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Sammanfattning

Föreliggande uppsats syftar till att, ur framförallt ett svenskt perspektiv, belysa
vad s.k. självständiga bankgarantier egentligen innebär och när betalningskrav
under dem kan vägras. Med tanke på att denna internationella rättsfigur ännu är
tämligen oreglerad i Sverige sökes dock i betydande utsträckning ledning i
engelsk och tysk rätt samt olika internationella regelverk, framförallt olika
standardavtal från Internationella Handelskammaren.

Inledningsvis behandlas grundläggande mekanismer och funktioner hos de
vanligaste typerna av självständiga garantier. Härvid visas att utöver den
grundläggande funktionen att utgöra säkerhet, är den självständiga garantin i
praktiken ett effektivt medel för att i större eller mindre utsträckning allokera
risker mellan beneficienten och uppdragsgivaren. Vidare visas att hur stor denna
riskallokering blir beror huvudsakligen på vilken typ av betalningsmekanism som
väljs. Således kan betalningsmekanismen anses utgöra garantins egentliga kärna,
då denna i mångt och mycket bestämmer vilka fördelar garantin medför för
beneficienten, och vilka risker den innefattar för uppdragsgivaren.

Ifråga om garantins rättsliga karaktär påvisas att den närmast kan klassificeras
som en rättslig hybrid mellan borgen och rembursen, och att det således bör, med
vederbörligt beaktande av garantins specifika natur, vara möjligt att söka ledning i
såväl borgens- som rembursreglerna. Vidare behandlas tolkningen av
garantiåtaganden, varvid inledningsvis fokuseras på gränsdragningsproblematiken
mellan accessoriska och självständiga åtaganden. Därefter granskas närmare den
konkreta utformningen av den vanligaste och för självständiga garantier mest
utmärkande typen av betalningsmekansim, den s.k. on demand-mekanismen.

Härefter diskuteras de grundläggande formella villkoren för utbetalning av
garantisumman samt de olika inblandade parternas regressrätt gentemot varandra
vid såväl direkta som indirekta garantier. Härvid visas att ett för svensk rätts del
särskilt problematiskt förhållande är utgångspunkten - vid indirekta garantier - att
den instruerande bankens motgaranti skall anses vara i princip oberoende av den
utfärdande bankens primärgaranti. Anledningen till att denna i sig komplexa fråga
blir än mer problematisk för svensk rätt, är att den för självständiga garantier
fundamentala principen om ”pay first, argue later” inte kan genomföras gentemot
den utfärdande banken, på grund av begränsningarna i svensk skadeståndsrätt
ifråga om utomobligatoriskt ansvar för rena förmögenhetsskador. Konsekvensen
härav kan bli att om uppdragsgivaren inte omedelbart, utan först senare, kan
styrka att den utfärdande banken brustit i sina åligganden, kan den utfärdande
banken helt undgå ansvar för sin försumlighet.

Vidare utreds i vilken mån betalning under garantier kan vägras då de därunder
framställda betalningskraven visserligen uppfyller de formella kraven enligt
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garantierna, men är materiellt ogrundade såtillvida att de saknar berättigande enligt
det underliggande basavtalet mellan uppdragsgivaren och beneficienten. Det visas
härvid att det finns relativt klart rättsligt stöd för att inskränkningar i
abstraktionsprincipen principiellt kan ske även i svensk rätt, men att det däremot
ännu inte råder klarhet kring exakt under vilka närmare omständigheter så kan
ske. Det klarläggs att den lämpligaste matriellrättsliga utgångspunkten för att vägra
ogrundade betalningskrav bör vara 36 § avtalslagen under hänvisning till att
kraven kan anses utgöra rättsmissbruk. Vidare visas att rättsmissbruk i detta
sammanhang torde anses föreligga då det är uppenbart att betalningskravet
saknar tänkbar grund enligt basavtalet. Det påvisas även att denna rättighet för
banken att vägra betalning, under vissa omständigheter, torde övergå till en
skyldighet för banken att vägra betalning, såtillvida att banken annars riskerar att
förlora sin regressrätt gentemot uppdragsgivaren.

Avslutningsvis visas att, åtminstone enligt svensk rätt, torde banken anses ha en
skyldighet att upplysa sin uppdragsgivare om att betalningskrav har rests under
garantin, innan banken verkställer utbetalning av garantisumman. Vidare påvisas
att denna upplysningsskyldighet är av stort praktiskt värde, då banken
överhuvudtaget inte kan anses ha någon egen plikt att utreda huruvida
betalningskravet de facto är materiellt berättigat under basavtalet, utan endast har
en skyldighet att verifiera de formella kraven enligt garantin. Således åligger det
istället helt och hållet uppdragsgivaren att upplysa banken om ett eventuellt
missbruk av garantin, och prestera så mycket bevisning som krävs för att banken
rätteligen skall kunna vägra ett ogrundat betalningskrav.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Inom såväl nationell som internationell handel har det sedan urminnes tider funnits
ett riskmedvetande och ett behov av att minimera dessa risker, bl.a. genom
nyttjandet av juridiska säkerhetsrätter. En allt vanligare form av säkerhet är den
s.k. bankgarantin, som i all korthet innebär att en bank ställer sig som en ytterst
kreditvärdig garant för att en gäldenär skall fullgöra sina åtaganden gentemot sin
borgenär. Rörande inhemska affärstransaktioner utformas i Sverige vanligtvis
bankgarantin som en proprieborgen1, där banken alltså intar en ställning av
borgensman. Vad gäller internationella transaktioner används däremot i allt större
utsträckning s.k. ”on demand–garantier”, vilka till skillnad från de traditionella
accessoriska borgens-åtagandena skall vara självständiga och oberoende i
förhållande till den underliggande affären.2 Dessa självständiga garantier är en
relativt ny rättsfigur, som har utvecklats av och vuxit fram inom den internationella
handeln, framförallt i början på 1970-talet vid handeln med oljerika länder i
Mellanöstern. Då bankens rätt att framföra betalningsinvändningar är starkt
beskuren vid dessa självständiga garantier, p.g.a. just garantiernas oberoende i
förhållande till det underliggande avtalet, förekom det mot slutet av 1970-talet ett
flertal uppmärksammade fall av missbruk där ogrundade betalningskrav
framgångsrikt framfördes under garantierna.3 I syfte att bl.a. stävja detta missbruk
utvecklades en mängd olika internationella regelverk, framförallt standardavtal
från Internationella Handelskammaren, och domstolarna i ett flertal europeiska
länder utvecklade en viss praxis inom området.4

I Sverige däremot är de självständiga garantierna fortfarande tämligen oreglerade,
såtillvida att särskild lagreglering saknas helt samt rättspraxis och doktrin endast
behandlar ämnet ytterst sparsamt. Syftet med denna uppsats är att ur ett svenskt
perspektiv belysa vad dessa självständiga garantier egentligen innebär, och när en
bank kan eller kanske t.o.m. skall vägra utbetalning under en dylik garanti.

                                                
1 Donner, Gabriel, Handbok i bankrätt, Borås 1996, s. 271; Tegin, Åke, Kredithandboken.
Finansieringsformer, säkerheter och risker, andra upplagan, Falköping 1997, s. 286;
Bergström, Svante, Några problem rörande bankgaranti, i Festskrift till Hjalmar Karlgren,
Stockholm 1964, s. 22.
2 Tegin a.a. s. 285.
3 Freiherr von Marschall, Wolfgang, Recent developments in the field of standby letters of
credit, bank guarantees and performance bonds; Loke, Arthur, Standby credits and
performance bonds: The lesson of the Iranian experience, båda uppsatserna återfinns i
Current problems of international trade financing, red. Chinkin et al., Singapore 1983, s.
260 f. och 283 f.; Jarvin, Sigvard, Skiljeförfarande i internationella affärstvister - några
utvecklingstendenser, i SvJT 1983 s. 429-440, s. 437.
4 Bertrams, Roeland F., Bank Guarantees in International Trade. The law and practice of
independent (first demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and
common law jurisdictions, second edition, the Hague 1996, s. 22 ff. och 259 ff.
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1.2 Frågeställningar

För att kunna uppnå det nyss angivna syftet att belysa vad en självständig
bankgaranti innebär och när betalning under den kan nekas, måste först
undersökas hur den grundläggande mekanismen hos en garanti fungerar och vilka
funktioner garantin kan anses fylla i praktiken. Vidare måste utredas vilka regler
som styr företeelsen. Denna fråga är i sin tur nära förknippad med frågan om vad
självständighet innebär. Följaktligen måste begreppet självständighet behandlas
och hur gränsen mellan accessoriska och icke-accessoriska åtaganden dras,
d.v.s. hur garantier skall tolkas. Först härefter kan behandlas i vilka situationer en
bank kan eller kanske t.o.m. skall neka betalning under en självständig garanti.
Härvid skall inledningsvis behandlas vilka de formella kraven är för att utbetalning
under garantin kan ske, och därefter skall utredas i vilken utsträckning materiellt
ogrundade betalningskrav kan vägras trots att de formella kraven enligt garantin är
uppfyllda. Vidare skall utredas den i praktiken betydelsefulla frågan huruvida
banken kan anses ha en skyldighet att i förväg upplysa sin uppdragsgivare om att
betalningskrav har framställts under garantin, innan banken verkställer utbetalning
av garantisumman.

1.3 Metod och material

Då självständiga garantier fortfarande är en relativt oreglerad företeelse i Sverige,
är det nödvändigt att söka ledning i en mängd olika rättskällor av varierande
karaktär. Till grund för uppsatsens del om accessoriska garantier ligger studier av
de svenska borgensreglerna, och därmed sammanhängande rättsfall och doktrin.
Utgångspunkten härvid har framförallt varit Walins ”Borgen och
tredjemanspant”5, Ingvarssons avhandling ”Borgensliknande säkerhetsrätter”6

samt norske Smiths omfattande framställning inom ämnet.7 Som redan nämnts
finns det däremot ingen större sammanhängande framställning inom svensk
litteratur avseende självständiga garantier, utan endast spridda artiklar. Detta i
kombination med företeelsens internationella prägel har inneburit att
utgångspunkten härvid i mångt och mycket har varit olika internationella regelverk,
i synnerhet Internationella Handelskammarens olika standardavtal, samt i
betydande utsträckning engelsk rättspraxis. Anledningen till valet av engelsk
praxis var helt enkelt att det var den enda europeiska praxis som jag hade
möjlighet att få tillgång till i fulltext, men nämnas bör väl dock att engelsk rätt inom

                                                
5 Walin, Gösta, Borgen och tredjemanspant, andra upplagan, Stockholm 1996.
6 Ingvarsson, Torbjörn, Borgensliknande säkerhetsrätter, Stockholm 2000.
7 Smith, Carsten, Garantioppgjør. Garantirett I, Oslo 1963 (härefter Smith, Garantirett I),
Studier i garantiretten. Garantirett II, Oslo 1963 (härefter Smith, Garantirett II),
Garantikrav o Garantistvern, Garantirett III, andra upplagan, Oslo 1981 (härefter Smith,
Garantirett III).
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många avseenden är tongivande inom garantirätten.8 Vad gäller internationell
litteratur skall framförallt Bertrams omfattande arbete ”Bank Guarantees in
International Trade”9 framhållas, som behandlar både common och civil law ifråga
om självständiga garantier. Vidare har Westphalens ”Die Bankgarantie im
internationalen Handelsverkehr”10 utgjort referenspunkt för tysk rätt. Slutligen har
danske Godsk Pedersens ”Bankgarantier”11, som dock i väsentliga avseenden
bygger på Bertrams och Westphalens nu nämnda arbeten, använts i viss
utsträckning.

Avslutningsvis skall ifråga om rembursrätten Gortons omfattande framställning
”Rembursrätt”12 framhållas.

1.4 Avgränsningar

Vad gäller avgränsningar kommer jag endast att behandla självständiga garantier
ställda av banker, och följaktligen inte garantier utfärdade av försäkringsbolag,
andra typer av bolag, privatpersoner etc. De av försäkringsbolagen utfärdade s.k.
kreditförsäkringarna är i mångt och mycket ur ett funktionellt och strukturellt
perspektiv att jämställa med bankgarantier, men rättsläget kompliceras av att
speciella försäkringsrättsliga regler även tillkommer.13 Vidare kommer inte heller
gränsdragningsproblematiken gentemot s.k. stödbrev att behandlas.14 På grund av
den speciella partsställningen vid bankgarantier kan speciella processrättsliga
problem uppkomma vid försök till att hindra ogrundade betalningskrav, men av
utrymmesskäl kommer inte heller dessa att behandlas. En viss behandling av den
grundläggande processrätten kommer dock att ske, i den mån jag anser det är
nödvändigt för den fundamentala förståelsen av garantier. Slutligen kommer inte
heller internationella privat- och processrättsliga problem att behandlas.

                                                
8 Gorton, Lars, Garantiregler och rembursregler, i JT 1993-94 s. 38-60, s. 39 (härefter Gorton,
Garantiregler och rembursregler).
9 Bertrams, Roeland F., Bank Guarantees in International Trade. The law and practice of
independent (first demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and
common law jurisdictions, second edition, the Hague 1996.
10 Graf von Westphalen, Friedrich, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr,
zweite Auflage, Heidelberg 1990.
11 Godsk Pedersen, Hans Viggo, Bankgarantier, Köpenhamn 1995.
12 Gorton, Lars, Rembursrätt, Lund 1980 (härefter Gorton, Rembursrätt).
13 Se vidare om detta problemområde i Gorton, Lars, Något om gränsdragningen mellan
borgen och kreditförsäkring, i festskrift till B. Dahl, Köpenhamn 1994, s. 85-112 (härefter
Gorton, Något om gränsdragningen mellan borgen och kreditförsäkring); Ingvarsson a.a.
s. 140 ff. Om allmänna problem i samband med borgensförbindelser ställda av bolag, se Nial,
Håkan, Aktiebolags och andra företags borgensförbindelser, andra upplagan, Karlskrona
1972.
14 Gränsdragningen mellan borgen och stödbrev behandlas bl.a. i det uppmärksammade
rättsfallet NJA 1995 s. 586. Se även Gorton, Lars, Suretyship and guarantees- some Swedish
viewpoints, i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland häfte 6/2001, s. 577- 598, s.
583 (härefter Gorton, Suretyship and guarantees); Penn, G.A. et al., The law and practice of
international banking, volume 2, London 1987, s. 371 f.
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1.5 Disposition

Ifråga om dispositionen av uppsatsen kommer inledningsvis i kapitel två att ges en
allmän och övergripande beskrivning av garantier och dess funktioner. Begreppen
”accessoritet” och ”oberoende” samt den självständiga garantins relation till
borgens- och rembursreglerna kommer sedan att behandlas i kapitel tre. Därefter
kommer tolkningen av bankgarantier och den närmare gränsdragningen mellan
accessoriska och självständiga garantier att diskuteras i kapitel fyra. I kapitel fem
kommer härefter att avhandlas under vilka omständigheter betalning kan vägras
samt därmed sammanhängande frågor. Avslutningsvis kommer sedan uppsatsen
att mynna ut i några avslutande kommentarer kring arbetets slutsatser.
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2 Alllmänt om bankgarantier

2.1 Den grundläggande partsstrukturen vid
olika garantier

I detta avsnitt avser jag att förklara den grundläggande partsstrukturen bakom
några av de vanligaste garantierna, men det skall betonas att det inte är någon
uttömmande redogörelse, då det finns en högst riklig flora av olika typer av
konstruktioner av garantierna.

Ställande av bankgarantier är en vanlig tjänst i bankernas löpande
affärsverksamhet, och utgör både en intäktskälla för banken och en service till
deras kunder. Själva garantin är en förbindelse som banken utfärdar till förmån för
den s.k. beneficienten, till säkerhet för en prestation som beneficienten är
berättigad till enligt ett underliggande avtal mellan beneficienten och bankens
kund, den s.k. uppdragsgivaren för garantin.15 Grundvalen för en bankgaranti är
alltså ett kontraktuellt förhållande mellan beneficienten och uppdragsgivaren, och
detta underliggande avtal innehåller således en klausul om att en bankgaranti skall
utfärdas. För att verkställa detta kontaktar uppdragsgivaren sin bank, och
instruerar den att ställa ut en garantiförbindelse enligt de villkor som specificeras
av honom. Garantin preciserar under vilka villkor banken skall utbetala
garantisumman. Dessa villkor härstammar från kunden, men återigen skall
påpekas att dessa i sin tur härstammar från det underliggande avtalet mellan
beneficienten och kunden.16 Bankens roll vid utformandet av de närmare
garantivillkoren kan variera i allra högsta grad, men självklart måste banken alltid
acceptera villkoren.17

För utfärdandet av garantin tar banken ut en avgift, och kunden får även
underteckna en s.k. motförbindelse eller motgaranti, i vilken kunden åtar sig att
hålla banken skadeslös om det är så att banken tvingas utge garantisumman till
beneficienten.18 Vanligtvis måste uppdragsgivaren också ställa en godtagbar
säkerhet för motförbindelsen, i enlighet med 2 kap. 13 § bankrörelselagen
(1987:617) (BankrörelseL), som föreskriver såväl kreditprövning som ställande
av säkerhet som huvudregel vid all form av kreditgivning. Banken accepterar
alltså endast en kreditrisk, som minimeras genom ställandet av säkerhet, och

                                                
15 Bertrams a.a. s. 12.
16 Se mer om beneficientens roll i detta sammanhang nedan i avsnitt 4.2.
17 Bertrams a.a. s. 13 och 111 f.; Bergström a.a. s. 21, Westphalen a.a. s. 44. Se även t.ex. ICC
Uniform Rules for Demand Guarantees ICC publ. no 325 (URDG) art. 7. Se vidare nedan i kap.
2.2.2 om dessa regler.
18 Bertrams a.a. s. 13.
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agerar alltså inte som en försäkringsgivare för uppdragsgivaren.19 Partsstrukturen
och pengaflödet illustreras av följande skisser:

Avtalet mellan uppdragsgivaren och banken karaktäriseras som ett uppdragsavtal,
på vilket de ålderdomliga reglerna i Handelsbalkens (HB:s) 18:e kapitel är
tillämpliga.20 Dessa summariska regler är huvudsakligen dispositiva och ger föga
ledning i mer komplicerade rättsfrågor. Tänkas kan dock att de kan få betydelse
t.ex. vid försumligt utförande av uppdraget, förutsatt att närmare avtalsreglering
saknas.21 Vidare torde vissa av bestämmelserna i lagen (1914:445) om
kommission (KommL) kunna tillämpas analogt, i den mån de anses ge uttryck för

                                                
19 Goode, Roy M., Surety and on-demand performance bonds, i Journal of Business Law
(JBL) 1988 s. 87-91, s. 88 (härefter Goode, Surety and on-demand performance bonds).
20 Donner a.a. s. 274. För den snarlika situationen vid öppnande av remburs, se Gorton,
Rembursrätt, s. 65.
21 Gorton, Rembursrätt, s. 65; Bengtsson, Bertil, Särskilda avtalstyper I. Gåva, hyra av lös
sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomannaavtal och
andra uppdrag, Stockholm 1972, s. 157 ff.

Garanti

Beneficient

Basavtal

  Uppdragsgivare

Uppdrag och
Motförbindelse

Bank

Bank

  Uppdragsgivare Beneficient

-1 €

-1 €+1 €

+1 €
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grundläggande principer för uppdragsförhållanden.22 I detta avseende kan vidare
nämnas att i tysk och engelsk doktrin avfärdas bestämt möjligheten att betrakta
detta rättsförhållande som ett fullmaktsförhållande.23

Den nu beskrivna strukturen utgör den enklaste formen av bankgaranti och
benämns direkt garanti. Då beneficienten befinner sig i ett annat land än
garantibanken anlitas ibland av garantibanken, precis som vid
remburstransaktioner, p.g.a. bekvämlighetsskäl en aviserande bank i
beneficientens hemland. Den aviserande bankens roll är begränsad till att överföra
information och dokument, men till skillnad från situationen vid
remburstransaktioner utses den aviserande banken mycket sällan till utbetalande
bank.24 Den aviserande banken åtager sig således i dessa fall inga förpliktelser
gentemot beneficienten, utöver en allmän aktsamhetsplikt att framförallt
kontrollera äktheten av den aviserande garantin.25 Rättsförhållandet mellan
garantibanken och den aviserande banken klassificeras enligt engelsk rätt som ett
fullmaktsförhållande26, men i övrigt ändras inte de rättsliga relationerna i
jämförelse med en direkt garanti.27 Vad gäller bedömningen av rättsförhållandet
mellan den garanterande och den aviserande banken, torde det även enligt svensk
rätt eventuellt kunna bedömas som ett fullmaktsförhållande, men rättsläget torde
vara osäkert.28

Betydligt vanligare än strukturen med en aviserande bank är att en s.k. indirekt
garanti utnyttjas, då beneficienten och uppdragsgivaren befinner sig i olika
länder. Denna konstruktion innebär att uppdragsgivarens bank kontaktar en bank
i beneficientens hemland, och denna bank, den s.k. garantibanken eller utfärdande
banken, utfärdar sedan en garanti till förmån för beneficienten.29 Denna garanti
benämns i särskiljande syfte primärgaranti. Uppdragsgivarens bank, den s.k.
instruerande banken, utfärdar samtidigt en motförbindelse till garantibanken, vari
den instruerande banken förbinder sig att ersätta garantibanken för vad den
eventuellt får betala p.g.a. den utställda garantin.30 För att särskilja denna
motförbindelse från uppdragsgivarens motförbindelse benämner jag den
instruerande bankens åtagande motgaranti. Situation ser alltså ut enligt följande:

                                                
22 Ibid.; Hellner, Jan, Speciell Avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1häftet. Särskilda avtal, tredje
upplagan, Stockholm 1996, s. 202 f. Jfr. dock Donner som utan motivering anser att KommL
inte kan tillämpas, Donner a.a. s. 274.
23 Westphalen a.a. s. 335 f.; Zahn, Johannes et al., Zahlung und Zahlungssicherung im
Außenhandel, 6. Auflage, Berlin 1986, s. 388 f; Bertrams a.a. s. 93 ff.
24 Bertrams a.a. s. 14.
25 Ibid.
26 Bertrams a.a. s. 93. Detta fullmaktsförhållande innebär i princip att garantibanken kan bli
ansvarig gentemot uppdragsgivaren för den aviserande bankens agerande. I t.ex. URDG
finns dock i art. 14 en långtgående friskrivning i detta avseende.
27 Bertrams a.a. s.14.
28 För en vidare diskussion, se den vid remburser motsvarande situationen i Gorton,
Rembursrätt, s. 233 ff.
29 Bertrams a.a. s. 15.
30 Ibid.
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Som framgår är det endast garantibanken som ställer ut en garanti till förmån för
beneficienten, och den instruerande banken lämnar endast instruktioner till
garantibanken och det föreligger således inget avtalsmässigt förhållande mellan
beneficienten och den instruerande banken. Följaktligen kan beneficienten,
förutom i form av en utomobligatorisk skadeståndstalan, aldrig rikta ett
betalningskrav gentemot den instruerande banken.31 Inte heller mellan
uppdragsgivaren och garantibanken uppstår någon kontraktsrelation, vilket kan
vara problematiskt för uppdragsgivaren med tanke på att den instruerande
banken regelmässigt friskriver sig från ansvar för garantibankens agerande.32

Slutligen motsvaras förhållandet mellan instruerande och garanterande bank i
princip av det redan behandlade förhållande som uppstår mellan uppdragsgivare
och bank vid en direkt garanti.33

I framförallt Asien, Syd- och Nordamerika används i betydande utsträckning den
amerikanska motsvarigheten till den europeiska självständiga garantin, ett s.k.
”standby letter of credit”. Detta är i princip en självständig garanti, som är klädd i
formen av en remburs med urvattnade krav avseende de dokument som skall
presenteras.34 Förklaringen till denna företeelse ligger i att den amerikanska
banklagstiftningen förbjuder bankerna att ställa garantier för andras åtaganden,
och för att kringgå detta utfärdas dessa s.k. standbyremburser, vilka i praktiken
fungerar som självständiga garantier.35

                                                
31 Bertrams a.a. s. 15 och 94.
32 Se URDG art. 14 samt Bertrams a.a. s. 94 f. Se även den vid remburser liknande situationen
mellan köparen och korrespondentbanken, som bl.a. behandlas i NJA 1948 s. 127 samt
Gorton, Rembursrätt, s. 238 ff.
33 Bertrams a.a. s. 15.
34 Gorton, Lars, Nya rembursregler, i SvJT 1984 s. 347-352, s. 350 f.; Bertrams a.a. s. 5 f.;
Kurkela, Matti, Letters of credit under international trade law: UCC, UCP and law
merchant, New York, 1985, s. 189 ff.
35 Ibid.
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Den sista typen av garantistruktur som skall nämnas är s.k. syndikerade garantier.
Då garantisumman rör högst betydande belopp, och risken anses vara för stor för
att bäras av en bank ensam, kan en riskspridning uppnås genom att använda s.k.
syndikerade garantier.36 Detta innebär att en bank, den s.k. ”leading bank”,
gentemot beneficienten utfärdar en garanti för hela det aktuella beloppet, och
denna ”leading bank” understöds sedan av ett flertal olika motgarantier från de
olika banker som deltar i garantin. Varje deltagande bank har sedan motsvarande
motförbindelse med den ursprunglige uppdragsgivaren. 37

2.2 Regelöversikt

2.2.1 Svensk rätt

Som redan nämnts saknar svensk rätt en särskild reglering av bankgarantier, och
det är således nödvändigt att falla tillbaka på de högst rudimentära och
ålderdomliga borgensbestämmelserna i HB 10:8-1138, som dock kompletteras av
en omfattande praxis och doktrin. Dessa borgens-bestämmelser är emellertid i
första hand tillämpliga på accessoriska garantiåtaganden, och inte på självständiga
förbindelser. Vidare torde ifråga om självständiga garantier även i vissa avseenden
tillämpningen av de i svensk rätt icke lagfästa rembursreglerna aktualiseras. Dessa
problem kommer att diskuteras mer ingående längre fram i kapitel tre och fem.

2.2.2 ICC:s standardavtal

Inom garantiområdet har Internationella Handelskammaren, International
Chamber of Commerce (ICC), utvecklat en rad olika standardavtal. Gemensamt
för samtliga avtal, eventuellt med undantag för Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits ICC publ. no. 500 (UCP 500)39, är att de i princip kräver
att parterna inkorporerar dem för att de skall äga tillämpning. Det skall dock
noteras att särskilt UCP 500 och Uniform Rules for Demand Guarantees ICC
publ. no. 458 (URDG) i mångt och mycket anses ge uttryck för etablerade

                                                
36 Kronfol, Zouhair, The syndication of risk in unconditional bonds, i JBL 1984 s. 13-20, s.
14 f.
37 Ibid.
38 HB 10:12 om borgande för själva personen anses numera obsolet. Se härför Bergström,
Svante och Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet, åttonde upplagan, Göteborg 2001, s.
36.
39 Då användningen av UCP 500 är så utbredd kan eventuellt hävdas att dessa numera utgör
handelsbruk, och därmed automatiskt blir del av parternas avtal i avsaknad på annan
reglering. Observeras bör dock att detta inte är säkert och framförallt inte i U.S.A., där
Uniform Commercial Code (UCC) innehåller en uttrycklig reglering av remburser i femte
kapitlet. Se för det sagda D’Arcy, Leo et al., Schmitthoff’s Export Trade: The Law and
Practice of International Trade, London 2000, s. 168; Gorton, Garantiregler och
rembursregler, s. 40; Ramberg, Jan, International commercial transactions, Stockholm
2000, s. 142.
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rättsprinciper, vilket innebär att trots att de inte är formellt tillämpliga ändå kan
anses relevanta.40 I det följande kommer de olika avtalen att väldigt kort
presenteras, och en närmare behandling av relevanta delar kommer att ske längre
fram i uppsatsen i samband med behandlingen av de aktuella frågeställningarna.
Syftet med detta avsnitt är endast att ge en kortfattad översikt.

År 1978 presenterade ICC de första garantireglerna, Uniform Rules for Contract
Guarantees ICC publ. no. 325 (URCG), vars främsta syfte utöver att
harmonisera tillämpningen var att reducera möjligheterna till missbruk av garantier.
På grund av reglernas hårda krav avseende betalningsvillkoren i garantierna samt
att reglerna uttryckligen inte avsåg att omfatta de självständiga on demand-
garantierna, rönte reglerna inte någon större framgång och har följaktligen inte
tillämpats i någon nämnvärd utsträckning.41

Betydligt större framgång har de 1992 publicerade reglerna, Uniform Rules for
Demand Guarantees ICC publ. no. 458 ( URDG), haft.42 Reglerna har till syfte
att reglera självständiga garantier, och framhäver att dessa garantier är oberoende
av det underliggande avtalet samt att garantiernas natur är av dokumentär och
formell art, d.v.s. att bankerna ifråga om uppställda villkor endast kan kontrollera
presenterade dokument och inte göra efterforskningar avseende verkliga
förhållanden.

Vidare antogs 1993 Uniform Rules for Contract Bonds ICC publ. no. 524
(URCB), som reglerar accessoriska garantier. Reglerna har kritiserats för att vara
oklara, framförallt avseende när beneficienten är berättigad att erhålla betalning. 43

Vad gäller den amerikanska motsvarigheten till självständiga garantier,
standbyremburser, kan dessa falla in under rembursreglerna, Uniform Customs
and Practice for Documentary Credits ICC publ. no. 500 (UCP 500). På grund
av standbyrembursernas speciella karaktär kan dock självklart inte alla
rembursregler tillämpas, vilket också markeras i UCP 500 då det i art 1.
avseende standbyremburser anges att reglerna endast skall tillämpas ”to the extent
to which they may be applicable”. Sedan 1998 finns även en separat reglering av
enbart standbyremburserna i the International Standby Practices ICC publ. no.
590 (ISP 98).

                                                
40 Bertrams a.a. s. 24.
41 Bertrams a.a. s. 22.
42 Reglerna vinner allt större erkännande och nämnas kan att de numera har blivit
inkorporerade i bl.a. FIDIC:s (The International Federation of Consulting Engineers)
modellavtal samt har utgjort förebild för en gemensam lagstiftning om bankgarantier i femton
afrikanska länder. Vidare har UNCITRAL diskuterat möjligheten av att officiellt
rekommendera att dessa principer skall tillämpas, se http://www.icc.se/policy/bank/
bankart.htm.
43 Bertrams a.a. s. 27; Gorton, Lars, Borgen - säkerhet för vad?, i SvJT 2001 s. 27-42, s. 33
(härefter Gorton, Borgen - säkerhet för vad ?); Goode, Surety and on-demand performance
bonds, s. 88.



14

2.2.3 UNCITRAL:s konvention om självständiga garantier
och standbyremburser

FN-organet UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade
Law) antog 1995 en konvention om självständiga garantier och
standbyremburser, United Nations Convention On Independent Guarantees and
Standby Letters Of Credit. Konventionen bygger huvudsakligen på URDG och
UCP, men har en avvikande reglering i vissa avseenden samt reglerar vissa
områden som har lämnats oreglerade av ICC:s avtal.44 Visserligen har
konventionen trätt ikraft, men den har i skrivande stund endast ratificerats av sex
mindre stater och förväntas därför få relativt liten betydelse.45

2.2.4 European Law Project

Inom det s.k. European Law Project, som arbetar för en harmonisering av
europeisk civilrätt, har inom den arbetsgrupp som arbetar med regleringen av
”personal securities” ett förslag avseende möjlig reglering av självständiga
garantier utarbetats. Förslaget återfinns i Part III ”Independent Guarantees”.
Detta förslag har självklart ingen formell status, men det kan vara fruktbart att
använda det som jämförelsegrund och jag kommer i fortsättningen att benämna
det ”ELP”.

2.3 Betalningsmekanism

I de fall vid accessoriska garantier då särskilt avtalade villkor avseende när och
hur betalning skall ske saknas, kan ledning hämtas i borgensreglerna samt det
underliggande avtalet.46 Vid en självständig garanti kan dock inte ledning hämtas
häri i samma utsträckning just p.g.a. garantins självständiga karaktär.47 Således är
det av yttersta vikt att villkoren för betalning ingående regleras i själva garantin.
Det är dessa villkor som till stor del bestämmer vilka egentliga fördelar garantin
medför för beneficienten, och vilka risker den innefattar för uppdragsgivaren.48

Betalningsmekanismen, som vid självständiga garantier alltså utgör garantins

                                                
44 Gorton, Lars, Draft UNCITRAL Convention on Independent Guarantees, i JBL 1997 s.
240-253, s. 245 (härefter Gorton, Draft UNCITRAL Convention on Independent Guarantees).
45 De sex stater som till dags dato har ratificerat konventionen är Ecuador, El Salvador,
Kuwait, Panama, Tunisien och Vitryssland. Intressant att notera är dock att U.S.A. 1997
valde att skriva under konventionen, men ännu inte har ratificerat den. Om så skulle ske
torde konventionens inflytande öka drastiskt. För ratificeringsinformation, se
http://www.uncitral.org./english/status/status-e.htm.
46 Se mer om detta nedan i kap. 3.
47 Ibid.
48 Bertrams a.a. s. 39.
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egentliga kärna, kan huvudsakligen utformas på tre olika sätt, med vissa
variationer.

Den första huvudgruppen består av att betalning skall ske ”on first demand”,
”auf erstes Anfordern” eller bara ”on demand”. Den enklaste och för
beneficienten utan tvekan mest förmånliga varianten av detta villkor är den s.k.
”simple demand”-garantin eller den ”rena” garantin, vilken helt enkelt innebär att
betalning skall ske då beneficienten kräver det, vanligen i skriftlig form.49 Många
garantier kräver dock även ett uttalande om att uppdragsgivaren har brutit mot
det underliggande basavtalet. Detta villkor innebär endast ett unilateralt uttalande
från beneficienten, och villkoret benämns i engelsk rätt ”conclusive evidence
clauses”, för att framhäva att beneficientens uttalande utgör tillräckliga bevis ifråga
om utbetalning under garantin.50 Det anförs ofta att detta villkor innebär ett visst
skydd för uppdragsgivaren, såtillvida att beneficienten kanske inte gärna vill avge
ett sådant uttalande om han vet med sig att det inte är sant.51 Värdet av denna
psykologiska fördel torde dock enligt min mening i praktiken vara relativt
begränsat. Detta uttalande kan emellertid utgöra en väsentlig fördel i engelsk rätt
för att påvisa förekomsten av ”fraud”.52

URDG går något längre i sin modifikation av det rena anfordringskravet, och
stipulerar enligt art. 20 a) att:

”Any demand for payment under the Guarantee shall be in writing and shall (in addition to
such other documents as may be specified in the Guarantee) be supported by a written
statement (whether in the demand itself or in a separate document or documents
accompanying the demand and referred to in it) stating:
(i) that the Principal is in breach of his obligation(s) under the underlying contract(s) or, in
     the case of a tender guarantee, the tender conditions; and
(ii) the respect in which the Principal is in breach.

Beneficienten måste alltså specificera i vilket avseende han anser att
uppdragsgivaren bryter mot det underliggande kontraktet. Denna beskrivning av
arten av kontraktsbrott behöver dock endast vara av en väldigt allmän natur, och
kräver således inte några mer ingående preciseringar.53 I själva verket blir alltså
skillnaden jämfört med den traditionella ”conclusive evidence”-klausulen inte
särskilt stor. Art. 20 var en av URDG:s i särklass mest omstridda klausuler, men
det ansågs slutligen att den valda lösningen utgjorde en lämplig avvägning mellan
de motstridande intressena att beneficienten snabbt skall kunna få betalt utan att
behöva presentera bevis, och att uppdragsgivaren har ett intresse av att stävja
ogrundade betalningskrav.54 Nämnas kan vidare att UNCITRAL-konventionen
inte tar ställning i detta avseende, utan stipulerar endast enligt art. 15 (1) att det

                                                
49 Westphalen a.a. 78 ff., Bertrams a.a. s. 40.
50 Bertrams a.a. s. 41.
51  Ibid.
52 Se mer om detta nedan i kap. 5.5.2.
53 Bertrams a.a. s. 41.
54 Ibid.
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framförda kravet skall ske i överensstämmelse med de villkor som ställs upp i
garantin.55 En i sak motsvarande lösning har valts i ELP, vilket framgår av art. 3.2
och 3.3 (2).

Den andra huvudtypen av betalningsmekansim utgörs av att betalning skall ske
gentemot överlämnande av dokument härstammande från en tredje utomstående
part. Syftet med dessa dokument är att de på något vis skall styrka det
ifrågavarande avtalsbrottet enligt det underliggande avtalet, och dokumenten kan
t.ex. utgöras av ett intyg från en oberoende ingenjör att levererade varor är
defekta etc.56 Jämfört med on first demand–konstruktionen innebär denna
betalningsmekansim självklart en ökad trygghet för uppdragsgivaren, då ett visst
mått av bevis krävs och risken för missbruk även torde vara mindre då
medverkan från en utomstående tredje part krävs. I motsvarande mån är
konstruktionen mindre fördelaktig för beneficienten. Banker hävdar ibland att de
föredrar att utfärda on demand-garantier framför typen med dokument från tredje
part, då det är enklare för banken vid en on demand-garanti att konstatera att
villkoren för garantins utbetalning är uppfyllda.57 Detta må vara sant i viss
utsträckning, men samtidigt skall härvid has i åtanke att bankens skyldighet att
granska överlämnade dokument vid självständiga garantier endast är inskränkt till
att konstatera en formell överensstämmelse med de uppställda villkoren i
garantin58, och granskningsskyldigheten torde därför ej vara mer betungande än
motsvarande situation vid remburser. Den relevanta frågan i detta sammanhang är
dock kanske i vilken utsträckning denna utökade granskningsskyldighet inverkar
på bankens pris och vinstmarginal för att utfärda garantier.

Den tredje och sista huvudgruppen av betalningsvillkor utgörs av att det
stipuleras att betalning skall ske gentemot överlämnande av en skiljedom eller ett
domstolsutslag, som bekräftar beneficientens rätt till betalning. Såvitt gäller
internationell handel antas denna form av betalningsmekansim vara relativt sällsynt
ifråga om självständiga garantier.59 Principiellt skall dock konstateras att även
denna typ av garanti kan utgöra en självständig garanti, och t.ex. underkastas
URDG, men i praktiken jämställs den ofta med eller klassificeras som en
accessorisk garanti.60 Även om garantin skulle anses vara självständig, torde
fördelarna för en beneficient jämfört med en traditionell accessorisk garanti i
praktiken vara relativt små.61

                                                
55 I art. 15 (3) slås dock fast att för att kravet skall vara giltigt krävs det att det inte framförs i
”bad faith”. Innebörden av detta något annorlunda alternativ, som också har till syfte att
hindra ogrundade betalningskrav, kommer att behandlas längre fram i avsnitt 5.5.3.
56 Bertrams a.a. s. 44.
57 Bertrams a.a. s. 47.
58 Se mer om detta nedan i kap. 5.2.
59 Bertrams a.a. s. 47. Mekanismen används dock ofta ifråga om s.k. judiciella garantier, se
mer om detta nedan i avsnitt 2.4.
60 Bertrams a.a. s. 39 och 48.
61 Se mer om detta nedan i avsnitt 2.5.
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2.4 Olika typer av garantier

Som redan nämnts är den grundläggande funktionen hos en bankgaranti att
erbjuda en fullgod säkerhet. Bankgarantin innebär ju att en bank ställer sig som
garant för en gäldenärs förpliktelse mot borgenären. För det fall att gäldenären
inte fullgör sina åtaganden i enlighet med avtalet med borgenären, erhåller
borgenären ett krav mot banken. Inom den internationella handeln har det
utvecklats en mängd olika typer av garantier, och vanligtvis görs en grundläggande
åtskillnad mellan garantier som utfärdas för att säkra prestationer av finansiella
åtaganden och garantier vars syfte är att tjäna som säkerhet för icke-finansiella
åtaganden.62 Till den första typen hör t.ex. garantier som skall säkerställa
erläggande av köpeskilling i ett vanligt köpeavtal eller erläggande av ränta och
amorteringar vid ett låneavtal. Den icke-finansiella varianten kan t.ex. utgöras av
garantier för att trygga säljarens leverans av köpt gods, säkra kvalitén på levererat
gods, säkerställa slutförandet av ett byggnadsprojekt etc. Teoretiskt föreligger det
inget hinder mot att banken skulle åta sig att prestera på något annat sätt än i
pengar, men i praktiken torde detta med tanke på bankernas verksamhet inte
förekomma.63 De internationellt sett vanligast förekommande typerna av garantier
är:

Anbudsgarantin (tender guarantee, bid bond, Anbietungsgarantie), som utges av
anbudsgivaren på anbudsmottagarens begäran för att säkerställa att
anbudsgivaren inte drar tillbaka eller ändrar sitt avgivna anbud under en angiven
acceptfrist. I en vidare bemärkelse syftar dessa garantier även till att underlätta
urvalsproceduren för anbudsmottagaren i en upphandlings-process, då det torde
antas att endast seriösa, kreditvärdiga aktörer accepterar kravet på att ställa en
anbudsgaranti.64 Vanligtvis ligger garantivärdet mellan en och fem procent av det
sammanlagda anbudsvärdet, och fungerar som ett normaliserat skadestånd för
anbudsmottagarens nedlagda tid och omkostnader ifråga om anbudet.65

Fullgörelse- eller prestationsgarantin (performance guarantee/bond,
Erfüllungsgarantie), som är den kanske vanligaste typen av garanti och är ett
samlingsbegrepp för de garantier som utfärdas till förmån för köparen ifråga om
avtalets huvudsyfte.66 Fullgörelsegarantin skulle kunna beskrivas som rembursens
naturliga motpart, då rembursen skall ju säkra att säljaren vid kontraktsenlig

                                                
62 Bertrams a.a. s. 29.
63 Bergström a.a. s. 21; Godsk Pedersen a.a. s. 19 ff.; Gorton, Borgen - säkerhet för vad?, s.
36.
64 Bertrams a.a. s. 30. I Europa är det däremot inte ovanligt att en anbudsgaranti ersätts av ett
”letter of commitment”, vari banken bindande och oåterkalleligen åtar sig att utfärda en
fullgörelsegaranti i enlighet med de i anbudet angivna villkoren om och när det aktuella
anbudet antas. Syftet är att ge anbudsmottagaren samma skydd, utan att anbudsgivaren
ådrar sig kostnader för en anbudsgaranti och framförallt inte binder upp sina kreditfaciliteter,
ibid.
65 Donner a.a. s. 281.
66 Westphalen a.a. s. 39; Zahn et al. a.a. s. 376 ff.; Donner a.a. s. 282.
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prestation i form av överlämnande av transportdokumenten får betalt, medan
fullgörelsegarantin skall säkra att köparen får betalt om säljaren inte presterar
kontraktsenligt i något annat avseende än det grundläggande kravet enligt
rembursen att överlämna korrekta dokument avseende godset. Det är således inte
ovanligt att många köpeavtal stipulerar användandet av båda dessa
säkerhetsinstrument, d.v.s. en remburs till förmån för säljaren och en
fullgörelsegaranti till förmån för köparen.67 Garantin kan utformas så att den avser
icke-fullgörelse av avtalet i allmänhet eller specificeras till att gälla endast i vissa
avseenden, såsom t.ex. leveranstid, kvalitet, kvantitet, utfärdade köprättsliga
garantier ifråga om godset, underhåll av detsamma etc.68 Själva garantibeloppet
utgör normalt mellan fem och tio procent av det totala avtalsvärdet.69 Det skall
noteras att samma fördelar som uppnås med fullgörelsegarantin i princip kan
uppnås genom att del av köpeskillingen hålls inne i avvaktan på kontraktsenlig
prestation. Säljare föredrar emellertid i regel att få full betalning fortast möjligt,
och innehållande av del av köpeskillingen kan då ersättas mot utfärdande av en
prestationsgaranti, vilket i praktiken innebär att garantin även kan fungera som ett
finansieringsinstrument.70

Som en särskild form av fullgörelsegaranti kan egentligen den s.k.
betalningsgarantin betraktas. Dess syfte är helt enkelt att säkra att betalning
erläggs vid ett finansiellt åtagande, såsom t.ex. vid ett sedvanligt hyres- eller
låneavtal eller utgivande av obligationer etc.71 Betalnings-garantin kan även
användas vid ett vanligt köpeavtal för att säkra att köparen betalar
köpeskillingen.72 Fördelen med att använda denna konstruktion framför en
sedvanlig remburs är att den sammanlagda kostnaden härför kan bli lägre, särskilt
om köparen och säljaren har en kontinuerlig affärsrelation med regelbundna
transaktioner. Anledningen härtill är att dokumenthanteringen för banken är mer
omfattande ifråga om remburser än för självständiga garantier, samt
ianspråktagandet av rembursen är ju huvudregel, medan ianspråktagandet av
garantiåtagandet endast är ett undantag som aktualiseras då gäldenären inte har
presterat kontraktsenligt.73 Samtidigt skall dock has i åtanke att det är just den
mer omfattande dokumenthanteringen vid remburser som erbjuder köparen ett
större mått av trygghet.74

Återbetalnings- eller förskottsbetalningsgarantin (repayment or advance
payment guarantee, Anzahlungsgarantie). Vid större affärstransaktioner är det inte
ovanligt att säljaren i finansierings- och säkerhetssyfte begär en förskottsbetalning,
i allmänhet uppgående till mellan fem och trettio procent av kontraktsvärdet, och

                                                
67 Bertrams a.a. s. 31.
68 Westphalen a.a. s. 39; Zahn et al. a.a. s. 376; Donner a.a. s. 282.
69 Bertrams a.a. s. 31.
70 Ibid.
71 Bertrams a.a. s. 34.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ibid.
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syftet med återbetalningsgarantin är följaktligen att säkra att köparen skall återfå
det betalda beloppet om affären inte fullföljs. Härav följer även att garantin
normalt sett omfattar hela det inbetalda beloppet.75 Syftet med
återbetalningsgarantin är vidare än syftet med t.ex. fullgörelsegarantin, såtillvida att
återbetalningsgarantin legitimt kan göras gällande även om kontraktet t.ex.
upphävs genom ett gemensamt, frivilligt beslut av parterna eller om kontraktet inte
kan verkställas p.g.a. force majeure. Återbetalningsgarantin skall ju säkra
återbetalning av medel som har inbetalts i avvaktan på kontraktets fullgörelse, och
som i princip kan betraktas som ett lån, medan fullgörelsegarantin skall säkerställa
kompensation för skador hänförliga till ett kontraktsbrott.76 Återbetalningsgarantin
har alltså ett större skyddsomfång än att bara skydda mot kontraktsbrott.

Inom transporträtten är en relativt vanligt förekommande garanti den s.k.
konossementgarantin, som är en garanti som av transportören krävs för att last
skall utlämnas till mottagaren trots att denne inte kan överlämna de aktuella
konossementen i original, t.ex. för att de blivit försenade. Syftet med garantin är
att hålla transportören skadeslös för alla ersättningskrav som kan riktas mot
honom p.g.a. att lasten lämnades ut utan erhållande av originalkonossementen.77

Den sista typen av garanti som skall nämnas är den s.k. judiciella garantin, som
utfärdas i samband med domstols- och skiljedomsprocesser. En svarande vars
egendom belagts med kvarstad hindras självklart härav i sin verksamhet, och i
utbyte mot att häva kvarstaden kan ofta en garanti omfattande egendomens värde
eller det yrkade beloppet utfärdas.78 Anledningen till att denna typ av garanti
nämns är att det är en av de få typer av självständiga garantier som i sin
betalningsmekanism vanligtvis anknyter till presentationen av en dom.79

2.5 Riskallokering och andra funktioner hos
självständiga garantier

Som bekant är den grundläggande funktionen hos såväl accessoriska som
självständiga garantier säkerhetsfunktionen, att garantera ett underliggande avtal i
ett visst avseende. Bankernas stabilitet och kreditvärdighet, deras professionella
hantering av penningtransaktioner och den därmed sammanhängande snabbheten i
hanteringen är attraktiva attribut hos både accessoriska och självständiga
garantier. De självständiga garantierna har däremot ytterligare ett flertal funktioner
som endast delvis eller inte alls återfinns hos de accessoriska. En mycket viktig
funktion, som inte har någon egentlig motsvarighet ifråga om de accessoriska
garantierna, är att den självständiga garantin i praktiken är ett medel för att

                                                
75  Zahn et al. a.a. s. 374 f.
76 Bertrams a.a. s. 33.
77 Westphalen a.a. s. 41.
78 För svenskt vidkommande se RB 15:8 1 st.
79 Bertrams a.a. s. 35. Se även avsnitt 2.3 ovan.
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allokera risker i större eller mindre utsträckning mellan uppdragsgivaren och
beneficienten. Hur stor denna riskallokering blir beror främst på vilken
betalningsmekansim som väljs i garantin.80

Om en on simple demand-konstruktion väljs blir riskallokeringen fullständigt
omvänd till beneficientens fördel.81 Beneficienten behöver ju inte förebringa någon
bevisning avseende det underliggande kontraktsbrottet, och banken betalar
normalt sett direkt ut garantisumman med tanke på dess vilja att vårda sitt rykte
som en pålitlig institution samt dess rätt till ersättning från uppdragsgivaren. Detta
innebär att utbetalning ibland sker även i fall där beneficientens krav är helt
ogrundade82, eller där det aktuella kontraktsbrottet är tvistigt mellan parterna.
Själva utbetalningen under garantin utgör emellertid inte en final uppgörelse om
garantisumman mellan parterna, utan parterna behåller sina rättigheter enligt det
underliggande avtalet. Om uppdragsgivaren anser att det inte förelåg giltiga skäl
för utbetalningen, har han rätt att söka få tillbaka det utbetalda beloppet från
beneficienten. Denna regressrätt enligt principen ”pay first, argue later” kommer
att behandlas mer ingående längre fram i kap. 5.3. Poängen i detta sammanhang
är dock att även om denna regressrätt gentemot beneficienten principiellt
existerar, är den förknippad med ett flertal svårigheter. Inte sällan innebär
genomdrivandet av regressrätten att talan kanske måste väckas i ett annat land
och uppdragsgivaren har nu också oftast bevisbördan för att garantikravet var
ogrundat. Vidare är inledandet av en rättslig process förknippat med kostnader,
tidsutdräkt etc., och även om en dom erhålls är det inte säkert att den kan
verkställas i det aktuella landet etc. Sammantaget innebär alla dessa svårigheter
att regressrätten stundtals, särskilt gentemot beneficienter i utvecklingsländer, kan
te sig tämligen illusorisk.83 Motsatsvis har beneficienten inga av dessa svårigheter,
som han däremot kanske hade tvingats bemästra om han inte hade haft någon on
demand-garanti, eller endast haft en accessorisk garanti där kontraktsbrott enligt
det underliggande avtalet måste bevisas.84

Ytterligare en betydande fördel för beneficienten med en on demand-garanti, är
att beneficienten så fort han själv anser att uppdragsgivaren bryter mot det
underliggande avtalet erhåller betalning. Beneficienten kommer således att vara i
besittning av de likvida garantimedlen i avvaktan på en eventuell slutgiltig
uppgörelse mellan parterna, och det är denna funktion som vanligtvis benämns
likviditetsfunktionen hos on demand-garantier.85 I detta sammanhang kan även
uppmärksammas att on demand-garantierna utvecklades bl.a. i syfte att ersätta de
kapitalkrävande, traditionella säkerhetsdepositionerna.86

                                                
80 Bertrams a.a s. 10 f. och 60 f.
81 Godsk Pedersen a.a. s. 26; Bertrams a.a. s. 11.
82 Om möjligheterna att neka utbetalning vid ogrundade krav, se nedan i avsnitt 5.5.
83 Bertrams a.a. s. 11; Dalman, Lena, Några problem rörande first demand-garantier, i SvJT
1985 s. 177-219, s. 179; Westphalen a.a. s. 31.
84 Godsk Pedersen a.a. s. 26.
85 Westphalen a.a. s. 27; Bertrams a.a. s. 11.
86 Bertrams a.a. s. 43.
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Vidare tillhandahåller betalningsmekanismen ”on first demand” ett formidabelt
påtrycknings- och förhandlingsvapen för beneficienten, såtillvida att han kan hota
med att utnyttja garantin om uppdragsgivaren inte uppfyller sina åtaganden på ett
tillfredsställande sätt.87 Denna möjlighet torde i praktiken även kunna missbrukas
så att prestation bortom avtalets ramar tvingas fram.88

I kontrast mot beneficientens fördelar vid en on demand-konstruktion kan ställas
de självständiga garantier där betalning först sker vid överlämnande av ett
domstolsutslag eller en skiljedom. I dessa fall är det främst verkställighetsrisken
som elimineras, och funktionen blir i praktiken mycket lik en accessorisk garanti
eftersom kontraktsbrottet måste bevisas.89 I vilken utsträckning garantier som ger
rätt till betalning vid överlämnande av dokument från tredje part innebär en
riskallokering beror självklart på arten av de dokument som krävs, och
spännvidden torde härvid kunna vara relativt stor.90

I detta sammanhang avseende bankgarantins funktioner skall även erinras att det i
föregående avsnitt om de olika typerna av garantier, uppmärksammades att
återbetalnings- eller förskottsgarantin vid förskottsfinansiering avsevärt minskar
bördan och riskerna för förskottsbetalaren. Härigenom kan garantin även anses
utgöra ett finansieringsinstrument, då garantin i förlängningen underlättar
finansiering i form av förskottsbetalningar genom att minska förskottsfinansiärens
riskexponering.91

Avslutningsvis skall även framhållas att resonemanget ifråga om indikation om
kreditvärdighet, som framkom i samband med behandlingen av anbudsgarantier,
egentligen torde ha allmän tillämplighet på alla typer av garantier, t.o.m. oavsett
om de är accessoriska eller inte. Om en bank vägrar att ställa ut en garanti för en
viss uppdragsgivare, torde det enligt min mening inte vara orimligt att kanske
ifrågasätta dennes finansiella status.

2.6 Terminologi

Såväl i Sverige som internationellt sett råder det en betydande oklarhet ifråga om
terminologin avseende bankgarantier. Inledningsvis kan konstateras att i Norden
betecknas även ett åtagande utfärdat av en bank, vars reella innebörd är ett

                                                
87 Bertrams a.a. s. 60.
88 Ibid.
89 Godsk Pedersen a.a. s. 26.
90 Bertrams a.a. s. 11.
91 Bertrams a.a. s. 12 och 353.
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borgensåtagande, som en bankgaranti.92 Beteckningen borgen tycks i
bankverksamhet främst användas i de fall då åtagandet är utfärdat till förmån för
banken som borgenär, och någon annan part än banken alltså intar ställning av
borgensman.93 I klargörande syfte använder jag beteckningen ”accessorisk
bankgaranti” för de åtaganden som i praktiken är borgensåtaganden, medan
termen ”självständiga bankgarantier” används för de åtaganden som till sin natur
skall vara oberoende av det underliggande avtalet mellan uppdragsgivaren och
beneficienten.

I engelsk rätt återfinns samma begreppsförvirring, då termen ”guarantee” används
såväl för att beteckna traditionell borgen som accessoriska och självständiga
bankgarantier.94 Termen ”suretyship” som endast avser borgen tycks numera ha
blivit närmast obsolet och används inte längre särskilt frekvent.95 Amerikansk rätt
är betydligt mer konsekvent i detta avseende, då termen ”guarantee” endast
används för borgen och accessoriska garantier, eftersom den självständiga
garantin motsvaras av standbyrembursen, ”standby letter of credit”. Dock
förekommer i både engelsk och amerikansk rätt, särskilt i samband med
entreprenad- och byggnadsavtal, att termen ”bond” används istället för
”guarantee”, och inte heller denna term är entydig ifråga om den avser
självständiga eller accessoriska garantier.96

För att klargöra att det rör sig om självständiga garantier används ett flertal olika
uttryck i den juridiska litteraturen, såsom t.ex. oberoende, självständig, abstrakt,
autonom, primär97, ovillkorlig etc.98 Avslutningsvis skall även noteras att det finns
en tendens att använda begreppet on demand-garanti99 som en generell

                                                
92 Noteras kan även att uttrycket ”garanti” används i flera olika betydelser, och i detta
sammanhang har det självklart en helt annan innebörd än inom t.ex. köprätten, där termen
kan användas antingen för att beskriva ansvar för att vissa fakta föreligger eller för att ge
uttryck för s.k. funktionsgarantier. För klargörande av de olika principiella betydelserna, se
Gorton, Något om gränsdragningen mellan borgen och kreditförsäkring, s. 89; Rodhe,
Knut, Obligationsrätt, Lund 1956, s. 214 ff. och 240 ff.
93 Smith, Garantirett I, s. 71; Bergström a.a. s. 28.
94 Bertrams a.a. s. 3; Goode, Roy M.; Legal Problems of Credit and Security, second edition,
London 1988, s. 187 ff. Samma problem återfinns även i tysk rätt ifråga om begreppet
“Garantie”, se härför Westphalen a.a. s. 51 ff.
95 Bertrams a.a. s. 3.
96 Ibid.; Ventris, F. M., Bankers Documentary Credits, third edition, London 1990, s. 141 ff.;
Pierce, Anthony, Demand Guarantees in International Trade, London 1993, s. 4 ff. Noteras
skall dock att termen framförallt används av försäkringsbolag och inte av banker, se
Bertrams a.a. s. 3.
97 Denna term är högst olämplig för svenskt vidkommande med tanke på den skillnad som
görs ifråga om primär och subsidiär betalningsskyldighet för enkel respektive proprieborgen,
egen anm.
98 Bertrams a.a. s. 3; Godsk Pedersen a.a. s. 17 f.
99 Termen on demand-garanti tycks ha blivit allmänt accepterad såsom en teknisk term även
på svenska, se t.ex. Gorton, Borgen - säkerhet för vad?, s. 30; Gorton, Lars, On demand-
garanti i svensk rätt – ett rättsfall, i JT 2000-01 s. 526 -536, s. 526 (härefter Gorton, On
demand-garanti i svensk rätt – ett rättsfall). Den kanske närmaste svenska översättningen
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beteckning för självständiga garantier i allmänhet. Detta torde enligt min mening
egentligen vara mindre lämpligt med tanke på att begreppet ”on demand”, som
visats i avsnitt 2.3., i själva verket endast avser en av flera möjliga
betalningsmekanismer vid självständiga garantier. Begreppsanvändningen är dock
förståelig i ljuset av att garantierna till stor del utvecklades ur denna
betalningsmekansim, och att den antagligen fortfarande utgör den dominerande
formen av betalningsmekanism ifråga om självständiga garantier använda i
internationell handel.100

                                                                                                                           
anfordringsgaranti, som Ingvarsson stundtals använder i sin avhandling, tycks inte ha
vunnit någon större utbredning ännu, se Ingvarsson a.a. s. 125 ff.
100 Bertrams a.a. s. 40.



24

3 Accessoritet och oberoende

3.1 Den självständiga garantins relation till
borgen och rembursen

Som redan nämnts saknas i Sverige en särskild reglering av bankgarantier, och
som en konsekvens härav måste ledning eventuellt sökas i andra närliggande
regler. Syftet med detta avsnitt är således att utreda i vilken mån borgens- och
rembursreglerna kan tillämpas också på självständiga bankgarantier.

Inledningsvis kan konstateras att det i doktrinen har diskuterats huruvida det är
lämpligt att betrakta även de accessoriska bankgarantierna som en avtalstyp sui
generis skild från de sedvanliga borgensavtalen.101 Argumenten som härvid anförs
är framförallt att bankerna betingar sig vederlag för en professionellt utförd tjänst
och att de är väl medvetna om och rustade för de risker deras åtaganden innebär,
medan de flesta traditionella borgensåtagandena ingås benefikt av
privatpersoner.102 Visserligen kan detta föranleda ett flertal särskilda
hänsynstaganden, men vad gäller de bankgarantier som är utformade som
borgensåtaganden är ändå utgångspunkten fortfarande att borgensreglerna skall
tillämpas, och att dessa garantier således inte kan anses utgöra en egen
avtalstyp.103

De bankgarantier som följer borgensreglerna har jag som bekant valt att benämna
accessoriska, utan att närmare utveckla vad denna accessoritet egentligen
innebär. Följaktligen bör nu frågan om accessoritet behandlas. Redan nu skall
erkännas att denna fråga vid ett djupare studium är tämligen komplex, och den
närmare definitionen och framförallt dess implikationer skiljer sig åt i betydande
utsträckning mellan olika författare. Väldigt förenklat innebär dock accessoritet att
ett rättsförhållande är beroende av ett annat. Borgensåtagandet är sålunda
beroende av huvudförbindelsen, och får till stor del sina bestämningar från det
huvudsakliga skuldförhållandet mellan gäldenären och borgenären.104 Den kanske
viktigaste aspekten härav är huruvida borgensansvaret bortfaller om gäldenärens
ansvar upphör. Trots oenighet om vad som gäller i vissa specialfall105, och i vilken

                                                
101 Smith, Garantirett I, s. 71 ff.; Bergström a.a. s. 28; Ingvarsson a.a. s. 121 f.; Gorton,
Rembursrätt, s. 115.
102 Ibid.
103 Ibid.
104 Ingvarsson a.a. s. 38 ff.; Smith, Garantirett II, s. 405 ff.; Bergström och Lennander a.a. s.
69; Bergström a.a. s. 24 f.; Walin a.a. s. 74 ff., 89 f.; Hasselrot, Berndt, Några Spörsmål
angående Borgen I, Malmö 1927, s. 5; Ekström, Fritz Walter, Om borgen, 3:e upplagan,
Helsingfors 1927, s. 11 f.
105 I modern doktrin anförs huvudsakligen två skäl mot att borgensansvaret kategoriskt skall
betecknas som accessoriskt, i den bemärkelsen att borgensansvaret alltid bortfaller om
gäldenärens ansvar upphör. Det första skälet är att det eventuellt under vissa
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mån dessa specialfall inverkar på borgens accessoriska karaktär, är doktrin helt
enig om att huvudregeln är att borgensmannen endast ansvarar i den mån
gäldenären är skyldig att prestera.106 Normalt sett kan borgensmannen således
med giltig verkan gentemot borgenären framställa alla de betalningsinvändningar
som gäldenären själv kan framställa gentemot borgenären, och det kanske t.o.m.
är så att borgensmannen, för att bevara sin regressrätt gentemot gäldenären, har
en skyldighet att framställa dessa invändningar gentemot borgenären.107 Det är
följaktligen denna huvudregel, att borgensmannen vanligen kan framställa samma
betalningsinvändningar som gäldenären, som jag har i åtanke när jag använder
beteckningen accessorisk.

Vid självständiga garantier är dock situationen ifråga om garantibankens
möjligheter att med giltig verkan gentemot beneficienten framföra
betalningsinvändningar diametralt motsatt, då garantin skall ju vara oberoende av
det underliggande basavtalet.108 Hela syftet med garantin är att beneficientens rätt
till betalning inte skall kunna fördröjas av uppdragsgivaren genom invändningar
hänförliga till det bakomliggande avtalet, utan när de formella kraven för betalning
i garantin är uppfyllda, skall utbetalning ske. Huvudregeln är alltså här att
garantisten inte kan åberopa några betalningsinvändningar hänförliga till det
underliggande avtalet. Nämnas kan att i tysk rätt betonas starkt skillnaden mellan
accessoritet och självständighet, som i Tyskland benämns abstraktion.109

Gränsdragningen mellan abstrakta och accessoriska förpliktelser görs i tysk rätt
huvudsakligen genom att betrakta frågan om vilka betalningsinvändningar som får
göras. Den abstrakta garantin innebär att i princip inga betalningsinvändningar
hänförliga till det underliggande avtalet får göras, medan den accessoriska
garantin, enligt den dispositiva borgensbestämmelsen i 768 § Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB), innebär att alla betalningsinvändningar hänförliga till det
underliggande avtalet får framföras.110

Av preambeln till de första garantireglerna, URCG, framgår att ICC vid reglernas
tillkomst, d.v.s. år 1978, ansåg frågan om accessoritet och oberoende alltför
                                                                                                                           
omständigheter skulle vara möjligt att med giltig verkan gå i borgen för rättsligt ogiltiga
åtaganden, såsom om t.ex. en omyndig gäldenär ådrager sig en skuld gentemot en
godtroende borgenär och borgensmannen vid borgensingåendet är i ond tro avseende
omyndigheten. Det andra problemområdet som är föremål för diskussion är huruvida
borgensansvaret i vissa fall kan kvarstå trots att huvudfordringen noverats. Ingvarsson
bemöter dessa invändningar och menar att de inte är hållbara, se Ingvarsson a.a. s. 40. Se
även Walin a.a. s. 75 ff.
106 Ingvarsson a.a. s. 40; Walin a.a. s. 75 ff., 159 och 179; Smith, Garantirett II, s. 410;
Bergström och Lennander a.a. s. 69; Bergström a.a. s. 24 f.
107 Walin a.a. s. 176 ff.; Smith, Garantirett III, s. 191.
108 Godsk Pedersen a.a. s. 28 ff.; Bertrams a.a. s. 9; Gorton, Garantiregler och rembursregler,
s. 47 f.
109 Westphalen a.a. s. 51 ff.; Zahn et al. a.a. s.  353 ff. För en liknande bedömning enligt
schweizisk rätt se Dohm, Jürgen, Bankgarantien im internationalen Handel, Bern 1985, s.
57 ff.
110 Numera har dock denna klara distinktion brutits genom att Bundesgerichtshof har kommit
att erkänna en tredje mellanform ”Bürgschaft auf erstes Anfordern”, se Westphalen s. 59 ff.
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komplicerad för att kunna behandla på ett lämpligt sätt i reglerna. Fjorton år
senare däremot i de för on demand-garantierna särskilt utarbetade reglerna,
URDG, slås principen om oberoende tydligt fast i art. 2 b), som har följande
lydelse:

”Guarantees by their nature are separate transactions from the contract(s) or tender
conditions on which they may be based, and Guarantors are in no way concerned with or
bound by such contract(s), or tender conditions, despite the inclusion of a reference to them
in the Guarantee. The duty of a Guarantor under a Guarantee is to pay the sum or sums
therein stated on the presentation of a written demand for payment and other documents
specified in the Guarantee which appear on their face to be in accordance with the terms of
the Guarantee.”

I artikeln uttrycks inte bara principen om oberoende, utan även de två från
rembursrätten hämtade principerna om ”formal and strict compliance”, vilka
innebär att banken endast har en formell granskningsskyldighet avseende
presenterade dokument och skall alltså inte utreda materiella sakförhållanden,
samt att utbetalning endast skall ske om presenterade krav strikt uppfyller de i
garantin stipulerade villkoren.111 I något annorlunda ordalag uttrycks samma
principer i UNCITRAL-konventionen i art. 2 (1) och art. 3, vilka har följande
lydelse:

“Article 2. Undertaking
(1) For the purposes of this Convention, an undertaking is an independent commitment,
known in international practice as an independent guarantee or as a stand-by letter of credit,
given by a bank or other institution or person (“guarantor/issuer”) to pay to the beneficiary
a certain or determinable amount upon simple demand or upon demand accompanied by
other documents, in conformity with the terms and any documentary conditions of the
undertaking, indicating, or from which it is to be inferred, that payment is due because of a
default in the performance of an obligation, or because of another contingency, or for
money borrowed or advanced, or on account of any mature indebtedness undertaken by the
principal/applicant or another person.

Article 3. Independence of undertaking
For the purposes of this Convention, an undertaking is independent where the
guarantor/issuer’s obligation to the beneficiary is not:
(a) Dependent upon the existence or validity of any underlying transaction, or upon any
other undertaking (including stand-by letters of credit or independent guarantees to which
confirmations or counter–guarantees relate); or
(b) Subject to any term or condition not appearing in the undertaking, or to any future,
uncertain act or event except presentation of documents or another such act or event within
a guarantor/issuer’s sphere of operations.”

Dessa tre grundläggande principer återfinns även i ELP, i art 3.1-3. Vad gäller
den sparsamma svenska rättspraxisen, finns det författaren veterligen endast två
mål som behandlar självständiga garantier, närmare bestämt ett mål som
avgjordes 1999 av Hovrätten över Skåne och Blekinge112 samt en relativt nyligen

                                                
111 Mer om dessa principer nedan i kap 5.2.
112 Mål nr. T 129-98, Ö 1298-99, dom meddelad 1999-10-22.
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avkunnad dom från Högsta domstolen.113 I båda målen, som kommer att
behandlas mer ingående längre fram i kapitel fyra och fem, erkänns utan omsvep
och med relativt kortfattade motiveringar principen om självständighet. Tyvärr
berörs dock inte i något av målen den grundläggande frågan om vilka regler som
kan anses reglera självständiga garantier i svensk rätt. Innan denna fråga
behandlas skall dock för fullständighetens skull tilläggas att den nyss behandlade
principen om självständighet inte är absolut och okränkbar, såtillvida att det
internationellt har utvecklats en praxis innebärande att banken i exceptionella fall
kan vägra utbetalning om beneficientens krav under garantin framstår som
utpräglat svikliga eller grundar sig på förfalskade dokument.114 Denna bedömning
anknyter självklart till det underliggande basavtalet, och härigenom uppstår
följaktligen ett visst mått av accessoritet.115 Som kommer att visas i avsnitt 5.5.4
finns det all anledning att tro att ett motsvarande undantag äger tillämpning även i
svensk rätt. Det skall dock betonas att det verkligen rör sig om utpräglade
undantagsfall, och att principen om självständighet har en synnerligen stark
ställning.

Av det ovan sagda följer att det framstår som i princip otänkbart att ifråga om
betalningsinvändningar tillämpa borgensreglerna på självständiga garantier, då
trots det snäva undantaget från principen om självständighet är alltjämt
utgångspunkterna vid accessoriska respektive självständiga garantier diametralt
motsatta. Vid accessoriska garantier är utgångspunkten att alla
betalningsinvändningar hänförliga till basavtalet får göras gällande, medan
utgångspunkten vid självständiga garantier är att inga invändningar med grund i
basavtalet får göras gällande.

Men vad gäller i övriga avseenden, d.v.s. i andra frågor än betalnings-
invändningar? Ingvarsson menar i sin avhandling att accessoriteten utgör ett av de
väsentliga kriterierna för borgen116, och då de självständiga garantierna inte kan
anses accessoriska kan de inte heller anses utgöra en form av borgen.117 Likväl
kvarstår det faktum att den grundläggande funktionen med såväl accessoriska
som självständiga garantier är densamma, att erbjuda säkerhet. Torde därav inte
följa att åtminstone viss ledning indirekt kan sökas i borgensreglerna? Jo, i alla fall
i svensk doktrin anses att ledning under alla omständigheter åtminstone analogt

                                                
113 Mål nr. T 4247-98, dom meddelad 2002-05-08.
114 Se mer om detta nedan i kap 5.5.
115 Ytterligare en aspekt av samma problematik och ett tecken på viss accessoritet, är att
betalningskravet under garantin måste vara baserat på krav som uppstått utifrån det
underliggande avtalet för garantin, och inte utifrån något annat avtal mellan beneficienten
och uppdragsgivaren, se vidare nedan i kap. 4.4 samt kap 5. Vidare torde den eventuella
subrogationsrätten möjligtvis kunna ses som ett tecken på accessoritet, se angående
subrogationsrätten Bertrams a.a. s. 128 f.
116 Ingvarsson a.a. s. 38 ff. För en liknande ståndpunkt se Bergström och Lennander  a.a. s.
69 ff.; Smith, Garantirett II¸ s. 411.
117 Ingvarsson a.a s. 123 och 137.
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kan sökas i borgensreglerna.118 Bertrams anser däremot att de självständiga
garantierna är en ny rättsfigur som skall betraktas som ett kontrakt sui generis,
och att uppkomna problem skall lösas utifrån de självständiga garantiernas
specifika natur, mekanism, och ändamål, och inte utifrån traditionella koncept som
borgen och remburs.119 Enligt min mening finns det inga skäl till att inte söka
ledning i närliggande regler, så länge de tillämpas med hänsyn till de olika
företeelsernas olika natur och därmed beaktar de avvikelser från de traditionella
reglerna som detta kan ge upphov till.

På grund av den självständiga garantins oberoende ställning i förhållande till
basavtalet samt principerna om ”formal and strict compliance” föreligger
uppenbara likheter med den oåterkalleliga rembursen. I engelsk rättspraxis har de
självständiga garantierna också i mångt och mycket jämställts med remburser.120

Trots dessa likheter föreligger ändock principiella skillnader mellan företeelserna.
Rembursen är en primär betalningsskyldighet för att uppfylla köparens
betalningsåtaganden enligt basavtalet, och båda parterna förutser i normalfallet att
utbetalning skall ske.121 Garantin däremot är en säkerhet som endast skall behöva
aktualiseras i undantagsfall då basavtalet inte verkställs i behörig ordning, och
betalningsskyldigheten kan således i detta avseende sägas vara en subsidiär
substitutprestation.122 Annorlunda uttryckt är rembursens huvudsakliga funktion
att utgöra betalning, medan garantins primära funktion är som bekant att utgöra
säkerhet. Vidare har de dokument som presenteras under en remburs ett
inneboende värde, genom att de representerar själva varorna enligt basavtalet,
medan de dokument, om ens några, som presenteras under en självständig garanti
endast relaterar till det aktuella kontraktsbrottet och har således inget eget
inneboende värde överhuvudtaget.123 Trots dessa grundläggande skillnader

                                                
118 Ingvarsson a.a. s. 137; Bergström a.a. s. 25 f.; Gorton, On demand-garanti i svensk rätt –
ett rättsfall, s. 528 ff. I sitt arbete om borgen behandlar Walin inte uttryckligen frågor
rörande bankgarantier, men följande passage torde rimligtvis ge stöd för uppfattningen att
han i detta avseende är av samma åsikt som övriga författare i doktrin: ”Borgens ändamål är,
som framhållits i olika sammanhang, i allmänhet att säkra en annan (fysisk eller juridisk)
persons förpliktelse. Betydelsen av karaktäriseringen bör inte överdrivas. Gränsen mellan
borgen och andra utfästelser är flytande. […] Om någon har iklätt sig ovillkorligt ansvar för
viss fullgörelse ehuru huvudgäldenären endast åtagit sig motsvarande fullgörelse på visst
villkor, kan inte gärna det förra åtagandet anses overksamt därför att det inte passar in så bra
under begreppet borgen. Man får tillämpa åtagandet sådant det föreligger och använda
borgensregler så långt de passar, med de avvikelser i övrigt som följer av åtagandets
speciella innehåll.” Se Walin a.a. s. 149.
119 Bertrams a.a. s. 55 f.
120 Se tex. målen R.D. Harbottle (Mercantile) Ltd. v. National Westminster Bank Ltd [1977] 2
All E.R. 862, Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank International Ltd. [1978]
Q.B. 159, United Trading Corp. v. Allied Arab Bank  [1985] 2 Lloyd’s Rep. 554, vilka kommer
att behandlas nedan i kap. 5.5.2.
121 Gorton, Rembursrätt, s. 117 f.
122 Ibid. Noteras skall att denna principiella skillnad existerar även om betalningsåtagandet,
som vid proprieborgen, är primärt och solidariskt med gäldenären, ibid.
123 Bertrams a.a. s. 57.
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påpekar Gorton att det i praktiken torde vara en flytande gräns mellan remburser
och garantier.124

I detta sammanhang kan också slutligen nämnas att i synnerhet on demand-
garantiernas ovillkorliga utformning ger dem drag av rena betalningsåtagande, som
har gett upphov till liknelser med det traditionella skuldebrevet.125 Garantierna
anses dock inte kunna utgöra värdepapper, d.v.s. vara bärare av rättigheter.126

Det avgörande för gränsdragningen mellan garantin och skuldebrev torde återigen
vara den funktionella skillnaden att garantin är avsedd att utgöra en säkerhet för
ett annat åtagande, medan skuldebrevet är ett rent betalningsåtagande.127

3.2 Slutsatser

Sammanfattningsvis ser vi hur en mångfacetterad och svårgripbar bild framträder
ifråga om den självständiga garantins rättsliga reglering. Gorton framhäver härvid
att det är svårt att göra generella uttalanden härom och att arrangemangets
utformning och funktion i det enskilda fallet måste granskas, och att ledning i detta
avseende får sökas i flera olika källor.128 Inledningsvis konstaterades att den
accessoriska garantin trots allt inte kunde betraktas som en avtalstyp sui generis,
men i ljuset av ovan redovisade ståndpunkter torde det däremot inte vara orimligt
att skilja ut den självständiga garantin som en kontraktstyp sui generis. Denna
internationella rättsfigur skulle, enligt min mening, möjligtvis närmast kunna
klassificeras som en rättslig hybrid mellan borgen och rembursen, och således
bör, med vederbörligt beaktande av företeelsens specifika natur, ledning kunna
sökas i såväl borgens- som rembursreglerna.

                                                
124 Gorton, Rembursrätt, s. 116, 118 och 346 f.
125 I t.ex. Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank International Ltd. [1978] Q.B.
159 uttalade Lord Denning att “these performance guarantees are virtually promissory notes
payable on demand”. Domstolen ansåg dock slutligen att garantierna var närmare
besläktade med remburser än traditionella skuldebrev och att de således skulle styras av
rembursreglerna i det aktuella målet. Se vidare om detta mål nedan i kap. 5.5.2.
126 Gorton, Borgen – säkerhet för vad?, s. 31.
127 Ibid; Ingvarsson a.a. s. 46 ff.
128 Gorton, On demand-garanti i svensk rätt – ett rättsfall, s. 528 ff.
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4 Tolkning av garantier

4.1 Inledning

I detta kapitel skall den i praktiken oerhört viktiga frågan om tolkning129 av
bankgarantier beröras. Inledningsvis behandlas några allmänna spörsmål rörande
tolkningen. Därefter granskas närmare den konkreta utformningen av den
vanligaste och för självständiga garantier mest utmärkande typen av garanti,
nämligen den innehållande en betalningsmekansim ”on demand”. Avslutningsvis
visas hur tolkningen av självständiga garantier har utförts i svensk rättspraxis i de
två mål där frågan har aktualiserats.

4.2 Allmänt om tolkningen

Inledningsvis kan konstateras att bl.a. Adlercreutz har framhävt att tolkningen av
ett avtal i allmänhet måste ha ett nära samband med den specifika avtalstypen,
och att rättshandlingens syfte eller funktion skall vara vägledande vid den närmare
bestämningen av innebörden av ett visst avtal.130 Att så i synnerhet är fallet ifråga
om bankgarantier finns det otvetydigt stöd för i Högsta domstolens avgörande
NJA 1972 s. 1, som rörde tolkningen av en motförbindelse till en accessorisk
garanti.131 Efter att i målet ha inhämtat ett yttrande från Svenska bankföreningen,
som även följdes i väsentliga avseenden, fäste HD i sin argumentation avsevärd
vikt vid vad som krävs för att ”Institutet bankgaranti [..] skall fungera väl”. Det
finns enligt min mening självklart ingen anledning att i detta avseende skilja mellan
accessoriska och självständiga garantier, snarare torde kanske än mer vikt fästas
vid funktionen när självständiga garantier är föremål för tolkning.

Den första och mest grundläggande frågan som en läsare av en garanti måste ta
ställning till, är huruvida det rör sig om en accessorisk eller självständig garanti. I
äldre doktrin ansågs avseende tolkningen av borgensåtaganden att dessa skulle

                                                
129 Ifråga om de grundläggande frågorna om avtalsingåendet och när beneficienten blir
berättigad i förhållande till garantisten hänvisas till Bertrams a.a. s. 166 ff.; Westphalen a.a.
s. 110 ff. samt Gorton, Rembursrätt, s. 64 ff.
130 Adlercreutz, Axel, Något om tolkning av bankgarantier, i festskrift till Kurt Grönfors,
Stockholm 1991, s. 2.
131 Se mer om detta mål nedan i avsnitt 5.2. Då domen rör tolkningen av motförbindelsen,
framgår inte uttryckligen huruvida den ställda garantin var accessorisk eller självständig,
men utifrån de i målet redogjorda omständigheterna förefaller det som om garantin var
accessorisk. Samma bedömning förefaller ha gjorts av Adlercreutz i den i föregående not
nämnda artikeln, då han inledningsvis uttryckligen uttalar att han endast ämnar behandla
accessoriska och inte självständiga garantier. Vad som enligt min mening kan ge upphov till
viss tveksamhet, är huruvida den i målet utfärdande amerikanska banken verkligen hade
möjlighet att utfärda en accessorisk garanti med hänsyn till den amerikanska
banklagstiftningen inom detta område, se härför avsnitt 2.1 ovan.
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tolkas mer restriktivt till borgensmannens fördel än vad som följde av allmänna
tolkningsregler.132 Numera anses dock i princip att allmänna avtalsrättsliga regler
är tillämpliga.133 Bergström och Lennander sammanfattar rättsläget på följande vis:

”Då det gäller att fastställa huruvida en förklaring överhuvudtaget innefattar ett
borgensåtagande (och inte något annat) bör tolkningen vara restriktiv. I övrigt torde
emellertid några särskilda tolkningsregler inte gälla för borgensavtalet som sådant.”134

Walin ansluter sig också till ståndpunkten att borgensförbindelser bör tolkas
restriktivt när det gäller att fastställa huruvida det överhuvudtaget föreligger en
borgensutfästelse.135 Vad gäller övriga avseenden uttalar han att: ”I övrigt torde
man inte numera vara benägen att tillämpa någon särskilt restriktiv
tolkningsmetod, frånsett att det nog krävs rätt klara verba i fråga om själva
omfattningen av borgensåtagandet.”136 Vad gäller Walins avslutande brasklapp
ifråga om omfattningen av borgensåtagandet anser jag dock att detta inte torde
vara något unikt för borgensåtaganden, utan snarare endast en tillämpning av den
inom den allmänna avtalsrätten vedertagna s.k. minimumregeln, d.v.s. att vid
tvekan om en prestations omfång skall den för gäldenären minst betungande
tolkningen ges företräde.137 Avslutningsvis vill jag avseende frågan om
borgensåtagandens restriktiva tolkning även uppmärksamma att de ovan angivna
författarnas åsikter har som bekant utvecklats utifrån det traditionella
borgenskonceptet, där oftast privatpersoner benefikt åtar sig en förpliktelse i
förhållande till betydligt starkare borgenärer. Denna ojämlika partställning
återfinns dock inte alls ifråga om bankgarantier, där ju bankerna oneröst ställer
sina åtaganden som ett led i sin affärsverksamhet, och bankerna kan ofta härvid
t.o.m. inta en starkare ställning ifråga om kompetens etc. än beneficienten.

För att nu mera konkret återvända till frågan huruvida det rör sig om en
accessorisk eller självständig garanti, är en naturlig utgångspunkt självfallet att
granska hur parterna själva har betecknat avtalet. I regel kan dock inga säkra
slutsatser utifrån detta dras, då de vanligaste beteckningarna, ”garanti”,
”guarantee”, ”bond”, ”Garantie”, är alla, så som visats i avsnitt 2.6, tvetydiga
såtillvida att de kan avse såväl accessoriska som självständiga förpliktelser.
Rekommendabelt är att parterna redan i rubriken förtydligar sina avsikter genom
att uttryckligen klargöra att det rör sig om självständiga åtaganden.

                                                
132 Walin a.a. s. 113 f.; Bergström och Lennander a.a. s. 43 ff.
133 Gorton, On demand-garantier i svensk rätt – ett rättsfall, s. 527. Se även Millqvist,
Göran, Rättslig kontroll av borgensåtaganden genom avtalstolkning, i SvJT 1990, s. 252-
267, s. 252 ff.
134 Bergström och Lennander a.a. s. 43.
135 Walin a.a. s. 113.
136 Ibid.
137 Se NJA 1981 s. 552 rörande omfattningen av förpliktelser för en hembudsskyldig medlem i
en bostadsförening. Se även Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, fjärde upplagan, Lund 1996, s.
98 f.



32

Oavsett det indicium som rubriken kan utgöra är dock det avgörande momentet
naturligtvis garantiåtagandets text sedd som en helhet. Härvid är viktigt att notera
att en allmän hänvisning till det bakomliggande avtalet inte på något sett förtar
garantiåtagandets eventuella självständighet. En självständig garanti innehåller
normalt sett i början eller t.o.m. i en egen preambel en referens till basavtalet, i
syfte att identifiera ändamålet med garantin samt att ange i förhållande till vilket
avtal som garantin kan påkallas.138 URDG stipulerar t.o.m. enligt art. 3 att en
självständig garanti bör identifiera det underliggande avtalet. Vidare kan i detta
sammanhang nämnas att om parterna genom en hänvisning uttryckligen har
inkorporerat URDG, UCP 500 eller ISP 98 torde detta, enligt min mening,
rimligtvis innebära att åtagandet anses självständigt till sin natur, då dessa regler
endast avser att reglera åtaganden av självständig natur. Görs däremot en
hänvisning till URCG torde detta inte medföra ett indicium för att åtagandet anses
självständigt, då dessa regler som redan nämnts inte tar ställning i frågan om
accessoritet. Möjligtvis skulle det t.o.m. kunna hävdas att det tvärtom utgör ett
indicium för ett accessoriskt åtagande. Anledningen härtill är att reglerna enligt
preambeln inte uppmuntrar användandet av de mest utpräglade självständiga
garantierna, de s.k. on demand-garantierna, och av preambeln framgår att
reglerna egentligen inte är avsedda att tillämpas på dessa typer av garantier.

Den viktigaste komponenten i bedömningen av om det utgör en självständig eller
accessorisk garanti torde vara betalningsmekanismen, och i nästa avsnitt kommer
som redan nämnts den vanligaste typen - on demand-konstruktionen - att
granskas närmare. I allmänhet avseende denna fråga anser dock Bertrams att om
garantin har specificerat de medel som krävs för att bevisa att ett kontraktsbrott
föreligger, utgör detta en indikation på att det är en självständig garanti.139

Åtminstone i nordisk rätt torde det in dubio anses råda en presumtion för att
garantiåtagandet skall anses vara av accessorisk art.140 Grunderna härför torde,
enligt min mening, vara den tidigare nämnda regeln om en restriktiv tolkning vid
fastställandet av om ett borgensåtagande överhuvudtaget föreligger samt
avtalstolkningens minimumregel ifråga om omfattningen av åtagandet. Ingvarsson
anför förvånande nog som ytterliggare skäl för denna presumtion att det endast
sällan skulle föreligga ”något verkligt befogat intresse av att garantin skall vara helt
oberoende av det avtal vilket utgjorde orsaken till att garantin ställdes och att
abstrakta garantier är ovanligare än accessoriska garantier”.141 För det första är
det missvisande att som Ingvarsson hävda att den självständiga garantin är helt

                                                
138 Bertrams a.a. s. 79 f.; Westphalen a.a. s. 97 f.
139 Bertrams a.a. s. 176 f.
140 Bergström a.a. s. 25; Godsk Pedersen a.a. s. 140; Ingvarsson a.a. s. 137. Bertrams
argumenterar för den motsatta presumtionen avseende såväl vanliga nationella garantier
som internationella, se Bertrams a.a. s. 179 och 181 f.  Zahn et al. gör en mer nyanserad
bedömning och anser att åtminstone i internationella förhållanden så är det inte
tillfredsställande med en presumtion för accessoriska garantier, se Zahn et al. a.a. s. 353 f. Jfr.
dock Westphalen a.a. s. 53 f. och 78 ff.
141 Ingvarsson a.a. s. 137.
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oberoende av det underliggande avtalet, då som kommer att visas nedan i avsnitt
5.5. är principen om garantins självständighet inte absolut och oinskränkt, utan det
finns således ett visst mått av accessoritet även hos självständiga garantier.

Vidare anser jag det mycket anmärkningsvärt att Ingvarsson ifrågasätter att det
överhuvudtaget finns ett verkligt befogat intresse av den självständiga garantin,
med tanke på att det är en företeelse som självmant och med stor framgång vuxit
fram inom den internationella handeln, samt att garantin har en rad egenskaper
bl.a. i form av riskallokeringsinstrument som den accessoriska garantin inte har.
Slutligen vad gäller argumentet om att en viss typ av garanti är vanligare, torde
denna bedömning utfalla högst olika beroende på vilken kontext som väljs, då det
redan påpekats att den självständiga garantin huvudsakligen återfinns på ett
internationellt och inte på ett nationellt plan. Faktum är att den självständiga
garantin inom vissa branscher med internationell prägel är den helt dominerande
typen av garanti.142

Avslutningsvis skall endast ytterligare en svårighet avseende den allmänna
tolkningen uppmärksammas. Om t.ex. den klassiska contra proferentem-regeln
skall tillämpas, och garantin inte grundar sig på ett standardvillkor från banken,
vem skall då egentligen anses ha utformat villkoren? Är det beneficienten, banken
eller kanske uppdragsgivaren? Det torde enligt min mening vara svårt att göra
några generella uttalanden härom, och problematiskt i detta sammanhang torde
vara att uppdragsgivaren formellt inte är part i själva garantiavtalet. Bertrams
uppmärksammar samma problematik i samband med den absolut grundläggande
regeln för all avtalstolkning, att fastställa parternas gemensamma avsikt. Men
vilkas avsikter är det som skall fastställas? Bertrams anser att ifråga om själva
garantin är det inte bara beneficientens och bankens avsikt som skall fastställas,
utan även uppdragsgivarens.143 De härför anförda skälen är att garantin är ju
endast ett realiserande av det underliggande basavtalet, och att det ofta
förekommer att specifika formuleringar tillhandahålls från såväl uppdragsgivare
som beneficient.144

För egen del är jag inte beredd att gå fullt lika långt, utan anser att det är önskvärt
att i den mån det är möjligt separera de olika avtalsrelationerna. Ifråga om själva
garantiavtalet anser jag att de två partsavsikterna som skall fastställas är bankens
och beneficientens, men att uppdragsgivarens avsikt självklart kan utgöra ett
viktigt tolkningsdatum härvid. Uppdragsgivarens avsikt bör alltså enligt mitt
synsätt beaktas i viss mån, men den befinner sig inte på samma nivå som de
formellt avtalsslutande parternas avsikter. En annan sak är att banken visserligen
torde vara förpliktad att följa uppdragsgivarens specifikationer avseende hur
garantin skall utformas145, men oavsett vem som tillhandahåller garantitexten måste

                                                
142 Bertrams a.a. s. 1 och 353 f.
143 Bertrams a.a. s. 174.
144 Ibid.
145 Se nedan avsnitt 5.2.
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banken alltid godkänna den, och det är ju trots allt banken som är den förpliktade
parten i garantin och kan tvingas att infria sitt åtagande. Att banken kan förlora sin
regressrätt gentemot uppdragsgivaren om den inte följer dennes instruktioner, är
dock enligt min mening principiellt en annan fråga.

4.3 On demand-klausuler

Konceptet med en betalningsmekansim ”on demand” brukar anses basera sig på
huvudsakligen tre olika faktorer: att garantin är självständig eller ovillkorlig, att
åtagandet är oåterkalleligt samt att förpliktelsen är betalbar vid anfordran.146

Följande klausul ger på ett ovanligt tydligt sätt utryck för samtliga dessa faktorer:

”Im Zusammenhang damit übernehmen wir, ----, die Verpflichtung unwiderruflich,
bedingungslos, vorbehaltlos und unabhängig von den Einwänden der schwedischen Firma
oder Dritter, bei ihrer ersten schriftlichen Aufforderung, den von Ihnen geforderten Betrag
auszuzahlen.“147

Som synes är klausulen föredömligt tydlig och abstrakt, och den valda
betalningsmekanismen är den tidigare omnämnda simple demand–konstruktionen,
d.v.s. en enkel skriftlig anfordran om betalning räcker, det krävs inte ens något
uttalande om att ett kontraktsbrott föreligger.

Men vad gäller om klausulen är betydligt mindre uttömmande och kanske endast
anger att garantin är betalbar ”on first demand” eller bara ”on demand”? Innebär
uttrycket ”on demand” automatiskt att garantin även är ovillkorlig och
oåterkallelig, eller innebär det bara att åtagandet är betalbart vid anfordran såvida
inte invändningar kan göras? Den radikala skillnaden mellan dessa alternativ
innebär i praktiken skillnaden mellan en accessorisk och en självständig garanti.
Inom litteraturen förefaller det råda enighet om att det aktuella uttrycket ”on
demand” som utgångspunkt medför en ovillkorlig rätt till betalning.148 Den HD-
dom, som kommer att behandlas längre fram i nästa avsnitt, tar inte uttryckligen
ställning till denna fråga, men torde enligt min mening utgöra en stark indikation på
att HD är av samma uppfattning i denna fråga. Vad gäller frågan om
oåterkallelighet149 torde detta inte heller vara ett problem, då Bertrams menar att
alla självständiga garantier som utgångspunkt är oåterkalleliga och att återkalleliga

                                                
146 Gorton, On demand-garanti i svensk rätt – ett rättsfall, s. 532.
147  Klausulen är hämtad från Dalman a.a. s. 194.
148 Bertrams a.a. s. 42 f., 183; Zahn et al. a.a. s. 358 f.; Godsk Pedersen a.a. s. 140; Westphalen
a.a. s. 45, 51 ff.; Dalman a.a. s. 195. Jfr dock Gorton, Lars, On demand-garanti och
fullmaktsfrågor – några funderingar kring Högsta domstolens dom nr 4247-98, meddelad
den 8 maj 2002, ännu opublicerad artikel, s. 9 f (härefter Gorton, On demand-garanti och
fullmaktsfrågor).
149 Överhuvudtaget torde denna fråga egentligen inte ha så stor relevans enligt svensk rätt
med tanke på vårt avtalssystems utformning. Företeelsen att i internationella avtal beteckna
åtaganden som oåterkalleliga torde härstamma från common law där anbud som bekant inte
är bindande under acceptfristen. Se vidare om oåterkallelighet och återkallelighet i Gorton,
Rembursrätt, s. 69 ff.
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garantier inte förekommer i praktiken.150 Såväl URDG som UNCITRAL-
konventionen stipulerar också att garantier är oåterkalleliga till sin natur, såvida
inte annat uttryckligen avtalas.151

Även om uttrycket ”on demand” per definition kan anses innefatta att rätten till
betalning är ovillkorlig, skall dock betonas att garantiåtagandet måste tolkas i sin
helhet och att det kan finnas andra element i garantitexten som upphäver
åtagandets självständighet. Vidare är det självklart rekommendabelt att som
avtalsskrivare inte enbart förlita sig på uttrycket ”on demand”, utan likt i den
inledningsvis presenterade klausulen tydligt klargöra åtagandets natur.

För att uppnå de nyss nämnda effekter som begreppet ”on demand” medför,
anses det naturligt nog att ”on demand” inte är det enda uttryck som kan nyttjas,
utan det har i praxis utvecklats ett flertal uttryck med varierande klarhetsgrad som
alla har till syfte att uppnå dessa effekter. Följande uttryck är exempel härpå:152

payment will be made ”at simple request”, “without any objection”, “regardless of
any objection”, “on demand and without notice or any condition or restriction”,
“payment without proof or justification”, “we guarantee payment on your request
whether or not any amount is due on the …. contract”, “payment without
contestation”, “payment will be made upon the contractor’s default as determined
by you in your absolute discretion”. Brittiska banker använder sig ofta av
formuleringen ”your demand (or statement) shall be accepted as conclusive
evidence of liability”.153

Garantier innehåller stundtals formuleringen att betalning skall ske ”on first
justified demand”. I dessa fall uppkommer naturligtvis frågan huruvida detta utgör
en vanlig on demand-garanti, eller om villkoret att kravet skall vara berättigat
förändrar karaktären hos garantin. Om garantin i övrigt inte ger någon ledning i
detta avseende har enligt Bertrams europeisk praxis behandlat dessa garantier
som vanliga självständiga garantier, som dock kräver ett ”statement of default” likt
det som skall avges enligt den tidigare behandlade art. 20 URDG. 154

Ytterligare en problematisk typ av klausul kan illustreras genom följande
formulering:

”Wir verpflichten uns auf erstes Anfordern zu zahlen sofern der Lieferant den
Vertragspflichten nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.“ 155

                                                
150 Bertrams a.a. s. 170 f.
151 Se art. 5 URDG och art. 7(4) UNCITRAL-konventionen. En liknande lösning har även
valts i art. 6. UCP 500.
152 Bertrams a.a. s. 43, 176 och 183.
153 Bertrams a.a. s. 43.
154 Ibid. Se även avsnitt 2.3 i föreliggande uppsats avseende kraven enligt art. 20 URDG.
155 Westphalen a.a. s. 98.
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Formuleringen utgör ett exempel på vad som i tysk rätt benämns s.k.
”Effektivklauseln”, d.v.s. klausuler som innehåller dels en on demand-del, dels en
del om att betalning skall ske ifall uppdragsgivaren inte kontraktsenligt uppfyller
sina åtaganden.156 Att kombinera båda dessa element i en och samma klausul
förefaller göra klausulen motsägelsefull och svårtolkad. On demand-elementet
talar självklart för abstraktion, medan kravet på kontraktsbrott har en starkt
accessorisk karaktär. I tysk rätt har det diskuterats om dessa motstridiga element
inte kan anses ta ut varandra och att själva klausulen blir en nullitet.157 Denna
slutsats är dock mindre passande om parterna verkligen avsåg att binda sig.
Åsikten har också framförts att klausulen skall tolkas så att beneficienten åläggs
en fullkomlig bevisbörda för att styrka att ett garantifall har inträffat.158 Zahn
däremot menar att klausulen i sig inte kan ge någon avgörande ledning om
åtagandets natur, utan att detta måste avgöras i en helhetstolkning där garantins
alla enskildheter beaktas.159 Bertrams förefaller vara av samma åsikt, och menar
att om det efter en helhetstolkning har slagits fast att den aktuella garantin utgör en
on demand-garanti, behöver beneficienten inte förebringa någon som helst
bevisning avseende uppdragsgivarens kontraktsbrott.160

Med tanke på ovan nämnda tolkningssvårigheter skulle jag å det bestämdaste
vilja avråda avtalsskrivare från att använda dessa s.k. ”Effektivklauseln”. I detta
sammanhang bör också i förtydligande syfte uppmärksammas att dessa
”Effektivklauseln” skall skiljas från de redan behandlade fall där det endast krävs
ett formellt uttalande från beneficienten om att kontraktsbrott föreligger, och
eventuellt även i vilket avseende, som t.ex. i art 20 URDG. Ifråga om denna typ
av villkor råder inga betänkligheter.

4.4 Rättspraxis

4.4.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr. T129-98,
dom meddelad den 22 okt. 1999

I det i kapitel tre redan tidigare berörda avgörandet från Hovrätten över Skåne
och Blekinge161 aktualiserades för första gången i svensk rättspraxis tolkningen av
en on demand-garanti. Den i målet aktuella garantin hade utfärdats till säkerhet för
det rätta fullgörandet av hyresbetalningar under ett s.k. bareboat-certeparti.
Bakgrunden härför var att det spanska bolaget Agencia Schembri S.A.
(”Agencia”) hyrde enligt ett bareboat-certeparti ut ett fartyg till företaget Corona

                                                
156 Westphalen a.a. s. 98; Zahn et al. a.a. s. 362.
157 Westphalen a.a. s. 98 f.
158 Ibid.; Zahn et al. a.a. s. 362 f.
159 Zahn et al. a.a. s. 362 f.
160 Bertrams a.a. s. 44 och 229.
161 Mål nr. T 129-98, Ö 1298-99, dom meddelad den 22 okt. 1999.
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Line S.A. (”Corona”) för att bedriva färjetrafik mellan Karlskrona och Gdynia.
Avtalet löpte på 24 månader med början den 15 februari 1994 och skulle
följaktligen löpa ut den 15 februari 1996. Hyran skulle erläggas månadsvis i
förskott och uppgick till USD        7 000 per dag. Fartyget återtogs emellertid av
Agencia redan den 20 mars 1995 enligt bestämmelser i avtalet, då Corona inte
hade erlagt hyran för mars 1995.

Som säkerhet för Coronas skyldighet att erlägga hyra hade Svenska
Handelsbanken (”Banken”) utfärdat en bankgaranti på USD 700 000 till förmån
för Agencia. Banken utbetalade, strax efter återtagandet av fartyget, USD 140
000 till Agencia avseende upplupen hyra för perioden 1-20 mars 1995, men
ansåg sig inte skyldig att erlägga resterande belopp enligt garantin, d.v.s. USD
560 000. Den i målet aktuella garantin hade följande lydelse:

”LETTER OF GUARANTEE

Whereas Corona Line S.A. on 30th December 1993 has entered into a bareboat charter party
with Agencia Schembri S.A., according to which Corona Line charters MV – for a period of
24 months, commencing on 15th February 1994, NOW THEREFORE, we, the undersigned
Svenska Handelsbanken, at the request of Corona Line S.A., do hereby guarantee as for a
debt of our own the due fulfilment of Corona Line’s S.A. obligation to pay charter hire under
the said charter party. Our undertaking under this guarantee is absolute and unconditional
and payable on demand, but, however, limited to a total maximum amount of USD 700.000:-.
Any claim under this guarantee shall be made in writing and be sent to the undersigned
bank [..], at the latest thirty days after either of the following occurrences, namely
withdrawal of the vessel before the end of the period, delivery of the vessel as a result of
Corona Line exercising its option to purchase the vessel, or redelivery of this vessel at the
end of the agreed charter period, whichever occurs first, however, always latest on 15th

march 1996 in order to be effective against us.
However, we shall under no circumstances be liable by reason of this undertaking

to pay any amount in excess of USD 700.000:-.
This guarantee shall in all respects be governed by and construed in accordance

with the laws of Sweden.
Any dispute arising out of or in connection with this guarantee shall be referred to

the ordinary courts in Sweden, Karlskrona Tingsrätt being the court of first instance.
SVENSKA HANDELSBANKEN.”

Agencia väckte sedermera talan mot Banken med yrkande om att denna skulle
förpliktas utge resterande belopp under garantin. Den härför anförda grunden var
att den aktuella garantin utgjorde en självständig on demand-garanti och att
Banken således hade ett självständigt betalningsansvar för utebliven hyra. Vidare
anfördes att hyra kunde utgå även för tid efter fartygets återtagande, då
återtagandet enligt Agencia inte innebar en hävning av avtalet utan endast en
säkerhetsåtgärd. Som alternativ grund anfördes att om tingsrätten skulle anse att
yrkandet inte avsåg hyra utan skadestånd skulle även ett sådant anspråk täckas
av garantin.

Banken bestred käromålet under hänvisning till att garantin inte utgjorde en
självständig garanti, utan i grunden utgjorde en proprieborgen, som endast
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omfattade hyresfordringar. Vidare menade Banken att begreppet hyra avsåg
endast vederlag under tiden hyresobjektet finns i besittning hos den som hyr det.

Vad gäller den första rättsfrågan, d.v.s. huruvida garantin är självständig eller
accessorisk, kan konstateras att åtminstone enligt svensk rätt162 är själva
garantitexten motsägelsefull, såtillvida att den å ena sidan talar om ”as for debt of
our own”, d.v.s. formuleringen som traditionellt används för att uppnå
proprieborgen enligt HB 10:9, men å andra sidan anger att åtagandet är ”absolute
and unconditional and payable on demand”. Tingsrätten för avseende denna fråga
ett grundläggande avtalsrättsligt resonemang och når den, enligt min mening, helt
korrekta slutsatsen att garantin utgör en on demand-garanti. Härvid fäster
tingsrätten inledningsvis stor uppmärksamhet vid att orden ”absolute and
unconditional and payable on demand” har använts och den betydelse dessa
formuleringar har inom internationell bankpraxis. Den avgörande punkten är dock
att vid de flertal diskussioner som fördes mellan Banken och Agencia angående
den närmare utformningen av garantin, klargjorde Agencia tydligt att det var ett
villkor från deras sida att garantin skulle utgöra en on demand-garanti. Tingsrätten
ansåg att Banken måste ha insett detta krav från Agencias sida, och därav ansågs
även följa att garantin utgjorde en on demand-garanti. Resonemanget är enligt min
mening välgrundat och belysande för de olika parternas varierande inflytande vid
utformandet av garantitexten.

Ifråga om den andra rättsfrågan huruvida det framställda anspråket omfattades av
garantin, ansåg tingsrätten att så var fallet. Motiveringen grundade sig
huvudsakligen på en tolkning av det underliggande avtalet mellan Agencia och
Corona, och närmare bestämt att begreppet ”Hire” däri även omfattade skador
och kostnader utöver hyra i strikt bemärkelse. Vidare beaktades att
bankgarantins maximisumma utgjorde hundra dagars hyra, och om garantin inte
skulle avse hyresförluster som har uppstått efter fartygets återtagande, framstår
denna summa som anmärkningsvärd. Vad tingsrätten menade i detta avseende
torde antagligen vara att eftersom betalningsanspråk enligt garantin måste
framställas senast inom trettio dagar efter återtagande, kan i fall av återtagande
aldrig mer än trettio dagars hyra ersättas under garantin, vilket onekligen skulle
vara märkligt med tanke på garantins konstruktion. Överhuvudtaget förefaller den
gjorda distinktionen mellan hyra och ersättning för utebliven hyra mycket märklig
med tanke att hela syftet med garantin var att skydda Agencia mot händelsen av
att Corona inte fullgör sina skyldigheter enligt basavtalet. 163

                                                
162 I rättsordningar där begreppet proprieborgen, d.v.s. ett primärt eller solidariskt
betalningsansvar för borgensmannen, är okänt används stundtals just begreppet ”as our
own debt” för att indikera ett självständigt betalningsansvar, se Bertrams a.a. s. 176. Denna
fråga uppmärksammades dock inte i målet, men det kan vara önskvärt att ha detta i åtanke
vid kontakter med vissa rättssystem, då risken för missförstånd annars torde vara
betydande.
163 För en mer ingående analys av bankens egendomliga distinktion, se Gorton, On demand-
garanti i svensk rätt – ett rättsfall, s. 533 f. I anslutning härtill kan rättsfallet NJA 1988 s. 512
diskuteras. Av tingsrättens domskäl framgår att Banken åberopade detta mål, vari HD slog
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Banken överklagade avgörandet till hovrätten, men vitsordade härvid att garantin
utgjorde en on demand-garanti. Med stöd i vitsordandet behandlade majoriteten
av domstolen följaktligen inte denna fråga. Ett hovrättsråd, som var skiljaktigt
avseende motiveringen men inte ifråga om domslutet, behandlade dock denna
fråga enligt en argumentationslinje som i sak inte skiljde sig från tingsrättens
motivering. Bankens rättsliga grund för sitt överklagande bestod således nu endast
i att efter Agencia återtagit fartyget upphörde enligt Bankens mening Coronas
skyldighet att betala hyra från den dagen; i stället trädde en skadeståndskyldighet,
som garantin inte omfattade.

Hovrätten konstaterade härvid att:

”I en on demand-garantis rättsliga karaktär ligger att den är ovillkorlig; den skall infrias
omedelbart och utan vidare utredning, så snart förmånstagaren kräver det. Förmånstagaren
har sålunda normalt rätt att kräva betalning ända upp till garantibeloppet, oavsett om det
faktiskt förekommit prestationsstörningar i förhållandet mellan bankens uppdragsgivare och
förmånstagaren.”

Därefter framhävde hovrätten den självständiga garantins oberoende i förhållande
till basavtalet och hur avtalsrelationen mellan uppdragsgivaren och förmånstagaren
utvecklar sig. Vidare konstaterades att beneficienten enligt garantin inte behövde
förete någon utredning eller presentera några dokument för att motivera sitt krav.
Slutligen uttalades att det i exceptionella fall av svikligt förfarande etc. var möjligt
att vägra betalning, men att något sådant fall inte förelåg i det aktuella målet.

Utifrån dessa allmänna överväganden om den självständiga garantins natur nådde
hovrätten slutsatsen att Banken, oberoende av sin inställning till det riktiga i
Agencias krav, var skyldig att erlägga betalning i enlighet med Agencias krav
under garantin. Hovrätten tar således inte ställning till frågan huruvida det begärda
beloppet utgör hyra eller skadestånd för utebliven hyra, då hovrätten anser att
detta ändå inte spelar någon roll, eftersom det inte är upp till Banken att avgöra
denna tolkningsfråga. Denna bedömning anser jag vara korrekt, då hela syftet
med en självständig garanti är ju att snabbast möjligt ge beneficienten tillgång till

                                                                                                                           
fast att en inhemsk hyresgaranti endast står som säkerhet för hyran i sig och inte för
skadestånd. Detta mål rör dock som Gorton uppmärksammar en accessorisk garanti och inte
en självständig. Utöver denna viktiga skillnad anser jag att det finns ytterligare särskiljande
omständigheter som leder till att målets slutsatser åtminstone inte automatiskt kan tillämpas
på det nu aktuella fallet. I NJA 1988 s. 512 ansåg HD att formuleringen ”rätta fullgörandet av
hyresgästens skyldighet att erlägga hyra enligt kontraktet” endast avsåg ansvar för själva
hyran, eftersom det på detta område fanns två olika garantier. Den aktuella garantin
utställdes enligt rådande branschpraxis endast för själva hyran (hyresgaranti), medan den
andra typen omfattade alla fordringar enligt hyreskontraktet (hyresavtalsgarantier). HD
menade att denna branschpraxis fungerade väl och ville därför inte utan starka skäl ingripa
för att för att få en ändring till stånd. Just förekomsten av denna branschpraxis och de däri
förekommande typerna av olika garantier förefaller således ha varit avgörande i detta fall,
och då motsvarande branschpraxis ej förefaller existera inom det nu aktuella målet, torde HD-
avgörandets slutsatser åtminstone inte automatiskt kunna överföras till förevarande mål.
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likvida medel från den tidpunkt då beneficienten själv anser att han har ett
berättigat krav. En helt annan sak är att uppdragsgivaren i ett senare skede kan
driva frågan vidare mot beneficienten enligt basavtalet och därvid regressa belopp
som beneficienten egentligen inte var berättigad till.164 Dessa avtalsnivåer måste
emellertid hållas åtskilda, och enbart det faktum att beloppet är tvistigt mellan
parterna innebär inte att kravet under garantin blir ogrundat. Garantin innebär ju
som visats i avsnitt 2.5 en omvänd riskallokering och syftar till att ge beneficienten
en rad fördelar i avvaktan på en final lösning av den aktuella tvisten. Om inte
själva garantitexten klart och tydligt stipulerar inskränkningar ifråga om under vilka
förutsättningar garantin kan göras gällande, skall banken utbetala det krävda
beloppet, och den i målet aktuella garantin innehöll inga sådana inskränkningar,
utan den i garantin valda betalningsmekanismen är en ”on simple demand”. Som
redan visats räcker det härvid med ett blankt krav, och visserligen måste kravet
hänföra sig till det underliggande avtalet, men det räcker att beneficienten påstår
att så är fallet, banken har i normalfallet varken rätt eller skyldighet att kräva
vidare utredning om detta.165

4.4.2 Högsta domstolen, mål nr. T 4247-98, dom meddelad
den 8 maj 2002

I ett relativt nyligen meddelat avgörande från Högsta domstolen aktualiserades i
viss utsträckning också frågan om tolkningen av on demand-garantier.166

Bakgrunden till den aktuella tvisten var i all korthet en försäljning av aktier i en
norsk företagskoncern från en norsk säljare till en svensk köpare. Som ett led i
finansieringen utfärdade en svensk bank till förmån för köparen två garantier till
säkerhet för en del av köpeskillingen. Enligt beneficientens uppfattning var
garantierna av on demand-karaktär, men då betalningskrav framfördes under
dem, vägrade banken betala under hänvisning till bl.a. att det inte rörde sig om on
demand-garantier och att den banktjänsteman som utfärdat garantierna saknade
behörighet att binda banken avseende desamma. Målet kom huvudsakligen att
handla om behörighetsfrågor, men jag kommer här endast att behandla de delar
som rör själva tolkningen av garantierna.167 De två garantierna om 32 respektive
18 milj. kr var mycket kortfattade och bestod av endast en mening med följande
lydelse:

”Mot bakgrund av att köpeavtal träffats om förvärv av aktier i IBIS A/S mellan Er såsom
säljare och DC Management AB såsom köpare, förbinder vi oss att tidigast 1998-09-22 på Er
första skriftliga anmodan erlägga SEK 32.000.000/ 18.000.000:-.”168

                                                
164 Mer om detta nedan i kap. 5.3.
165 Bertrams a.a. s. 225 f.
166 Mål nr. T 4247-98, dom meddelad den 8 maj 2002.
167 För en utförlig behandling av behörighetsfrågorna i målet, se Gorton, On demand-garanti
och fullmaktsfrågor.
168 Anmärkningsvärt är att garantierna helt och hållet saknar ett utgångsdatum eller
angivande av en viss händelse som medför att garantierna skall upphöra att gälla. Detta
medför en rad tämligen komplexa problem, och att inte stipulera när eller under vilka
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Tingsrätten berör överhuvudtaget inte hur dessa garantiåtaganden skall uppfattas,
utan frågan aktualiseras först i hovrättens domskäl. Hovrätten uttalar härvid
inledningsvis angående on demand-garantier i allmänhet att ”Karaktäristiskt för on
first demand-garantier är att de är icke-accessoriska, d.v.s. frikopplade från det
bakomliggande rättsförhållande som förbindelsen är avsedd att garantera.” Sedan
uttalas angående de i fallet ifrågavarande garantierna att:

”De i målet aktuella garantierna har såtillvida karaktär av on first demand-garantier som
banken på första skriftliga anfordran förbinder sig att erlägga vissa belopp. Av garantierna
kan emellertid utläsas att de utfärdats mot bakgrund av att köpeavtal om förvärv av aktier
träffats mellan vissa angivna parter. Att det var augustiavtalen som åsyftades, när
garantierna skrevs, råder det inte tvist om mellan parterna. Med hänsyn härtill finner
hovrätten att garantierna är knutna till augustiavtalen och att Nordbanken således är befriad
från sina åtaganden om augustiavtalen, som banken påstått, har upphört att gälla.”

Efter en utredning om de s.k. augustiavtalens status når hovrätten den avgörande
slutsatsen att:

”Mot bakgrund av det nu anförda finner hovrätten att Nordbanken visat att
novemberavtalen har ersatt augustiavtalen och att dessa således har upphört att gälla i
november 1998, d.v.s. innan Jan-Erik Moe krävde att Nordbanken skulle infria sina
åtaganden enligt garantierna. Med hänsyn härtill och då bankgarantierna, som enligt vad
hovrätten tidigare funnit, är accessoriska till augustiavtalen har också Nordbankens
förpliktelser enligt garantierna upphört att gälla.”

Hovrättens resonemang förefaller enligt min mening något märkligt och inte helt
lätt att följa. Som redan uppmärksammats i avsnitt 4.2 innehåller självständiga
garantier i regel en allmän hänvisning till det underliggande basavtalet, och en
sådan generell hänvisning förtar på intet sätt garantins självständighet, utan härför
krävs något mer. Jag har svårt att föreställa mig en mer allmän hänvisning än den i
de aktuella garantierna, och kan således inte se hur denna hänvisning skulle förta
åtagandets självständighet. Vilket kommer att visas nedan förefaller HD inte heller
dela hovrättens åsikt ifråga om hänvisningen. Följaktligen bör alltså åtagandet
rätteligen anses utgöra en självständig garanti, och ett sådant åtagande upphör
självklart inte med automatik bara p.g.a. att basavtalet gör det. Två helt andra
saker är att beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan eventuellt
betalningskraven vägras p.g.a. att de anses svikliga, eller så kan uppdragsgivaren
återkräva orättmätigt utbetalda belopp från beneficienten.169 Det är dock viktigt
att principiellt inse att just p.g.a. det självständiga åtagandets oberoende i
förhållande till basavtalet medför inte basavtalets upphörande per se även
garantins upphörande.170

Om garantin ändå mot all förmodan skulle anses accessorisk saknar jag vidare i
hovrättens dom ett resonemang angående novation, med tanke på att
                                                                                                                           
omständigheter garantin skall upphöra att gälla bör självklart undvikas så långt det är
möjligt. Se mer om dessa problem i Bertrams a.a. s. 82 ff. och 188 ff.
169 Se mer om detta nedan i kap. 5.
170 Bertrams a.a. s. 296.
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beneficienten hävdat att de s.k. novemberavtalen, som ersatte de s.k.
augustiavtalen, enbart var en koncernintern överlåtelse betingad av rent
redovisnings- och skattemässiga skäl samt att inga aktiebrev traderades mellan
parterna vid denna överlåtelse. Även vid accessoriska garantier torde nämligen
inte garantiansvaret bortfalla vid novation enbart p.g.a. att det formellt föreligger
en ny förbindelse, utan det avgörande torde härvid vara de materiella
förhållandena avseende huruvida det kan anses föreligga en ny fordran.171

Högsta domstolen förefaller som sagt inte dela hovrättens bedömning ifråga om
garantiernas karaktär och uttalar följande angående deras tolkning:

”Orden ”på Er första skriftliga anmodan” i förbindelserna skulle kunna tolkas så att de
hänförde sig till tidpunkten vid vilken förbindelserna förföll till betalning (jfr 5 §
skuldebrevslagen) eller till frågan om förbindelserna var primära (solidariska) eller subsidiära
i förhållande i förhållande till DC Managements betalningsförpliktelser. Förbindelserna kan
emellertid även tolkas på ett annat sätt. I kommersiella sammanhang har användningen av
uttrycken on demand och on first demand, särskilt i samband med garantier av olika slag, fått
den speciella innebörden att förbindelsen är självständig till det bakomliggande
rättsförhållandet. Utfärdaren (garanten) skall således i princip inte ha rätt att vägra betalning
med hänvisning till att den som är berättigad enligt garantin (beneficienten) saknar
motsvarande rätt till betalning hos gäldenären i det bakomliggande förhållandet. Det anförda
anses inom affärslivet gälla oavsett om förbindelsen – vilket är det vanliga - innehåller en
allmän hänvisning till det bakomliggande rättsförhållandet.”

Härefter gör HD ytterligare några allmänna uttalanden avseende on demand-
garantiers natur, och utan att uttryckligen ta ställning till innebörden av de i målet
aktuella garantiernas ordalydelse, gick HD sedan över till att behandla de i målet
avgörande behörighetsfrågorna. Enligt min mening torde dock ovan angivna citat
ge stöd för att HD delar den i avsnitt 4.3 redovisade uppfattningen att uttrycket
”on demand” som utgångspunkt medför ett självständigt och ovillkorligt
garantiåtagande. Denna uppfattning grundar sig i att jag anser det föga troligt att
HD, åtminstone inte utan tungt vägande skäl, skulle välja att frångå den tolkning
som HD själv anger är etablerad i kommersiella sammanhang. Förutsatt att detta
resonemang är hållbart, avvisas även tydligt hovrättens resonemang avseende hur
en allmänt hållen hänvisning till basavtalet inverkar på själva garantiåtagandets
beskaffenhet.

                                                
171 Walin a.a. s. 87 f.
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5 När kan betalning vägras?

5.1 Inledning

I detta kapitel skall behandlas i vilka fall betalning under en garanti kan vägras.
Självklart är garantiavtalet i likhet med alla andra avtal föremål för de allmänna
avtalsrättsliga ogiltighetsreglerna, och betalning kan då naturligtvis vägras om
själva garantiavtalets ingående är behäftat med någon ogiltighetsgrund. Det är
dock inte detta som skall behandlas i förevarande avsnitt, utan vad som skall
diskuteras är när betalning kan vägras under ett i vederbörlig ordning ingånget och
giltigt garantiavtal.172 Denna frågeställning utgör kanske den i praktiken viktigaste
frågeställningen rörande självständiga garantier och belyser enligt min mening även
den egentliga innebörden av den centrala principen om självständighet i
förhållande till det underliggande bastavtalet.

Frågeställningen är tämligen komplex och består av en mängd olika interagerande
problemområden. Inledningsvis kommer jag att behandla de grundläggande
villkoren för betalning och bankens regressrätt gentemot uppdragsgivaren vid
direkta garantier. Därefter skall den något mer komplicerade situationen vid
indirekta garantier kort beröras. Sedan avhandlas uppdragsgivarens bibehållna
regressrätt gentemot beneficienten. Härefter diskuteras den synnerligen svåra
frågan i vilken utsträckning ogrundade betalningskrav kan vägras, d.v.s. i vilken
mån självständighetsprincipen är föremål för inskränkningar. Vidare kommer att
utredas huruvida lagen (1927:56) om nedsättning av penningar hos myndighet
eventuellt kan användas för att lösa bankens problem vid påstått ogrundade
betalningskrav. Avslutningsvis kommer jag att behandla den praktiskt viktiga
frågan huruvida banken kan anses ha en skyldighet att upplysa uppdragsgivaren
om att betalningskrav har rests under garantin, innan banken verkställer
utbetalning av garantisumman.

5.2 Grundläggande villkor för betalning samt
bankens regressrätt mot uppdragsgivaren vid
direkta garantier

Den övervägande majoriteten av alla utställda bankgarantier tas aldrig i anspråk.
Det uppskattas internationellt sett att endast under ungefär tre till fem procent av

                                                
172 En närliggande och ännu mycket kontroversiell fråga är i vilken mån banken kan anses ha
en kvittningsrätt gentemot beneficienten avseende bankens egna fordringar mot
beneficienten. Denna fråga kommer dock inte att behandlas, då den enligt min mening
snarare handlar om i vilken form betalning kan verkställas än huruvida betalning
överhuvudtaget kan vägras. Se angående denna fråga Bertrams a.a. s. 246 ff.; Gorton,
Rembursrätt, s. 309 ff.
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alla utställda bankgarantier framställs det betalningskrav, varvid dock stora
variationer förekommer mellan olika typer av garantier och mellan olika
geografiska regioner.173 I de fall då banken verkställer betalning under garantin
har banken som regel, som behandlats i avsnitt 2.1, en avtalad regressrätt
gentemot uppdragsgivaren, och det torde i praktiken knappast bli aktuellt att
behöva grunda regressrätten på något annat än denna motförbindelse.174 Även
denna avtalade regressrätt förutsätter emellertid att banken noggrant har följt
uppdragsgivarens instruktioner och hållit sig inom uppdragets gränser. Banken
måste ha utfärdat den ifrågavarande garantin i enlighet med de av uppdragsgivaren
specificerade villkoren samt omsorgsfullt granskat huruvida det framställda
betalningskravet uppfyllde dessa villkor. Om inte dessa grundläggande
förpliktelser har uppfyllts är banken inte berättigad till ersättning från
uppdragsgivaren.175 Härutöver kan banken anses ha en allmän aktsamhetsplikt
gentemot sin uppdragsgivare, men det närmare innehållet häri och
konsekvenserna av en underlåtenhet att iaktta denna plikt torde vara svårt att
närmare fastställa i generella termer.176 För fullständighetens skull kan vidare
nämnas att utövandet av denna allmänna aktsamhetsplikt inte får påverka bankens
åtaganden gentemot beneficienten.177

Det är inte ovanligt att bankerna i motförbindelsen försöker uppnå en så
omfattande regressrätt som möjligt genom att använda sig av för dem synnerligen
fördelaktiga formuleringar, såsom t.ex. ”the customer hereby undertakes to repay
the amount which the bank in its sole discretion considered owing to the
beneficiary”.178 Vidare görs motförbindelserna ofta betalbara on demand. Det
anses dock att dessa typer av klausuler inte kan tolkas enligt sin ordalydelse, och
de skall således inte uppfattas så att banken har full regressrätt gentemot
uppdragsgivaren även om banken har brutit mot de fundamentala förpliktelserna
att följa uppdragsgivarens instruktioner och noggrant granska att garantins krav
för betalning är uppfyllda.179 En motsatt tolkning skulle ju omintetgöra de allra
mest grundläggande principerna för de aktuella rättsförhållandena. Om mot all
förmodan denna rimligare tolkning inte skulle accepteras på basis av t.ex. att det
inte kan anses vara frågan om tolkning då helt klara villkor skall uppfattas rakt
mot sin ordalydelse, torde för svensk rätts vidkommande problemet rimligen
kunna lösas genom att ifrågavarande klausuler blir föremål för jämkning enligt 36
§ lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhets-rättens
område (AvtL).

                                                
173 Bertrams a.a. s. 219.
174 Även om det mot all förmodan inte skulle finnas en uttryckligen avtalad regressrätt torde
det inte råda någon tvekan om att en regressrätt ändå föreligger. Härför kan ett flertal olika
rättsliga grunder anföras, se Bertrams a.a. s. 98 f.; Ingvarsson a.a. s 57 ff.; Walin a.a. s.    194
ff. Jfr. även HB 18:2 och 5 samt 27 -30 §§ KommL.
175 Bertrams a.a. s. 99; Gorton, Rembursrätt, s. 212 f.; Westphalen a.a. s. 174 f.
176 Bertrams a.a. s. 99.
177 Ibid.
178 Bertrams a.a. s. 100.
179 Westphalen a.a. s. 212 ff.; Zahn et al. a.a. s. 394 f.; Bertrams a.a. s. 101.
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Vad gäller principen om att banken strikt skall följa uppdragsgivarens
instruktioner anses denna princip av naturliga skäl begränsad till fall då de givna
instruktionerna är klara och tydliga.180 Om instruktionerna är oklara ligger det
givetvis även i bankens intresse att kontakta uppdragsgivaren och undanröja
oklarheter för att undvika framtida konflikter, men det är ytterst tveksamt
huruvida banken kan anses ha en rättslig plikt att uppmärksamma
uppdragsgivaren på oklara villkor. Det anses uteslutet att ålägga banken en allmän
rådgivningsplikt gentemot uppdragsgivaren om t.ex. riskerna som är förknippade
med självständiga garantier, allmänna råd om hur dessa risker kan mildras etc.181

Det förväntas att en part som vanligtvis är engagerad i internationella transaktioner
och utnyttjar en självständig garanti skall vara väl bekant med dess innebörd, och
om så inte är fallet förväntas denne söka kvalificerad juridisk rådgivning.182 Trots
denna avsaknad av en allmän rådgivningsplikt anser bl.a. Bertrams och
Westphalen att det dock i vissa speciella situationer kan anses åligga banken en
rådgivningsplikt, och framförallt rör dessa speciella situationer fall då
uppdragsgivarens instruktioner innehåller oklara betalningsvillkor.183 Det skall
emellertid röra sig om en betydande grad av oklarhet som utan vidare är
uppenbar för den genomsnittlige fackmannen.184

Som redan antytts utgörs bankens mest centrala förpliktelse av att granska att det
framställda betalningskravet motsvarar alla de stipulerade villkoren i garantin.
Denna skyldighet påverkar inte bara relationen mellan banken och
uppdragsgivaren, utan även relationen mellan banken och beneficienten.
Beneficienten är endast berättigad till betalning om garantins krav är uppfyllda,
och om så inte är fallet är banken i sin fulla rätt att neka betalning, vilket
uttryckligen framgår av bl.a. art. 19 URDG och art. 15 UNCITRAL-
konventionen. I förhållande till uppdragsgivaren är banken förpliktad att utföra
denna granskning, och om kraven inte är uppfyllda kan banken visserligen välja
att på egen risk betala ut garantisumman, men om föreskrifterna inte är uppfyllda
eller om granskningsplikten inte fullgjorts förlorar banken sin regressrätt mot
uppdragsgivaren, se art. 9 URDG och art. 16 och 17 UNCITRAL-konventionen.
Vidare bör i detta sammanhang uppmärksammas att även om dokumenten som
skall presenteras under en garanti är av betydligt mindre omfattning och av annan
art än de dokument som skall förevisas under en remburs, är den huvudsakliga
uppgiften densamma för banken i båda fallen. Följaktligen anses att de inom
rembursrätten välutvecklade granskningsprinciperna med vissa avvikelser äger
tillämpning även på självständiga garantier.185

                                                
180 Bertrams a.a. s. 105 f.; Westphalen a.a. s. 336; Zahn et al. a.a. s. 389 f.
181 Bertrams a.a. s. 111; Westphalen a.a. s. 337; Zahn et al. a.a. s. 392.
182 Ibid.
183 Bertrams a.a. s. 109 och 111; Westphalen a.a. s. 337 f. Jfr. dock Zahn et al. som tydligt
motsätter sig en sådan upplysningsplikt för banken, se Zahn et al. a.a. s. 392.
184 Bertrams a.a. s. 109; Westphalen a.a. s. 337 f.
185 Bertrams a.a. s. 112. Se även I.E. Contractors Ltd. v. Lloyd’s Bank [1990] 2 Lloyd’s Rep.
496.
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En essentiell del av principen om självständighet utgörs av att bankens
granskningsskyldighet är av dokumentär natur, och således endast baserar sig på
en undersökning av dokumentens yttre form. För att uttrycka detta förhållande
talas i engelsk rätt om ”formal compliance”. Denna grundläggande princip
kommer till uttryck såväl i URDG som UNCITRAL-konventionen186, men
uttrycks enligt min mening tydligast i art. 9 URDG som stipulerar att granskningen
syftar till att fastställa huruvida de överlämnade dokumenten ”appear on their
face [egen kurs.] to conform with the terms of the guarantee”.

Som redan tidigare behandlats innebär denna princip att om t.ex. garantin endast
kräver ett uttalande från beneficienten om att kontraktsbrott föreligger, har
banken i princip varken en rättighet eller skyldighet att utreda hållbarheten i detta
påstående eller kräva ytterligare bevis från beneficienten utöver vad som har
stipulerats i garantin.187 Banken skall således inte bli inblandad i eventuella tvister
rörande rättigheter och skyldigheter enligt det underliggande basavtalet.188

Vidare ingår i bankens granskningsskyldighet att tillse att överensstämmelsen med
garantins villkor är helt fullkomlig. Banken skall således strikt iaktta
garantivillkoren, och denna skyldighet betecknas i engelsk rätt som ”strict
compliance”.189 Syftet härmed är inte bara att skydda uppdragsgivaren, utan även
att underlätta bankens arbete genom att banken skall slippa göra skönsmässiga
bedömningar och bli indragen i tolkningsdispyter om huruvida villkoren verkligen
var uppfyllda eller ej.190 Principen om ”strict compliance” är dock inte helt
oinskränkt, utan det anses att vissa begränsade avvikelser härifrån måste medges i
undantagsfall, som t.ex. vid uppenbart obetydliga stavfel etc., för att undvika
fullkomligt absurda effekter.191

Såväl UNCITRAL-konventionen som URDG föreskriver att banken måste
fullgöra sin granskningsplikt med ”reasonable care” för att undgå ansvar gentemot
uppdragsgivaren.192 Med tanke på att granskningsskyldigheten är bankens mest
                                                
186 Se art. 16 UNCITRAL-konventionen.
187 Bertrams a.a. s. 114. Se även avsnitt 5.5 nedan angående ogrundade krav.
188 Ibid. Se även målen R.D. Harbottle (Mercantile) Ltd. v. National Westminster Bank Ltd.
[1977] 2 All E.R. 862 och Edward Owen Engineering Ltd. v Barclays Bank International
Ltd. [1978] Q.B. 159, vari detta förhållande starkt betonas av domstolarna. Se nedan i avsnitt
5.5.2 angående dessa mål.
189 Gorton, Rembursrätt, s. 252 f.; Bertrams a.a. s. 115, Westphalen a.a. s. 165.
190 Bertrams a.a. s. 115.
191 Gorton, Rembursrätt, s. 284 ff.; Bertrams a.a. s. 116 ff. Det är dock möjligt att principen om
”strict compliance” har fått en strängare tillämpning inom garantirätten än inom
rembursrätten, se härför Gorton, Garantiregler och rembursregler, s. 53; Debattista,
Charles, Performance bonds and letters of credit: a cracked mirror image, i festskrift till Jan
Ramberg, Stockholm 1996, s. 113 f. Se även I.E. Contractors Ltd. v. Lloyd’s Bank [1990] 2
Lloyd’s Rep. 496.
192 Art. 14 UNCITRAL-konventionen samt art. 9 URDG. Förevarande artikel i URDG skall
emellertid läsas ihop med artiklarna 11-14 som föreskriver relativt omfattande
ansvarsundantag för banken. Banken ansvarar bl.a. inte för form, fullständighet, äkthet eller
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centrala uppgift bör denna aktsamhetsstandard sannolikt tolkas relativt strängt
mot banken.193 Båda regelverken föreskriver vidare att granskningen måste
slutföras och beslut om betalning fattas inom ”skälig tid”.194 URDG saknar härvid
en bortre maximiperiod, men UNCITRAL-konventionen föreskriver likt UCP
500 en bortre tidsgräns om maximalt sju dagar.195 Vad som är skälig tid beror
naturligtvis på omständigheterna i det enskilda fallet och varierar även mellan olika
geografiska regioner, men i London anses i remburssammanhang den skäliga
tidsrymden sträcka sig upp till ungefär tre dagar.196 Då dokumenten vid garantier
vanligtvis är av betydligt mindre omfattning och av enklare karaktär än vid
remburser torde det inte vara orimligt att kräva en ännu kortare granskningsperiod
än vid remburser.197 Således är det ytterst snäva tidsramar det rör sig om.

Avslutningsvis vad gäller bankens regressrätt gentemot uppdragsgivaren förtjänar
rättsfallet NJA 1972 s. 1 att uppmärksammas, då fallet är belysande för själva
omfattningen av denna avtalade regressrätt. Målet rörde såväl garantirätt som
avtalstolkning, och den i målet aktuella frågan var huruvida banken enligt den i
fallet ifrågavarande motförbindelsen hade rätt till ersättning för alla uppkomna
kostnader, inklusive sådana som var högst osannolika och av väldigt speciell
natur. Bakgrunden till målet var att en svensk bank anlitades för att via en
amerikansk bank till förmån för en amerikansk medborgare ställa en garanti om
USD 25 000, som säkerhet för det rätta fullgörandet av ett vårdnadsavtal mellan
två äkta makar som ämnade skilja sig. En förutsättning härför var dock att själva
skilsmässoavtalet som innehöll den aktuella regleringen av vårdnaden skulle
undertecknas. Den amerikanska banken aviserade per telefon beneficienten om
garantin, men då skilsmässoavtalet inte kom att undertecknas instruerades banken
att inte utfärda garantin. Då banken inte utfärdade garantin väckte beneficienten
talan mot den svenska banken i U.S.A. med yrkande om skadestånd alternativt
utbetalande av garantin.

Den äkta mannen anförde som grund att den svenska banken skulle ha
konspirerat tillsammans med hans hustru i syfte att deras barn skulle kunna föras
ut ur U.S.A. utan att behörig säkerhet enligt det tilltänkta avtalet hade ställts.
Beneficienten förlorade visserligen målet, men för den svenska banken uppstod
det betydande rättegångskostnader och ränteförluster till följd av att bankens
egendom i U.S.A. blivit föremål för säkerhetsåtgärder i samband med
rättegångarna. Dessa kostnader uppgick sammanlagt nästintill till själva

                                                                                                                           
förfalskning av presenterade dokument, dröjsmål vid sändande av meddelanden, force
majeure etc. Dessa ansvarsundantag kan dock enligt art. 15 endast åberopas under
förutsättning att banken handlat i god tro och med skälig omsorg vid utförandet av sina
åligganden.
193 Gorton, Garantiregler och rembursregler, s. 52.
194 Art. 16 (2) UNCITRAL-konventionen samt art. 10 URDG.
195 Art. 16 (2) UNCITRAL-konventionen och art. 13 (b) UCP 500.
196 Gorton, Rembursrätt, s. 280 ff.
197 Gorton, Garantiregler och rembursregler, s. 52.
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garantibeloppet och enligt amerikansk rätt var det inte möjligt för banken att
erhålla ersättning härför från beneficienten.

Följaktligen uppkom frågan vem som slutligen skulle bära risken för dessa
osannolika kostnader. Var det uppdragsgivaren, som möjligen skulle kunna anses
ha bättre överblick över situationen, eller banken, som hade bättre kunskap om
själva garantiinstrumentet? Banken grundade sitt regresskrav på motförbindelsen
som klart och tydligt slog fast att uppdragsgivaren skulle till banken betala vad
banken visade sig ha utgivit på grund av sin förbindelse jämte ränta ävensom
provision och ersättning för uppkomna kostnader. Själva rättsfrågan i målet blev
således vad uttrycket ”uppkomna kostnader” kunde anses omfatta.

Underrätterna ansåg härvid att uttrycket endast kunde anses omfatta kostnader
som normalt sett förekommer vid ifrågavarande uppdrag, och att det följaktligen
inte kunde anses omfatta så speciella kostnader som det rörde sig om i målet. I
Högsta domstolen inhämtades ett yttrande från Svenska bankföreningen, vari det
bl.a. framhävdes att det i internationella garantiers natur alltid föreligger ett
betydande riskmoment och att det är omöjligt för bankerna att på förhand
utforma motförbindelser som skall uttryckligen täcka in alla olika möjliga
scenarion, men att detta är avsikten med de generella avfattningarna. Vidare
framhävdes att garantikostnaderna endast kan hållas på en skälig nivå genom att
bankens avgifter baseras på kostnaderna i normalfallet, och att extraordinära
kostnader måste debiteras särskilt och att de således inte skall ingå i underlaget
för beräkningen av garantiavgiften och därmed slås ut på alla garantikunder.

HD följde detta yttrande i mångt och mycket och konstaterade inledningsvis att
institutet bankgaranti fyller en viktig funktion i det ekonomiska livet, men för att
systemet skall fungera väl – till en relativt låg avgift för uppdragsgivarna – är det
nödvändigt att banken kan utgå från att uppdragsgivaren är skyldig att hålla
banken helt skadeslös för de kostnader som uppstått i samband med uppdraget.
Därefter konstaterade HD att det inte ens hade gjorts gällande att banken på
något sätt genom sitt eget agerande hade varit vållande till kostnaderna. Utifrån
dessa överväganden menade HD att varken motförbindelsens lydelse, dess syfte
eller andra omständigheter på något sätt kunde ge stöd för tolkningen att
förbindelsens kostnadsansvar endast skulle vara begränsat till normala eller
sedvanliga kostnader. HD går emellertid vidare i sin argumentation och
konstaterar att varken banken eller uppdragsgivaren vid avtalets ingående hade
kunnat förutse de aktuella kostnaderna, men att vid ställande av en internationell
garanti följer det en risk för kostnader av en mycket speciell natur och att dessa
kostnader som utgångspunkt skall bäras av beställaren av garantin. HD tillade
dock att det skulle kunna tänkas att det finns kostnader som är av så säregen typ
eller har så avlägset samband med garantin att de inte kan anses omfattas av
uppdragsgivarens kostnadsansvar, men att så inte kunde anses vara fallet med de
i målet aktuella kostnaderna.
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Som synes ger HD:s motivering uttryck för ett tydligt funktionsinriktat och
rättsekonomiskt resonemang, som enligt min mening är välgrundat och rimligt.
Rent konkret ger målet även stöd för en mycket omfattande - nästintill oinskränkt
- regressrätt för banken, så länge banken själv inte är vållande till kostnaderna.
Undantagen från denna huvudregel utgörs av de av HD icke närmare preciserade
kostnaderna som är av så pass säregen typ eller har ett så avlägset samband med
garantin att uppdragsgivaren inte skall behöva bära risken för dem. Detta torde
rimligtvis endast bli aktuellt i synnerligen exceptionella fall.

Som redan nämnts ovan i avsnitt 4.2 framgår inte av målet huruvida den aktuella
motförbindelsen hade utfärdats för en självständig eller accessorisk garanti.
Utifrån HD:s motivering förefaller detta emellertid spela mindre roll, om ens någon
roll överhuvudtaget. Möjligtvis skulle eventuellt kunna antas att regressrätten är än
mer omfattande vid självständiga garantier, då dessa tveklöst innefattar ett större
risktagande.

5.3 Uppdragsgivarens bibehållna regressrätt
gentemot beneficienten

Kvintessensen av den självständiga garantins riskallokering kan sammanfattas i
devisen ”pay first, argue later” eller ”erst zahlen, dann prozessieren!”. Själva
utbetalningen under garantin utgör inte en final uppgörelse om garantisumman
mellan parterna, utan är endast en provisorisk uppgörelse i avvaktan på en slutlig
lösning mellan parterna i enlighet med det underliggande basavtalet.198 Om
uppdragsgivaren anser att kravet är oberättigat är han i sin fulla rätt att kräva
tillbaka beloppet enligt basavtalet. Syftet med garantin är att uppnå en helt
omvänd riskfördelning, genom att i avvaktan på den slutliga lösningen ge
beneficienten istället för uppdragsgivaren fördelen av att vara i besittning av de
omtvistade likvida medlen. Vidare innebär denna omvända riskfördelning även en
omvänd rollfördelning, såtillvida att det är uppdragsgivaren som måste vidta
rättsliga åtgärder för att driva igenom sin rätt istället för vice versa, samt att det i
garantins natur ligger att det är uppdragsgivaren som har bevisbördan för att
kravet var oberättigat.199 Som redan nämnts i avsnitt 2.5 är dock genomdrivandet
av denna regressrätt enligt basavtalet i många fall förknippat med så många
svårigheter att den inte framgångsrikt kan utnyttjas av uppdragsgivaren, men
existensen av denna regressrätt utgör, enligt min mening, ett av garantins
fundament och är oerhört viktig för förståelsen av instrumentet.

Principerna för denna regressrätt uttrycks med all önskvärd tydlighet i det
engelska rättsfallet Cargill International S.A. Antigua Geneva Branch and
Another v. Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation.200 Målet rörde

                                                
198 Bertrams a.a. s. 59; Westphalen a.a. s. 217.
199 Bertrams a.a. s. 62.
200 [1996] 2 Lloyd’s Rep. 524.
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en köprättslig tvist angående en leverans av socker, och uppdragsgivaren ansåg
att beneficienten inte var berättigad till det belopp som denne erhållit enligt den i
målet aktuella garantin. Domstolen sammanfattade pedagogiskt målets rättsfrågor
och det aktuella rättsläget enligt följande:

”In my view the answers to the questions which I have been asked to determine are as
follows:

(1) Whether the defendant was entitled to make a call for the full amount of the
performance bond, if the breach or breaches of contract (a) caused no loss to the defendant;
(b) caused some loss to the defendant which was less than the amount of the performance
bond; (c) caused some loss to the defendant which was equal to or greater than the amount
of the performance bond.
Yes, in all cases.

(2) Whether, in the event of the defendants having obtained payment under the
performance bond as a result of any such call as it was entitled to make, the defendant was
entitled to retain: (a) all of the moneys received by it; (b) only such amounts as was equal to
the amount of the loss suffered by it; or (c) some other, and if so, what amount.
The answer is b.”

Om en domstol slutligen kommer fram till att ett relevant kontraktsbrott inte
föreligger från uppdragsgivarens sida, är uppdragsgivaren utöver återbetalning av
garantibeloppet berättigad till ränta på detta belopp från utbetalningsdagen. Det
anses däremot inte att skadestånd skall utgå utöver denna återbetalning med
ränta.201 Det faktum att en domstol når slutsatsen att beneficienten inte var
berättigad till beloppet eller kanske endast till en del av det, behöver inte
nödvändigtvis implicera att beneficientens krav under garantin var svikligt eller
ogrundat. Rätten till omedelbar kompensation från det ögonblick beneficienten
själv anser att uppdragsgivaren inte uppfyller basavtalet - trots att detta
fortfarande är tvistigt mellan parterna – är precis vad den självständiga garantin
syftar till att uppnå.202

För fullständighetens skull skall tilläggas att den nu behandlade regressrätten
förutsätter att banken betalade ut garantisumman under sådana omständigheter att
den är berättigad till ersättning från uppdragsgivaren. Om så inte är fallet torde
istället utbetalande bank vara berättigad till att söka få det felaktigt utbetalda
beloppet åter från beneficienten.203 Vidare kan nämnas att det i tysk doktrin har
förts en diskussion kring vem som skall vara berättigad till att regressa gentemot
beneficienten, då banken är berättigad till ersättning från uppdragsgivaren, men
uppdragsgivaren försätts i konkurs innan banken erhåller ersättning från
densamma.204 I dansk rätt har frågan avgjorts så att regressrätten fortfarande
tillkommer uppdragsgivarens konkursbo205, vilket enligt min mening torde vara
helt riktigt då banken vid accepterandet av garantiuppdraget medvetet har påtagit
sig en kreditrisk gentemot uppdragsgivaren, och det är således upp till banken att

                                                
201 Bertrams a.a. s. 62.
202 Ibid.
203 Godsk Pedersen a.a. s. 72 f.
204 Zahn et al. a.a. s. 420 ff.; Westphalen a.a. s. 214 ff.
205 Se målet U 1983.566 som behandlas i Godsk Pedersen a.a. s. 32 och 73.
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skydda sig mot denna risk. Jag ser ingen anledning att principiellt förändra
rättsläget enkom av den anledning att denna kreditrisk faktiskt har
materialiserats.206

5.4 Ytterligare frågeställningar vid indirekta
garantier

5.4.1 Inledning

Situationen vid indirekta garantier är i mångt och mycket lik den vid direkta
garantier, men uppvisar några frågeställningar och problem som inte har någon
motsvarighet vid direkta garantier. Inledningsvis kan konstateras att
rättsförhållandet mellan uppdragsgivaren och hans bank styrs av i princip samma
regler, oavsett om det rör sig om en direkt eller indirekt garanti.207 Vidare
klassificeras även relationen mellan instruerande och garanterande bank som ett
uppdragsförhållande, och den garanterande banken har även samma
grundläggande förpliktelser avseende villkoren för utbetalning som banken vid en
direkt garanti har.208 Grundtanken är att den utfärdande bankens regressrätt
gentemot den instruerande banken vilar på förutsättningen att dessa förpliktelser
uppfylls. Denna regressrätt behöver inte ens särskilt avtalas för att vara gällande,
då den implicit följer av uppdragets natur.209 Vidare utfärdar den instruerande
banken sin motgaranti i eget namn, men för uppdragsgivarens räkning.210 Härav
följer i princip att om den instruerande banken är bunden att betala den
utfärdande banken i enlighet med motgarantin, är den instruerande banken
berättigad till ersättning från uppdragsgivaren.211 Detta enkla grundscenario vid en
indirekt garanti kompliceras dock betydligt av i vilken mån den instruerande
bankens motgaranti skall anses utgöra en självständig förpliktelse.

5.4.2 Motgarantins självständighet i förhållande till
primärgarantin

Avseende motgarantins självständiga natur kan inledningsvis konstateras att det
inte råder någon som helst tvekan om att motgarantin skall anses vara självständig
i förhållande till det underliggande avtalet mellan beneficienten och
uppdragsgivaren. Detta följer direkt av den instruerande bankens uppdrag att
utfärda en självständig garanti, och den utfärdande banken kan således i
normalfallet inte med giltig verkan framföra invändningar hänförliga till
                                                
206 Vidare kan i detta sammanhang för svensk rätts del erinras om 2:13 BankrörelseL, som
föreskriver att banken i normalfallet vid all kreditgivning skall betinga sig fullgod säkerhet.
207 Bertrams a.a s. 97.
208 Bertrams a.a. s. 132 ff.
209 Ibid.; Godsk Pedersen a.a. s. 115 f.
210 Art. 14 URDG.
211 Bertrams a.a. s. 135.
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basavtalet.212 Det är dock inte denna fråga som vållar problem ifråga om
motgarantier, utan det avgörande problemet avseende motgarantins juridiska
natur är huruvida den utfärdande bankens regressrätt gentemot den instruerande
banken uteslutande skall definieras utifrån motgarantins egna villkor, eller om den
även skall definieras utifrån den utfärdande bankens primärgaranti och framförallt
utifrån den utfärdande bankens rätta fullgörande av sina plikter under sitt uppdrag.
Själva motgarantierna ger oftast föga ledning i detta avseende, då de vanligtvis är
extremt kortfattade. Det är inte ovanligt att motgarantierna inte anger mer än
”please issue for our account” eller ”issue under our full responsibility”.213 Det
förekommer dock mer utförliga formuleringar där motgarantierna görs så
abstrakta som möjligt genom att föreskriva att de är ovillkorliga och betalbara vid
första anfordran utan att det är nödvändigt för garantibanken att förevisa några
bevis etc.214

Fransk rättspraxis och tysk doktrin har uttryckt åsikten att motgarantin är ett
självständigt åtagande, som är oberoende av primärgarantin och skall fungera
precis som en vanlig självständig garanti.215 Holländsk, belgisk och engelsk
rättspraxis förefaller däremot ännu inte ha tagit ställning i frågan.216 Såväl
UNCITRAL-konventionen som URDG uttrycker klart ställningstagandet att
motgarantin inte bara skall vara oberoende av basavtalet mellan uppdragsgivaren
och beneficienten, utan även av primärgarantin.217 I ljuset av detta förefaller
Bertrams – om än motvilligt - acceptera ståndpunkten att motgarantin skall anses
vara oberoende av primärgarantin.218 Dragit till sin spets innebär detta
ställningstagande att betalning under motgarantin i princip skulle kunna krävas
oberoende av om den utfärdande banken har fullföljt sina skyldigheter. Bertrams
menar – enligt min mening helt riktigt- att då denna konsekvens är fullkomligt
orimlig, måste ifrågavarande självständighet vara föremål för vissa
inskränkningar.219

Tysk doktrin menar att motgarantin medför att det rättsliga förhållandet mellan
instruerande och utfärdande bank delas upp i två olika relationer, ett som styrs av
de vanliga uppdragsreglerna och ett som styrs av reglerna om självständiga
garantier. Båda relationerna, som skapar olika rättigheter och skyldigheter,
fungerar oberoende av varandra, och den garanterande banken kan således

                                                
212 Bertrams a.a. s. 141. Se mer om inskränkningarna i abstraktionsprincipen nedan i avsnitt
5.5.
213 Bertrams a.a. s. 135 och 153 f.
214 Ibid.
215 Se Bertrams med hänvisningar till fransk praxis, a.a. s. 138 ff. För tysk rätt se Westphalen
a.a. s. 234 ff. och 350 ff.; Zahn et al. s. 382 ff., 405 ff. samt 412 f.
216 Bertrams a.a. s. 137.
217 UNCITRAL-konventionen art. 6 (a) och (c) läst i kombination med art. 3 (a); URDG art. 2
(c).
218 Bertrams a.a. s. 127, 137 f., 141 ff. samt 150. Jfr. dock Godsk Pedersen som helt utan
motivering anser att motgarantin är fullkomligt beroende av primärgarantin, se Godsk
Pedersen a.a. s. 116.
219 Bertrams a.a. s. 127, 137 f., 141 ff. samt 150.
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grunda sin regressrätt dels på uppdragsreglerna, dels på garantireglerna.220 Denna
uppdelning förefaller minst sagt komplicerad och torde medföra en rad
tillämpningssvårigheter. Bertrams kritiserar också följaktligen denna uppdelning,
och menar att det är missvisande att dela upp rättsförhållandet mellan instruerande
och utfärdande bank i två separata relationer.221 Att hävda att instruktionerna,
som vanligtvis innefattas i ett och samma dokument, rörande en och samma
transaktion - utfärdandet av primärgarantin - skulle syfta till att skapa två olika av
varandra oberoende rättsliga relationer förefaller enligt hans mening märkligt.
Snarare bör själva motgarantin anses kvalificera och utveckla de rättigheter och
skyldigheter som existerar under uppdragsavtalet.222 För egen del kan jag inte
annat än ansluta mig till Bertrams ståndpunkt, då denna förefaller vara en
naturligare och mer praktiskt hanterbar lösning.

Vidare torde det inte vara helt klart vad som egentligen menas med att
motgarantin skall fungera precis som en vanlig självständig garanti. Anledningen
härtill är att den vanliga garantin som bekant skall erbjuda säkerhet för en tredje
parts prestation, garanten säkerställer gentemot beneficienten uppdragsgivarens
prestation. Motgarantin däremot säkerställer inte en tredje parts prestation, utan
syftar endast till att säkerställa den utfärdande bankens regressrätt, vilken redan
existerar under uppdragsavtalet. Den instruerande banken garanterar såtillvida
enbart sin egen prestation.223 Således förefaller det enligt min mening eventuellt
något underligt att juridiskt helt jämställa de två företeelserna.

Motgarantins syfte är att stärka den utfärdande bankens ställning i jämförelse med
vad som gäller enligt de sedvanliga uppdragsreglerna. Vad gäller självständigheten
konstaterades redan inledningsvis att motgarantin är oberoende av basavtalet
mellan beneficienten och uppdragsgivaren, och det torde inte heller vara
kontroversiellt att anse att motgarantin skall vara oberoende av förhållandet
mellan uppdragsgivaren och den instruerande banken.224 Även i förhållande till
primärgarantin torde i ljuset av ovan redovisade omständigheter självständighet
principiellt råda, och är motgarantins formella betalningsvillkor uppfyllda skall
således den instruerande banken i princip betala.225

Denna självständighet torde dock inte vara absolut och oinskränkt, utan torde
vara föremål för vissa inskränkningar. Bertrams menar att den instruerande
banken har rätt att vägra betalning om det finns klara bevis som styrker att den
utfärdande banken inte har följt klara instruktioner eller inte har fullgjort sin
granskningsskyldighet avseende primärgarantin.226 Som kommer att behandlas
mer ingående i nästa avsnitt är det emellertid uppdragsgivaren, och inte den
                                                
220 Westphalen a.a. s. 237 ff. och 343 f.; Zahn et al. a.a. s. 382 ff.
221 Bertrams a.a. s. 142.
222 Ibid.
223 Dohm a.a. s. 128.; Bertrams a.a. s. 141.
224 Bertrams a.a. s. 140
225 Bertrams a.a. s. 143.
226 Ibid.



54

instruerande banken som skall förebringa bevisningen härom.227 Dessa
begränsningar påminner i mångt och mycket om de inskränkningar i
abstraktionsprincipen som basavtalet kan ge upphov till, och som kommer att
behandlas nedan i avsnitt 5.5. Faktum är att Westphalen förefaller vilja tillämpa
dessa undantag för att lösa förevarande problem.228 Bertrams däremot anser att
det inte är lämpligt att sammanblanda situationerna, då han anser att i de fall då
den utfärdande banken har brutit mot sina åligganden och betalning under
motgarantin bör vägras med hänvisning till de nu redovisade undantagen, är
normalt sett inte kriterierna för inskränkningar i abstraktionsprincipen ifråga om
vanliga garantier uppfyllda.229 Vidare torde enligt min mening ytterligare skäl för
att skilja mellan de två situationerna utgöras av det faktum att den vanliga garantin
och motgarantins grundläggande natur inte är densamma, såtillvida att den ena är
en garanti för en tredje parts prestation medan den andra endast är en
förstärkning av ett redan befintligt åtagande mellan blott två parter. Följaktligen
kommer även invändningarna i de olika fallen som utgångspunkt att hänföra sig till
olika partsrelationer.

I principen om motgarantins självständighet ligger att undantagen härifrån skall
tolkas snävt, och att det verkligen måste vara styrkt att den utfärdande banken
har brustit i sina åligganden. Om endast anklagelser eller otillräckliga bevis
förebringas skall utbetalning under motgarantin ske.230 Detta följer av att
motgarantin skall anses vara självständig och i huvudsak erbjuda samma
riskallokering som en självständig garanti, med bl.a. likviditetsfunktionen. Den
utfärdande banken skall således omedelbart erhålla betalning utan att behöva
bevisa att den faktiskt är materiellt berättigad till den.231

Om det senare visar sig att den utfärdande banken de facto inte var berättigad till
att framställa krav under motgarantin, menar Bertrams att problemet löses genom
att tillämpa principen om ”pay first, argue later”. Bertrams konstaterar synnerligen
kortfattat att efter en felaktig utbetalning under motgarantin får den instruerande
banken, eller snarare uppdragsgivaren, söka återfå det felaktigt utbetalda
beloppet.232 Resonemanget är inte direkt uttömmande och en rad frågetecken
torde kvarstå. Vad händer egentligen med den instruerande bankens regressrätt
mot uppdragsgivaren? Rimligtvis torde inte den instruerande banken förlora sin
regressätt gentemot uppdragsgivaren, då utbetalning skedde under sådana
omständigheter att undantagen från motgarantins självständighet inte kunde
tillämpas. Detta torde följa av att den instruerande banken har fullgjort sina
skyldigheter och bör då naturligtvis vara berättigad till ersättning, då motgarantin
utfärdas ju för uppdragsgivarens räkning och kostnaden skall då i slutändan

                                                
227 Bertrams a.a. s. 143.
228 Westphalen a.a. s. 250 f.
229 Bertrams a.a. s. 143.
230 Bertrams a.a. s. 142.
231 Ibid.
232 Bertrams a.a. s. 143.
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allokeras till uppdragsgivaren och inte till banken. Det torde enligt min mening i
princip vara otänkbart att hävda motsatsen, d.v.s. att den instruerande banken
skulle förlora sin regressrätt gentemot uppdragsgivaren i situationer då den
instruerande banken inte rätteligen kan vägra betalning under motgarantin. Ett
sådant resultat skulle underminera hela företeelsen med bankgarantier, då banken
skall som bekant endast ta en kreditrisk och inte agera som försäkringsgivare.
Således torde det enligt min mening stå utom allt rimligt tvivel att den instruerande
banken behåller sin regressrätt gentemot uppdragsgivaren i en dylik situation.

Om den instruerande banken, som nu visats, har hållits skadeslös genom sin
regressrätt gentemot uppdragsgivaren, hur kan då en regresstalan mot den
utfärdande banken väckas av den instruerande banken? Vilken skada är det som
skall ersättas? Således bör det endast vara uppdragsgivaren som kan väcka en
regresstalan, då det endast är denne som har lidit en skada. Som bekant har
emellertid uppdragsgivaren ingen avtalsrelation med den utfärdande banken.233

Konsekvensen härav blir enligt svensk rätt att utsikterna till framgång för en sådan
talan är i princip obefintliga, med tanke på att 2 kap. 4 § skadeståndslagen
(1972:207) stipulerar att rena förmögenhetsskador endast är ersättningsgilla om
de vållats genom brott234, och i normalfallet torde den utfärdande banken
rimligtvis inte göra sig skyldig till något brott.235

Följaktligen återstår det endast för uppdragsgivaren att söka beloppet åter från
beneficienten, vilket dock förutsätter att dennes krav var ogrundat, och som redan
behandlats är denna regressrätt stundtals förenad med så många svårigheter att
den i praktiken är av föga värde. Vidare framstår det, enligt min mening, utifrån
rena billighetsöverväganden som mindre lämpligt att den utfärdande banken inte
kan hållas ansvarig om det sedermera styrks att den har brustit i sina åligganden.
Således torde det åtminstone enligt svensk rätt finnas goda grunder för att de lege
ferenda ifrågasätta huruvida motgarantin verkligen bör anses vara oberoende av
primärgarantin. Härvid kan, enligt min mening, även ifrågasättas huruvida den
utfärdande banken egentligen har något legitimt intresse av att motgarantin skall
vara oberoende av primärgarantin. Så länge motgarantin är oberoende av både
basavtalet och relationen mellan uppdragsgivaren och den instruerande banken,
torde den utfärdande banken inte ha några beaktansvärda invändningar emot att

                                                
233 Se ovan avsnitt 2.1. I rembursmålet NJA 1948 s. 127, som bl.a. behandlar den vid
remburser liknande situationen mellan köparen och korrespondentbanken, understryks
denna avsaknad av en avtalsrelation. Se för en kommentar till fallet Gorton, Rembursrätt, s.
238 ff.
234 Visserligen finns i vissa fall möjlighet till vidgat ansvar avseende skadegrundande
handlingar som inte utgör brott, men inget av dessa specialfall torde aktualiseras i
föreliggande fall. Se vidare Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, femte upplagan, Stockholm 1996,
s. 67 ff. (härefter Hellner, Skadeståndsrätt). Eventuellt skulle det kunna vara möjligt att
anföra ett konstruerat kontraktsansvar som en skadeståndsgrund, men detta torde vara
synnerligen svårt inte minst med tanke på den rättsosäkerhet som råder inom detta område.
Se härför Hellner, Skadeståndsrätt, s. 76 ff.
235 Det som torde ligga närmast till hands och som eventuellt skulle kunna diskuteras, är om
rekvisiten för oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § Brottsbalken är uppfyllda.
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motgarantin är beroende av primärgarantin så länge den utfärdande banken utför
sina åtaganden med skälig omsorg. Att garantibanken vill befria sig från sitt
åläggande att utföra sitt uppdrag med skälig omsorg är knappast ett beaktansvärt
intresse. Det egentliga problemet består i, som visats, att principen om ”pay first,
argue later” inte kan genomföras enligt svensk rätt på grund av begränsningarna i
vår skadeståndsrätt avseende utomobligatoriska rena förmögenhetsskador. Detta
innebär i förlängningen att om uppdragsgivaren inte omedelbart, utan först senare,
kan styrka att den utfärdande banken brustit i sina åligganden undgår den
utfärdande banken helt ansvar för sin försumlighet.

5.4.3 Instruerande banks avsaknad av allmän
utredningsskyldighet avseende primärgarantin

Med tanke på de nyss nämnda undantagen från principen om motgarantins
självständighet är det av största intresse att utröna huruvida den instruerande
banken har en allmän skyldighet att utreda om den utfärdande banken har uppfyllt
sina förpliktelser avseende primärgarantin, eller om den instruerande banken på
något annat sätt är skyldig att bistå uppdragsgivaren med hjälp i detta avseende.
Anledningen till att detta är av så stor praktisk betydelse är att då
uppdragsgivaren saknar en kontraktsrelation med den utfärdande banken, är det i
praktiken synnerligen svårt för uppdragsgivaren att själv kontakta den utfärdande
banken och erhålla nödvändigt utredning från denna.236

Tysk doktrin avvisar bestämt att den instruerande banken skulle ha någon allmän
skyldighet att utreda huruvida den utfärdande banken fullgjort sin
granskningsskyldighet avseende primärgarantin. Det talas i detta sammanhang om
”Tatbestandswirkung”, varmed avses att granskningen av primärgarantin
uteslutande ankommer på den garanterande banken, och att den instruerande
banken är bunden av garantibankens bedömning i detta avseende.237 Även
Bertrams delar åsikten att den instruerande banken inte har någon generell
utredningsplikt i detta avseende, och menar att denna uppfattning har uttryckligt
stöd i europeisk rättspraxis.238

Det främsta argumentet för detta ställningstagande är att eftersom motgarantin
skall vara oberoende av primärgarantin, behöver den garanterande banken inte
visa att den fullgjort sina granskningsskyldigheter avseende primärgarantin då den
kräver ersättning under motgarantin, utan behöver endast framställa sitt
betalningskrav i enlighet med de villkor – om ens några – som är stipulerade i
motgarantin. Härav följer att den instruerande banken inte heller i princip är
intresserad av uppfyllelsen av primärgarantins villkor, utan att dess skyldighet i

                                                
236 Bertrams a.a. s. 150.
237 Westphalen a.a. s. 244 f.; Zahn et al. s. 412.
238 Se Bertrams a.a. s. 150 med hänvisningar till fransk och holländsk rättspraxis där frågan
har aktualiserats.
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princip är begränsad till att kontrollera att det framförda kravet motsvarar
motgarantins villkor.239

Ytterligare grund för denna avsaknad av en generell utredningsskyldighet är att
enligt art. 14 URDG anlitas den utfärdande banken - av den instruerande banken
- för uppdragsgivarens räkning och på dennes risk. Den utfärdande bankens
underlåtenhet att utföra sina åligganden är således en risk som skall bäras av
uppdragsgivaren, och inte av den instruerande banken.240 Härav anses även följa
att det är uppdragsgivaren, och inte den instruerande banken, som skall
förebringa den bevisning som är nödvändig för att aktualisera ett undantag från
motgarantins självständighet.241 I en process förutsätter detta dock självklart att
uppdragsgivaren är part i målet, vilket inte nödvändigtvis alltid behöver vara fallet.
Tänkas kan att den instruerande banken i vissa fall på eget initiativ vill stoppa en
utbetalning, t.ex. då banken av någon anledning inte har betingat sig en fullgod
säkerhet från uppdragsgivaren och uppdragsgivaren har blivit insolvent. I sådana
fall torde, enligt min mening, rimligtvis den instruerande banken bära bevisbördan
gentemot den utfärdande banken, då den omvända ordningen i alltför stor
utsträckning skulle inkräkta på motgarantins självständighet.

Vad gäller internationell bankpraxis förefaller det inte finnas något helt enhetligt
mönster vad gäller förfrågningar avseende dokumentationen av uppfyllelsen av
primärgarantins villkor. Oftast skickar den utfärdande banken inte en kopia av
beneficientens krav då krav framställs under motgarantin, och den instruerande
banken frågar inte heller därefter.242 Vad gäller förfrågningar från uppdragsgivaren
förefaller den instruerande banken hantera även dessa olika från fall till fall, men
vid verkligt allvarligt menade förfrågningar förefaller den instruerande banken
oftast vidta åtminstone vissa efterforskningar hos den utfärdande banken. Om den
utfärdande banken insisterar på att den fullgjort sina skyldigheter, men utan att
översända några dokument, förefaller det som att den instruerande banken i regel
inte framhärdar med sina krav på att få se dokumentation, utan betalar istället
under motgarantin.243 Godsk Pedersen menar dock att åtminstone enligt dank rätt
är den instruerande banken vid uttrycklig förfrågan härom berättigad att få se
relevant dokumentation.244 Då det i praktiken inte torde vara särskilt betungande
för den utfärdande banken att skicka över kopior på beneficientens krav, torde
det inte råda några större svårigheter att acceptera detta ställningstagande även
för svensk rätts del. Denna rättighet förefaller dock stå i ett visst
motsatsförhållande till principen att motgarantin skall betraktas som självständig i

                                                
239 Ibid.
240 Som redan har nämnts är dock den aktuella friskrivningen enligt art. 15 endast giltig i den
mån den instruerande banken har handlat i god tro och med skälig omsorg. Den i artikel 14
omnämnda riskfördelningen kan således endast anses gälla så länge inte ett culpa in
eligendo-resonemang eller motsvarande kan föras, egen anm.
241 Bertrams a.a. s.143 och 150.
242 Bertrams a.a. s. 151; Godsk Pedersen a.a. s. 117.
243 Ibid.
244 Godsk Pedersen a.a. s. 118.
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förhållande till primärgarantin, och att den utfärdande banken inte skall behöva
bevisa att den är berättigad att framställa krav under motgarantin.

Bertrams tar inte uttrycklig ställning till huruvida den instruerande banken är
berättigad att kräva att få se relevant dokumentation. Däremot menar han att i de
fall då det finns allvarliga tvivel om att primärgarantins villkor är uppfyllda, finns
det goda skäl att ålägga den instruerande banken en begränsad skyldighet att
bistå uppdragsgivaren med att åtminstone göra någon typ av förfrågan hos den
utfärdande banken.245 Inte bara motiveras detta utifrån att uppdragsgivaren i
utbyte för sina bankavgifter torde vara berättigad till att få någon form av assistans
utöver ett rent vidarebefordrande av instruktioner och granskande av kravet
under motgarantin, utan även utifrån att hela trovärdigheten i systemet med
indirekta garantier endast skulle gagnas av att frågetecken rätas ut i tveksamma
situationer.246

URDG går i detta avseende längre än den splittrade internationella bankpraxisen
avseende översändande av dokumentation, och stipulerar klart och tydligt enligt
art. 21:

”The Guarantor shall without delay transmit the Beneficiary’s demand and any related
documents to the Principal or, where applicable, to the Instructing party for transmission to
the Principal.”

Genom denna reglering stärks uppdragsgivarens position och onödiga
tveksamheter kan undvikas. Intressant att notera är att artikeln inte ålägger den
instruerande banken någon skyldighet att granska att primärgarantins villkor är
uppfyllda, utan föreskriver endast att relevanta dokument skall vidarebefordras till
uppdragsgivaren. I praktiken torde det dock vara relativt enkelt för den
instruerande banken att snabbt kontrollera att de formella kraven är uppfyllda.
Om så inte sker kommer dock uppdragsgivaren med all säkerhet att utföra denna
granskning och informera den instruerande banken om några eventuella
tveksamheter. Vad som däremot kan innebära problem i ett sådant fall är om den
instruerande banken redan har honorerat motgarantin. Trots uttrycket ”without
delay” anses det nämligen åtminstone vid direkta garantier att artikeln inte innebär
att uppdragsgivaren måste informeras innan betalning verkställs, utan det är helt i
överensstämmelse med artikelns krav om banken först betalar under garantin och
samtidigt eller kort därefter upplyser uppdragsgivaren om att den har tagit emot
och honorerat ett betalningskrav under garantin.247 Rimligtvis torde artikeln ges
samma tolkning även vid indirekta garantier avseende den instruerande bankens
tidsramar.

                                                
245 Bertrams a.a. s. 152.
246 Ibid.
247 Bertrams a.a. s. 126 f. Se mer härom nedan i avsnitt 5.7.
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5.5 Inskränkningar i abstraktionsprincipen

5.5.1 Inledning

Vad som skall behandlas i förevarande avsnitt är när betalning kan vägras i de fall
då framställda betalningskrav förvisso uppfyller alla de formella kraven enligt
garantin, men är materiellt ogrundade såtillvida att de saknar berättigande enligt
det underliggande basavtalet mellan beneficienten och uppdragsgivaren. Det är
således frågan om huruvida det är möjligt att göra avsteg från principen om
garantins oberoende av basavtalet, och om så anses vara fallet, i vilken
utsträckning detta är möjligt. Då svensk rättspraxis ger ytterst lite vägledning i
detta avseende samt att det från den lilla praxis som finns förefaller vara klart att
även svenska domstolar söker ledning i befintlig utländsk rättspraxis inom
området, kommer inledningsvis engelsk rättspraxis att behandlas kort. Därefter
kommer lösningen på förevarande problem i ICC:s avtal och UNCITRAL-
konventionen att behandlas, innan slutligen situationen enligt svensk rätt kommer
att diskuteras.

5.5.2 Engelsk rättspraxis

Som redan nämnts har den självständiga garantin i engelsk rättspraxis i mångt och
mycket jämställts med rembursen och framförallt i fråga om åtagandets
självständighet i förhållande till basavtalet. Härvid har det i praxis utvecklats tre
etablerade undantag från denna självständighetsprincip, varav det första är då
åtagandet strider mot Storbritanniens internationella åtaganden.248 Då
Storbritannien folkrättsligt sett är ett monistiskt land torde inte samma
överväganden göra sig gällande enligt svensk rätt, med tanke på att Sverige i
grunden har ett dualistiskt rättssystem.249 Detta tillsammans med det faktum att
undantaget görs på den grund att åtagandet står i strid med uttryckliga regler,
innebär att detta undantag enligt min mening egentligen inte är av intresse i
förevarande avseende och kommer således inte att behandlas ytterligare. Vidare
har avsteg från självständigheten gjorts vid uttryckliga kontraktuella avvikelser
härifrån250, men detta förefaller närmast vara en självklarhet och det ter sig enligt
                                                
248 Se målet United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada [1983] 1
A.C. 168, vilket rörde en remburs som bl.a. stred mot peruanska valutakontrolllagar och
därmed inte var verkställbar i Storbritannien, då den stred mot Storbritanniens folkrättsliga
åtaganden mot Peru. Målet rörde även viktiga aspekter av tillämpningen av den klassiska
s.k. ”fraud rule”, vilket kommer att uppmärksammas nedan. Se även de problem som
aktualiserade i samband med FN-sanktioner mot Libyen och Irak, se härför Bertrams a.a. s.
255.
249 Bring, Ove et al., Sverige och folkrätten, Stockholm 1998, s. 39 ff. För svensk rätts del
avseende detta problem, se den s.k. isolationsprincipen och undantagen från denna princip
som aktualiseras med hänsyn till Sveriges internationella åtaganden, se Bogdan, Michael,
Svensk internationell privat- och processrätt, femte upplagan, Stockholm 1999, s. 79 ff.
250 Bennett, Howard, Performance Bonds and the Principle of Autonomy , i JBL 1994 s. 574-
586, s. 581 och 586.
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min mening något märkligt att tala om undantag från självständigheten om det
redan från början har överenskommits att det inte skall föreligga någon
självständighet.

Det tredje och sista, och enligt min mening enda verkliga, undantaget utgörs av
den inom rembursrätten sedan länge erkända s.k. ”fraud rule”. Grundtanken är
helt enkelt att självständigheten genombryts och att betalning kan vägras då
”fraud” föreligger. House of Lords har härvid uttalat att:

”The exception for fraud on the part of the beneficiary seeking to avail himself of the credit
is a clear application of the maxim ex turpi causa non oritur action or, if plain English is to
be preferred, “fraud unravels all”. The courts will not allow their process to be used by a
dishonest person to carry out a fraud.”251

Begreppet “fraud” torde närmast motsvara vårt svekbegrepp, och innefattar ett
krav på oärlighet som tar sig i uttryck att då beneficienten presenterar sitt krav vet
han att det är oberättigat, men framställer det som om det vore berättigat.252

Absolut vetskap ifråga om att de framställda omständigheterna inte är sanna
förefaller inte krävas från beneficienten, utan det synes räcka att han är vårdslös
såtillvida att han inte bryr sig huruvida ett visst påstående är sant eller falskt253,
d.v.s. enligt svensk terminologi närmast uppvisar ett eventuellt uppsåt avseende de
faktiska omständigheterna. Som kommer att framgå nedan ställs mycket höga
beviskrav på att det verkligen rör sig om svek från beneficientens sida, och vidare
krävs att banken då betalning krävs har insikt om detta svek från beneficientens
sida. Det förefaller heller inte vara tillräckligt för att vägra betalning att en tredje
person t.ex. förfalskar dokument och banken är medveten om detta, men
beneficienten själv däremot är omedveten om detta faktum och framställer sitt
betalningskrav i god tro.254

Att av beneficienten förfalskade dokument utgör svikligt förfarande torde det inte
råda något tvivel om, men detta är till skillnad från situationen vid remburser av
relativt liten betydelse vid självständiga garantier, då de som bekant vanligtvis har
helt andra dokumentkrav än remburser.255 Vad som i övrigt skall anses utgöra
”fraud” enligt engelsk rätt i detta sammanhang torde inte vara helt klart, då det inte
finns några allmänt erkända vägledande prejudikat där betalning under garantier
har vägrats.256 Troligen hänger detta delvis samman med det - åtminstone enligt

                                                
251 United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada [1983] 1 A.C. 168. Se
härför även det ledande amerikanska rättsfallet Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp.
31 N.Y.S. 2 d. 631 [1941], vartill House of Lords hänvisar i det aktuella målet.
252 Jack, Raymond, Documentary Credits. The law and practice of documentary credits
including standby credits and performance bonds, Kent (United Kingdom) 1991, s. 262 f.;
Cranston, Ross, Principles of Banking Law, Oxford 1997, s. 423.
253 Cranston a.a. s. 423.
254 United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada [1983] 1 A.C. 168.
255 Debattista a.a. s. 116.
256 Visserligen finns det två mål där säkerhetsåtgärder har medgivits, nämligen Elian &
Rabbath v. Matsas & Matsas [1966] 2 Lloyd’s Rep. 495 och Themehelp Ltd. v. West and
Others [1996] Q.B. 84 (CA), men båda målen har senare blivit ”distinguished” och anses inte
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svensk rätt förvånansvärda – faktum att domstolarna inte medger någon lättnad
ifråga om beviskraven ens när det rör sig om interimistiska säkerhetsåtgärder,
vilket i och för sig är den normala formen av talan då betalning under garantier
skall stoppas eftersom tidsramarna som bekant är mycket snäva. Ytterligare ett
för engelskt rätt specifikt problem är att ”injuctions” utgör en del av equity, och
kan således inte meddelas om skadestånd enligt common law är ett adekvat
remedium.257 Vidare skall vid säkerhetsåtgärder ett ”balance of convenience”-
test utföras, varvid de två motstående parternas intressen skall vägas mot
varandra och en bedömning skall göras om en större skada sker om en
säkerhetsåtgärd beviljas eller vägras.258 En säkerhetsåtgärd som ingriper i
bankens åtagande gentemot beneficienten kan vid en sådan bedömning förefalla
olämplig, då den potentiella skadan för en banks rykte om betalning stoppas är
ojämförligt större än den skada en uppdragsgivare skulle kunna lida om banken
felaktigt betalar ut garantisumman.259

Ett av de första vägledande målen ifråga om svekregeln för självständiga garantier
anses vara R.D. Harbottle (Mercantile) Ltd. v. National Westminster Bank
Ltd.260, vari utfärdandet av en säkerhetsåtgärd gentemot den instruerande banken
visserligen nekades, men själva existensen av svekregeln även för självständiga
garantier erkändes. Målet rörde ett antal indirekta leveransgarantier betalbara ”on
first demand”, till förmån för en egyptisk köpare. Bakgrunden till garantiernas
utfärdande var tre olika köpeavtal mellan käranden Harbottle och den egyptiska
köparen. I två av köpen skulle köparen öppna remburser till Harbottles förmån,
vilket enligt Harbottle aldrig skedde, och i det tredje köpet uppstod
meningsskiljaktig-heter kring det sålda godsets kvalitet. Vidare anfördes av
käranden att köparen hade underlåtit att följa den i köpeavtalen föreskrivna
konflikt-lösningsmekanismen. Harbottle hävdade således att svek förelåg från
köparens sida och sökte utverka en ”injunction” mot den instruerande banken
National Westminster Bank.

Domstolen anmärkte inledningsvis avseende de ovillkorliga garantiernas karaktär
att:

”Performance guarantees in such unqualified terms seem astonishing, but I am told that they
are by no means unusual […] In effect, the sellers rely on the probity and reputation of their
buyers and on their good relations with them. But this trust is inevitably sometimes abused

                                                                                                                           
vara vägledande. Se härför bl.a. Howe Richardson Scale Co. Ltd v. Polymex-Cekop [1978] 1
Lloyd’s Rep. 161; Group Josi Re. v. Walbrook Insurance Co. Ltd. [1996] 1 All E.R. 791;
Bennett a.a. s. 584, Cranston a.a. s. 429.
257 Cranston a.a. s. 430; Jack a.a. s. 208.
258 Jack a.a. s. 207 f.
259 Se härför resonemanget i R.D. Harbottle (Mercantile) Ltd. v. National Westminster Bank
Ltd [1977] 2 All E.R. 862 samt Bolivinter Oil S.A. v. Chase Manhattan Bank N.A. [1984] 1
Lloyd’s Rep. 251. Ett inte helt olikt problem kan i svensk rätt uppkomma då svarandens
potentiella skada skall uppskattas enligt RB 15:3 vid ställande av säkerhet för den
interimistiska säkerhetsåtgärden.
260 [1977] 2 All E.R. 862.
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and I understand that such guarantees are sometimes drawn upon, partly or wholly, without
any or any apparent justification, almost as though they represented a discount in favour of
the buyers.”

Därefter uttalade domstolen angående målets egentliga kärna att:

”First, this is not a case of established fraud at all. The plaintiffs may well be right in
contending that the buyers have no contractual right to payment of any part let alone the
whole of the guarantee in any of these cases. […] But all these issues turn on contractual
disputes. They are a long way from fraud, let alone established fraud. Secondly, the
authorities are strongly against the plaintiffs’ contentions. It is only in exceptional cases
that the courts will interfere with the machinery of irrevocable obligations assumed by
banks. Such obligations are regarded as collateral to the underlying rights and obligations
between the merchants at either end of the banking chain. Except possibly in clear cases of
fraud of which the banks have notice, the courts will leave the merchants to settle their
disputes under the contracts by litigation or arbitration as available to them or stipulated in
the contracts. The courts are not concerned with their difficulties to enforce such claims;
these are risks which the merchants take. In this case the plaintiffs took the risk of the
unconditional wording of the guarantee. The machinery and commitments of banks are on a
different level. They must be allowed to be honoured, free from interference by the courts.
Otherwise, trust in international commerce could be irreparably damaged.”

Passagen visar tydligt på de höga beviskrav som ställs även för interimistiska
säkerhetsåtgärder, och den utpräglade ovilja de engelska domstolarna förefaller
ha gentemot att intervenera i etablerade merkantila mönster.261

Samma restriktiva – eller kanske t.o.m. en än mer restriktiv – linje befästs i målet
Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank International Ltd. and
Another262 Fallet rörde också en indirekt leveransgaranti betalbar vid första
anfordran, som var utfärdad till förmån för libyska köpare. De aktuella varorna
skulle enligt det underliggande avtalet betalas med en oåterkallelig bekräftad
remburs, men köparna lät aldrig öppna någon remburs. Käranden menade att
detta utgjorde ett väsentligt kontraktsbrott som medförde att det underliggande
köpeavtalet hävdes, och att därmed den utfärdade garantin inte kunde anses gälla
och att köparnas framställda betalningskrav under garantin var svekfulla.
Käranden sökte därför utverka ett förbudsföreläggande mot den instruerande
banken, men hade ingen framgång härmed.

Domstolen uttalade inledningsvis att en självständig garanti likt den i målet
förevarande var ”a new creature”, som bl.a. bar drag av ett traditionellt
skuldebrev betalbart vid anfordran. Efter en samlad bedömning nådde dock
domstolen följande slutsats:

”All this leads to the conclusion that the performance guarantee stands on a similiar footing
to a letter of credit. A bank which gives a performance guarantee must honour that

                                                
261 Även bankernas goda namn och rykte betonas längre fram i förevarande dom, i samband
med att domstolen utför sin ”balance of convenience” – bedömning. Se härför även det
nedan behandlade målet Bolivinter Oil S.A. v. Chase Manhattan Bank N.A. [1984] 1 Lloyd’s
Rep. 251.
262 [1978] Q.B. 159.
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guarantee according to its terms. It is not concerned in the least with the relations between
the supplier and the customer; nor with the question whether the supplier has performed his
contracted obligation or not; nor with the question whether the supplier is in default or not.
The bank must pay according to its guarantee, on demand, if so stipulated, without proof or
conditions. The only exception is when there is a clear fraud of which the bank has notice.”

Vidare uttalades angående beviskravet att “But it is not enough to allege fraud; it
must be “established” and in such circumstances I should say very clearly
established”. Vad gäller frågan huruvida det aktuella förfarandet kunde uppfylla
kraven för svek, accepterade domstolen att det utan tvekan var så att köparna
aldrig hade öppnat någon remburs enligt avtalet och att det inte ens hade påståtts
att säljaren, d.v.s. käranden, på något sätt hade brutit mot sina åligganden på ett
sätt som berättigade köparna att kräva betalning under garantin. Trots detta
menade domstolen att:

”I disagree that that amounts to any proof or evidence of fraud. It may be suspicious, it may
indicate the possibility of sharp practice, but there is nothing in those facts remotely
approaching true evidence of fraud or anything which makes fraud obvious or clear to the
bank. Thus there is nothing it seems to me, which casts any doubt upon the bank’s prima
facie obligation to fulfil its duty [...] It may be harsh in the result, but the sellers must have
been aware of the dangers involved or, if they were not, they should have been aware of
them, and either they should have declined to accept the terms of the performance bond or
else they should have allowed for the possibility of the present situation arising by making
some adjustment in the price [for the sold goods].”

Som framgår är bedömningen mot uppdragsgivaren synnerligen hård och
utgången i målet har kritiserats kraftigt av bl.a. Schmitthoff, som menar att det i
målet finns en helt avgörande skillnad mot det tidigare behandlade Harbottle-
målet.263 I Harbottle var det ostridigt att försök till åtminstone delvis fullgörelse
hade skett, och Schmitthoff anser att det i ett sådant fall är helt korrekt att banken
inte skall tvingas avgöra vem av köparen eller säljaren som faktiskt hade rätt.264 I
förevarande mål däremot kunde det anses bevisat att köparna inte ens hade
försökt att fullgöra sina åligganden, och att de hade begått ett väsentligt
kontraktsbrott genom att inte låta öppna en remburs. På basis av detta menar
Schmitthoff att betalning skulle ha vägrats i målet, då han anser att ”After all, the
bond is a performance bond; it is not a bond payable in any circumstances”.265

Samma återhållsamma bedömning av inskränkningar i abstraktionsprincipen
befästs i ett flertal senare avgöranden.266 I målet The Bhoja Trader267

                                                
263 Schmitthoff, Clive, Bank’s liability under unconditional performance bond, i JBL 1977 s.
351-353, s. 353.
264 Ibid.
265 Ibid.
266 Jfr. dock målet Potton Homes Ltd. v. Coleman Contractors (Overseas) Ltd. [1984] 28
Build. L.R. 19, vari en mer nyanserad bild - åtminstone vad gäller förhållandet mellan
uppdragsgivaren och beneficienten - framträder. Målet förefaller dock inte ha följts i senare
praxis och har också utsatts för kritik, se härför t.ex. Bennett a.a. s. 580 f.; Lawson, Mark,
Performance Bonds – Irrevocable Obligations, i JBL 1987 s. 259-268, s. 263 f. Debattista är
emellertid kritisk till den strikta bedömningen av inskränkningar i abstraktionsprincipen och
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sammanfattar domstolen målande - med en tydlig hänvisning till Harbottle-målet -
rättsläget på följande vis:

”Irrevocable letters of credit and bank guarantees given in circumstances such that they are
the equivalent of an irrevocable letter of credit have been said to be the life-blood of
commerce. Thrombosis will occur if, unless fraud is involved, the Courts intervene and
thereby disturb the mercantile practice of treating rights thereunder as being the equivalent
of cash in hand.”

De engelska domstolarna tenderar att genomgående, i sin bedömning av huruvida
det är lämpligt att avvika från abstraktionsprincipen, fästa en oerhörd vikt vid att
bevara bankernas goda renommé. Detta belyses enligt min mening särskilt tydligt i
målet Bolivinter Oil S.A. v. Chase Manhattan Bank N.A.268, där domstolen
uttalade följande:

”The unique value of such a letter, bond or guarantee is that the beneficiary can be
completely satisfied that whatever disputes may thereafter arise between him and the bank’s
customer in relation to the performance or indeed existence of the underlying contract, the
bank is personally undertaking to pay him provided that the specified conditions are met. In
requesting a bank to issue such a letter, bond or guarantee, the customer is seeking to take
advantage of this unique characteristic. If, save in the most exceptional cases, he is to be
allowed to derogate from the bank’s personal and irrevocable undertaking, given be it again
noted at his request, by obtaining an injunction restraining the bank from honouring that
undertaking, he will undermine what is the bank’s greatest asset, however large and rich it
may be, namely its reputation for financial and contractual probity. Furthermore, if this
happens at all frequently, the value of all irrevocable letters of credit and performance bonds
and guarantees will be undermined. […] The wholly exceptional case where an injunction
may be granted is where it is proved that the bank knows that any demand for payment
already made or which may thereafter be made will clearly be fraudulent. But the evidence
must be clear, both as to the fact of fraud, and as to the bank’s knowledge. It would
certainly not normally be sufficient that this rests upon the uncorroborated statement of the
customer, for irreparable damage can be done to a bank’s credit in the relatively brief time
which must elapse between the granting of such an injunction and an application by the
bank to have it discharged.”

Vad gäller de höga beviskraven för interimistiska säkerhetsåtgärder preciseras
dessa i målet United Trading Corporation S.A. and Murray Clayton Ltd. v.
Allied Arab Bank Ltd. and Others 269, vari uttalades att:

                                                                                                                           
förordar ett förhållningssätt mer likt det i Potton Homes-målet, se härför Debattista a.a. s. 114
ff.
267 Intraco Ltd. v. Notis Shipping Corp. of Liberia (The Bhoja Trader)  [1981] 2 Lloyd’s Rep.
256.
268 [1984] 1 Lloyd’s Rep. 251.
269 [1985] 2 Lloyd’s Rep. 554. Vad gäller bankens roll i detta sammanhang innan en talan om
säkerhetsåtgärd har väckts, uttalades i fallet Turkiye I.S. Bankasi A.S. v. Bank of China
[1998] 1 Lloyd’s Rep. 250 (C.A.) att: ”It is simply not for a bank to make enquiries about the
allegations that are being made one side against the other. If one side wishes to establish
that a demand is fraudulent it must put the irrefutable evidence before the bank. It must not
simply make allegations and expect the bank to check whether those allegations are founded
or not [...] it is not the role of a bank to examine the merits of allegations and counter-
allegations of breach of contract. To hold otherwise would be to place banks in a position
where they would in effect have to act as courts in deciding whether to make payment or
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”The evidence of fraud must be clear, both as to the fact of fraud and as to the Bank’s
knowledge. The mere assertion or allegation of fraud would not be sufficient. We would
expect the Court to require strong corroborative evidence of the allegation, usually in the
form of contemporary documents, particularly those emanating from the buyer. In general,
for the evidence of fraud to be clear, we would also expect the buyer to have been given an
opportunity to answer the allegation and to have failed to provide any, or any adequate
answer, in circumstances where one could properly be expected. If the Court considers that
on the material before it the only realistic inference to draw is that of fraud, then the seller
would have made out a sufficient case of fraud.”

Sammanfattningsvis kan från de ovan redovisade rättsfallen tydligt utläsas hur
restriktiva de engelska domstolarna har varit med att medge inskränkningar i
abstraktionsprincipen.270 Engelsk rättspraxis är antagligen i detta avseende den
mest återhållsamma i hela Europa.271 I exempelvis tysk rätt har en betydligt mer
flexibel och nyanserad hållning intagits. Utgångspunkten härvid har framförallt varit
den centrala civilrättsliga generalklausulen 242 § BGB om ”Treu und Glauben”,
med vars hjälp betalningskrav har stoppats inte bara när svek formellt kan anses
föreligga, utan överhuvudtaget då betalningskravet kan anses utgöra missbruk av
beneficientens formella rättställning enligt garantin.272 En större vikt förefaller
härvid tillmätas de faktiska omständigheterna enligt det underliggande basavtalet.
Som kommer att visas nedan finns det all anledning att anta att bedömningen enligt
svensk rätt torde utföras mer i likhet med den flexibla bedömningen enligt tysk
rätt, än den synnerligen restriktiva bedömningen enligt engelsk rätt.

5.5.3  ICC:s avtal och UNCITRAL-konventionen

Gemensamt för samtliga ICC:s avtal är att de alla saknar en reglering av
inskränkningar i abstraktionsprincipen. Som redan har nämnts fokuseras istället i
reglerna på olika typer av betalningsmekanismer, som ett medel för att begränsa
missbruket av garantier. Avsaknaden av en reglering av undantag från
självständigheten skall dock inte uppfattas som att avtalen förespråkar en absolut
och oinskränkt självständighet, utan är snarare endast en konsekvens av

                                                                                                                           
not.” Denna avsaknad av en aktivitetsplikt torde vara helt i överensstämmelse med de
ståndpunkter som redovisats ovan i avsnitt 5.2 och 5.4.
270 I engelsk rätt har detta lett till att uppdragsgivare i allt större utsträckning försöker att
kvarstadsbelägga garantibeloppet efter utbetalning, istället för att hindra själva
utbetalningen under garantin. Genom detta förfarande hålls bankerna utanför processen och
själva garantins självständighet anses därmed inte hotad på samma sätt. I praktiken blir dock
skillnaden för beneficienten inte särskilt stor. Se härför Chong, Seung W., The Abusive
Calling of Performance Bonds, i JBL 1990 s. 414-427, s. 419 ff.; Goode, R. M., Reflections on
Letters of Credit II, i JBL 1980 s. 378-381, s. 378 ff. Detta förfarande är dock av naturliga skäl
förknippat med avsevärda jurisdiktions- och verkställighetsproblem i de fall då den
utbetalande banken inte befinner sig inom engelsk jurisdiktion. För europeisk del är dock
detta problem numera till stor del löst genom Brysselförordningen (Rådets förordning nr.
44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar på privaträttens område), se framförallt art. 31, 33, 38, 41 och 47.
271 Bertrams a.a. s. 265, 273; Kendall, R., Correspondence, i JBL 1995 s. 311-312, s. 311 f.
272 Westphalen a.a. s. 180 ff.; Zahn a.a. s. 413 ff.; Dalman a.a. s. 184 ff.
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problemställningens komplexa natur och att det helt enkelt inte ansetts möjligt att
nå en helt tillfredsställande avtalslösning. Den närmare utformningen av
undantagen vid uppenbara missbruk har istället överlämnats till de nationella
rättssystemen.273

UNCITRAL-konventionen går däremot längre och har en uttrycklig reglering av
förevarande problem. De relevanta artiklarna härvid är framförallt art. 15 (3) och
19, vilka har följande lydelser:

”Article 15. Demand

15(3): The beneficiary, when demanding payment, is deemed to certify that the demand is
not in bad faith and that none of the elements referred to in subparagraphs (a), (b) and (c) of
paragraph (1) of article 19 are present.

Article 19. Exception to payment obligation

(1) If it is manifest and clear that:

(a) Any document is not genuine or has been falsified;
(b) No payment is due on the basis asserted in the demand and the
supporting documents; or
(c) Judging by the type and purpose of the undertaking, the demand
has no conceivable basis,

the guarantor/issuer, acting in good faith, has a right, as against the beneficiary, to withhold
payment.

(2) For the purposes of subparagraph (c) of paragraph (1) of this article, the following are
types of situations in which a demand has no conceivable basis:

(a) The contingency or risk against which the undertaking was designed to secure
the beneficiary has undoubtedly not materialized;

(b) The underlying obligation of the principal/applicant has been declared invalid
by a court or arbitral tribunal, unless the undertaking indicates that such
contingency falls within the risk to be covered by the undertaking;

(c) The underlying obligation has undoubtedly been fulfilled to the satisfaction of
the beneficiary;

(d) Fulfilment of the underlying obligation has clearly been prevented by wilful
misconduct of the beneficiary;

(e) In the case of a demand under a counter-guarantee, the beneficiary of the
counter-guarantee has made payment in bad faith as guarantor/issuer of the
undertaking to which the counter-guarantee relates.

(3) In the circumstances set out in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) of this
article, the principal/applicant is entitled to provisional court measures in accordance with
article 20274.”

                                                
273 Godsk Pedersen a.a. s. 37.
274 De enligt artikel 20 relevanta kraven för säkerhetsåtgärder är att det på basis av
”immediately available strong evidence” visas att det är en ”high probability” att någon av
omständigheterna i artikel 19 föreligger. Dessa krav torde vara lägre än de otroligt höga krav
som ställs i engelsk rättspraxis, och synes istället ligga mer i linje med de krav som
traditionellt ställs enligt svensk rätt för interimistiska säkerhetsåtgärder.
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Som synes går konventionen längre än engelsk praxis i sin inskränkning av
självständigheten, och intar en betydligt mer flexibel attityd. Konventionen låser
sig inte vid traditionella begrepp som svek eller rättsmissbruk, utan stipulerar helt
enkelt att betalningskrav kan vägras då de saknar en tänkbar grund i basavtalet.
Att märka är att konventionen talar om att banken har en rättighet att vägra
betalning, och i de officiella kommentarerna till konventionen framhålls också att
det är en rättighet och inte en skyldighet för banken att vägra betalning.275

Denna kategoriska ståndpunkt är dock inte helt oproblematisk, och torde vid en
närmare granskning i praktiken snarare utgöra en sanning med modifikation. Inom
litteraturen råder nämligen enighet kring att om det är uppenbart för banken att
svek eller rättsmissbruk föreligger har banken inte bara en rättighet utan även en
skyldighet att vägra betalning, för att bibehålla sin regressrätt mot
uppdragsgivaren.276 Detta följer av bankens allmänna lojalitetsplikt gentemot sin
uppdragsgivare och dess skyldighet att utföra sitt uppdrag med skälig omsorg.277

Härvid skall dock märkas att det betonas att det verkligen skall vara uppenbart
för banken, och att banken, som redan tidigare har behandlats, inte har någon
aktivitetsplikt att utreda de faktiska omständigheterna, utan att det är upp till
uppdragsgivaren att förebringa klar och tydlig bevisning härom.278 Denna
lojalitetsplikt slås även uttryckligen fast i UNCITRAL-konventionen i art. 14, som
stipulerar att banken skall agera ”in good faith and exercise reasonable care”. Den
nu aktuella artikel 19 innehåller också en erinran om denna lojalitetsplikt, då det i
19(1) sägs att banken skall agera ”in good faith”. Vidare framhålls något kryptiskt
i kommentarerna till konventionen, att artikel 19 inte på något sätt skall påverka
uppdragsgivarens rätt att neka sin bank regressrätt enligt de rättigheter som följer
av det kontraktuella förhållandet mellan uppdragsgivaren och banken.279

Sammantaget torde detta innebära att banken de facto har en viss begränsad
skyldighet att neka betalning om det är uppenbart för banken att kravet saknar
tänkbar grund enligt det underliggande avtalet.280 Med tanke på garantins syfte
och natur torde det dock, enligt min mening, röra sig om en relativt generös
bedömning av bankens agerande, framförallt avseende kravet att det verkligen är
uppenbart för banken att kravet är oberättigat. Vidare innefattar själva
bedömningen av om kravet verkligen är oberättigat i sig ett visst mått av
skönsmässighet, och även detta torde räknas banken till godo så länge
bedömningen utförs med skälig omsorg.281

                                                
275 Se kommentar 48 till konventionen.
276 Bertrams a.a. s. 305 ff.; Westphalen a.a. s. 358 ff.; Zahn et al. s. 415 ff.
277 Ibid.
278 Detta framhålls även i viss utsträckning i kommentar 49 till konventionen.
279 Se kommentar 49 till konventionen.
280 Gorton förefaller förespråka en liknande ståndpunkt, men relaterar åtminstone inte
uttryckligen till lojalitetsplikten och kravet att det skall vara uppenbart för banken att
betalningskravet är ogrundat, se härför Gorton, Draft UNCITRAL Convention on
Independent Guarantees, s. 249.
281 Ibid. och kommentar 49 till konventionen.
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Bertrams förespråkar i sin omfattande studie en ståndpunkt som är mycket snarlik
den i UNCITRAL-konventionen. Han menar att självständigheten genombryts
om det klart och tydligt styrks att beneficientens betalningskrav ”has no
conceivable basis under the underlying transaction”.282 Denna generella
vägledande formel konkretiseras genom en analys av en mängd olika
typsituationer.283 De viktigaste och mest framträdande situationerna där betalning
kan vägras förefaller vara då a) uppdragsgivaren har fullgjort sina åtaganden enligt
basavtalet, b) beneficienten har begått allvarliga och väsentliga kontraktsbrott eller
har omöjliggjort för uppdragsgivaren att uppfylla sina kontraktsenliga skyldigheter,
c) betalningskravet avser ett avtal som inte omfattas av garantin samt e) avseende
anbudsgarantier då uppdragsgivarens anbud inte har accepterats.284 Vidare
framhålls med hänsyn till garantins likviditetsfunktion att många av de situationer
som ger upphov till komplexa rättsliga frågeställningar och betydande
utredningssvårigheter, inte lämpligen bör anses medföra att betalning under
garantin kan hindras då de formella kraven för utbetalning är uppfyllda.285

5.5.4 Svensk rätt

I Sverige har diskussionen kring möjliga inskränkningar av abstraktionsprincipen
inte fokuserats på det traditionella svekbegreppet likt i engelsk rättspraxis, utan
den huvudsakliga utgångspunkten för diskussionen har istället varit en mer flexibel
tillämpning av 36 § AvtL.286 Visserligen är de traditionella ogiltighetsreglerna i 3
kap. AvtL formellt tillämpliga även på garantiåtaganden, men problematiskt i
sammanhanget torde vara att majoriteten av dessa regler egentligen tar sikte på
själva avtalsingåendet, medan det i förevarande sammanhang rör sig om
vederbörligen ingångna avtal där det tveksamma agerandet uppstår först efter
avtalets ingående i samband med att betalningskrav framförs. Det torde dock rent
principiellt vara möjligt att tillämpa svekregleringen i 30 § AvtL även på
framställandet av ogrundade betalningskrav, men enligt min mening finns det ingen
anledning att låsa sig vid en sådan tillämpning utan det torde vara enklare att
uppnå en tillfredsställande lösning med stöd av den mer anpassningsbara 36 §
AvtL.

Den sparsamma svenska praxis som existerar inom området, och vars
huvudfrågor redan har behandlats ovan i avsnitt 4.4, ger relativt klart stöd för att

                                                
282 Bertrams a.a. s. 280.
283 Bertrams a.a. s. 280-302.
284 Bertrams a.a. s. 302.
285 Ibid. Två av de exempel som ges härpå är då uppdragsgivaren hävdar att basavtalet inte
är bindande p.g.a. att det har slutits av en person som var obehörig att företräda
uppdragsgivaren, eller att det underliggande avtalet är ogiltigt till följd av ett
förklaringsmisstag eller dylikt, se härför Bertrams a.a. s. 280 f.
286 Dalman a.a. s. 196 ff.; Ingvarsson a.a. s. 128 ff.; Ylöstalo, Matti, Något om obehöriga
förfaranden i samband med ”on first demand”-bankgarantier, i festskrift till Henrik
Hessler, Stockholm 1985, s. 455 f.
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det även i svensk rätt är möjligt att i vissa fall göra inskränkningar i principen om
åtagandets självständighet. I det skånska hovrättsavgörandet287 uttalas i detta
avseende att:

”Utställarens betalningsskyldighet på grund av en on demand-garanti är dock inte
undantagslös. Sålunda bör i vissa exceptionella fall ett betalningskrav kunna tillbakavisas,
även om det grundar sig på en ovillkorlig förbindelse av en bank. Exempel på sådana fall är
att förmånstagaren uppenbarligen handlar svikligt eller på annat sätt missbrukar den formella
rättsställning som han har enligt dokumentet.”

Högsta domstolen288 preciserar den rättsliga grunden för undantaget något, och
uttalar i detta avseende att:

”Syftet med en on demand-garanti är att beneficientens rätt till betalning inte skall kunna
fördröjas genom invändningar om dennes rätt enligt det bakomliggande förhållandet. Skulle
garantierna anses vara obegränsat självständiga, fick beneficienten emellertid en möjlighet
att skaffa sig betalning också när han uppenbarligen saknar all rätt. Vid sådant rättsmissbruk
eller vid ”clear cases of fraud” anses det i exempelvis Tyskland respektive England inte
uteslutet att beneficientens rätt till betalning skulle bortfalla. Ett motsvarande undantag vid
uppenbart rättsmissbruk skulle enligt svensk rätt kunna göras med stöd av 36 §
avtalslagen.”

Av uttalandet framgår att precis som vid rembursavgöranden sökes - i avsaknad
på inhemsk praxis- ledning i utländsk rättspraxis, och att det i detta avseende inte
är orimligt att i viss utsträckning tala om en internationell eller anationell
rättsbildning.289 Gång på gång betonas i detta sammanhang att den internationella
handelns behov förutsätter att de självständiga garantierna behandlas utifrån
enhetliga principer. Avvikelser från en linje som på andra håll vunnit ett relativt
brett stöd skulle kunna försvåra såväl bankernas som företagens internationella
verksamhet.290 Vidare torde båda domsmotiveringarna ge relativt klart stöd för att
inskränkningar i abstraktionsprincipen principiellt kan ske även i svensk rätt, men
de närmare förutsättningarna härför lyser med sin frånvaro i båda domskälen.

Förvånansvärt nog uppmärksammas i ingen av domarna garantins relation till
rembursen, och det vid remburser likartade problemet med inskränkningar i
åtagandets självständighet. Godsk Pedersen menar att banken torde ha en
likartad rätt till att neka betalning vid självständiga garantier som vid oåterkalleliga
remburser.291 I nordisk rätt torde det finnas en rätt till att neka honorering av
rembursen inte bara vid klara bevis för svikligt förfarande, utan även då grova
kontraktsbrott avseende det underliggande avtalet är för handen.292 Vid

                                                
287 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr. T 129-98, Ö 1298-99, dom meddelad den 22
okt. 1999.
288 Mål nr. T 4247-98, dom meddelad den 8 maj 2002.
289 Gorton, Rembursrätt, s. 40 ff. och 352 ff.
290 Ylöstalo a.a. s. 454 f.; Bertrams a.a. s. 7 f.
291 Godsk Pedersen a.a. s. 154 ff.
292 Gorton, Rembursrätt, s. 298 f.; Godsk Pedersen a.a. s. 156. Se även NJA 1978 s. 728, vari
uttalas att ”rembursen i princip [egen kurs.] är fristående från det eller de avtal som ligger till
grund för rembursen”. Denna brasklapp, att rembursen är ”i princip” fristående, förefaller
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remburser torde i och för sig ofta grova kontraktsbrott sedda i sammanhang med
presentation av rembursdokumenten utgöra just svek.293 Godsk Pedersen anser i
linje härmed att utbetalning under garantin kan nekas, om det står klart att
betalningskravet inte är materiellt berättigat.294 Han menar att det härvid inte kan
anses avgörande huruvida agerandet kan karaktäriseras som svek eller om kravet
är oberättigat p.g.a. andra orsaker.

Denna inskränkning av abstraktionsprincipen må vara något mer omfattande än i
t.ex. England, men Godsk Pedersen menar att detta inte påverkar
bankgarantiernas internationella trovärdighet, så länge bevismaterialet för att neka
utbetalning är tillräckligt klart. Hänsynstagande till garantiernas trovärdighet torde
inte kräva att det skall kunna genomföras ogrundade krav, utan endast att det
finns tillräckligt starkt bevisunderlag då betalning nekas.295 Denna ståndpunkt
förefaller enligt min mening rimlig, och så länge en missbruksregel tillämpas med
försiktighet och inskränks till uppenbara fall av missbruk torde varken
garantiinstitutets trovärdighet eller bankernas goda renommé skadas. Det framförs
i detta sammanhang även att en vidare missbruksregel i svensk rätt i förlängningen
skulle kunna leda till att garantier i allt mindre utsträckning skulle underkastas
svensk lag eller t.o.m. ens utfärdas av svenska kreditinstitut.296 I en konkret
förhandlingssituation torde det dock vara svårt att som argument emot att välja
svensk lag eller svenska kreditinstitut, anföra att det är svårare att missbruka
garantin.

Av HD:s uttalande indikeras, enligt min uppfattning, tydligt att den
materiellrättsliga utgångspunkten torde vara 36 § AvtL, och att bedömningen
härvid främst torde ta sin utgångspunkt i huruvida rättsmissbruk kan anses
föreligga. HD berör däremot överhuvudtaget inte närmare de problem som kan
aktualiseras i samband med paragrafens tillämpning i förevarande sammanhang.
Inledningsvis kan härvid konstateras att generalklausulen enligt motiven har ett
vidsträckt tillämpningsområde och är avsedd att tillämpas inom hela
förmögenhetsrätten.297 Vidare uppmärksammades redan i förarbetena att
särskilda problem uppstår vid tillämpning av en generalklausul på internationella
avtal, och i detta sammanhang nämndes särskilt rembursavtalen.298 Trots en viss
risk att följden kan bli att avtal i större utsträckning underkastas utländsk rätt

                                                                                                                           
öppna upp för en inskränkning av självständighetsprincipen, men ger dock föga konkret
vägledning om de närmare förutsättningarna under vilka detta kan ske.
293 Godsk Pedersen a.a. s. 156.
294 Godsk Pedersen a.a. s. 155.
295 Ibid.
296 Dalman a.a. s. 200.
297 Prop. 1975/76: 81 s. 112.
298 SOU 1974: 83 s. 161. I förarbetena till den finska generalklausulen nämndes t.o.m.
bankgarantier som exempel på internationella avtal som kunde bli föremål för jämkning. Se
härför RP 247/1981 rd. s. 10, som behandlas i Ylöstalo a.a. s. 456 f.
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ansågs ändå att ett avtals internationella karaktär inte utgör hinder för att tillämpa
generalklausulen.299

Som uttryckligen framgår av paragrafens andra stycke tar regleringen främst sikte
på konsumentförhållanden eller andra avtalsrelationer där den ena parten av
någon anledning intar en underlägsen ställning. Det torde vara ganska uteslutet att
betrakta banken som en underlägsen part i förevarande avseende, möjligtvis
skulle dock uppdragsgivaren i vissa fall i förhållande till banken kunna betraktas
som en svagare part. Detta bör emellertid enligt min mening förutsätta att det rör
sig om ett mindre företag.

Det anses likväl inte uteslutet att i vissa fall tillämpa jämkningsbestämmelsen även
på jämställda parter. Härvid betonades dock i förarbetena att det i
affärssammanhang är av särskild vikt att kunna utgå ifrån att ingångna avtal blir
gällande, för att konsekvenserna av avtalen därmed redan på förhand skall kunna
överblickas.300 Vidare måste beaktas att kommersiella avtal ofta innebär ett
medvetet risktagande av parterna, och att avtalen således innefattar ett visst mått
av spekulation. Uppenbarligen måste detta förhållande också i huvudsak
respekteras.301 Således måste en jämkning av avtalsvillkor mellan jämställda
näringsidkare ske med särskild försiktighet, och endast tillgripas när
omständigheterna verkligen motiverar det.302 Av särskilt intresse i förevarande
sammanhang är att det i förarbetena uppmärksammades att några av de
situationer där det kunde bli aktuellt att jämka avtal mellan jämställda parter var
bl.a. då det rörde sig om ett orimligt förhållande mellan kontraktsbrott och påföljd
eller rättsmissbruk.303 Överhuvudtaget torde det vara dessa, eller snarare den
senare situationen, som är mest intressant som rättslig grund för att vägra
ogrundade betalningskrav. Vid rättsmissbruk torde det, enligt min mening, vara av
mindre betydelse att parterna är jämbördiga, då denna företeelse framstår som
klandervärd oavsett vilka styrkeförhållanden som annars råder.

I förarbetena betonas att den förmögenhetsrättsliga lagstiftningen generellt sett ger
stöd för att lagstiftaren har velat upprätthålla en jämvikt mellan kontraktsbrott och
påföljd.304 Ett lindrigt kontraktsbrott skall inte medföra en sträng påföljd, och som
exempel härpå anges t.ex. den vedertagna huvudprincipen att rättsföljden hävning
inte skall inträffa såvida inte kontraktsbrottet är väsentligt.305 Med uttrycket
rättsmissbruk, eller missbruk av rättighet, avses i detta sammanhang att en part
utövar en rättighet för att tillgodose ett intresse som är ett annat än det vilket
rättsordningen avsett att skydda och som inte kan godtas.306 Rättigheten kan t.ex.

                                                
299 SOU 1974: 83 s. 162; Prop. 1975/76: 81 s. 130.
300 Prop. 1975/76 : 81 s. 104.
301 Ibid.
302 SOU 1974: 83 s. 110; Prop. 1975/76: 81 s. 105.
303 SOU 1974: 83 s. 111.
304 SOU 1974: 83 s. 153.
305 SOU 1974: 83 s. 154.
306 SOU 1974: 83 s. 155.
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utgöras av en viss påföljd av ett kontraktsbrott från motparten. Ett extremt fall av
rättsmissbruk är vad som brukar benämnas s.k. ”chikan”, d.v.s. utövande av en
rättighet uteslutande i syfte att åsamka motparten förlust och förtret. Ett annat
exempel är repressalier, då t.ex. en påföljd utkrävs för ett mindre avtalsbrott som
hämnd för ett tidigare handlingssätt, vilket inte medfört någon rättslig påföljd eller
kanske t.o.m. varit fullt berättigat.307 Till skillnad från i t.ex. tysk och fransk rätt är
företeelsen rättsmissbruk föga uppmärksammad i svensk rätt.308

Det ligger i sakens natur att det många gånger kan våra svårt att dra gränsen
mellan å ena sidan tillåtet utövande av den frihet som lag eller avtal medger, och å
andra sidan missbruk därav. Enligt förarbetena skall dock generalklausulen kunna
tillämpas i de fall där det enligt domstols bedömning rör sig om rättsmissbruk.309

Den omständigheten att det stundtals kan uppstå svåra gränsdragningsproblem
utgör inte ett tillräckligt skäl för att utesluta jämkning i de klara situationerna.310 På
grund av ämnets omfattning och beskaffenhet ansågs det inte möjligt att ge några
generella riktlinjer för bedömningen, men inom området för rent ekonomiska
intressen ansågs det att en tillämpning kunde bli aktuell då part ”utkräver vite eller
motsvarande påföljd för kontraktsbrott oavsett att han inte har haft någon förlust
eller olägenhet”.311 Detta torde vara precis vad ett ogrundat betalningskrav under
en garanti i sak innebär, och således torde detta förarbetsuttalande erbjuda en
relativt stark rättslig grund för vägrande av ogrundade betalningskrav. Framförallt
torde det dock vara aktuellt att vägra krav då det inte föreligger något
kontraktsbrott överhuvudtaget, och förarbetsuttalandet ifråga förefaller ta sikte på
en situation där ett kontraktsbrott, om än så litet, ändock föreligger. Då ett
kontraktsbrott formellt föreligger, men skadans omfattning ännu inte är känd,
ligger det i garantins natur att utbetalning skall ske. Står det dock bortom allt tvivel
klart att ingen skada överhuvudtaget har uppstått, torde det eventuellt vara möjligt
att betrakta kravet som ogrundat och vägra det, då det i sak egentligen inte
innebär någon ekonomisk skillnad från situationen där inget kontraktsbrott alls
föreligger.312 Denna situation bör emellertid enligt min mening kräva synnerligen
stark bevisning om att ingen skada överhuvudtaget har inträffat.

Ytterligare ett typfall utöver rättsmissbruk, i vilket det antagits att ett behov av
jämkning kan föreligga, är vid avtalsvillkor som ger den ena parten en ensidig
bestämmanderätt i frågor av väsentlig betydelse.313 Detta skäl bör i sig självt,
enligt min mening, självklart inte vara tillräckligt för att med stöd av 36 § jämka
t.ex. garantier som är betalbara ”on simple demand”. Tänkbart skulle dock kunna
vara att anföra detta som ett förstärkande skäl till jämkningsgrunden

                                                
307 Ibid.
308 Ibid.
309 SOU 1974: 83 s. 155; Prop. 1975/76: 81 s. 119.
310 SOU 1974: 83 s. 155.
311 Ibid.
312 Bertrams vill i denna situation betrakta betalningskravet som svikligt och således vägra
kravet, se Bertrams a.a s. 297.
313 SOU 1974: 83 s. 149 ff.; Prop. 1975/76: 81 s. 118.
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rättsmissbruk, och det torde överhuvudtaget vara denna ensidiga
bestämmanderätt som egentligen ger upphov till möjligheterna till missbruk, och
det torde därför kanske inte heller vara möjligt att särskilja dessa två frågor i
förevarande sammanhang.

Vad som eventuellt komplicerar tillämpningen av 36 § är partsstrukturen vid
garantier. Frågan om betalningskravet kan anses utgöra rättsmissbruk eller inte
måste avgöras utifrån basavtalet mellan beneficienten och uppdragsgivaren. I
själva garantiavtalet är dock endast banken och beneficienten som bekant parter.
I de rättsfall314 där ett borgensåtagande har jämkats till förmån för
borgensmannen, har detta grundats på att åtagandet var oskäligt för själva
borgensmannen, d.v.s. jämkningen grundade sig direkt på rättsförhållandet mellan
borgensmannen och borgenären. Avgörandena i målen har i grunden baserats
antingen på att borgensmannens regressrätt gentemot gäldenären i praktiken varit
värdelös, och att det ansetts oskäligt för borgensmannen själv att bära denna
kostnad, eller att borgenären i något väsentligt avseende har brustit i sina
skyldigheter gentemot borgensmannen. Det rör sig följaktligen endast om
omständigheter hänförliga till den direkta avtalsrelationen mellan borgenären och
borgensmannen.

Vid självständiga garantier torde det dock inte vara möjligt att hävda att
betalningsskyldigheten på något sätt skulle vara oskälig för banken, då banken
torde i princip aldrig kunna betraktas som en underlägsen part varken i
                                                
314 Se t.ex. NJA 1983 s. 332, 1992 s. 351, 1993 s. 163, 1994 s. 381, 1996 s. 19, 1997 s. 524, 1998 s.
852 samt 1999 s. 408. I förtydligande syfte skall anges att det alltså handlar om mål där de
traditionella borgensreglerna om borgens accessoritet till huvudfordringen inte erbjöd
borgensmannen någon hjälp. Vidare bör uppmärksammas att jämkningsbedömningen i
flertalet av målen synes ha påverkats i väsentlig grad av att borgensmannen varit i en
underlägsen ställning i förhållande till borgenären. Vad gäller de i några av målen utvecklade
principerna om att borgensansvaret kan jämkas eller helt bortfalla om borgenären inte har
fullgjort sina skyldigheter gentemot borgensmannen, så rör dessa principer självklart inte
inskränkningar i själva abstraktionsprincipen, men det skulle teoretiskt kunna tänkas att
dessa borgensprinciper även skulle tillämpas på självständiga garantier. Dessa skyldigheter,
som i vissa avseenden förefaller ha tydliga drag av konsumentskydd, består främst i att
borgenären har en informationsplikt gentemot borgensmannen såväl avseende innebörden
av borgensåtagandet som nödvändiga uppgifter för att bevara borgensmannens regressrätt,
samt att borgenären är skyldig att göra en tillfredställande kreditprövning av
huvudgäldenären. Helt oavsett konsumentskyddsaspekten förefaller det med tanke på
partsstrukturen vid garantier inte särskilt troligt eller ens lämpligt att tillämpa dessa regler i
garantisammanhang. Att beneficienten skulle behöva upplysa banken om vad ett
garantiåtagande innebär eller att en bristande kreditprövning från beneficientens sida
avseende uppdragsgivaren skulle påverka bankens garantiansvar skulle te sig märkligt.
Vidare är banken själv ålagd enl. 2:13 BankrörelseL att säkra sin regressrätt gentemot
uppdragsgivaren, samt torde åtminstone om uppdragsgivaren är kund hos banken ha en
bättre insyn än beneficienten i uppdragsgivarens ekonomiska ställning. Följaktligen skulle
det te sig besynnerligt om beneficienten skulle anses ha en plikt att bevara bankens
regressrätt gentemot uppdragsgivaren. Situationen skulle bli än mer komplicerad vid
indirekta garantier, och således torde det vara en rimlig slutsats att anse att dessa principer
utvecklade för det traditionella borgensinstitutet inte bör äga tillämpning på självständiga
garantier.
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förhållande till uppdragsgivaren eller beneficienten samt att banken efterstävar
som bekant att helt övervältra garantins kostnader på uppdragsgivaren. Till
skillnad från traditionella borgensåtaganden, som oftast ingås benefikt och utan
ställande av säkerhet, är banken t.o.m. som utgångspunkt skyldig enligt 2:13
BankrörelseL att betinga sig fullgod säkerhet. Vidare betingar sig banken ett
vederlag för sin tjänst och är fullt medveten om den kreditrisk som den tar. Det
torde, enligt min mening, följaktligen inte kunna anses oskäligt för banken att
betala i enlighet med sitt garantiåtagande även om bankens regressrätt och
säkerhet gentemot uppdragsgivaren sedermera visar sig vara värdelös, eventuellt
med reservation för de situationer där uppdragsgivaren på något kvalificerat sätt
förfarit culpöst gentemot sin bank. Den i sammanhanget aktuella oskäligheten
hänför sig i normalfallet således inte till banken, utan till uppdragsgivaren som
formellt inte är part i själva garantiavtalet.

I förarbetena till 36 § uttalas visserligen att verkningar i förhållande till tredje man
inte skall inverka på tillämpningen av generalklausulen, men troligtvis har
lagstiftaren haft mer avlägsna tredje män i åtanke än den nu aktuella situationen.315

Stöd för denna åsikt kan även hämtas direkt i förarbetena, då det i desamma även
uttalas att flera avtal ibland kan ha ett så nära samband med varandra att de vid
oskälighetsbedömningen bör sammankopplas och betraktas som en helhet.316

Med tanke på att bankgarantiernas struktur per automatik innefattar ett flertal
olika avtal, förefaller det inte orimligt att inta en helhetssyn i detta sammanhang.
Vidare är detta, enligt min mening, i praktiken den enda hållbara lösningen om det
skall vara möjligt att stävja beneficientens rättsmissbruk, då frågan om
betalningskravet är ogrundat eller ej med nödvändighet måste bedömas utifrån
basavtalet. Då såväl förarbetena som de i detta avsnitt inledningsvis behandlade
domarna tydligt markerar en önskan att stävja uppenbara fall av otillbörligt
rättsmissbruk, bör det således vara möjligt att beakta basavtalet i detta
sammanhang.317

Ingvarsson motsätter sig dock att 36 § skulle kunna tillämpas på förevarande
problem, med motiveringen att om argument hänförliga till ett annat
rättsförhållande används som grund för att neka betalning skulle detta kunna
tolkas som att garantin i viss mening är accessorisk, vilket skulle strida mot
garantins ordalydelse.318 Denna ståndpunkt är enligt min mening alltför kategorisk
och onyanserad, och motsägs också tydligt av den nyss behandlade svenska
rättspraxisen på området. Som även har visats ovan i avsnitt 5.5.2, har inte ens i
engelsk rättspraxis, som antagligen i detta avseende är den mest restriktiva i hela
Europa, en helt oinskränkt abstraktionsprincip upprätthållits. Att i exceptionella
undantagsfall medge inskränkningar i principen om garantins oberoende förändrar

                                                
315 SOU 1974: 83 s. 160 f.
316 SOU 1974: 83 s. 158 f.
317 Se för samma ståndpunkt Ylöstalo a.a. s. 455 ff.; Dalman a.a. 197 f.
318 Ingvarsson a.a s. 129.
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på intet sätt utgångspunkten att garantin skall vara självständig i förhållande till
basavtalet.

Sammanfattningsvis bör det alltså även i svensk rätt vara möjligt att med stöd av
36 § AvtL vägra ogrundade betalningskrav med hänvisning till att kraven kan
anses utgöra rättsmissbruk. Det är självklart svårt att närmare precisera exakt i
vilka fall det kan anses röra sig om rättsmissbruk, men enligt min mening bör som
allmän vägledande utgångspunkt väljas den allmänna formel som förespråkas av
såväl Bertrams som UNCITRAL-konventionen319, nämligen att kravet utgör
rättsmissbruk om det saknar tänkbar grund enligt basavtalet. I praktiken torde det
främst röra sig om fall då uppdragsgivaren har fullgjort sina kontraktsenliga
skyldigheter eller har hindrats härifrån av beneficienten. Beviskravet för att
missbruk skall anses föreligga bör med tanke på garantins syfte och natur ställas
mycket högt. Det måste krävas att det verkligen är uppenbart att missbruk
föreligger, och i de fall där minsta lilla oklarhet härom föreligger bör istället
utbetalning under garantin ske enligt principen om ”pay first, argue later”.320

Av naturliga skäl kommer dessa höga beviskrav att vara mer eller mindre svåra
att uppnå beroende på vilken typ av garanti det rör sig om, och vilken typ av
underliggande avtal som har gett upphov till garantin. Exempelvis skulle det kunna
tänkas att det vid en anbudsgaranti skulle vara relativt lätt att möta beviskraven,
om det t.ex. finns skriftlig dokumentation härrörande från beneficienten, som
utvisar att beneficienten har avböjt anbudet eller att beneficienten otillbörligen har
krävt ändringar av villkoren i anbudet. Vid t.ex. fullgörelse- eller
prestationsgarantier torde dock i regel situationen vara betydligt mer
svårbedömbar, och i allra högsta grad variera beroende på vilken typ av
prestation som skall garanteras. Om det emellertid finns behörigen utfärdade
besiktningsprotokoll eller dylikt, som utvisar att uppdragsgivaren har presterat
kontraktsenligt, bör dock bevisläget underlättas avsevärt härigenom.

Som redan har uppmärksammats tidigare åligger det uppdragsgivaren att för
banken presentera bevisning om att kravet är ogrundat, och så länge
uppdragsgivaren är part i en process måste bevisbördan för att missbruk kan
anses föreligga falla på honom.321 Om däremot uppdragsgivaren inte är part i
processen, måste bevisbördan enligt min mening rimligtvis falla på banken, då hela
syftet med garantin skulle förfelas om beneficienten tvingandes bevisa att missbruk
inte föreligger.

                                                
319 Se föregående avsnitt.
320 Dalman a.a. s. 204. Se även den i detta avsnitt inledningsvis behandlade HD-domen, vari
HD talar om ”uppenbart rättsmissbruk”. I många fall torde det dock vara aktuellt med
interimistiska säkerhetsåtgärder, varvid enligt svensk rätt rimligtvis inte samma höga
beviskrav kan upprätthållas. Som redan har uppmärksammats är emellertid engelsk
rättspraxis synnerligen sträng i detta avseende, då ingen form av lättnad ifråga om
beviskraven medges ens vid interimistiska säkerhetsåtgärder i detta sammanhang, se härför
avsnitt 5.5.2 ovan.
321 Se ovan avsnitt 5.2, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.3 samt Bertrams a.a. s. 261, 305 ff.; Dalman a.a s. 204.
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I föregående avsnitt betonades även att denna rättighet för banken att vägra
betalning, torde - för att banken skall bibehålla sin regressrätt gentemot
uppdragsgivaren - övergå i en skyldighet att vägra betalning om missbruket är
uppenbart för banken. Denna plikt anses följa av bankens allmänna lojalitetsplikt
gentemot sin uppdragsgivare och dess skyldighet att utföra sitt uppdrag med
skälig omsorg. Enligt min mening finnas det ingen anledning att inte anlägga samma
synsätt enligt svensk rätt, och en sådan begränsad skyldighet torde även ligga väl i
överensstämmelse med de traditionella borgensreglerna där borgensmannen anses
ha en skyldighet att framställa huvudgäldenärens betalningsinvändningar avseende
huvudfordringen, åtminstone om invändningarna är kända för borgensmannen.322

Om banken skall förlora sin regressrätt måste dock omständigheterna avseende
såväl förekomsten av missbruk som bankens kännedom härom vara uppenbara.
Det torde enligt min mening krävas att förhållandena var sådana att banken måste
ha insett att betalningskravet var ogrundat, att omständigheterna endast var
sådana att den borde ha insett det torde däremot enligt min uppfattning inte vara
tillräckligt. Anledningen härtill är att det trots allt rör sig om exceptionella
undantagsfall då abstraktionsprincipen skall inskränkas, och huvudregeln om
garantins självständighet skall som utgångspunkt respekteras. Vidare skall
betonas att banken inte överhuvudtaget har någon aktivitetsplikt att utreda de
faktiska omständigheterna enligt basavtalet, utan att det är upp till
uppdragsgivaren att förebringa klar och tydlig bevisning härom för banken.323

Enligt min mening torde det finnas en icke oväsentlig risk att denna fundamentala
princip – att banken inte har någon utredningsskyldighet avseende basavtalet –
skulle undergrävas om banken skulle förlora sin regressrätt redan vid ett bevisläge
där omständigheterna var sådana att banken borde ha insett att kravet var
ogrundat. Ytterligare argument för denna ståndpunkt utgörs av det faktum att
själva bedömningen av huruvida kravet är oberättigat i sig innefattar ett visst mått
av skönsmässighet, och att det inte förefaller orimligt att härvid ge banken en viss
säkerhetsmarginal så länge banken agerar med skälig omsorg.

5.6 Deposition

En eventuellt tänkbar möjlighet som skulle kunna lösa bankens problem vid
påstått ogrundade betalningskrav, skulle vara att banken skulle fullgöra sitt
garantiåtagande genom att deponera garantibeloppet enligt lagen (1927:56) om
nedsättning av penningar hos myndighet (depositionslagen). Härigenom skulle
eventuellt banken kunna undgå att fälla det slutgiltiga avgörandet huruvida kravet
är berättigat, och därigenom undslippa risken att härvid göra en felaktig

                                                
322 Walin a.a. s. 75 ff., 176 ff.; Smith, Garantirett III, s. 191. Något mer komplicerad är frågan
huruvida borgensmannen har en plikt att kontakta huvudgäldenären innan betalning
verkställs för att höra huruvida huvudgäldenären har några betalningsinvändningar, se ibid.
323 Se föregående avsnitt samt avsnitt 5.2 och 5.4.
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bedömning, vilket skulle kunna resultera i efterföljande skadeståndsansvar
gentemot framförallt beneficienten eller bortfallande av regressrätten gentemot
uppdragsgivaren.

Deposition enligt lagen kan ske i huvudsakligen två olika fall, varav det första är
då borgenären uttryckligen vägrar ta emot betalning eller av vissa skäl är
förhindrad att göra det. Det andra - och i detta sammanhang intressanta - fallet är
då gäldenären inte vet vem som är rätt borgenär. Vilket framgår av lagens 1 §
medför nedsättningen att gäldenären fullgjort betalningen, vilket innebär att han
härigenom undviker att hamna i betalningsdröjsmål och bli föremål för härmed
sammanhängande påföljder. Av 6 § framgår vidare att i de situationer där
deposition har gjorts p.g.a. osäkerhet om vem av två eller flera som är rätt
borgenär, får depositionsmyndigheten, d.v.s. länsstyrelsen, inte utbetala det
nedsatta beloppet förrän borgenärerna har nått enighet om vem av dem som är
rätt borgenär, eller att frågan har avgjorts genom rättegång eller på annat sätt blivit
slutgiltigt avgjord.

Den avgörande punkten är dock om det överhuvudtaget är möjligt för banken att
göra en deposition enligt lagen i en situation med ett påstått ogrundat
betalningskrav. De i detta sammanhang relevanta förutsättningarna framgår av
lagens 1 § 2 st., vilket stadgar att nedsättning kan ske i de fall ”där gäldenären ej
vet eller bör veta vem som är borgenär, så ock där ovisshet råder om vem av två
eller flera som är rätt borgenär samt gäldenären icke skäligen kan anses pliktig att
på eget äventyr bedöma, till vilken av dem betalningen skall erläggas”. Den första
situationen tar enligt förarbetena sikte på att gäldenären överhuvudtaget inte vet
vem som är borgenär och i vart fall inte ens kan peka ut några konkurrenter.324

Detta är således inte fallet i den nu behandlade problemställningen325, då vad som
är tvistigt är inte huruvida beneficienten kan anses utgöra borgenär eller inte, utan
huruvida han faktiskt har rätt till att utfå garantibeloppet eller inte. Skall utbetalning
ske, skall det utan tvekan ske till beneficienten.

Den andra situationen tar enligt ordalydelsen endast sikte på fall där det finns flera
konkurrerande borgenärer. Inte heller detta torde vara fallet i den aktuella
situationen, då det förefaller ganska uteslutet att betrakta uppdragsgivaren som en
borgenär med tanke på att om utbetalning skall ske, skall det under inga
omständigheter ske till uppdragsgivaren. Den springande punkten är inte till vem
utbetalning skall ske, utan endast om det skall ske.

Således torde lagen inte vara direkt tillämplig, utan den enda kvarvarande
möjligheten skulle vara en analog tillämpning av densamma. Detta förefaller inte
särskilt troligt, då Rodhe menar att lagen inte skall kunna användas för att en
gäldenär skall kunna undvika dröjsmålspåföljder genom att deponera ett mellan

                                                
324 SOU 1925:26 s. 15.
325 Problemet skulle dock kunna tänkas uppkomma om rättigheterna under garantin överlåtits
eller pantsatts, se härför Bertrams a.a. s. 208 ff.
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honom och borgenären tvistigt belopp, med föreskrift om att beloppet skall
utbetalas till den av dem som befinnes berättigad till detta.326 Vidare framstår det
enligt min mening överhuvudtaget som mindre lämpligt att tillämpa
depositionslagen på förevarande problem, då länsstyrelser generellt sett torde
sakna lämplig kompetens och erfarenhet av att hantera dylika problem. Vidare är
det nog inte orimligt att anta att åtminstone inte beneficienten skulle uppskatta en
lösning enligt depositionslagen. I detta sammanhang skulle det t.o.m. kanske
kunna vara berättigat att anta att svenska bankers internationella renommé skulle
skadas, om bankerna valde att lösa problem med ogrundade betalningskrav
genom deposition hos länsstyrelser.

Då depositionslagen med största sannolikhet inte äger tillämpning - varken direkt
eller analogt - kommer de särskilda regressproblem som skulle uppkomma vid
lagens tillämpning inte att behandlas.

5.7 Bankens upplysningsskyldighet avseende
betalningskravet

En fråga av relativt stor praktisk betydelse i samband med ogrundade
betalningskrav, är huruvida banken har en skyldighet att upplysa uppdragsgivaren
om att betalningskrav har rests under garantin innan banken verkställer utbetalning
av garantisumman. Anledningen till att denna fråga inte endast är av formellt
intresse, är att om formkraven enligt garantin är uppfyllda, har banken som bekant
inte någon plikt överhuvudtaget att utreda huruvida kravet de facto är materiellt
berättigat under basavtalet. Det åligger istället helt och hållet uppdragsgivaren att
upplysa om ett eventuellt missbruk av garantin, och prestera så mycket bevisning
som krävs för att beneficientens krav skall framstå som uppenbart ogrundat och
att en utbetalning av garantisumman därmed rätteligen kan stoppas av banken.
Om banken inte blir varse om några tveksamma omständigheter kan den således
med bibehållen regressrätt betala ut garantisumman.

I det engelska rättsfallet Esal (Commodities) Ltd. v. Oriental Credit Ltd.327

avvisades tydligt en sådan generell upplysningsplikt för banken. Domstolen
konstaterade inledningsvis att det visserligen förekommer att banker informerar
sina uppdragsgivare i förväg innan utbetalning verkställs, men att detta ansågs vara
något som bankerna frivilligt påtog sig för att främja god affärssed och hövlighet
gentemot sina uppdragsgivare. Detta förhållande i sig ansågs inte vara tillräckligt
för att ge upphov till en allmän upplysningsplikt för bankerna, med undantag av
situationer där omständigheterna mellan parterna var sådana att det kunde anses
ha uppkommit ett uttryckligt eller underförstått avtalsvillkor om en sådan
upplysningsskyldighet. För svensk rätts del hade eventuellt även frågan om
bundenhet genom handelsbruk kunnat diskuterats, men med tanke på att det ännu

                                                
326 Rodhe a.a. s. 132.
327 [1985] 2 Lloyd’s Rep. 546.
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inte förefaller finnas något helt entydigt handlingsmönster i detta avseende synes
det inte troligt att en sådan bundenhet skulle anses föreligga.328

Helt oavsett denna avsaknad av en etablerad branschpraxis, är det långt ifrån
säkert att svenska domstolar skulle nå samma slutsats som förespråkas i det
engelska avgörandet. Som kommer att visas nedan finns det goda argument både
för och emot en upplysningsplikt, och internationell doktrin samt olika
internationella regelverk uppvisar härvid en splittrad bild.329 De nordiska
författarna förefaller dock vara eniga i sitt förordande av en upplysningsplikt330,
vilket torde kunna förklaras av att vid traditionella borgensförbindelser torde
borgensmannen anses vara skyldig att kontakta huvudgäldenären innan
borgensmannen infriar sitt åtagande.331

UNCITRAL-konventionen berör överhuvudtaget inte frågan om
upplysningsskyldighet, vilket däremot URDG gör. I art. 17 och 21 stadgas att
banken utan dröjsmål skall informera uppdragsgivaren om kravet, och i
förekommande fall vid indirekta garantier stadgas att den utfärdande banken utan
dröjsmål skall informera den instruerande banken, som i sin tur skall informera
uppdragsgivaren. Trots kravet på att upplysningen skall ske utan dröjsmål, skall
artiklarna inte uppfattas så att de kräver att uppdragsgivaren måste informeras
innan banken betalar ut garantisumman.332 Banken handlar helt inom ramarna för
artiklarnas reglering, om den dagen efter ett betalningskrav har rests, betalar och
samtidigt informerar uppdragsgivaren om att den har tagit emot och honorerat ett
betalningskrav under garantin.333

I praktiken innebär detta att URDG:s upplysningsplikt kan visa sig vara av föga
värde för uppdragsgivaren, då vad som är av intresse för uppdragsgivaren är som
bekant att bli informerad om kravet innan betalning sker. Att bli informerad
härom efteråt kommer under alla omständigheter att ske senast då banken gör
gällande sin regressrätt gentemot uppdragsgivaren, och således är det relativt
meningslöst att ålägga en informationsplikt så länge den inte hänför sig till tiden
innan utbetalning sker. Det är endast innan betalning sker som uppdragsgivaren
har möjlighet att påverka bankens regressrätt genom att förebringa bevisning om
ett eventuellt missbruk, då bankens vetskap efter tidpunkten för utbetalning
självklart är irrelevant för bedömningen av bankens regressrätt.

                                                
328 Godsk Pedersen a.a. s. 68; Dalman a.a. s. 207; Bertrams a.a. s. 124 ff.
329 Bertrams förefaller, om än tveksamt, förorda en upplysningsplikt, se Bertrams a.a. s. 124 ff.
Westphalen förespråkar mer bestämt en sådan skyldighet för banken, se Westphalen a.a.
s.194 ff. och 353 ff. Jfr. även Dohm a.a. s. 80 f. Zahn et al. motsätter sig däremot en sådan
plikt, se a.a. s. 395 f. Jfr. även Cranston a.a. s. 428; Chong a.a. s. 423; Bennett a.a. s. 582.
330 Godsk Pedersen a.a. s. 68; Dalman a.a. s. 207. Ylöstalo förefaller inte ens särskilt
uppmärksamma problemet, utan verkar helt enkelt utan närmare motivering utgå från att en
sådan upplysningsplikt finns, se a.a. s. 455.
331 Walin a.a. s. 176 ff.; Smith, Garantirett III, s. 191.
332 Bertrams. a.a. s. 126.
333 Bertrams a.a. s. 127.
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ELP går däremot betydligt längre i sin reglering, och stipulerar enligt art. 3.2.(2)
att:

”Immediately upon receipt of a demand for performance, the guarantor must inform the
debtor and request information about defences against the demand, if any”

Det senare ledet av regleringen torde väl i praktiken vara överflödigt, men slår
med all önskvärd tydlighet fast det reella syftet med upplysningsplikten. Vidare
torde det senare ledet implicera att upplysningsplikten enligt ELP måste fullgöras
innan betalning sker.

Som argument emot en upplysningsplikt anförs bl.a. att ingen sådan skyldighet
existerar ifråga om remburser.334 Vad gäller remburser finns det goda skäl för en
sådan avsaknad av en upplysningsskyldighet, men detta innebär inte med
automatik att situationen är densamma vid garantier. För det första är betalning
under en remburs det normala händelseförloppet, vilket förutses av alla
inblandade parter.335 Som bekant är situationen vid garantier precis den omvända,
då betalning under garantierna utgör utpräglade undantagsfall.336 Vidare är
möjligheterna till missbruk mindre vid remburser än garantier, med tanke på de
mer omfattande dokumentkraven vid remburser. Sist men inte minst skulle kunna
anföras att med tanke på det ofantliga antalet remburser skulle en
upplysningsskyldighet för banken vara orimligt betungande vid remburser, vilket
dock inte skulle kunna anses vara fallet vid garantier.337

Det kanske starkaste argumentet emot en upplysningsskyldighet är dock att
garantin skall vara oberoende av basavtalet, och att banken har ett intresse av att
inte riskera att bli indragen i konflikter mellan uppdragsgivaren och
beneficienten.338 Att inte upplysa uppdragsgivaren i förväg innan betalning sker,
innebär naturligtvis att banken undviker konflikter med beneficienten, men torde
samtidigt kunna innebära ansträngda relationer med uppdragsgivaren och onödiga
dispyter som hade kunnat undvikas. Det är helt uppenbart att uppdragsgivaren
har ett mycket starkt och legitimt intresse av att bli informerad i förväg, medan
bankens intresse av att slippa en upplysningsskyldighet torde vara väsentligt
mycket svagare. Det faktum att banker ofta faktiskt informerar i förväg indikerar
också att det kanske inte rör sig om en reell intressekonflikt, eller åtminstone inte
en konflikt av nämnvärd betydelse.339 En fördel för banken vid en
upplysningsskyldighet är naturligtvis att den vårdar sin kundrelation med
uppdragsgivaren, och att den i relativt omfattande utsträckning torde kunna
                                                
334 Zahn et al. a.a. s. 395.
335 Bertrams, a.a. s. 125.
336 Internationellt sett framställs det endast betalningskrav under uppskattningsvis tre till
fem procent av alla utställda garantier, varvid dock stora variationer förekommer mellan olika
typer av garantier och mellan olika geografiska regioner, se härför Bertrams a.a. s. 219.
337 Bertrams a.a. s. 125.
338 Zahn et al. a.a. s. 395 f.
339 Bertrams a.a. s. 126.
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undvika att i efterhand bli anklagad av uppdragsgivaren för att ha verkställt
utbetalningar som var helt ogrundade. Om banken inte anser att uppdragsgivarens
eventuella bevisning om missbruk är tillräcklig, bör banken enligt min mening helt
enkelt informera uppdragsgivaren om möjligheten att väcka talan om interimistiska
säkerhetsåtgärder gentemot banken eller beneficienten.340 Därigenom överlämnas
i praktiken det slutgiltiga beslutet till uppdragsgivaren, och denne får själv avgöra
om hans bevisning om missbruk är tillräckligt stark för att gå vidare med rättsliga
åtgärder.

Vad gäller beneficientens intressen, torde det enligt min uppfattning vara svårt att
anföra några tungt vägande skäl emot en upplysningsplikt, så länge
upplysningsplikten inte fördröjer bankens granskning och beslut om betalning. Det
torde inte finnas stöd för att en upplysningsplikt skulle utvidga de snäva tidsramar
som gäller för bankens granskningsskyldighet341, och överhuvudtaget torde
egentligen tidsaspekten avseende upplysningsskyldigheten inte utgöra något
problem för banken med tanke på dagens teknik. Snarare utgör tidsaspekten ett
högst väsentligt problem för uppdragsgivaren, som omedelbart måste ta ställning
till om han vill agera.

Det är också viktigt att betona att en eventuell upplysningsskyldighet inte
implicerar att banken måste få uppdragsgivarens godkännande innan den betalar,
utan att det fortfarande är banken som fattar detta beslut.342 Vidare torde det vara
självklart att uppdragsgivaren inte kan fördröja en betalning genom att göra sig
oanträffbar eller dylikt. Banken bör, enligt min mening, ha uppfyllt sin
upplysningsskyldighet då ett meddelande om kravet har kommit uppdragsgivaren
tillhanda, huruvida uppdragsgivaren sedan tar del eller ej av detta torde vara
irrelevant i sammanhanget.

Följaktligen torde det vara svårt att egentligen hitta något beaktansvärt intresse för
beneficienten, då det under alla omständigheter inte kan beaktas att beneficientens
möjligheter att missbruka garantin minskar genom en upplysningsplikt. Tvärtom
torde det vara just denna möjlighet att minska missbruk av garantier som är det i
särklass starkaste argumentet för åläggande av en upplysningsskyldighet. Vid
närmare eftertanke framstår, enligt min mening, en upplysningsskyldighet som den
enda rimliga lösningen om missbruk skall stävjas på ett tidigt stadium, med tanke
på att det i flertalet fall är omöjligt för uppdragsgivaren att på förhand förutse
ogrundade betalningskrav, då kraven per definition förutsätter att det inte skall
finnas en tänkbar grund för dem. Således framstår det som lämpligt och rimligt att
i enlighet med de traditionella borgensreglerna ålägga banken en upplysningsplikt.
                                                
340 Möjligtvis skulle kunna hävdas att detta skulle inkräkta på bankens opartiskhet till
nackdel för beneficienten, men så länge upplysningarna inskränker sig till att vara av högst
allmän natur torde detta inte utgöra ett nämnvärt förtroendeproblem för banken. Vidare bör
härvid betonas att banken i beneficientens intresse de facto vägrat att godta presenterad
bevisning, och överlämnat frågan att driva saken vidare till uppdragsgivaren.
341 Se ovan avsnitt 5.2.
342 Bertrams a.a. s. 126.
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Denna ståndpunkt får också som redan tidigare nämnts starkt stöd i nordisk
doktrin343, och torde också stå i överensstämmelse med den allmänna
lojalitetsplikt enligt sysslomannareglerna som banken har gentemot sin
uppdragsgivare. Med tanke på att rättsläget på denna punkt inte ens enligt
borgensreglerna är helt otvetydigt klart344, framstår det dock enligt min mening
som önskvärt att parterna uttryckligen avtalar om denna upplysningsskyldighet.
Genom ett sådant villkor, vilket inte torde vara alltför svårt att få banken att
acceptera, kan uppdragsgivaren på ett mycket enkelt sätt märkbart stärka sin
ställning gentemot såväl banken som beneficienten.

Om nu en upplysningsskyldighet kan anses existera i nordisk rätt, även utan ett
uttryckligt avtal härom, blir den naturliga och mycket viktiga följdfrågan, i vilken
mån en försummelse av denna plikt skall påverka bankens regressrätt gentemot
uppdragsgivaren. Enligt min mening finns det all anledning att härvid beakta att det
rör sig om ett inte helt klart rättsläge och en relativt långtgående tolkning av olika
rättsprinciper. Oavsett hur goda skäl som kan anföras för en upplysningsplikt
anser jag att en viss försiktighet bör iakttas med att ålägga en part en kännbar
ekonomisk förlust för att han har underlåtit att följa en antagligen mycket lämplig
men i vart fall ändå oskriven regel, vars existens inte är helt obestridlig.
Förutsebarhetsaspekten, och därmed i förlängningen rättsäkerheten, bör härvid
tillmätas avsevärd vikt. Att enbart reducera upplysningsskyldigheten till en
moralisk förpliktelse utan inverkan på regressrätten torde dock inte heller vara
lämpligt, med tanke på att detta i förlängningen skulle kunna urholka pliktens
reella värde. Självklart måste de enskilda omständigheterna i varje fall beaktas,
men som utgångspunkt bör det följaktligen, enligt min uppfattning, vara rimligt att
låta en försummelse av upplysningsplikten i viss mån påverka regressrätten, så att
regressrätten till viss del nedsätts. Återigen med reservation för det enskilda fallets
omständigheter anser jag däremot att det vore orimligt hårt att låta regressrätten
gå helt förlorad, då bankens betalningsskyldighet trots allt ändå som utgångspunkt
skall vara oberoende av basavtalet och att det måste råda ett rimligt förhållande
mellan försummelse och påföljd.

                                                
343 Godsk Pedersen a.a. s. 68; Dalman a.a. s. 207. Ylöstalo förefaller inte ens särskilt
uppmärksamma problemet, utan verkar helt enkelt utan närmare motivering utgå från att en
sådan upplysningsplikt finns, se a.a. s. 455.
344 Walin a.a. s. 176 ff.; Smith, Garantirett III, s. 191.
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6 Avslutande kommentarer

Inledningsvis påvisades att utöver den grundläggande funktionen att utgöra
säkerhet, är den självständiga garantin i praktiken ett effektivt medel för att
allokera risker mellan beneficienten och uppdragsgivaren. Vidare har visats att i
vilken utsträckning dessa risker kommer att allokeras till beneficientens fördel
beror huvudsakligen på vilken typ av betalningsmekanism som väljs. Således kan
betalningsmekanismen anses utgöra garantins egentliga kärna, och vid
avtalsförhandlingarna bör följaktligen parterna fästa betydande uppmärksamhet
vid den närmare utformningen härav. I den mån uppdragsgivaren har tillräcklig
förhandlingsstyrka skall han härvid naturligtvis verka för att i möjligaste mån
avlägsna sig från den renodlade simple demand-konstruktionen, och försöka
införa någon form av beviskrav avseende kontraktsbrottet som är oberoende av
beneficientens subjektiva uppfattning, t.ex. intyg från en oberoende utomstående
tredje part etc.

Ifråga om garantins rättsliga karaktär har vidare framgått att den delar väsentliga
egenskaper med såväl borgen som rembursen, men att ingetdera av de
traditionella instituten till fullo kan anses motsvara garantins mekanismer och
funktioner. Detta är egentligen föga förvånande med tanke på att garantierna är en
företeelse som självmant har utvecklats av och vuxit fram inom den internationella
handeln, och att juridiken först i efterhand har kommit in i bilden och försökt
subsumera den nya företeelsen under de redan befintliga instituten. Som har
framgått torde det därför, enligt min mening, inte vara fruktbart att i alltför hög
grad låsa sig vid endera av de traditionella instituten, utan den självständiga
garantin bör istället skiljas ut till en kontraktstyp sui generis. Rättsfiguren kan,
enligt min mening, närmast beskrivas som en rättslig hybrid mellan borgen och
rembursen, och det bör således vara möjligt att söka ledning i såväl borgens- som
rembursreglerna, men att det härvid är nödvändigt att beakta de självständiga
garantiernas specifika natur och därmed de avvikelser från de traditionella
reglerna som detta kan föranleda.

Utifrån den ytterst sparsamma svenska rättspraxis som finns inom området kan,
enligt min uppfattning, egentligen inga längre gående slutsatser dras än att de allra
mest grundläggande principerna för självständiga garantier, såsom de har
utvecklats internationellt sett, även äger tillämpning i Sverige. Det finns således
ännu ett stort behov av principiella klargöranden avseende garantiernas närmare
rättsliga ställning i svensk rätt, och enligt min mening är det anmärkningsvärt att så
fundamentala frågor som garantins relation till borgens- och rembursreglerna ännu
inte har berörts i praxis. Med tanke på denna avsaknad av klara, otvetydiga
rättsregler blir det följaktligen av särskilt stort intresse att parterna själva ingående
reglerar rättsläget genom utförliga avtal, förslagsvis med utgångspunkt i URDG,
som ändå i mångt och mycket antagligen kan anses ge uttryck för de
grundläggande garantiprinciperna.
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Ett för svensk rätts del särskilt problematiskt förhållande som har
uppmärksammats, är dock URDG:s ståndpunkt vid indirekta garantier att den
instruerande bankens motgaranti som utgångspunkt skall anses vara oberoende av
den utfärdande bankens primärgaranti. Anledningen till att denna i sig komplexa
fråga blir än mer problematisk för svensk rätt, är att den för självständiga
garantier grundläggande principen om ”pay first, argue later”, som visats, inte kan
tillämpas gentemot den utfärdande banken på grund av begränsningarna i vår
skadeståndsrätt ifråga om utomobligatoriskt ansvar för rena förmögenhetsskador.
Den utifrån billighetsöverväganden mindre lämpliga konsekvensen härav kan bli
att om uppdragsgivaren inte omedelbart, utan först senare, kan styrka att den
utfärdande banken brustit i sina åligganden, kan den utfärdande banken helt undgå
ansvar för sin försumlighet. Således finns det enligt svensk rätt synnerligen goda
skäl att ifrågasätta huruvida det verkligen är en lämplig utgångspunkt att
motgarantin skall anses vara oberoende av primärgarantin.

Vidare behandlar URDG inte heller ett av de utan tvekan viktigaste och mest
kontroversiella områdena, nämligen i vilken mån det är möjligt att göra
inskränkningar i abstraktionsprincipen. Vilket har framgått står det dock relativt
klart att inskränkningar i abstraktionsprincipen principiellt kan ske även i svensk
rätt, men exakt under vilka närmare omständigheter så kan ske råder det ännu
ingen klarhet kring. Det bör emellertid vara möjligt att vägra ogrundade
betalningskrav med stöd av 36 § AvtL under hänvisning till att kraven kan anses
utgöra rättsmissbruk. Rättsmissbruk torde, enligt min mening, anses föreligga då
det är uppenbart att kraven saknar tänkbar grund enligt det underliggande
basavtalet mellan beneficienten och uppdragsgivaren.

På grund av de höga beviskraven, de synnerligen snäva tidsramarna samt det
ändå relativt oklara rättsläget på denna punkt bör dock, enligt min mening, det
reella praktiska värdet av dessa undantag från den ovillkorliga
betalningsskyldigheten inte överskattas. Det torde alltjämt även i framtiden i viss
utsträckning förekomma att ogrundade betalningskrav framgångsrikt genomdrivs
under garantier. Med andra ord finns det följaktligen all anledning att, trots de
principiella möjligheterna att vägra ogrundade krav, på allvar beakta risken för
missbruk av garantierna.

Således bör uppdragsgivaren redan på förhand försöka att i största möjliga
utsträckning begränsa möjligheterna till, och framförallt konsekvenserna av,
missbruk. Som redan har nämnts ansåg domstolen i det ledande engelska målet
Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank International Ltd. and
Another345 att risken för missbruk var så pass allvarlig, att uppdragsgivaren
rätteligen borde ha skyddat sig genom att redan vid beräknande av priset för det
underliggande avtalet räkna med ett ogrundat ianspråktagande av garantin. Att

                                                
345 [1978] Q.B. 159, som behandlas ovan i avsnitt 5.5.2.
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helt inkludera garantisumman i kontraktspriset torde dock rimligtvis vara tämligen
svårt om det rör sig om en konkurrensutsatt upphandling. En betydligt mer
fördelaktig lösning är i ett sådant fall att teckna någon av de försäkringar emot
bl.a. ogrundade betalningskrav, som erbjuds av bl.a. statliga
Exportkreditnämnden.346

Vidare skall än en gång den närmare utformningen av betalningsmekanismen
uppmärksammas i detta sammanhang, och uppdragsgivarens intresse av att i
största möjliga utsträckning avlägsna sig från en on simple demand-lösning.
Utöver detta kan uppdragsgivaren försöka införa en s.k. reduktionsklausul,
innebärande att garantisumman successivt reduceras i den mån prestation enligt
basavtalet sker.347 Vidare bör uppdragsgivaren försöka att uttryckligen avtala
med sin bank om dennes upplysningsskyldighet avseende betalningskravet. Som
har framgått kan uppdragsgivaren genom denna relativt enkla åtgärd på ett högst
märkbart sätt stärka sin ställning gentemot såväl beneficienten som banken. I detta
sammanhang skall även erinras att URDG:s upplysningsplikt, som visats, i
praktiken vid en strikt tolkning är av föga värde, då den inte med nödvändighet
hänför sig till tiden innan betalning sker. Sist men inte minst avseende
upplysningsskyldighet, skall uppdragsgivaren alltid försöka att i det underliggande
basavtalet med beneficienten försöka föra in ett villkor, som stipulerar att
beneficienten själv måste meddela uppdragsgivaren innan han framställer krav
under garantin, och att beneficienten inte får framställa några krav till dess en
specificerad tid från dagen från detta meddelande har löpt till ända.348 Visserligen
torde det, enligt min mening, finnas en betydande risk att ett sådant avtalsvillkor
inte kommer att följas vid ogrundade krav, men om det iakttas förlängs
uppdragsgivarens reaktionstid för att skaffa fram nödvändig bevisning och
eventuellt vidta rättsliga åtgärder.

Avslutningsvis skall dock betonas att oavsett antalet använda skyddsmekanismer
för att försvåra och mildra konsekvenserna av ogrundade krav, så kommer
antagligen det bästa skyddet mot att ogrundade krav överhuvudtaget inte framförs
i första stället fortfarande vara att bedöma motpartens karaktär och ärlighet.

                                                
346 Olika försäkringslösningar tillhandahålls för såväl banken som uppdragsgivaren, se
härför http://www.ekn.se/se/cgi-bin/produkter.htm.
347 Se härför Bertrams a.a. s. 88 f.
348 Lawson a.a. s. 267 f.
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