med hänsyn till att villkoret upptagits i ett av banken använt formulär bör 
oklarhet i bestämmelsens formulering inte gå ut över borgensmännen”[min 
kursivering]. 

3.2.3 Tydligehetskrav vid ansvarsbegränsande 
klausuler 

NJA 1951 s. 765: Aktiebolaget Carlsson & Myrberg hade med 
försäkringsaktiebolaget Nordeuropa träffat avtal om ansvarsförsäkring. I 
avtalet fanns dock en bestämmelse vilken undantog 
 
”anspråk som grundar sig på avtal eller särskilt åtagande som sträcker sig 
utöver de allmänna skadeståndsbestämmelserna”.  
 
På grund av en anställds försummelse vid utförande av entreprenadarbete 
tvingades Carlsson & Myrberg att utge skadestånd till ett annat aktiebolag. 
De krävde därför ersättning av försäkringsbolaget. Nordeuropa hävdade då 
med hänvisning till ovan nämnda bestämmelse, att försäkringen inte gällde 
vid skadestånd i kontraktsförhållanden. HD ansåg emellertid att den 
ansvarsbegränsande klausulen: ” kan icke…eller i allt fall icke med 
erforderlig tydlighet[min kursivering]…anses giva vid handen, att bolaget 
betingat sig ansvarsfrihet för skador av den art varom i målet är fråga”. 
 
Ett annat exempel utgör NJA 1993 s. 436: I ett avtal rörande försäljning av 
egendom (monteringsfärdiga hus) i ett konkursbo hade säljaren (Aneby) i 
ingressen intagit en klausul vilken stadgade att 161 hus redan avropats för 
leverans. Senare framkom att denna angivelse varit felaktig då endast 62 hus 
i själva verket varit avropade. De 99 hus som inte varit avropade hade 
säljaren felaktigt registrerat som avropade trots att det endast handlade om 
bostadsrättsprojekt som säljaren hade avsett att genomföra utan att det fanns 
någon utomstående köpare. HD uttalade att, då säljaren hade använt ordet 
avropad på ett objektivt felaktigt sätt, måste fel anses föreligga. Säljaren 
hade även i avtalet medtagit en friskrivningsklausul vilken stadgade att:  
 
”Egendomen överlåtes i det skick den befinner sig på tillträdesdagen. 
Varnäs befriar Aneby från allt ansvar i fråga om egendomens beskaffenhet 
och skick -beträffande fastigheten även för dolda fel.” 
 
HD ansåg inte klausulen vara tillräckligt tydlig [min kursivering] för att 
frånsäga säljaren ansvar för den i ingressen lämnade uppgiften. 
 
NJA 1963 s. 683: Detta rättsfall gällde en klausul i en lantbruksförsäkring 
vilken stadgade att ersättning ej lämnades till försäkringstagaren eller hans 
maka när någon av dem uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet framkallat 
skadan. Fråga uppkom om denna klausul var tillämplig när en 
försäkringstagare visserligen uppsåtligen hade anlagt en brand men inte var i 
sådant sinnestillstånd att han kunde fällas till ansvar för brott. Efter att HD 
hade diskuterat motsvarande bestämmelse i 1927 års försäkringsavtalslag  
och kommit fram till att bolagens villkor avvek från vad som stadgades i 
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denna uttalade HD att även om beaktansvärda skäl kunde anföras till stöd 
för bägge parternas uppfattning  
 
”avgörande vikt synes emellertid böra fästas vid att de i standardformulären 
ingående försäkringsvillkoren utformats ensidigt av försäkringsbolagen. 
Bolagen måste med hänsyn härtill anses vara närmare än 
försäkringshavarna att bära följderna av den otydlighet som i denna del 
kommit att vidlåda villkoren”[min kursivering]. 
 
Klausulen tolkades till nackdel för försäkringsbolaget. 
 

3.2.4 Klausuler som är betungade för motparten 

NJA 1981 s. 1072: I detta fall hade säljaren (Orvar H) av ett 
tidskriftsabonnemang på det till köparen (Bolaget) översända 
postgirotalongen med tryckt text angivit priset 100 kr samt texten 
”Förnyelseavgift exkl. mervärdeskatt”. Orvar H hade sex år efter att avtalet 
slutits krävt betalning av Bolaget för mervärdeskatt. HD uttalade att 
förbehåll om rätt att debitera mervärdesskatt i efterhand framstod, med 
hänsyn till mervärdesskattens konstruktion, som något mycket säreget. Om 
leverantören av en vara vill göra ett sådant förbehåll med bindande verkan 
för köparen, måste under alla omständigheter krävas att förbehållet 
framställs på ett så tydligt sätt att det inte rimligen kan missförstås [min 
kursivering]. Orvar H:s metod ansågs inte uppfylla detta krav och företräde 
gavs åt Bolagets tolkning av avtalet. 
 
 

3.2.5 Friskrivningsklausuler skall tolkas 
restriktivt 

Att friskrivningsklausuler skall tolkas restriktivt och mot avfattaren 
benämns på många ställen i doktrinen som en huvudprincip.24 Fall där 
denna princip uttryckligen har använts mellan två näringsidkare tycks dock 
vara färre. Mer vanligt är att man i rättspraxis uttrycker denna princip som 
ett tydlighetskrav och då oftast i konsumentrelationer.25 
 
Ett tydligt exempel på när principen använts mellan näringsidkare utgör 
dock NJA 1954 s. 573 där tvisten gällde tolkningen av en 
friskrivningsklausul i ett certeparti. HD uttalade att: 
 
”Liksom friskrivningsklausuler i allmänhet bör den nu dryftade tolkas snävt, 
särskilt som avfattningen av certerpartiformuläret…närmast utformats av en 
organisation vilken företrädde befraktarintresset” [min kursivering].  

                                                 
24 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 7 omarbetade Uppl. Norstedts Juridik AB, Stockholm 
2008, s. 94, Adlercreutz, s 102, Lehrberg s. 163, m.fl. 
25 Se t.ex. NJA 1985 s. 397 II, NJA 1983 s. 808. 
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Huruvida denna princip utgör en självständig princip bredvid 
oklarhetsregeln är dock oklart. Adlercreutz benämner principen om 
restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler som ”närmast ett specialfall av 
oklarhetsregeln”.26 Bernitz skriver att oklarhetsregeln kommer ”till särskilt 
uttryck” i principen att friskrivningsklausuler och liknande tyngande 
klausuler i ensidigt upprättade standardavtal tolkas restriktivt mot 
författaren.27 
 
 

3.3 Oklarhetsregelns ställning i svensk 
rätt 

I två stycken nyare rättsfall NJA 2001 s. 750 samt NJA 2006 s. 53 har HD 
givit uttryck för att oklarhetsregeln är en avtalstolkningsmetod som skall 
tillämpas i sista hand när övriga avtalstolkningsmetoder inte givit något 
resultat. I NJA 2001 s. 750 uttalade HD att vid avtalstolkning bör domaren:   
 
”ta hänsyn till, utöver ordalydelsen, klausulens syfte, försäkringens och 
kundkretsens art, traditioner i fråga om formulering, anslutning till lagens 
uttryckssätt, gängse praxis osv. Man får också pröva vad som sakligt sett är 
en förnuftig och rimlig reglering. Först om något resultat inte kan uppnås 
vid en sådan prövning har man anledning att falla tillbaka på andra mer 
generella tolkningsprinciper, såsom den s.k. oklarhetsregeln”.  
 
Detta uttalande citeras även i NJA 2006 s. 53. 
 
Ramberg menar att ovanstående rättsfall NJA 2001 s. 750 samt NJA 2006 
s. 53 tydligt visar att oklarhetsregeln undviks av HD. Däremot tillgrips den 
enligt Ramberg desto oftare av underrätterna. Ramberg kallar dessutom 
oklarhetsregeln för en oviktig regel för avtalstolkaren och menar att den 
ibland tillgrips av domare med hög arbetsbelastning i syfte att spara tid 
genom att undvika en mer ingående analys. Att generellt bestraffa den part 
som formulerar eller åberopar avtalet tycker Ramberg är alltför hårt, 
speciellt i kommersiella avtal då det kan vara svårt att avgöra vem som 
föreslagit den omtvistade texten.28  
 
Hellner hävdar i sin artikel, Tolkning av standardavtal, att oklarhetsregeln är 
ett extremt uttryck för en formell bedömning och förkastar den som ledande 
tolkningsprincip vad gäller standardavtal.29 
 
En ännu skarpare kritik uttalar Grönfors i sin artikel, Tolkning av fraktavtal, 
där han hävdar att oklarhetsregeln i gängse utformning inte längre behövs.30 

                                                 
26 Adlercreutz, Avtalsrätt II s. 102. 
27 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 94. 
28 Ramberg, Jan och Christina  s. 170- 172. 
29 Hellner, Jan, Tolkning av Standardavtal, Jussens Venner, 1994, s. 272, 288. 
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3.3.1 Hur har införandet av 36§ Avtalslagen 
påverkat oklarhetsregelns tillämpning? 

36§ Avtalslagen, vilken infördes år 1976 31 stadgar som bekant att ett 
avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt 
med hänsyn till bland annat avtalets innehåll. Vid prövning om ett 
avtalsvillkor skall anses oskäligt skall särskild hänsyn tagas till behovet av 
skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en 
underlägsen ställning i avtalsförhållandet. 
 
I propositionen till 36§ AvtL stadgas att:  
 
”införandet av en ny allmän generalklausul inte i och för sig föranleder att 
domstolarna bör överge vedertagna principer för tolkning av avtal. Sålunda 
bör t.ex. den s.k. oklarhetsregeln… kunna komma till användning även i 
fortsättningen. En annan sak är att behovet av att tillgripa krystade 
tolkningar av avtalsvillkor för att nå fram till tillfredställande resultat i 
enskilda fall kommer att minska”.32 
 
Som ovan har visats i avsnittet om tydlighetskrav vid ansvarsbefriande 
klausuler och restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler handlar det ofta 
(men inte alltid) om väldigt långt gående friskrivningar. I de fall som den 
ena parten kan anses ha intagit en underlägsen ställning (som t.ex. i NJA 
1963 s. 683) hade det kunnat finnas skäl för domstolen att tillämpa 36§ 
AvtL (vilken då emellertid inte existerade). I stället valde domstolen att 
tillämpa oklarhetsregeln för att inskränka friskrivningsklausulens 
omfattning. 
 
36§ AvtL bör dock tillämpas med betydligt mer försiktighet på avtal mellan 
näringsidkare.33 Detta har även bekräftats i rättspraxis.34 
 
Adlercreutz menar att även om 36§ AvtL, har minskat principen om snäv 
tolkning av friskrivningsklausulers betydelse, bör den senare vara primär i 
förhållande till 36§ AvtL. Innan en klausuls skälighet prövas måste ju dess 
innebörd och tillämplighet fastställas menar Adlercreutz.35 Detta stadgande 
stämmer väl överens med uttalandet i propositionen. 
 
 
 

                                                                                                                            
30 Grönfors, s 27,30. 
31 Lag (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område. 
32 Prop. 1975/76:81 s. 116. 
33 Prop. 1975/76:81 s. 105. 
34 Se tex. NJA 1979 s. 483, NJA 1992 s. 782. 
35 Adlercreutz s. 104. 
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3.3.2 Oklarhetsregeln spelar fortfarande en roll 
i svensk rätt 

Trots ovanstående kritik från Ramberg, Hellner och Grönfors samt HD:s 
uttalanden i NJA 2001 s.750 och NJA 2006 s. 53, visar ett nyligen avgjort 
rättsfall från Svea Hovrätt36, att oklarhetsregeln inte har spelat ut sin roll i 
svensk rättspraxis vad gäller kommersiella förhållanden.  
 
 
Svea Hovrätts dom 2008 i Mål nr T5098-06: 
SSAB Tunnplåt Aktiebolag bedrev tillverkning av stål. Tvisten gällde en 
masugn vilken vid tillverkande av flytande järn hade havererat. Vid haveriet 
hade bland annat smält järn och slagg runnit ut genom ugnen och skadat 
utrustning utanför masugnen. Även skador inne i masugnen hade 
uppkommit. 

 
Vid tiden för olyckan gällde för SSAB en allriskförsäkring för företag och 
industri som SSAB hade tecknat hos försäkringsbolaget Trygghansa. 
Trygghansas rättigheter och skyldigheter hade dock övertagits av Zürich 
Insurance Ireland Limited, Filial Sverige (Zürich), SSAB:s motpart i målet. 
I försäkringsvillkoren fanns intagen en ansvarsbegränsande klausul vilken 
stadgade att: 
 
”Försäkringen gäller inte för skada genom utrinnande smälta [min 
kursivering]” på viss angiven egendom. Vidare stadgades i sista stycket i 
klausulen att: ”Undantaget avser endast den ugn eller smältabehållare från 
vilken smältan kommit ut [min kursivering] samt föremål hörande till 
dessa.” 
 
SSAB ville ha ersättning för de skador som skett inne i masugnen. Frågan i 
målet blev vad ovanstående friskrivningsklausul skulle anses omfatta. 
 
HovR uttalade att vid en språklig granskning av klausulen var en 
förutsättning för att ansvarsbegränsningen skulle bli gällande att egendom 
har skadats genom att smältan skall ha varit utrinnande eller ha kommit ut 
från ugnen [min kursivering]. Frågan var då om skador inne i själva 
masugnen skulle anses omfattas av friskrivningsklausulen? Dessa hade ju 
uppstått innan själva utrinnandet.  Klausulen ansågs av HovR vara både 
oklar och motsägelsefull. HovR tog sedan fasta på att klausulen var 
formulerad av försäkringsgivaren [min kursivering]. HovR fortsatte sedan, 
efter att ha begagnat sig av ändamålsenlig tolkning att, tillämpa 
oklarhetsregeln:  
 
”Med hänsyn till smältklausulens otydliga utformning bör oklarhetsregeln 
vägas in i bedömningen” [min kursivering]. 

                                                 
36 Svea Hovrätts dom 2008 i Mål nr T5098-06. 
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Mot denna bakgrund tolkade HovR klausulen till försäkringsgivarens 
nackdel och ansåg den inte omfatta skador vilka orsakats av smälta inne i 
ugnen. 
 
De flesta författare torde vara överens om att oklarhetsregeln i sin klassiska 
utformning är en vedertagen tolkningsprincip i svensk rätt. Till de mer 
positiva hör Adlercreutz, Lehrberg, Vahlén, Bernitz och Hedwall.37 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Adlercreutz, s. 97, Lehrberg, s. 151-152, Vahlén, s. 273, Bernitz, s. 88-89, Hedwall, s. 
76. 
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4 Oklarhetsregeln i tysk rätt 

4.1 Avtalstolkning i allmänhet 

I den tyska civillagen BGB finns tre stycken paragrafer som behandlar 
avtalstolkning, §133 BGB, §157 BGB, samt såvitt gäller standardavtal 
§305c Abs 2 BGB.  
 
I tysk rätt görs en åtskillnad mellan subjektiv och objektiv avtalstolkning.38 
I §133 stadgas följande:  
 
”Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu 
erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu 
haften”.  
 
Fritt översatt betyder detta, att vid tolkning av en viljeförklaring, skall den 
verkliga viljan efterforskas utan att man fäster sig vid ordalydelsen. Denna 
paragraf förbjuder ren bokstavstolkning och ger uttryck för den subjektiva 
tolkningsmetoden. Om en gemensam partsavsikt kan utrönas blir all vidare 
tolkning onödig.39  
 
§133 skall dock alltid läsas tillsammans med §157 vilken reglerar den 
objektiva avtalstolkningen. Denna paragraf lyder enligt följande:  
 
”Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht  auf die 
Verkehrssitte es erforden”.  
 
Detta betyder att avtal skall tolkas i enlighet med vad god sed kräver och 
med beaktande av (ungefär) handelsbruk. Inom ramen för §157 har domaren 
möjlighet att beakta omständigheter såsom avtalets syfte, rättvis fördelning 
mellan avtalsparterna, dispositiv rätt, handelsbruk och partsbruk.40 Trots att 
§133 uttryckligen förbjuder ren bokstavstolkning har det i tysk rättspraxis 
visat sig att utgångspunkten för avtalstolkning ofta är tolkning enligt allmänt 
språkbruk.41 Avtalstolkningen i tysk rätt kan alltså sägas vara mer objektivt 
inriktad än vad först kan tyckas när man läser §133 BGB.42  

                                                 
38 Busche in Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Allgemeiner Teil, 1. 
Halbband, §§ 1-240, 5 Aufl, C.H Beck München 2006, § 133, Rn 6.  
39 Busche in Münchner Kommentar § 133 Rn 14, BGH NJW 1994,850 bland andra.  
40 Busche in Münchner Kommentar § 157 Rn 6,7,12, 16-21. 
41 Busche in Münchner Kommentar § 133 Rn 54-56, BGH NJW 1994,188, BGH NJW-RR 
2000,1002,1003, Baumann, Antje, s. 47. 
42 Hedwall, s. 100. 
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4.2 Den lagfästa oklarhetsregeln i §305c 
Abs 2 BGB 

År 1977 trädde en ny standardavtalslag i kraft i tysk rätt (Gesetz über die 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, förkortad AGBG).43 I 5§ AGBG kom 
oklarhetsregeln (Die Unklarheitenregel) till uttryck genom stadgandet: 
 
” Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu 
Lasten des Verwenders”.  
 
Detta betyder fritt översatt att tvivel vid tolkningen av standardavtal skall 
lösas till nackdel för användaren. Den tyska lagstiftaren ville med denna 
paragraf inte skapa någon ny avtalstolkningsmetod utan kodifierade bara 
vad som sedan länge hade varit en erkänd tolkningsprincip i såväl 
rättspraxis som doktrin.44 
AGBG är, sedan den tyska fordringsrättsreformen år 2002, inkorporerad i 
BGB och §5 motsvaras i dag, utan ändring, av §305c Abs 2.45 Paragrafen är 
tillämplig på såväl konsumentavtal som kommersiella avtal.46 
 
Oklarhetsregelns användningsområde är begränsat till att enbart gälla vid 
tolkning av standardavtal.47 Någon allmän oklarhetsregel finns ej i tysk 
rätt.48 
 

4.3 Oklarhetsregelns användning i tysk 
rätt 

§305c Abs 2 BGB stadgar alltså att ” Zweifel bei der Auslegung 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Verwenders”. 
Frågan är då vad begreppet Verwender kan anses omfatta? Verwender 
definieras  i §305 Abs 1 på följande sätt: 
 
 ”Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von 
Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei 

                                                 
43 Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeine Geschäftsbedingungen vom 9.12.1976, 
BGBl. I, 3317, Krampe s. 11. 
44 Krampe, s 11, se bland andra de ofta citerade Gold Coast Cocoa målet BGH 19 mars 
1957, BGHZ 24.39. 
45 Hedwall s. 102. 
46 Schlosser in J.von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse §§ 305-310 ( 
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen), Neubearbeitung, Sellier-de Gruyter, Berlin 
2006 , §305c Abs 2, Rn 102. 
47 Standardavtal är enligt tysk rätt avtal som inte rättar sig efter ett konkret rättsförhållande 
utan som är tänkt att användas till ett flertal föreliggande eller kommande avtalstyper, se. 
Basedow in Münchner Kommentar § 305c Abs 2, Rn 18. 
48 Busche in Münchner Kommentar, § 133 Rn 24, Schlosser in Staudinger, §305c Abs 2, Rn 
101, Krampe, s 21. 
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(Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags 
stellt”.  
 
Der Verwender tycks alltså vara den avtalspart som tillhandahåller 
standardvillkoren vid avtalsslutet. För att ta reda på oklarhetsregelns 
tillämpning i tysk rätt räcker det dock inte med att förlita sig på denna 
definition. Rättspraxis visar att oklarhetsregeln i tysk rätt används i ett antal 
olika skepnader. 

4.3.1 In dubio contra stipulatorem 

Gaffeltrucksfallet: Ett mycket bra exempel på när Bundesgerichtshof 
(BGH) har använt oklarhetsregeln i betydelsen att ett oklart avtalsvillkor 
skall tolkas till nackdel för den som formulerat det samma, är rättsfallet 
BGH NJW-RR 1995, 1303:  
 
I ett företagsansvarsförsäkringsavtal fanns i de speciella 
försäkringsvillkoren upptagen en klausul som angav att försäkringen även 
omfattade användande av icke tillstånds och icke försäkringspliktiga fordon. 
Efter denna klausul följde en parantes i vilken det stod: (även självåkande 
arbetsmaskiner såsom gaffeltruckar). Enligt lag var dock gaffeltruckar 
mycket sällan befriade från tillstånds- och försäkringsplikt (endast om de 
hade en högsta hastighet på 6 km/h) dock kunde självåkande arbetsmaskiner 
enligt samma lag undantas från sådan plikt om de tillhörde en speciell typ av 
ett sådant självåkande fordon.  
 
I förevarande fall ville försäkringstagaren ha betalt ur ansvarsförsäkringen 
för en olycka som skett i samband med användandet av gaffeltruck i 
försäkringstagarens industrilokal. Den av försäkringstagaren ägda 
gaffeltrucken hade dock en högsta hastighet om 19,5 km/h och var alltså 
enligt lag tillstånds- och försäkringspliktig. Inte heller var 
försäkringstagarens gaffeltruck av sådan speciell självåkande typ att den var 
undantagen från tillstånds- och försäkringsplikt. BGH började med att 
utreda hur en genomsnittlig företagsansvarsförsäkringstagare skulle tolka 
klausulen och kom fram till att två olika tolkningsmöjligheter fanns. 
Antingen kunde klausulen tolkas så att gaffeltruckar oberoende av 
lagreglering alltid omfattades av försäkringsskyddet eftersom den 
uttryckligen var uppräknad som ett exempel på en självåkande maskin. Eller 
kunde man tolka klausulen så att endast icke- tillstånds och 
försäkringspliktiga gaffeltruckar skulle omfattas. Den av försäkringsgivaren 
formulerade klausulen ansågs oklar och BGH tolkade den, med hänvisning 
till §5 AGBG, till försäkringsgivarens nackdel. 
 

4.3.2 Tolkning mot den som infört en otydlig 
klausul i avtalsförhållandet 

Ett rättsfall från 2006 visar att BGH har tolkat en klausul till nackdel för den 
part som inte själv formulerat klausulen men som infört den i avtalet. 
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I NJW-RR 2006, 799 handlade det om ett kommersiellt hyresavtal 
angående en affärslokal. De allmänna villkoren för hyresavtalet var i detta 
fall utformade av föregående hyresgäst vars avtal den nuvarande 
hyresgästen hade tagit över. §3(1) i avtalet stadgade att hyresavtalet skulle 
löpa på tolv år. I §3(2) stadgades vidare att hyresgästen var berättigad att 
förlänga hyresavtalet med fem år under förutsättning att en sådan begäran 
inkommit till uthyraren senast sex månader innan hyresavtalets upphörande. 
Denna rätt har hyresgästen rätt att utnyttja tre gånger. I§3(3) stadgades 
vidare att efter hyrestidens utgång (inklusive förlängningsperioden) 
förlängdes hyrestiden automatiskt om ingen av parterna senast 12 månader 
före hyrestidens utgång sade upp avtalet. Hyresavtalet började gälla den 1/7 
år 1990. Den 9/10 1998 skrev hyresgästen till hyresvärden och meddelade 
att affärens skulle stängas den 31/12 1998. Dock skulle hyresgästen ” 
fortsätta att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet“. Hyresgästen utgick då 
ifrån att avtalet skulle upphöra den 30/6 2002. Uthyraren menade dock att 
avtalet skulle fortsätta löpa ytterligare fem år efter tolvårsperioden enligt § 
3(3) i avtalet. Hyresgästen var dock av den uppfattningen att avtalet 
förlängdes med fem år först efter att hyresgästen hade utnyttjat alla sina 
möjligheter till förlängning. BGH började med att tolka den omtvistade 
klausulen enligt allmänt språkbruk och kom fram till att båda tolkningarna 
hade fog för sig. BGH hänvisade härefter till §5 AGBG och uttalade att 
eftersom det var hyresgästens rättsföregångare som hade formulerat 
klausulen var nuvarande hyresgäst närmast att bära följderna av 
otydligheten eftersom hon hade infört den. Klausulen tolkades till 
hyresgästens nackdel och avtalet ansågs bestå fem år till. 
 
Ovanstående rättsfall är mycket intressant då det visar att det inte alltid är 
den som stödjer sig på klausulen som råkar ut för en ofördelaktig tolkning. 
 

4.3.3 Tydlighetskrav vid ansvarsbegränsande 
klausuler. 

 
Ett exempel på när BGH har uttryckt oklarhetsregeln som ett tydlighetskrav 
är Champignongsfallet, BGH, WM 1977, 821. Det handlade i detta fall om 
ett köpeavtal där säljaren hade levererat en större mängd burkchampinjoner. 
Köparen vägrade att betala överenskommet pris då det hade visat sig att 
större delen av burkarna antingen innehöll urin eller gödselvatten. I de 
allmänna villkoren för avtalet var intagen en klausul vilken stadgade att 
reklamation skulle ske skriftligt inom 3 dagar från det att varan hade 
levererats till köparen såvitt inte kortare frist var bruklig eller 
överenskommen. Köparen hade i detta fall efter leverans prövat fem stycken 
burkar utan att felet hade visat sig. BGH uttalade att: 
 
”med tanke på oklarhetsregelns användning vid standardavtal har säljaren 
inte låtit det komma till tillräckligt tydligt uttryck att klausulen även skulle 
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omfatta fel som köparen efter erforderlig undersökning inte hade kunnat 
upptäcka” [min kursivering].  
 
Ett annat exempel utgör BGH NJW-RR 2002, 1257. I ett transportavtal var 
nedanstående klausul intagen: 
 
 ”kunden ger här sitt uttryckliga samtycke till att en skriftlig kontroll av 
godsets transportväg genom in- och utgångsdokumentation vid de olika 
omlastningsställena, ej skall genomföras”. 
 
Efter att flera paket hade försvunnit krävdes transportören på skadestånd. 
Transportören hänvisade dock till ovan nämnda klausul och menade att den 
stadgade en ansvarsfrihet från kontroll av godset vid de olika 
omlastningsstationerna. BGH uttalade att denna klausul endast avsåg 
skriftlig dokumentation av godsets transportväg, inte kontrollen av godset i 
sig. Om transportören hade velat göra avkall på en sådan kontroll hade det 
legat nära till hands att hon hade formulerat sig på ett sätt som inte kunde 
missförstås [min kursivering]. Oklarheten måste därför enligt §5 AGBG 
tolkas till nackdel för transportören. 
 

4.3.4 Das Restriktionsprinzip 

Das Restriktionsprinzip är en avtalstolkningsregel i tysk rätt som innebär att 
klausuler som inskränker rättigheter som en avtalspart annars skulle ha haft 
enligt dispositiv rätt, skall tolkas restriktivt mot den som vill inskränka 
dessa rättigheter. Till denna tolkningsprincip har ofta hänvisats i fall då man 
lika gärna skulle ha kunnat använda sig av oklarhetsregeln.49 En 
självständig roll vid sidan av oklarhetsregeln har dock inte denna princip 
utan den bör snarare ses som en variant av oklarhetsregeln.50 
 
 

4.3.5 Två klausuler talar emot varandra och gör 
på så vis hela avtalet oklart 

Skulle oklarhetsregeln kunna användas för att lösa en sådan konflikt? Ett 
rättsfall från BGH tyder på det nämligen NJW 2001, 2166.51 
I ett leasingavtal fanns följande villkor för leasingen intagna i de 
individuella villkoren: Avtalets längd 36 månader, körsträcka 60.000 km, 
kalkylerat restvärde 37718,42 DM, månatlig kostnad 998 DM, specialavgift 
7024,35 DM 
I de allmänna leasingvillkoren stadgades under rubriken fordonets 
återställande att: 
                                                 
49 Sclosser in Staudinger §305c Abs 2 Rn 125, se t.ex. BGH NJW 1957, 872, BGH WM 
1983, 525,526, BGH WM 1989, 855,857 
50Basedow in Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2a, Schuldrecht 
Allgemeiner Teil §§ 241-432, 4 Aufl, C.H Beck, München, 2003, §305c Abs 2, Rn 27. 
51  Sclosser in Staudinger , §305c Abs 2, Rn 124c. 
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Vid avtal med kilomteröverenskommelse skall vid fordonets återställande 
antingen tillräknas eller dras av från priset den sträcka som leasetagaren 
hade överskridit eller underskridit högsta tillåtna körsträcka.  
 
Vid avtal med överrenskommelse om restvärdesavräkning skall leasetagaren 
vid avtalsperiodens slut betala tillbaka mellanskillnaden mellan restvärde 
och marknadsvärde. 
 
Vid avtalsperiodens slut lämnade leasetagaren tillbaka bilen med en 
körsträcka på 56612 km. Efter flera uppmaningar till leasetagaren att köpa 
bilen utan resultat sålde leasegivaren bilen för 24000 DM och begärde sedan 
mellanskillanden av leasetagaren. Frågan i målet var hur det individuella 
avtalet som ju både innehöll en kilometeröverrenskommelse och ett 
kalkulerat restvärde förhöll sig till de allmänna standardvillkoren. BGH 
uttalade, att de två klausulerna i det individuella avtalet inte gick att förena, 
och tillsamamans med de allmänna villkoren, var det mycket svårt att 
avgöra vilken typ av leasingavtal det var fråga om. BGH uttalade sedan att 
eftersom det individuella avtalet innehöll element av båda de avtalstyper 
som redovisades i de allmänna villkoren låg det inte långt borta att tolka det 
som att en restvärdesavräkning skulle äga rum först om högsta tillåtna 
kilometergräns hade överskridits. I varje fall, uttalade BGH, måste enligt §5 
ABGB, oklarheten gå ut över leasegivaren som har använt sig av 
avtalsformuläret. 
 

4.4 Oklarhetsregeln ställning i tysk rätt 

En rad nyare rättsfall i tysk rätt markerar oklarhetsregelns underordnade 
ställning i tolkningshierarkin även när det gäller standardavtal. I BGH NJW 
2002, 2102 fastslog Bundesgerichtshof att oklarhetsregelns användning 
förutsätter, att det efter utnyttjande av alla relevanta tolkningsmetoder, 
fortfarande kvarstår ett icke avhjälpbart tvivel om hur klausulen skall tolkas 
och att åtminstone två stycken olika tolkningsmöjligheter är försvarbara.52 
 

4.4.1 Hur förhåller sig oklarhetsregeln till 
innehållskontrollen och ”das 
Transparenzgebot” i §307 BGB? 

I §307 BGB återfinns en generalklausul vad gäller innehållskontrollen av 
standardvillkor.53 Abs 1 stadgar:  

                                                 
52 Se också NJW 1997, 3434, NJW-RR, 1996, 858,  Schlosser in Staudinger §305c Abs 2, 
Rn 106. 
53 I tysk rätt finns även en lista med klausuler som anses förbjudna, § 309 BGB samt en 
lista med ”tveksamma” klausuler vilka dock kan klara en skälighetsbedömning § 308 BGB. 
Dessa båda listor gäller dock endast vid konsumentavtal och skall därför inte vidare 
behandlas. 
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” Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, 
wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen benachteiligen”. 
 
Detta betyder att bestämmelser i standardavtal, vilka i strid med god sed, 
medför en oskälig nackdel för motparten, är overksamma. Andra meningen i 
§307 Abs1 stadgar vidare: 
 
 ”Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass 
die Bestimmung nicht klar und verständlich ist”.  
 
Det vill säga en bestämmelse som inte är klar och förståelig kan utgöra en 
oskälig nackdel. Föregående bestämmelse kallas i tysk rätt för das 
Transparenzgebot. Das Transparenzgebot infördes i BGB först efter 
fordringsrättsreformen 2002.54 Principen har dock funnits i rättspraxis sedan 
1989 då BGH uttryckligen uttalade denna princip.55 Anledningen till att 
man införde regeln i lagstiftningen var för att efterleva Rådets direktiv 
93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal.56 Principen gäller dock 
även vid kommersiella standardavtal.57 Förhållandet mellan das 
Transparenzgebot och oklarhetsregeln i § 305c Abs 2 är något komplicerat. 
Oklarhetsregeln innehåller ju som ovan visats också ett krav på tydlighet. 
Generellt kan sägas att tendens går dithän att das Transparenzgebot mer och 
mer tränger undan oklarhetsregelns tillämpning vad gäller oskäliga 
klausuler.58 Vid kommersiella avtal påverkas dock bedömningen av vad 
som anses så otydligt att det kan komma att utgöra en oskälig nackdel, av 
vad man typiskt sätt kan förvänta sig att en näringsidkare känner till vad 
gäller fackspråk, eller juridiskt språkbruk. Det skall även observeras att en 
klausul inte automatiskt anses innebära en oskälig nackdel för motparten 
bara för att den är otydlig. §307 Abs 1 andra stycket måste läsas 
tillsammans med första stycket dvs. klausulen måste även strida mot god 
sed.59 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Se ovan 
55 NJW 1989, 222, NJW 1989, 582 
56Det är på grundval av detta direktiv som ovan nämnda 10§ i lagen om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden har införts i svensk rätt.  EG-domstolen hade 2001 fastställt att det 
inte var tillräckligt att denna princip fanns i praxis för att direktivet skulle anses vara 
implementerat, Coester in Staudinger §307 Rn 170. 
57Coester in Staudinger § 307 Rn 170. 
58 Schlosser in Staudinger § 305c Abs 2, Rn 105. 
59 Coester in Staudinger § 307, Rn 107. 
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4.4.2 En ny ståndpunkt vad gäller tolkning till 
nackdel för användaren 

 
I nyare doktrin60 och rättspraxis61 har det under senare år vuxit fram en 
ståndpunkt, som påverkar hur stadgandet i §305c Abs 2, att tolkning skall 
ske till nackdel för användaren, skall förstås. Följande exempel illustrerar 
detta: 
 
Antag t.ex. att en friskrivningsklausul, tolkad såsom användaren 
förespråkar, anses innebära en oskälig nackdel för användarens motpart. 
Enligt §307 Abs 1 första meningen medför detta att klausulen blir ogiltig. 
När en klausul blir ogiltig träder enligt §306 Abs 2 dispositiv rätt i dess 
ställe. Om den dispositiva rätten anses mer fördelaktig för användarens 
motpart än vad fallet skulle vara om man upprätthöll klausulen, tolkad till 
användarens nackdel dvs. tolkad snävt, bör en extensivare tolkning av 
klausulen väljas (alltså den tolkning som oftast förespråkas av användaren) 
för att på så vis pröva om klausulen så tolkad kan anses oskälig och därmed 
falla bort. Den tolkning av en klausul som användaren förespråkar, kan 
alltså i bland anses vara liktydig med en tolkning till användarens nackdel, 
nämligen i de fall, då det är mer förmånligt för användarens motpart att 
klausulen förklaras overksam. Denna konstruktion innehåller ett stort mått 
av skyddstanke gentemot användarens motpart. Den används dock även i 
kommersiella relationer.  
 
Ett exempel utgör även ett avgörande från Oberlandesgericht (OLG) i 
Kobelnz.62 I ett kontrakt mellan entreprenör och underentreprenör fanns en 
så kallad bötesklausul intagen som reglerade överskidande av tidsfrist för 
uppförande av panelvägg och måleriarbeten. Klausulen ansågs av domstolen 
vara otydlig då den inte klart angav hur bötesbeloppet skulle beräknas. 
Antingen kunde man enligt §5 AGBG tolka klausulen till användarens 
nackdel och på så vis inskränka klausulen eller så kunde man tolka 
klausulen såsom användaren förespråkade och på så vis se om den så tolkad 
skulle kunna strida mot god sed i 9§ AGBG och därmed utgöra en oskälig 
nackdel för motparten. Domstolen kom fram till att bötesklausulen tolkad 
till användarens fördel skulle medföra att bötesklausulen skulle få 
obegränsad tillämpning. En obegränsad bötesklausul ansågs enligt §9 
AGBG medföra en oskälig nackdel för motparten. Klausulen förklarades 
därför overksam. 
 
 

                                                 
60 Se bland annat Schlosser in Staudinger § 305c Abs 2, Rn 108, Basedow in Münchner 
Kommentar § 305c Abs2, Rn 20, Stoffels, Markus, AGB-Recht, (Schriftenreie der Neuen  
juristischen  Wochenschrift; 11), Beck,  München, 2003, s. 171. 
61 Se BGH NJW, 1994, 1799 , OLG Koblenz NJW-RR 2000, 1042. 
62  OLG Kobelnz NJW- RR 2000, 1042. 
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5 Oklarhetsregeln i engelsk rätt 

5.1 Avtalstolkning i allmänhet 

5.1.1 The parol evidence rule 

I Engelsk rätt finns en princip som kallas för the parol evidence rule. Denna 
princip som hör till bevisrätten (law of evidence) innebär att om ett avtal är 
skriftligt, får bevisning inte föras om vad som förekommit muntligen för att 
modifiera, utöka eller motsäga vad som nedskrivits.63  
 
En variant av parol evidence rule utgör the extrinsic evidence rule. Denna 
regel förbjuder bevisning om sådant som ligger utanför kontraktet ”the four 
corners of the contract” såsom t.ex. parternas föregående förhandlingar eller 
efterföljande omständigheter.64 
 
The parol evidence rule och the extrinsic evidence rule ger alltså uttryck för 
att den objektiva tolkningsprincipen har högst rang i den engelska 
avtalstolkningsläran.65 Det är de objektiva omständigheterna som avgör 
ordens betydelse.  

5.1.2 Undantag från the parol evidence rule – 
andra tolkningsläror i engelsk rätt 

Traditionellt har det funnits tre erkända undantag från the parol evidence 
rule.66 
 

1. Om orden har en teknisk eller annan specialbetydelse skall hänsyn 
tagas till detta.67 

2. Det är tillåtet att undersöka bakgrund och syfte till ett kontrakt (the 
matrix) med avsikt att lösa en uppenbar tvetydighet. 

3. Det är tillåtet att undersöka bakgrund och syfte till ett kontrakt om 
den litterära ordalydelsen skulle leda till absurditet. 

 
Ett rättsfall från senare år som ofta åberopas i samband med avtalstolkning 
är Investor Compensation Scheme v West Bromwich Building Society. I 
detta rättsfall stadgar Lord Hoffman fem stycken principer för 
avtalstolkning: 

                                                 
63 Poole, Jill, Textbook on Contract Law, 8th edition, Oxford University Press, New York 
2006, s. 208. 
64 Poole, s. 252. 
65 Hellner, Jan, The parol evidence rule och tolkning av skriftliga avtal i svensk rätt, 
Festskrift till Bertil Bengtsson, 1993, s. 203. 
66 Poole, s. 253. 
67 Holt&Co v Collyer(1881) 16 Ch.D.718,720, Guest i Chitty on Contracts, General edition. 
HG Beale, Vol 1, General Principles, 30th edition. Sweet&Maxwell, 2008 s. 880. 
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1. Tolkning är att fastställa den mening som avtalet har för en sund 
person med den information parterna hade vid avtalets ingående. 

2. Den bakgrund som den sunda personen skall utgå ifrån skall vara all 
den information som parterna skäligen kunde ha haft vid avtalets 
ingående och som kan ha påverkat ordvalet och dess betydelse för en 
sund person. 

3. Det är dock inte tillåtet att ta hänsyn till tidigare förhandlingar och 
de uttalanden som parterna har gjort om deras subjektiva avsikter 
annat än vad avser korrigering av meningen. 

4. Ordens betydelse skall förstås i den mening som orden skäligen har 
mot den bakgrund som har kunnat fastställas. Detta är inte samma 
sak som den mening orden har enligt en ordbok. 

5. Orden skall ges en ”natural and ordinary meaning”. Bedömningen 
skall ske efter sunt förnuft även om den rent bokstavliga lydelsen 
utvisar något annat t.ex. felskrivningar. 

 
Utgångspunkten i engelsk avtalstolkningslära synes alltså vara att försöka 
finna den gemensamma partsviljan utifrån vad parterna har skrivit. 
Partsviljan skall alltså baseras på objektiva kriterier.68 Avtalet skall 
motsvara ”the intention of the parties”. Med ”intention” förstås dock som 
visats ovan något mer objektivt än vad parterna själva haft i sinnet. The 
parol evidence rule förbjuder att bevis förs om parters enskilda avsikter.69 
Kommersiella kontrakt skall tolkas i enlighet med ”the usage and custom of 
merchants”.70 Förutom ovannämnda principer finns också ett antal andra 
principer som har utvecklats i engelsk rättspraxis t.ex. Ejusdem generis-
regeln. Dessa skall dock inte behandlas här.71 

5.2 Oklarhetsregelns användning i 
engelsk rätt 

I engelsk rätt kallas oklarhetsregeln för The contra proferentem rule72 eller 
Construction against Grantor.73 Den kan tillämpas på alla slags klausuler 
men dess största tillämpningsområde är utan tvekan 
friskrivningsklausuler.74  
 

                                                 
68 Hedwall, s 90. 
69 Hellner, The parol evidence rule, s 196, se också Lord Wilberforce yttrande i Prenn v 
Simmonds (1971)1 WLR 1381(s 1384)” In my opinion, then, evidence of negotiations or of 
the parties’ intention, and a fortiori of Dr. Simmonds’ intentions, ought not to be recieved, 
and evidence should be restricted to evidence of the factual background known to the 
parties at or before the date of the contract, including evidence of the “genesis” and 
objectively the “aim” of the transaction [min kursivering]. 
70 Upjohn v Hitchens (1918) 2 K.B 48, Guest i Chitty s. 845. 
71 För en genomgång av dessa principer se. Hedwall s. 90. 
72 Mc Meel, Gerard, The Construction of Contract: Interpretation, Implication and 
Rectification, Oxford University Press, Oxford , 2007 s. 190. 
73 Guest i Chitty s. 858. 
74 Stone, Richard, The modern law of contract, 7 th edition, Routledge-Cavendish,  
Abingdon, 2008 s. 297. 
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I engelsk rätt finns två huvudvarianter av oklarhetsregeln. Den ena varianten 
är tolkning mot den ”who put the clause forward”. Den andra tar sikte på 
vem som stödjer sig på klausulen eller drar fördel av den. 
 
 I BHP Petroleum Ltd v British Steel Plc, uttalade Evans LJ :  
 
” It is common ground that the rule of construction known as contra 
proferentem operates against the respondent for two reasons. First they rely 
upon the clause to exclude or to limit liability alleged against them, and 
secondly, they were responsible for introducing during the negotiating 
process the particular parts of the clause on which they now rely” [mina 
kursiveringar].75 
 

5.2.1 Tolkning mot den ”who put the clause 
forward” 

Ett fall som ofta brukar refereras till i engelsk rättspraxis vad gäller 
oklarhetsregelns användning är John Lee & Son (Grantham) Ltd v Railway 
Executive: 
 
I detta rättsfall hade svarande (Railway Executive) hyrt ut en lagerlokal. 
Hyresgästens varor blev skadade på grund av en brand, orsakad av gnistor 
från hyresvärdens ånglokomotiv. I hyresavtalet fanns en klausul vilken 
uteslöt svarandes ansvar för förlust eller skada:  
 
”which but for the tenancy hereby created or anything done pursuant to the 
provision hereof would not have arisen”. 
 
Svaranden hävdade att klausulen uteslöt ansvar även om vårdslöshet 
förelegat men domstolen ansåg att klausulen var begränsad till att endast 
omfatta ansvar på grund av avtalet mellan hyresvärd och hyresgäst. 
 
Evershed M.R uttalade i målet: 
 
 ”We are presented with two alternative readings of this document and the 
reading which one should adopt is to be determined, among other things, by 
a consideration of the fact that the defendants put forward the document. 
They have put forward a clause which is by no means free from obscurity 
and have contended ...that it has a remarkably, if not extravagantly, wide 
scope, and I think that the rule contra proferentem should be applied”[mina 
kursiveringar].76 
 

                                                 
75 Lewison, Kim, The interpretation of contract, 4th edition, Sweet&Maxwell, London, 2007 
s. 264 med hänvisning till BHP Petroleum Ltd v British Steel Plc (2000) 2 Loyd’s Rep.277. 
76 John Lee & Son (Grantham) Ltd v Railway Executive (1949) 2 All E.R. 581,583, Referat 
från Guest i Chitty on Contract, s. 859. 
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Ett annat exempel som visserligen inte rörde ett kommersiellt förhållande 
men som ofta brukar hänvisas till är Houghton v Trafalgar Insurance Co. 
Ltd. I försäkringsvillkoren gällande en personbil fanns en klausul intagen 
vilken uteslöt ersättning för skada: 
 
”caused or arising whilst the car is conveying any load in excess of that for 
which it was constructed”.  
 
Vid skadetillfället hade sex stycken personer suttit i bilen vilken endast var 
konstruerad för att inrymma fem personer. Försäkringsgivaren bestred 
ansvar med anledning av ovanstående klausul. Frågan i målet var om ”any 
load” endast omfattade överskridande av maxvikt eller om den även kunde 
appliceras på personer. Somervell LJ uttalade: 
 
” If there is any ambiguity, since it is the defendants’s clause, the ambiguity 
will be resolved in favour of the assured [min kursivering]”.77 
 

5.2.2 Tolkning mot den till vars fördel klausulen 
är insatt eller mot den som stödjer sig på 
klausulen 

 
I Burton v English fanns i ett certerparti intaget en klausul vilken stadgade 
att ett fartyg ”should be provided with a deck cargo78 if required at full 
freight, but at merchant’s risk”. Under resan strandade fartyget och en del av 
däcklasten kastades därför överbord. Befraktaren ville ha ersättning för så 
kallad genneral average contribution (sjörättslig princip där kostnaden för 
godsskador under sjöfrakt delas mellan de inblandade parterna). Frågan i 
målet var om ovanstående klausul befriade ägaren av fraktfartyget från detta 
ansvar. 
 
Brett M.R uttalade i målet: ”The general rule is that where there is any 
doubt as to the construction of any stipulation in a contract, one ought to 
construe it strictly against the party in whose favour it has been made” [min 
kursivering].79 
 
I ett betydligt färskare rättsfall från år 2005, Dairy Containers Ltd v 
Tasman Orient Line CV, uttalade Lord Bingham of Cornhill: 
 
”The general rule should be applied that if a party, otherwise liable, is to 
exclude or limit his liability or to rely on an exemption, he must do so in 

                                                 
77 Houghton v. Trafalgar Insurance Co. Ltd (1954) 1 QB 247.  
78 Deck cargo = däcklast dvs. last ovanför däck. 
79 Burton v English (1883) 12 Q.B.D.218. Detta rättsfall är visserligen ålderstiget men 
hänvisas fortfarande till se. Lewison, s 264. 
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clear words; unclear words do not suffice; any ambiguity or lack of clarity 
must be solved against that party” [mina kursiveringar].80 
 
 

5.2.3 Tydlighetskrav vid friskrivningsklausuler, 
särskilt om oskäliga 
friskrivningsklausuler 

Som ovan har visats, tillämpas oklarhetsregeln ofta när det gäller att 
begränsa verkningarna av friskrivningsklausuler. Lord Bingham of Cornhill 
uttrycker ett strängt tydlighetskrav vad gäller friskrivningsklausuler: 
 
”…if a party, otherwise liable, is to exclude or limit his liability or to relay 
on an exemption, he must do so in clear words”.81.  
 
I engelsk rätt har oklarhetsregeln traditionellt sett ofta använts för att 
bekämpa oskäliga friskrivningsklausuler.82 Nedanstående exempel får 
illustrera hur domstolen har tolkat friskrivningar från vårdslöshet: 
 
I Canada Steamship Lines Ltd v The King angav Lord Morton ett antal 
riktlinjer för hur tolkning av friskrivningsklausuler från vårdslöshet bör gå 
till. För det första, om klausulen innehåller ett språk som uttryckligen fritar 
den person, till vems fördel klausulen är författad (the proferens), från hans 
vårdslöshet, måste föreskriften få verkan. För det andra, om det inte finns 
någon sådan uttrycklig hänvisning, måste domstolen överlägga huruvida de 
använda orden i dess naturliga mening är vida nog att omfatta friskrivning 
från vårdslöshet. För det tredje, om tvivel angående huruvida de använda 
orden kan anses omfatta friskrivning från vårdslöshet uppstår, måste detta 
tvivel bli löst till nackdel för the proferens.83 
 

5.2.4 Garantier 

Om ett avtal innehåller en garantiklausul, finns en speciell variant av 
oklarhetsregeln, med den innebörden att om den som formulerar garantin 
använder tvetydiga ord, skall sådan otydlighet tolkas mot den som givit 
garantin.  
 
Ett exempel på detta är Adams v Richardson & Starling Ltd. Ett timmerhus 
drabbades av torröta. Husägaren anlitade därför en specialist som skulle ta 

                                                 
80 Dairy Containers Ltd v Tasman Orient Line CV ( 2005) W.L.R 215, Lewison s, 454. 
81 Ibid. 
82 von Bar, Christian, Grundregeln des Europäischen Vertragsrecht, Teile I und II, 
Kommission für Europäisches Vertragsrecht, Deutsche Ausgabe von von Christian von 
Bar, Reinhard Zimmermann, Sellier, München 2002 s. 350. 
83 Canada Steamship Lines Ltd v The King (1952) A.C . 192, 208. Detta rättsfall är avgjort 
av the Privy Council men har senare hänvisats till både av Court of Appeal och the House 
of Lords. Se. Chitty on Contract s. 917. 
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bort angreppet. I avtalet mellan husägaren och specialisten fanns en klausul 
vilken stadgade att specialisten: 
 
”guarantee the efficacy of the treatment they apply to timber or masonry for 
the eradication of insect or fungal attack"; och sedan "and, subject to the 
undernoted exclusions, will retreat free of charge any such timber or 
masonry showing signs of reinfestation during the period of ten years from 
the date of treatment”.  
 
Mindre än fem år efter den första saneringen dök torröta återigen upp vilken 
dessutom spred sig. Specialisten fick återigen inkallas till hög kostnad. 
Frågan i målet var hur ovanstående garanti skulle tolkas. Specialisten 
hävdade att garantin endast omfattade den plats där torrötan ursprungligen 
hade uppkommit och ej torröta som spridit sig till nya ställen.  
I målet uttalade Lord Denning M.R:  
 
“When a supplier says he gives a "guarantee" he should not be allowed to 
cut it down by phrases of doubtful or ambiguous import”  
 
och Salmon LJ. uttalade:  
 
“If a guarantee purports to take away or cut down the customer's common 
law rights it should be construed strictly contra proferentem”.84 
 

5.2.5 Borgensavtal 

Rättsfallet Eastern Counties Building Society v Russell hänvisas ofta till 
som ett exempel på att borgensåtaganden skall tolkas snävt till förmån för 
borgensmannen:   
 
”The terms employed in a contract, defining a surety's undertaking and 
expressing the terms on which he is to be freed from his undertaking, ought 
to be strictly construed. In case of doubt the Court will lean in his favour” 
[min kursivering].85  
 
Anledningen till denna tolkning är, för det första att borgensmannen i 
allmänhet inte drar någon fördel av avtalet, och för det andra, att avtalet i de 
flesta fall är skrivet av borgenären.86 
 

                                                 
84 Det är dock osäkert om detta rättsfall även kan tillämpas på garantier i kommersiella 
avtal. Rättsfallet hänvisas till i Chitty on Contract s. 859 utan att där nämna att rättsfallet 
skulle vara begränsat till konsumentavtal och Hedwall skriver i sin bok: Tolkning av 
kommersiella avtal, i avsnittet om engelsk avtalstolkning, på sidan 93 att: ”Ett annat 
exempel, när oklarhetsregeln ofta tillämpas, är i samband mede garantier. Om en garanti 
innehåller ett otydligt språk kommer otydligheten att hållas mot den parten som har författat 
garantin”. 
85 Eastern Counties Building Society v Russell (1947) 1 All E.R. 
86 Chitty on Contract, Special Contracts, 29 th edition, Band 2, Sweet&Maxwell, London, 
2004, s. 1553. 
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5.2.6 Två tydliga klausuler strider mot varandra  

Även om en klausul är helt klar är det inte säkert att den godtas av en 
engelsk domstol nämligen om denna klausul står i strid med andra klausuler 
i avtalet. I rättsfallet Elderslie Steamship Co Ltd v Borthwick fanns i ett 
konossement intaget två stycken friskrivningsklausuler vilka båda var för 
sig var fullständigt klara men stred mot varandra. Detta medförde att det 
blev mycket svårt att uttolka vad befraktaren egentligen hade friskrivit sig 
ifrån. Lord Mac Naghten uttalade:  
 
”The clause which has been called the large print clause seems to me to be 
perfectly clear. The small print clause is equally clear. For my part I am 
unable to reconcile the two clauses. In such a case an ambiguous document 
is no protection” [min kursivering]. 
 

5.3 Oklarhetsregelns ställning i engelsk 
rätt 

Precis som i svensk och tysk rätt har engelska domstolar givit uttryck för att 
oklarhetsregeln bör vara en tolkningsmetod av subsidiär art. I The Olympic 
Brilliance 87uttalade Eveleigh LJ att oklarhetsregeln bör användas, om inte i 
sista hand, så åtminstone väldigt sent i tolkningsprocessen. I McCann v 
Switzerland Insurance Australia Ltd 88 gav Kirby J en mycket bra 
redogörelse över oklarhetsregelns ställning i modern avtalstolkning:  
 
”Courts generally regard the contra proferentem rule as one of last resort 
[min kursivering] because it is widely accepted that it is preferable that 
judges should struggle with the words actually used as applied to the unique 
circumstances of the case and reach their own conclusion by reference to the 
logic of the matter, rather than by using mechanical formulae”. 
 

5.3.1 The Unfair Contract Terms Act 1977 

Något som har förändrar oklarhetsregelns tillämpning vad gäller oskäliga 
friskrivningsklausuler är ikraftträdandet av The Unfair Contract Terms Act 
(UCTA) 1977. Denna lag har till syfte att begränsa användningen av 
oskäliga friskrivningsklausuler. Lagen omfattar således inte ”vanliga” 
oskäliga klausuler utan tar sikte på klausuler som på något sätt utesluter 
eller begränsar ansvar.89 UCTA är tillämplig både i konsumentrelationer 
och i kommersiella relationer men är ej tillämplig mellan två 
privatpersoner.90 Ett antal avtalstyper är emellertid undantagna från lagens 

                                                 
87 The Olympic Brilliance ( 1982) 2 Loyds’ Rep 205, CA, Lewison s. 267. 
88 McCann v Switzerland Insurance Australia Ltd (2000) H.C.A. 
89 Poole, s. 275, UCTA section 13. 
90 Ibid. 
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tillämpningsområde exempelvis försäkringsavtal, avtal om immaterialrätter 
och certerpartier.91 
 
UCTA delar upp friskrivningsklausuler i två olika kategorier, klausuler som 
är totalt förbjudna och klausuler som är förbjudna såvida de inte genom ett 
speciellt skälighetstest visar sig vara rimliga. Vid skälighetstestet tar man 
vid kommersiella avtal speciellt hänsyn till jämställdhet vad gäller 
förhandlingsstyrka, om klausulen är allmänt accepterad i den aktuella 
branschen, samt huruvida klausulen har till syfte att fördela risken mellan 
två kommersiella parter för att därigenom undvika dubbla försäkringar.92 
 
Vid kommersiella avtal visar dock rättspraxis att domstolar, ofta med 
hänvisning till avtalsfriheten, ogärna ingriper mot vad parterna har avtalat. I 
Granville Oil & Chemicals Ltd v Davies Turner & Ltd  93uttalade Tucker 
LJ att: 
 
”The 1977 Act obviously plays a very important role in protecting 
consumers... But I am less enthusiastic about its intrusion into contracts 
between commercial parties of equal bargaining strength, who should 
generally be considered capable of being able to make contracts of their 
choosing and expect to be bound by their terms”. 
 
Hur har oklarhetsregelns ställning påverkats efter införandet av UCTA? Ett 
av dess största användningsområden i engelsk rätt har ju traditionellt sett 
varit just oskäliga friskrivningsklausuler. I Thomas Witter Ltd v TBP 
Industrie Ltd uttalade domaren att en artificiell tolkning av 
friskrivningsklausuler var onödig nu när UCTA finns för att komma till rätta 
med oskäliga friskrivningsklausuler.94 Lord Denning MR har i fallet George 
Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd  kritiserat domares sätt 
att, under täckmantel av avtalsfriheten, med hjälp av oklarhetsregeln komma 
till rätta med oskäliga friskrivningsklausuler före ikraftträdandet av UCTA:  
 
”In case after case, they said that the words were not strong enough to give 
the big concern exemption from liability… But when the clause was itself 
reasonable and gave rise to a reasonable result, the judges upheld it”.95 
 
 

                                                 
91 Poole s. 276 samt UCTA Schedule 1. 
92 Pool, s. 291, Monarch Airlines Ltd v London Luton Airport Ltd (1997) CLC 698. Vissa 
av dessa kriterier finns även uppräknade i Scedule 2 UCTA, men ovanstående faktorer 
gäller speciellt vid kommersiella avtal. 
93 Granville Oil & Chemicals Ltd v Davies Turner & Co Ltd (2003) EWCA civ 570, Poole 
s. 293, se också Watford Electronics Ltd v Sanderson CFL Ltd (2001) EWCA civ 317, 
Photo Production Ltd v Securior Transport Ltd ( 1980) AC 827. 
94 Thomas Witter Ltd v TBP Industrie Ltd (1996) 2 All E.R.573, Lawson, Richard, 
Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms, 8th edition, Sweet&Maxwell, London, 2005, 
s. 37. 
95 George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd  ( 1983) 1 QB 284, 296-9, 
CA, McMeel, s. 161-162. 
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5.3.2 Oklarhetsregeln är en kontinuerligt 
använd avtalstolkningsregel i engelsk rätt 

Trots ikraftträdandet av UCTA och ovanstående uttalande om 
oklarhetsregelns som en tolkningsmetod som helst bör användas med 
försiktighet har engelska domare kontinuerligt fortsatt att hänvisa till 
oklarhetsregeln. Dess största användningsområde är fortfarande 
friskrivningsklausuler. Speciellt när det gäller friskrivningar från 
vårdslöshet har i modern rättspraxis vad gäller kommersiella avtal ofta 
hänvisats till ovan nämnda rättsfall Canada Steamship Lines Ltd v The 
King vad gäller det stränga tydlighetskravet för dylika klausuler.96 
 
Även om domstolen i kommersiella avtal mer och mer tenderar att tolka 
otydliga friskrivningsklausuler enligt ordalydelsen eller mot bakgrund av 
handelsbruk så förekommer det fortfarande att domaren applicerar en snäv 
tolkning baserad på oklarhetsregeln. Dock inte med samma intensitet som 
förr.97 I Taylor v Rive Droite Music Ltd 98 uttalade Neuberger att principen 
överlever, men dock med en svagare och mer begränsad roll. 
 
I fallet Association of British Travel Agents Ltd v British Airways Plc från 
år 2006 beskrev Sedley LJ oklarhetsregeln som ”a princilple not of law but 
of justice”.99 
 

                                                 
96 Stone, s. 300-301, se rättsfall EE Caledonia Ltd v Orbit Valve plc (1994) 1 WLR 1515, 
Shell Chemicals v P&Q Tankers (1995) 1 Loyd’ Rep 297, Monarch Airlines Ltd v London 
Luton Airport Ltd ( 1997) CLC 698. 
97 Mc Meel s. 158, Lewison, s. 261. 
98 Taylor v River Droite Music Ltd (2006) E.M.L.R, Lewison, s 261. 
99 Association of British Travel Agents Ltd v British Airways Plc (2000) 2All E.R (comm) 
204, Lewison s. 261. 
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6 En framtida europeisk 
civillag?- Allmänt om 
bakgund och regelverk 

I syfte att minska transaktionskostnaderna och främja den inre marknadens 
funktion inom EU deklarerade Europaparlamentet år 1989 att ett arbete på 
en gemensam europeisk civillag borde påbörjas. Denna tanke togs återigen 
upp av EU- kommissionen år 2001 i en s.k. grönbok med inbjudan till 
diskussion om hur en fortsatt harmonisering av den europeiska civilrätten 
skulle ske. I grönboken framhöll Kommissionen att en gemensam europeisk 
civillag skulle kunna vara en möjlighet.100 
 

6.1 PECL- Bakgrund, innehåll och syfte 

 
Redan i början av 1980-talet hade dock ett antal framstående jurister inom 
Europa (med stöd från EU-kommissionen) med professor Ole Lando i 
spetsen bildat den s.k. Landokommissionen vars syfte var att hitta en 
gemensam kärna i den europeiska avtalsrätten och på så vis skapa ett 
underlag för en enhetlig europeisk kontraktsrätt.101 Resultatet av deras 
arbete blev The Principles of European Contract Law (PECL).  
 
PECL består av tre delar. Den första delen vilken behandlar allmänna 
bestämmelser och principer som t.ex. avtalsfrihet och lojalitet samt riktlinjer 
om hur PECL skall tolkas och tillämpas, blev färdig 1995. Den andra delen 
utgiven år 2000 behandlar regler om avtals ingående, handlande för annans 
räkning i huvudmannens och eget namn, ogiltighet, tolkning av innehåll och 
effekter. Den tredje delen utkommen år 2002 behandlar bland annat 
överlåtelse, kvittning och preskription.102 Det skall betonas att PECL är 
tillämplig på alla sorters avtal både konsumentavtal och avtal mellan 
näringsidkare. PECL omfattar också ett mycket bredare område än vad man 
i Sverige brukar definiera som avtalsrätt.103  
 
Syftet med PECL framkommer i art 1:101. Där stadgas att dess principer 
skall användas som generella ”rules of contract law” inom Europeiska 
                                                 
100 Håstad, Torgny, ” En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, NJM 2002 
del 1, s 341-342. 
101 Zimmermann, Reinhard, Die Principles of European Contract Law als Ausdruck und 
Gegenstand  Europäischer Rechtswissenschaft ( Rheinische Friedrich-Wilhelm- Universität 
Bonn, Zentrum für Europäisches Wirtschaftsrecht), Bonn, 2003 s. 5, 15, observera att 
Lando-Kommisionen inte är den enda grupp som håller på med europeisk unifikation på 
avtalsrättens område. Som exempel kan nämnas Academia dei Giusprivatisti  på tyska 
Akademie Europäischer Privatrechtswissenschaftler se. Zimmermann s. 10. 
102 Håstad, s. 342, Zimmermann, Die Principles of European Contract Law, s. 5-6. 
103 Ramberg, Christina, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004, s. 462. 
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unionen. Principerna är även avsedda att vara ett underlag för EU:s 
nationella beslutsorgan vid harmonisering.104 Principerna kan också bli 
gällande när parter har inkorporerat reglerna i ett kontrakt eller när parterna 
hänvisar till general principles of law eller lex mercartoria. När en nationell 
rättsordning inte reglerar ett problem kan principerna också tjäna som 
vägledning.105 PECL har även som syfte att överbygga klyftan mellan Civil 
law och Common law.106 
 

6.2 The Study Group on a European Civil 
Code 

Som en fortsättning på Landokommissionens arbete bildades år 2000 the 
Study Group on a European Civil Code under ledning av professor Christian 
von Bar.107 Många av dess medlemmar deltog i Landokommissionens 
arbete. Syftet är att utarbeta en fullständig civillag på förmögenhetsrättens 
område. Gruppen kommer att bygga vidare på reglerna i PECL108 varför 
regelverket, i de delar de har relevans för oklarhetsregelns tillämpning, 
kommer att redogöras för nedan. 
 
Det förslag till civillag som the Study Group on a European Civil Code har 
lagt fram skiljer sig dock från PECL vad gäller strukturen. Den är nämligen 
uppdelad i tre delar där del ett, vilken behandlar avtalsrätten, är uppdelad i 
särskilda avtalstyper såsom köp, försäkring, borgen, entreprenad m.m.109 
 

6.3 Oklarhetsregeln i PECL 

Art 5:103 i PECL stadgar under rubriken Contra Proferentem Rule att:  
 
”Where there is doubt about the meaning of a contract term not individually 
negotiated an interpretation of the term against the party which supplied it is 
to be preferred.110 
 
Oklarhetsregeln anses alltså av Landokommissionen och the Study Group 
on a European Civil Code vara en gemensam europeisk 
avtalstolkningsprincip. Art 5:103 i PECL ställer till synes upp två stycken 
krav för att oklarhetsregeln skall kunna bli tillämplig. Det första kravet är att 
avtalsvillkoret skall vara otydligt. Det andra är att avtalsvillkoret inte har 
varit föremål för individuell förhandling. Därmed står klart att 

                                                 
104 Lando, Ole; Beale, Hugh, (eds.), Principles of European Contract Law, Parts I and II, 
2000, s. xxiv. (PECL). 
105 PECL art. 1:101 samt Håstad s. 345. 
106 PECL xxvii. 
107 Håstad,  s. 342. 
108 Håstad, s. 345. 
109 Ramberg, Christina, s. 461. 
110 PECL Art 5:103. 
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oklarhetsregelns tillämpningsområde är tänkt att vara standardavtal av olika 
slag. Dock är regeln inte begränsad till standardavtal eftersom kravet endast 
är att avtalsvillkoret inte skall ha varit föremål för individuell förhandling. 
Därmed finner oklarhetsregeln i Art 5:103 i PECL även användning på 
sådana avtal som har blivit formulerade enbart för en konkret avtalssituation 
men vars innehåll inte har varit förhandlingsbart.111 
 
Det skall observeras att oklarhetsregeln i Art 5:103 PECL endast stadgar att 
en tolkning mot den som begagnat sig av klausulen är ”to be preferred”. En 
domare är alltså fri att under passande omständigheter tolka en icke-
individuellt förhandlad klausul till förmån för den som begagnat sig av 
klausulen.112 
 
Oklarhetsregeln används inte endast mot den som formulerat avtalet utan 
även mot den som använt sig av en klausul vilken är formulerad av annan 
(t.ex. av användarens intresseorganisation).113 
 

6.4 Reglering av oskäliga avtalsvillkor i 
PECL 

Eftersom regler angående oskäliga avtalsvillkor som ovan visats i 
redogörelsen över svensk, tysk och engelsk rätt har påverkat 
oklarhetsregelns tillämpningsområde är det angeläget att även kort redogöra 
för dessa regler i PECL. Eftersom det främst är avtalsvillkor, vilka är 
oskäliga på grund av sitt innehåll, som konkurerar med oklarhetsregeln 
kommer endast denna del att behandlas. 
 
Först och främst skall sägas att art 1: 201 i PECL stadgar en standardprincip 
som säger att (1) Each party must act in accordance with good faith and fair 
dealing och (2) The parties may not exclude or limit this duty. En part måste 
alltid handla enligt good faith och fair dealing och bör alltså inte friskriva 
sig för att minska denna plikt. Denna regel är avsedd att genomsyra hela 
PECL. Jämkning av oskäliga avtalsvillkor behandlas i art 4:110.  
 
Art 4:110 är endast tillämplig på avtal vilka inte blivit individuellt 
förhandlade. Detta gör att art 4:110 tillämpas på samma sorts avtal som 
oklarhetsregeln. Oskälig anses en klausul vara om den bland annat strider 
mot good faith och fair dealing eller orsakar en betydande obalans mellan 
parternas rättigheter. Hänsyn skall också tagas till andra klausuler i 
kontraktet. Artikeln är dock enligt dess andra stycke inte tillämplig på 
klausuler vilka definierar det huvudsakliga föremålet för avtalet, såvida 

                                                 
111 Von Bar, Grundregeln des Europäischen Vertragsrecht,  Kommission für Europäisches 
Vertragsrecht, Deutsche Ausgabe von Christian von Bar, Reinhard Zimmermann, Sellier, 
München 2002, s. 350. 
112 Von Bar, s. 350. 
113 Von Bar, s. 349, Denna definition av användare motsvarar, som ovan visas, förståelsen 
enligt såväl svensk, tysk som engelsk rätt. 
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klausulen är lättbegriplig. Inte heller omfattar bestämmelsen 
värdeförhållandet mellan parternas prestationer.114  
 

                                                 
114 Håstad s. 352. 
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7 Komparation - Hur skulle 
oklarhetsregeln komma att 
tillämpas i en framtida 
europeisk civillag? 

7.1 Inledning 

Efter att nu ha undersökt hur oklarhetsregeln tillämpas i svensk, tysk och 
engelsk rätt är det dags att göra en jämförelse mellan de olika ländernas 
tillämpning för att på så vis komma fram till hur oklarhetsregeln kan komma 
att tillämpas i en framtida europeisk civillag. Det finns ännu ingen 
prejudikatbildande instans som kan utfylla de relativt kortfattade reglerna i 
PECL. Om en sådan instans någonsin kommer att bildas är dessutom 
osäkert. Många förespråkare för en europeisk civillag vill lämna 
prejudikatbildningen till de nationella domstolarna i de enskilda länderna.115 
De enskilda länderna kommer förmodligen att applicera sin egen 
uppfattning om hur en regel skall användas, även på reglerna i PECL. Ett 
förslag finns därför att ålägga de högsta nationella instanserna att ta hänsyn 
till prejudikatbildningen i andra europeiska länder. Tysk och engelsk rätt 
kommer då självfallet att spela en stor roll. Sverige får tjäna som exempel 
för den nordiska rättstraditionen. Med bakgrund av ovanstående görs nedan 
en komparation mellan svensk, tysk och engelsk tillämpning av 
oklarhetsregeln för att på så vis få en förevisning om hur en framtida 
prejudikatsbildning skulle kunna komma att se ut. 
 

7.2 Huvudområde - Standardavtal 

De första påfallande gemensamma draget i alla tre rättsordningarna är att 
oklarhetsregeln finner sitt största tillämpningsområde vid standardavtal.116 
Detta är visserligen inte speciellt märkligt då dessa ofta är formulerade eller 
föreslagna av den ena parten. Dessutom är man ofta vid 
standardavtalstolkning hänvisad till objektiva tolkningsmetoder vilket gör 
att t.ex. eftersökande av en gemensam partsavsikt ofta blir lönlöst. Ju 
mindre prioriterade tolkningsmetoder som finns att tillgå, desto snarare 
kommer oklarhetsregeln till användning (se ovan om oklarhetsregelns 
ställning i respektive land). Även om det endast är i tysk rätt som 
oklarhetsregeln är explicit begränsad till att enbart gälla standardavtal visar 

                                                 
115 Håstad, s. 362. 
116 Med standardavtal menas i denna uppsats ett avtal som mer generellt används för olika 
typiska avtalssituationer och som inte rättar sig efter ett konkret rättsförhållande utan som 
formulerats med tanke på ett flertal kommande avtal. Se. Ramberg, Jan och Christina s. 
138, Jämför den tyska definitionen. 
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rättspraxis alltså att det är på dylika avtal som oklarhetsregeln kommer att få 
sitt största tillämpningsområde. Art. 5:103 PECL uppställer dock endast 
villkoret för oklarhetsregelns tillämpning att avtalet inte blivit individuellt 
förhandlat. Exempel på när oklarhetsregeln har tillämpats på avtal som inte 
kan sägas vara typiska standardavtal finns i NJA 1979 s. 483, NJA 1993 s. 
436, John Lee & Son (Grantham) Ltd v Railway Executive. 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att standardavtal kommer att bli det 
typiska användningsområdet för oklarhetsregeln i en framtida civillag men 
inte begränsad till detta område. 
 

7.3 Försäkringsavtal  

Försäkringsavtal synes vara den enskilda avtalstyp där oklarhetsregeln har 
sitt största tillämpningsområde. Se t.ex. NJA 1951 s. 765, NJA 1963 s. 683, 
Svea Hovrätts dom 2008 i Mål nr T5098-06, BGH NJW-RR 1995, 1303, 
samt Houghton v Trafalgar Insurance Co. Ltd. Detta är kanske i och för 
sig inte speciellt konstigt då försäkringsavtal ofta utgör typexempel på 
standardavtal som aldrig har varit föremål för individuell förhandling. 
Dessutom innehåller försäkringsavtal ofta friskrivningsklausuler som 
domstolen ofta tolkar restriktivt till nackdel för avfattaren. 
 
 

7.4 Oklarhetsregeln formulerad som ett 
tydlighetskrav vid 
friskrivningsklausuler 

Sextiofem procent av de rättsfall som redogjorts för ovan behandlar 
tolkningen av friskrivningsklausuler. Speciellt påfallande är 
oklarhetsregelns användande vid sådana klausuler i engelsk rätt, men även i 
svensk och tysk rätt spelar friskrivningsklausuler en stor roll. När domstolen 
tillämpar oklarhetsregeln på friskrivningsklausuler uttrycks regeln ofta som 
ett tydlighetskrav. Att friskrivningsklausulen inte tillräckligt tydligt kan 
anses undanta från ansvar är ofta en vanlig formulering. Med hjälp av 
oklarhetsregeln har man ibland även försökt att beskära tillämpningen av 
oskäliga friskrivningsklausuler, speciellt vid allmänt hållna 
friskrivningsklausuler som gör anspråk på att undanta uppställarens ansvar 
för vårdslöshet eller dolda fel. 
 

7.5 Garantier 

Att oklarhetsregeln skulle finna speciell tillämpning när den ena parten har 
uppställt en garanti, finns endast explicit uttryckt i engelsk rätt (se rättsfallet 
Adams v Richardson & Starling Ltd).   
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En liknande princip skulle dock kunna utläsa ur vissa rättsfall även i svensk 
och tysk rätt närmare bestämt i NJA 1993 s. 436 där en garanti var intagen i 
ingressen till avtalet (friskrivningsklausulen ansågs inte undanta från ansvar 
vad som särskilt utfästs i garantin) samt BGH NJW-RR 1995, 1303 
(Gaffeltrucksfallet). Ett intressant fenomen vad gäller garantifallen är att 
oklarhetsregeln i dessa fall har fört till en utvidgande tolkning. Där garantin 
har ansetts oklar har domstolen, till nackdel för den som avfattat eller 
tillhandahållit garantin, anammat den vidare tolkningen. Detta visar på att 
oklarhetsregeln inte alltid behöver leda till en snävare tolkning av en oklar 
lydelse. 
 

7.6 Vilken ställning bör oklarhetsregeln få 
i en kommande civillag? 

I PECL Kapitel 5, vilket behandlar tolkning av avtalsvillkor, stadgas inte 
uttryckligen att oklarhetsregeln skulle vara en avtalstolkningsmetod som bör 
tillämpas först när alla andra avtalstolkningsmetoder är uttömda (se bilaga 
A). Praxis från alla tre ovan redovisade länder visar dock att detta är den 
ställning som oklarhetsregeln bör ha.  
 
Vidare visar ovanstående redogörelse att införandet av lagstiftning mot 
oskäliga avtalsvillkor har minskat oklarhetsregelns betydelse, speciellt vad 
gäller tolkningen av oskäliga friskrivningsklausuler. Krystade påståenden 
om att en friskrivningsklausul skulle vara oklar när den i själva verket är 
klar men oskälig tycks inte längre behövas. Men rättspraxis från samtliga 
redovisade länder visar också att oklarhetsregeln har tillämpats även efter 
införandet av sådan lagstiftning. Det skall påpekas att oklarhetsregeln inte 
har sin udd riktad mot oskäliga avtalsvillkor utan mot oklara avtalsvillkor, 
även om dessa båda typer av avtalsvillkor i bland överlappar varandra.  
 
Att oklarhetsregeln dessutom har tagits upp som varandes en gemensam 
europeisk avtalstolkningsprincip vid sidan av reglerna mot oskäliga 
avtalsvillkor utgör en stark förevisning om att oklarhetsregeln i framtiden 
kommer att ha ett eget tillämpningsområde.  
 

7.7 Är oklarhetsregeln en bra 
avtalstolkningsprincip? 

En fråga som ej tidigare har behandlats i denna uppsats, men som faller sig 
naturlig att ta upp i samband med frågan vilken ställning som 
oklarhetsregeln bör få i en kommande civillag, är vad författaren till detta 
examensarbete själv anser om oklarhetsregeln som avtalstolkningsprincip.  
 
Om domaren utan att först tolka en avtalstext mot bakgrund av partsavsikt, 
allmänt språkbruk, avtalets kontext, handelsbruk eller syfte, direkt tillämpar 

 44



oklarhetsregeln, är jag benägen att hålla med dess kritiker om att 
oklarhetsregeln kan anses vara en tolkningsprincip som alltför hårt 
bestraffar den som har tagit på sig uppgiften att formulera eller 
tillhandahålla en avtalstext. Praxis från alla ovan redovisade länder visar 
dock att oklarhetsregeln inte bör tillämpas på detta vis. Oklarhetsregeln skall 
tillämpas först när alla relevanta tolkningsmetoder är uttömda, det vill säga 
när en klausul fortfarande, efter ett antal tolkningsoperationer, framstår som 
otydlig eller tvetydig. 
 
Vid detta stadium i avtalstolkningen bör man, enligt författaren till denna 
uppsats, fråga sig vad som är en rättvis riskfördelning. Vem bör bära 
följderna av oklarheten? Enligt författaren kan det inte finnas något annat 
svar på denna fråga, än att en rättvis riskfördelning är, att den som har 
formulerat eller infört en klausul i ett avtalsförhållande bör bära denna risk.  
 
Standardavtal synes nästan uteslutande vara det område, inom vilket 
oklarhetsregeln används. Sådana avtal är, även i kommersiella 
avtalsförhållanden, ofta formulerade av ena parten utan att motparten har 
haft något inflytande. Medkontrahenten har ofta endast valet att förkasta 
eller acceptera den andra partens standardavtal. Celsus motivering till 
oklarhetsregeln, att det står löftesmottagaren (idag oftast löftesgivaren) fritt 
att formulera sig medans löftesgivaren endast har att samtycka eller ej, har i 
högsta grad relevans även i dagens avtalsklimat.  
 
Problem kan visserligen uppstå då oklarhetsregeln leder till olika resultat, 
till exempel då ena parten har formulerat eller infört en klausul i ett 
avtalsförhållande men det är motparten som stöder sig på klausulen (som 
tex. i det tyska rättsfallet NJW-RR 2006, 799). Dessa fall är dock 
förmodligen ytterst få eftersom den som har infört eller formulerat en 
klausul oftast också är den person som vid en tvist stödjer sig på klausulen.  
 
Sammanfattningsvis anser alltså författaren att oklarhetsregeln, använd på 
rätt sätt, är en försvarbar avtalstolkningsprincip som på ett bra sätt tvingar 
fram tydliga avtalsvillkor. Vetskapen för avtalsskrivaren att oklarhetsregeln 
kan komma att tillämpas, sporrar honom till att uttrycka sig på ett klart och 
tydligt sätt. Tydligare avtalsvillkor är något som alla avtalsparter tjänar på i 
slutändan, inte minst på en globaliserad marknad där redan det faktum att 
avtalsparterna har olika modersmål kan leda till språkliga missförstånd. 
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8 Avslutning 

Denna uppsats tog sin början i en presentation av oklarhetsregelns ursprung 
i den romerska rätten. ”När man vid en stipulation frågar vad som var 
avtalat, tolkas mångtydighet mot löftesmottagaren”. Det var så 
oklarhetsregeln första gången formulerades av juristen Celsus. Regeln 
utvecklades sedan till att även betyda att en oklarhet tolkas mot den som 
stödjer sig på klausulen, inför klausulen, eller mot den som borde ha utryckt 
sig tydligare. Dessa tre varianter av oklarhetsregeln har överlevt över tusen 
år av rättsutveckling och återfinns idag i alla de ovan redovisade 
rättssystemen.  
 
Den allmänna oklarhetsregeln har med tiden utkristalliserats till att speciellt 
gälla tolkning av standardavtal, där försäkringsavtal, friskrivningsklausuler 
och garantier verkar stå i förgrunden. Det är förmodligen inom dessa 
områden som oklarhetsregeln skulle finna sin främsta tillämpning i en 
eventuellt kommande gemensam civillag. 
 
Trots åsikter i doktrinen, att oklarhetsregeln skulle vara en förlegad och 
oviktig avtalstolkningsprincip som enligt många kritiker allt för hårt 
bestraffa den part som formulerar eller åberopar en avtalsklausul, anses 
oklarhetsregeln vara en gemensam europeisk avtalstolkningsprincip. Som 
sådan har den uttryckligen fått en plats i art 5:103 PECL. Oklarhetsregeln 
kommer alltså troligen att fortsätta att tillämpas lång tid framöver i 
europeisk rättspraxis. 
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Bilaga A: PECL 

THE PRINCIPLES OF 
EUROPEAN CONTRACT LAW 

  

Prepared by the Commision on European Contract 
Law  

1999 text in English 
 

CHAPTER 1 : GENERAL PROVISIONS 
Section 1: Scope of the Principles 

Article 1:101: Application of the Principles 
(1) These Principles are intended to be applied as general rules of 
contract law in the European Union. 
(2) These Principles will apply when the parties have agreed to 
incorporate them into their contract or that their contract is to be 
governed by them. 
(3) These Principles may be applied when the parties: 
(a) have agreed that their contract is to be governed by "general 
principles of law", the "lex mercatoria" or the like; or 
(b) have not chosen any system or rules of law to govern their 
contract. 
(4) These Principles may provide a solution to the issue raised 
where the system or rules of law applicable do not do so. 
  
Article 1:102: Freedom of Contract 
(1) Parties are free to enter into a contract and to determine its 
contents, subject to the requirements of good faith and fair dealing, 
and the mandatory rules established by these Principles. 
(2) The parties may exclude the application of any of the Principles 
or derogate from or vary their effects, except as otherwise provided 
by these Principles. 
  
Article 1:103: Mandatory Law 
(1) Where the law therwise applicable so allows, the parties may 
choose to have their contract governed by the Principles, with the 
effect that national mandatory rules are not applicable. 
(2) Effect should nevertheless be given to those mandatory rules of 
national, supranational and international law which, according to 
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the relevant rules of private international law, are applicable 
irrespective of the law governing the contract. 
  
Article 1:104: Application to Questions of Consent 
(1) The existence and validity of the agreement of the parties to 
adopt or incorporate these Principles shall be determined by these 
Principles. 
(2) Nevertheless, a party may rely upon the law of the country in 
which it has its habitual residence to establish that it did not consent 
if it appears from the circumstances that it would not be reasonable 
to determine the effect of the party’s conduct in accordance with 
these Principles. 
Article 1:105: Usages and Practices 
(1) The parties are bound by any usage to which they have agreed 
and by any practice they have established between themselves. 
(2) The parties are bound by a usage which would be considered 
generally applicable by persons in the same situation as the parties, 
except where the application of such usage would be unreasonable. 
  
Article 1:106: Interpretation and Supplementation 
(1) These Principles should be interpreted and developed in 
accordance with their purposes. In particular, regard should be had 
to the need to promote good faith and fair dealing, certainty in 
contractual relationships and uniformity of application. 
(2) Issues within the scope of these Principles but not expressly 
settled by them are so far as possible to be settled in accordance 
with the ideas underlying the Principles. Failing this, the legal 
system applicable by virtue of the rules of private international law 
is to be applied. 
  
Article 1:107 : Application of the Principles by Way of Analogy 
These Principles apply with appropriate modifications to 
agreements to modify or end a contract, to unilateral promises and 
other statements and conduct indicating intention. 

Section 2: General Duties 
Article 1:201: Good Faith and Fair Dealing 
(1) Each party must act in accordance with good faith and fair 
dealing. 
(2) The parties may not exclude or limit this duty. 
 
Article 4:110: Unfair Terms not Individually Negotiated 
(1) A party may avoid a term which has not been individually 
negotiated if, contrary to the requirements of good faith and fair 
dealing, it causes a significant imbalance in the parties' rights and 
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obligations arising under the contract to the detriment of that party, 
taking into account the nature of the performance to be rendered 
under the contract, all the other terms of the contract and the 
circumstances at the time the contract was concluded. 
(2) This Article does not apply to: 
(a) a term which defines the main subject matter of the contract, 
provided the term is in plain and intelligible language; or to 
(b) the adequacy in value of one party's obligations compared to the 
value of the obligations of the other party. 
 

CHAPTER 5 : INTERPRETATION 
Article 5:101: General Rules of Interpretation 
(1) A contract is to be interpreted according to the common 
intention of the parties even if this differs from the literal meaning 
of the words. 
(2) If it is established that one party intended the contract to have a 
particular meaning, and at the time of the conclusion of the contract 
the other party could not have been unaware of the first party's 
intention, the contract is to be interpreted in the way intended by the 
first party. 
(3) If an intention cannot be established according to (1) or (2), the 
contract is to be interpreted according to the meaning that 
reasonable persons of the same kind as the parties would give to it 
in the same circumstances. 
  
Article 5:102: Relevant Circumstances 
In interpreting the contract, regard shall be had, in particular, to: 
(a) the circumstances in which it was concluded, including the 
preliminary negotiations; 
(b) the conduct of the parties, even subsequent to the conclusion of 
the contract; 
(c) the nature and purpose of the contract; 
(d) the interpretation which has already been given to similar 
clauses by the parties and the practices they have established 
between themselves; 
(e) the meaning commonly given to terms and expressions in the 
branch of activity concerned and the interpretation similar clauses 
may already have received ; 
(f) usages; and 
(g) good faith and fair dealing 
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Article 5.103: Contra Proferentem Rule 
Where there is doubt about the meaning of a contract term not 
individually negotiated, an interpretation of the term against the 
party who supplied it is to be preferred. 
  
Article 5:104: Preference to Negotiated Terms 
Terms which have been individually negotiated take preference 
over those which are not. 
  
Article 5:105: Reference to Contract as a Whole 
Terms are to be interpreted in the light of the whole contract in 
which they appear. 
  
Article 5:106: Terms to Be Given Effect 
An interpretation which renders the terms of the contract lawful, or 
effective, is to be preferred to one which would not. 
  
Article 5:107: Linguistic Discrepancies 
Where a contract is drawn up in two or more language versions 
none of which is stated to be authoritative, there is, in case of 
discrepancy between the versions, a preference for the 
interpretation according to the version in which the contract was 
originally dra 
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Bilaga B: §§305-307 BGB 

Abschnitt  
Gestaltung rechtsgeschäftlicher 
Schuldverhältnisse durch 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Amtlicher Hinweis: 
Dieser Abschnitt dient auch der Umsetzung der Richtlinie 
93/13/EWG des Rates vom 5. 
April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen (ABl. EG Nr. L 95 
S. 29). 
§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
in den Vertrag 
(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine 
Vielzahl von Verträgen 
vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei 
(Verwender) der 
anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. 
Gleichgültig ist, ob 
die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des 
Vertrags bilden oder 
in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen 
Umfang sie haben, in 
welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der 
Vertrag hat. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die 
Vertragsbedingungen zwischen den 
Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind. 
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann 
Bestandteil eines Vertrags, wenn 
der Verwender bei Vertragsschluss 
1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein 
ausdrücklicher Hinweis 
wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten 
möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des 
Vertragsschlusses auf sie 
hinweist und 
2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in 
zumutbarer Weise, 
die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche 
Behinderung der anderen 
Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt 
Kenntnis zu nehmen, 
und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung 
einverstanden ist. 
(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von 
Rechtsgeschäften die 
Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter 
Beachtung der in Absatz 2 
bezeichneten Erfordernisse im Voraus vereinbaren. 
 
 
305c Überraschende und mehrdeutige Klauseln 
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 
nach den Umständen, 
insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, 
so ungewöhnlich sind, dass 
der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen 
braucht, werden nicht 
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Vertragsbestandteil. 
(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des 
Verwenders. 
§ 306 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und 
Unwirksamkeit 
(1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
nicht Vertragsbestandteil 
geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
wirksam. 
(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil 
geworden oder unwirksam sind, 
richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 
(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm 
auch unter Berücksichtigung 
der nach Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine unzumutbare 
Härte für eine Vertragspartei 
darstellen würde. 
§ 306a Umgehungsverbot 
Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auch Anwendung, 
wenn sie durch anderweitige 
Gestaltungen umgangen werden. 
§ 307 Inhaltskontrolle 
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 
unwirksam, wenn sie den 
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben unangemessen 
benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich 
auch daraus ergeben, dass 
die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. 
(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel 
anzunehmen, wenn eine Bestimmung 
1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, 
von der abgewichen wird, 
nicht zu vereinbaren ist oder 
2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur 
des Vertrags ergeben, so 
einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet 
ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur 
für Bestimmungen in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von 
Rechtsvorschriften abweichende oder 
diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Andere 
Bestimmungen können nach Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 unwirksam sein. 
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