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Summary 
One of the main goals of the European Union (EU) is to guarantee the free 
movement of goods, capital, services and people. Divergences in national 
contract laws are seen as an impediment to this free movement. To 
overcome this hurdle scholars clearly suggest that the internal market would 
benefit if the EU had harmonized the private law. The European 
Commission (EC) has therefore initiated the creation of a Common Frame 
of Reference (CFR), a document which would set out common principles to 
improve the quality and coherence of the contract law of the Member States. 
The objective is to achieve a uniform European contract law. 
  
The creation of a CFR joined the work of the Study Group on a European 
Civil Code and the Research Group on Existing EC Private Law and their 
efforts to produce a common foundation for European private law. These 
groups published the Draft Common Frame of Reference (DCFR), in 
September 2009. The DCFR is a draft of the CFR and consists of principles, 
definitions and model rules for contract law, non-contractual obligations and 
matters of moveable property law. The issue now is to what extent the 
DCFR may be used as a preparatory foundation for the final CFR. 
  
The DCFR has been criticized for being too abstract. This seems to have 
been the drafting academics’ purpose however, aiming to ensure that the 
frame of reference can adapt to the circumstances. Nonetheless, critics hold 
that the DCFR gives the Courts extensive means to interpret the frame of 
reference, which redistributes too much power to the Courts. Abstract, 
flexible rules will make it hard to achieve a uniform interpretation 
throughout the Member States, which will obstruct harmonization. The 
DCFR is also criticized for containing other areas of private law other than 
contract law when the EC wanted to harmonize contract law, which has 
been subject to much more research within the EU.  
  
The EC is now investigating the DCFR to identify which parts the CFR will 
use. The draft has already proven its importance in Sweden when the 
Supreme Court took it into account in NJA 2009 s. 672. Leading Swedish 
academics in the various private law fields argue that Sweden now has a 
new source of law to be used on issues that did not have any binding law on 
them previously. 
  
The European Commission is investigating what the legal nature of the CFR 
should be. At the moment it seems like the CFR will become a non-binding 
“toolbox” for the EU legislatures to use when drafting new contract law 
rules. The Swedish Parliament supports this position. It does not seem likely 
that other private law areas will be included in the future CFR. It is therefore 
argued that a Swedish lawyer or judge should not use the DCFR outside the 
contract law field.  
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Sammanfattning 
Europeiska unionens (EU) huvudmålsättning är att fri rörlighet av varor, 
personer, tjänster och kapital ska råda inom unionen. Rättsenigheten inom 
EU har dock brister och det har observerats att det för en väl fungerande inre 
marknad hade varit behjälpligt med harmonisering av medlemsstaternas 
civillagstiftning. För detta ändamål har Europeiska kommissionen initierat 
utformningen av en gemensam referensram, Common Frame of Reference 
(CFR), för att utveckla gemensamma principer för och förbättra kvaliteten 
på den europeiska avtalsrätten. Målet med referensramen är att få till stånd 
ett regelverk för europeisk avtalsrätt. 
 
Europeiska kommissionens arbete med en gemensam referensram gick ihop 
med ”Study Group on a European Civil Code” och ”Research Group on 
Existing EC Private Law” och deras försök att göra ett underlag för en 
gemensam europeisk civilrättskodifikation. I september år 2009 publicerade 
grupperna Draft Common Frame of Reference (DCFR), som är ett utkast till 
en gemensam referensram. DCFR innehåller principer, definitioner och 
modellregler för avtalsrätt, köp och andra särskilda kontraktstyper, 
utomobligatoriska förhållanden samt sakrätt. I dagsläget är frågan hur 
mycket av DCFR som kommer att ligga till grund för CFR.  
 
DCFR har fått utstå omfattande kritik för att vara för abstrakt utformad. För 
att referensramen ska kunna anpassas till omständigheterna i ett visst fall 
verkar detta dock ha varit skaparnas ambition. Kritiker menar att 
domstolarna får betydande tolkningsmöjligheter och därmed för mycket 
makt. Det finns även en risk att DCFR inte leder till harmonisering då 
abstrakta regler försvårar konform tolkning i medlemsländernas olika 
rättstraditioner. DCFR kritiseras även för att områden utanför avtalsrätten 
reglerats, trots att det är avtalsrätten som kommissionen vill harmonisera 
och den europeiska uppfattningen är klarare på avtalsrättens område då detta 
rättsområde genomgått omfattande gemenskapsrättsforskning.  
 
I dagsläget granskar europeiska kommissionen DCFR för att identifiera 
vilka delar de vill använda i en gemensam referensram. I Sverige har 
utkastet redan fått särskild betydelse då DCFR:s regler använts i domskälen 
i NJA 2009 s. 672. Ledande svenska akademiker på området anser att 
Sverige nu fått en ny rättskälla att använda i de fall regler inte finns att tillgå 
i det svenska rättssystemet.  
 
På gemenskapsnivå diskuteras just nu vilken form CFR ska ha. Mycket talar 
för att referensramen kommer att användas som ett icke-bindande 
hjälpmedel för EU:s lagstiftande organ på avtalsrättens område, vilket 
Sveriges Riksdag stödjer. Civilrättsliga områden utanför avtalsrätten verkar 
inte beröras i en framtida gemensam referensram. Då alla utom skaparna av 
DCFR verkar överens om att arbetet endast ska få betydelse på avtalsrättens 
område borde en svensk jurist endast använda verkets avtalsrättsliga regler. 
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Förord 
Elva terminer vid Juridiska Fakulteten i Lund har nu kommit till ända. Det 
har varit en fantastisk utmaning, som förutom många studietimmar gett mig 
möjlighet till två oförglömliga och lärorika utlandsperioder. Tack! 
 
Stort tack för allt stöd jag fått från min familj under studietiden. 
Tillsammans med dem och fantastiska vänner har jag många fina minnen 
och roliga stunder att bära med mig från mitt studentliv. 
 
Arbetet med denna uppsats har varit min sista studieprövning, och jag ser 
fram emot att få komma ut i arbetslivet och utmaningarna som där väntar. 
Ett stort tack till Advokatfirman Delphi i Malmö som gett mig en mycket 
inspirerande och givande uppsatspraktik. Jag vill även tacka Ola Svensson 
för all tid och engagemang han ägnat åt min uppsats.  
 
 
Lund i februari 2011 
Lovisa Nelson 
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Förkortningar 
ACQP  Acquis Principles 
 
BGB   Bürgerliches Gesetzbuch  
 
CFR  Common Frame of Reference 
 
DCFR  Draft Common Frame of Reference 
 
EESK  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén  
 
EU  Europeiska unionen 
 
EUF-fördraget Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
HD  Högsta domstolen 
 
PECL  Principles of European Contract Law 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Ett svenskt företag. En svensk myndighet. En svensk jurist. Med tidens gång 
påverkas deras arbete alltmer av omvärlden och oavsett om man vill det 
eller inte blir det svårt att endast operera på det nationella planet. Detta 
gäller inte minst på civilrättens område. Den tekniska utvecklingen har 
möjliggjort elektronisk handel via internet,1

 

 vilket gjort den internationella 
marknaden mer lättillgänglig. Då Sverige influeras av vad som händer 
utanför landets gränser måste juridiken anpassas.  

Inom Europeiska unionen (hädanefter EU) blir samarbetet allt bredare och 
djupare, och den inre marknaden är byggd på mängder av kontrakt som är 
reglerade av olika nationella avtalsrättsliga regler.2

 

 Då avtal sluts över 
landsgränser finns regler om vilket lands lagstiftning som ska ligga till 
grund för avtalet. Det är dock svårt för en näringsidkare att ha kunskap om 
olika länders rättssystem. Osäkerhet vid handel för med sig kostnader, vilket 
hindrar handelsutbytet.  

Att rättsenigheten inom EU har brister utgör således ett osynligt 
handelshinder. Detta är inte förenligt med EU:s huvudmålsättning att det 
inom unionen ska råda fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital. 
En harmoniserad lagstiftning skulle kunna gynna den inre marknaden då 
transaktionskostnaderna skulle kunna minska, samtidigt som 
förutsebarheten i avtalen skulle kunna bli större. Osäkerheten i handeln 
mellan länderna skulle på så sätt kunna minska vilket kan leda till att fler 
vågar ge sig in i sådana avtal.  
 
1989 deklarerade Europaparlament (hädanefter parlamentet) att en 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning är viktig för en 
välfungerande inre marknad och att man borde arbeta för en europeisk 
civillag.3  En harmoniserad europeisk lagstiftning skulle kunna ge en mer 
generell och heltäckande lagstiftning än vad punktingripanden genom EU-
direktiv leder till. 4 Dessa diskussioner har lett till The Draft Common Frame 
of Reference (hädanefter DCFR), som under arbetets gång gått samman med 
Europeiska kommissionens (hädanefter kommissionen) arbete mot en 
gemensam referensram Common Frame of Reference (hädanefter CFR).5

                                                
1 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeisk avtalsrätt, KOM (2001) 398 
slutlig, punkt 25. 

 

2 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och 
företag, KOM (2010) 348 slutlig. 
3 Resolution on action to bring into line the private law of the Member States, Official Journal of the European 
Communities, EGT C 158, Resolution A2-157/89.  
4 J. Ramberg ”Den nordiska avtalsrätten och utvecklingen av en europeisk avtalsrätt”, Nordiska juristmötets 
förhandlingar i Oslo Del 1 2000 s. 95ff, på s. 98. 
5 M. Schultz ”Europeiska civilrättsprinciper” i JFT nr. 6 2009 s. 762ff, på s. 763. 
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DCFR ska vara en akademisk motsvarighet till en politisk CFR av det 
sistnämnda slaget.6

 
  

DCFR har varit en storsatsning både i tid och pengar. Frågan är dock vilken 
status detta verk har och hur det påverkar eller kommer att påverka svensk 
rätt i den närmaste framtiden.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Endast i en motsättningsfri sagovärld kan det förutsättas att en europeisk 
civilrättslag som skulle kunna ersätta nationell rätt utan några motsträviga 
åsikter. Trots att medlemsländerna är överens om att handelshinder behöver 
övervinnas är de ändå inte beredda att överge sin rättstradition utan kritiskt 
övervägande. Frågan är om den nu utgivna referensramen kan fungera som 
underlag för en europeisk civillagstiftning. 
 
Denna uppsats utreder vilken betydelse DCFR har eller kommer att få. Den 
historiska bakgrunden presenteras för att belysa syftet med och framväxten 
av en gemensam referensram. De centrala delarna av DCFR:s innehåll och 
upplägg berörs, samt kritik som riktats mot arbetet, för att läsaren själv ska 
kunna bilda sig en uppfattning om den produkt som nu presenterats. DCFR 
är okänd för många svenska jurister och uppsatsen tillhandahåller en 
generell guide till DCFR:s innehåll. Hur EU:s institutioner behandlar DCFR 
har studerats för att tydliggöra deras förhållningssätt till arbetet i dagsläget. 
Detta ska påvisa vilken relevans arbetet tycks få för Sverige inom en snar 
framtid. Även hur svenska rättsvetenskapsmän och rättsväsende tagit emot 
den slutliga produkten presenteras, då DCFR kan användas på frivillig basis. 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka DCFR:s möjlighet att vara ett steg mot en 
europeisk civilrättslag och hur denna skulle påverka, eller redan påverkar, 
svensk rätt. Är detta ett regelverk som den svenska juristen borde lägga på 
minnet? 

1.3 Avgränsningar 

Den slutliga produkten av DCFR stod färdig i september år 2009. Det är 
därmed ett relativt nytt verk för europeiska rättsvetenskapsmän. I denna 
uppsats har fokus riktats mot det material som utgivits efter det att den 
slutliga versionen av DCFR kom ut, då verkets tidigare upplagor har 
genomgått omfattande revideringar.  
 
DCFR består av 6 563 sidor. Det är därmed inte möjligt att i ett 
examensarbete presentera hela produkten i detalj. Uppsatsen behandlar 
därför den generella strukturen och inte de specifika regler som 
referensramen tillhandahåller. Arbetet går något grundligare in på 
referensramens bakomliggande principer. Fokus har här riktats mot hur 

                                                
6 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 4. 
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principerna förhåller sig till varandra på avtalsrättens område, men 
referensramen behandlar även andra civilrättsliga områden. Uppsatsen tar 
endast upp allmän kritik mot referensramen. Däremot hänvisar detta 
examensarbete på flertalet ställen till mer ingående analyser av de olika 
rättsområden DCFR omfattar. 
 
Då DCFR i dagsläget är föremål för politisk diskussion presenteras endast 
åsikter som framförts före den 1 februari år 2011.  

1.4 Metod och material 

För att få förståelse för och bakgrund till framställningen av DCFR har 
offentligt tryck i form av föreskrifter, rapporter och utredningar från 
kommissionen, parlamentet och EU:s råd, ministerrådet (hädanefter rådet) 
granskats. Offentligt tryck har även studerats för att klarlägga hur EU:s 
institutioner behandlar arbetet i dag. 
 
Då framställningen av DCFR bygger på ett relativt nytt arbete inom 
europarättens område är litteraturen sparsam. När DCFR:s innehåll 
presenteras har, förutom svenskt och internationellt periodiskt tryck, artiklar 
och elektroniska källor, framför allt den senast publicerade versionen av 
DCFR, använts. 
 
För Sveriges syn på DCFR har den svenska regeringens och riksdagens 
uttalanden om arbetet granskats. Diskussionen i svensk doktrin har 
mestadels inriktats på ett omtalat rättsfall från Högsta domstolen (hädanefter 
HD) som studerats. Den begränsade doktrin som därutöver analyserat verket 
har betraktats.  

1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet, kapitel 2, presenteras den publicerade versionen av 
DCFR. Det har varit ett långdraget och omdiskuterat arbete som ändrat 
fokus och målsättning under arbetets gång. För att få förståelse för DCFR:s 
innehåll krävs det därför att arbetet sätts i ett historiskt perspektiv, vilket 
görs i avsnitt 2.1. I avsnitt 2.2 presenteras DCFR:s innehåll, för att läsaren 
ska kunna bilda sig en uppfattning om arbetets omfattning och upplägg. De 
bakomliggande principerna som DCFR bygger på behandlas i större detalj 
eftersom de påvisar den grundläggande strukturen och ger en viss förståelse 
för modellreglernas uppbyggnad och innehåll. Denna del är även viktig för 
att kritiken som riktats mot DCFR ska kunna utvärderas.  Därefter 
presenteras vilka rättsområden DCFR behandlar. Kapitlet avslutas med den 
mest framträdande generella kritiken mot DCFR. 
 
Kapitel 3 presenterar vad EU:s institutioner i dagsläget anser om en 
europeisk civillag och hur DCFR mottas som förslag. Beslutsproceduren i 
EU behandlas för att ge förståelse för vilken väg DCFR måste gå för att bli 
politiskt godkänd. Kapitlet avslutas med vilka andra möjliga funktioner 
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DCFR kan komma att få och vad en referensram kan komma att ta för form. 
Där diskuteras även hur ett möjligt harmoniserat konsumentdirektiv och 
DCFR förhåller sig till varandra då de har ursprung ur samma dokument. 
Förhållandet är även av särskild betydelse då det för kommissionen är av 
stor vikt att konsumentintresset tillgodoses på bästa sätt. 
 
Kapitel 4 behandlar hur DCFR mottagits och analyserats i Sverige. Detta 
kapitel ska visa i vad mån DCFR kan få betydelse för den svenska juristen; 
oberoende av om produkten får politiskt godkännande eller ej. De åsikter 
som regeringen, rättsväsendet samt rättsvetenskapsmännen idag framfört 
presenteras slutligen. 
 
I det avslutande kapitlet, kapitel 5, vävs de föregående kapitlen samman för 
att analyseras i ljuset av vilken betydelse DCFR har eller kommer att få för 
en svensk jurist och om DCFR därmed är något för en svensk jurist att lägga 
på minnet. 
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2 En ny referensram 

2.1 Vägen till DCFR 

2.1.1 Utvecklingen i EU 
Parlamentet deklarerade år 1989 att man skulle försöka harmonisera EU:s 
medlemsstaters civilrättsliga lagstiftning då detta var ett viktigt steg för en 
välfungerande inre marknad. Därför skulle man arbeta för en europeisk 
civillag.7

 
  

Redan år 2001 lämnades idén om en heltäckande civillagstiftning åt sidan, 
då kommissionen ville starta debatten om möjligheten att ha en heltäckande 
avtalsrättslig lagstiftning på EU-nivå. Fokus skulle ligga på vilka problem 
medlemsstaternas olika avtalsrättsliga bestämmelser leder till och åtgärder 
mot dessa.8 Kommissionen uppmärksammade att det för harmonisering 
kanske inte var tillräckligt att endast fokusera på avtalsrättens område,9 men 
ansåg att avtalsrätten var viktigast för att reglera gränsöverskridande 
transaktioner.10 Som belägg för detta anförde kommissionen bland annat att 
ledande företrädare för den akademiska världen haft ingående diskussioner 
om harmonisering av vissa avtalsrättsliga områden,11 samt att antalet 
nytillkomna direktiv på avtalsrättens område tydde på ökad 
harmonisering.12

 

 Kommissionen ville därför utreda i vilken mån 
medlemsländers avtalsrättsliga regler var ett hinder för den inre marknaden.  

Om utredningen skulle visa att den inre marknaden begränsades framförde 
kommissionen tre alternativ för hur en gemensam avtalsrätt skulle utformas. 
En möjlighet var ett regelverk som avtalsparterna fick välja. Den skulle då 
kunna utformas som en förordning eller en rekommendation som skulle 
gälla endast när parterna avtalade om detta.13

 
 

En annan möjlighet var en uppsättning dispositiva regler som skulle gälla 
om inte parternas avtal fastställt något annat.14

 
 

Slutligen föreslogs att det skulle kunna vara en uppsättning tvingande regler 
vars tillämpning inte skulle kunna avtalas bort.15 Detta meddelande blev 
inledningen till ett offentligt samråd.16

 
  

                                                
7 Resolution on action to bring into line the private law of the Member States, Official Journal of the European 
Communities, EGT C 158, Resolution A2-157/89. 
8 B. Dufwa ”Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL)”, JT nr. 2 2010-2011 s. 351ff, på s. 358.   
9 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeisk avtalsrätt, KOM (2001) 398 
slutlig, punkt 10. 
10 Ibid, punkt 12. 
11 Ibid, punkt 6. 
12 Ibid, punkt 8. 
13 Ibid, punkt 66. 
14 Ibid, punkt 66. 
15 Ibid, punkt 66. 
16 B. Dufwa ”Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL)”, JT nr. 2 2010-2011 s. 351ff, på s. 358. 
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Samrådsförfarandet kom fram till att det fanns ett behov av en enhetlig 
tillämpning av gemenskapens avtalsrätt. Slutsatserna publicerades år 2003 
då kommissionen gjorde en handlingsplan för hur en sammanhängande 
europeisk avtalsrätt skulle kunna åstadkommas.17 Av kommentarer till 
samrådsförfarandet presenteras flertalet hinder för den inre marknaden.18 
Nyckelåtgärden för att minimera handelshindren skulle vara att förbättra 
gemenskapens befintliga och framtida regelverk genom att göra det mer 
konsekvent.19 Denna åtgärd stöddes även av rådet och parlamentet som 
underströk ”behovet av samstämmighet, förbättring och konsolidering inom 
det befintliga regelverket.”20 De framförde även att kommissionens samråd 
visade att åtgärden nästintill fått unisont stöd av bidragslämnarna, särskilt 
inom industrin och bland verksamma jurister.21

 
 

Av de åsikter som kom kommissionen tillhanda var majoriteten emot ett 
nytt instrument för europeisk avtalsrätt. I stället ansåg de flesta att man 
genom gemensam forskning skulle utveckla gemensamma principer för den 
europeiska avtalsrätten eller att den befintliga gemenskapslagstiftningen 
skulle förbättras på avtalsrättens område.  För att förbättra kvaliteten ansåg 
kommissionen att en gemensam referensram skulle skapas. Denna skulle 
vara en hjälp i förbättringsarbetet och ett mellansteg till en framtida 
lösning.22 På så sätt skulle kommissionen få möjlighet att använda 
referensramen och införa motsvarande bestämmelser i sina 
lagstiftningsförslag.23 Referensramen skulle fastställa gemensamma 
principer och gemensam terminologi på området.24 Målet var dock att få till 
stånd ett regelverk för europeisk avtalsrätt som skulle utmärkas av en hög 
grad av samstämmighet.25

 

 Det var här idén om en gemensam referensram 
föddes.  

Kommissionens mål var alltså nu att få till stånd en gemenskapslagstiftning 
på avtalsrättens område.26 Ett viktigt steg för att uppnå detta mål var en 
allmän referensram för europeisk avtalsrätt, (”Common Frame of Reference 
of European Contract Law”, CFR).27

 
  

Referensramen skulle även hjälpa till att närma medlemsstaternas avtalsrätt. 
Ett tredje syfte var att referensramen skulle kunna utgöra grunden för 
ytterligare överväganden om ett frivilligt instrument på området för 
europeisk avtalsrätt.28

                                                
17 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, En mer samordnad europeisk avtalsrätt, En 
handlingsplan, KOM (2003) 68 slutlig, punkt 5. 

 Även samrådsförfarandet visade att detta skulle vara 

18 Se t.ex. Ibid, punkt 16 – 51. 
19 Ibid, punkt 54 och 74. 
20 Ibid, punkt 75. Se även Rådets resolution om en mer samordnad europeisk avtalsrätt , EUT C 246, s. 1. 
21 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, En mer samordnad europeisk avtalsrätt, En 
handlingsplan, KOM (2003) 68 slutlig, punkt 75. 
22 Ibid, punkt 53f. 
23 Ibid, punkt 58. 
24 Ibid, punkt 59. 
25 Ibid, punkt 56. 
26 Ibid, punkt 62. 
27 Ibid, punkt 59. 
28 Ibid, punkt 62. 
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en lämplig lösning och kommissionen uttalade att man skulle fortsätta denna 
diskussion.29

 
  

År 2004 gjorde kommissionen en uppföljning av sin handlingsplan och 
beskrev bland annat hur den gemensamma referensramen utvecklades.30 
Kommissionen ansåg att man skulle titta på nationell rätt, gällande 
gemenskapsrätt och relevanta internationella dokument när man skapade 
referensramen.31 Sedan skulle den bästa lösningen som dessa dokument 
framvisade användas.32 Referensramen skulle tillhandahålla grundläggande 
principer, definitioner av nyckelbegrepp och modellregler33 för avtalsrätt.34 
År 2004 ansåg även rådet att en referensram skulle skapas för att undersöka 
om det gick att utveckla standardvillkor för europeisk avtalsrätt.35 År 2005 
fastställde kommissionen att en gemensam referensram för europeisk 
avtalsrätt skulle antas senast år 2009,36 vilket även rådet godkände.37

2.1.2 Utvecklingen på det akademiska planet 

  

Långt innan kommissionen ansåg att en gemensam referensram skulle 
skapas, arbetade framstående europeiska akademiker för harmonisering av 
europarätten. År 1976 presenterade den danske professorn Ole Lando idén 
att formulera en europeisk avtalslag och år 1982 sattes den första 
arbetsgruppen, Commission on European Contract Law, även känd som 
Lando-kommissionen, samman.38 Gruppen jämförde medlemsstaternas 
nationella rättssystem för att sedan producera grundläggande regler och 
principer för europeisk avtalsrätt. Slutsatserna publicerades i tre delar och 
arbetet avslutades när den sista delen kom ut år 2001. En principsamling för 
europeisk allmän avtalsrätt, Principles of European Contract Law 
(hädanefter PECL) var därmed skapad.39

 
 

När detta arbete avslutades blev många av skaparna medlemmar i the Study 
Group on a European Civil Code (hädanefter Study Group40

                                                
29 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, En mer samordnad europeisk avtalsrätt, En 
handlingsplan, KOM (2003) 68 slutlig, punkt 89f. 

). Denna grupp 

30 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Europeisk avtalsrätt och översynen av 
gemenskapens regelverk: Utvecklingen i framtiden, KOM (2004) 651 slutlig, punkt 1. 
31 Ibid, punkt 3.1.3.  
32 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 95ff. 
33 I den officiella svenska översättningen av kommissionens meddelande har de översatt ”model rules” med 
”mallbestämmelser”, se KOM (2004) 651 slutlig, punkt 3.1.3. Jag har dock valt att översätta ”model rules” med 
”modellregler” i mitt arbete då jag anser att detta är mer representativt.  
34 Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet, Europeisk avtalsrätt och översynen av 
gemenskapens regelverk: Utvecklingen i framtiden, KOM (2004) 651 slutlig, punkt 3.1.3. 
35 Rådsdokument 14292/04, punkt 3.4.4. 
36 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Haagprogrammet: Tio prioriteringar för de 
kommande fem åren - Partnerskapet för förnyelse i EU när det gäller frihet, säkerhet och rättvisa, KOM (2005) 
184 slutlig, punkt 4.1. 
37 Rådsdokument 9778/2/05 REV 2, s. 26.  
38 M. J.  Bonell “The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European 
Contract Law: Friends or Competitors?”, JT nr. 1 1996-1997 s. 269ff, på s. 270. 
39 C. Twigg-Flesner The Europeanisation of Contract Law, 2008, s. 13. 
40 Ledare för Study Group var professor Christian von Bar. Målet med gruppen var att denna skulle vara heterogen 
i förhållande till kön, ålder samt politisk och rättsvetenskaplig grundsyn. Från Sverige deltog Torgny Håstad, 
Johnny Herre, Jan Kleineman samt Christina Ramberg i olika samordnings- samt rådgivningsgrupper. Mårten 
Schultz, Johan Sandstedt och Philip Mielnicki var med i den utomkontraktuella arbetsgruppen. 
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försökte arbeta fram ett underlag för en möjlig gemensam europeisk 
civilkodifikation.41

2.1.3 Samordnat förfarande 

  

År 2002 beslutade kommissionen42 att finansiera tre års forskning för 
utveckling av en gemensam referensram. Här lät man år 2005 Study Groups 
arbete gå upp i kommissionens projekt,43 tillsammans med the Research 
Group on Existing EC Private Law, (hädanefter Acquis Group44)45

 

 trots att 
Study Group ville att referensramen skulle behandla flertalet civilrättsliga 
områden.  

I februari år 2008 publicerades en interimistisk version, Interim Outline 
Edition,46 av ett utkast till en gemensam referensram, Draft Common Frame 
of Reference (DCFR), vid namn ”Principles, Definitions and Model Rules 
of European Private Law”47. I januari år 2009 publicerades en preliminär 
utgåva, Outline Edition.48 Tanken med dessa icke fullständiga publikationer 
var att en bredare juristkår skulle få chans att kommentera utgåvorna. 
Revisionsarbetet tog därefter framkomna kommentarer i beaktande. I 
september år 2009 publicerades den fullständiga versionen, Full Edition, av 
DCFR. 49

2.1.4 Arbetsgrupper 

  

DCFR har som sagt utformats av Study Group samt Acquis Group. 
 
Study Groups uppgift var att granska medlemsstaternas nationella 
bestämmelser samt rättssamlingar såsom PECL.50 Gruppen startade sitt 
arbete redan år 1998, alltså långt innan kommissionen gjorde uttryckliga 
önskemål om en europeisk gemensam avtalsrätt.51

                                                
41 C. Twigg-Flesner The Europeanisation of Contract Law, 2008, s. 14. 

 Vid arbetets start stod det 
inte klart om detta skulle leda till en politisk CFR, och skaparna valde ett 

42 Detta beslut togs genom det sjätte ramprogrammet. EU har organiserat omfattande europeiskt forsknings- och 
utvecklingssamarbete i form av ramprogram. Målsättningar, programstrukturer och budgetar för detta arbete 
fastställs i fleråriga ramprogram. Just nu pågår det sjunde ramprogrammet. För mer information, se 
Vetenskapsrådets webbplats: 
http://www.vr.se/omvetenskapsradet/internationelltsamarbete/europeisktsamarbete/europeiskaunionensramprogra
m.4.2d90e1b81116cee9c4e8000673.html (hämtad 2011-02-08). 
43 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 2. 
44 Från Sveriges sida har Lars Gorton och Eva Lindell-Frantz medverkat. 
45 M. Schultz ”Europeiska civilrättsprinciper”, JFT  nr. 6 2009 s. 762ff, på s. 763.  
46 Study Group of the European Civil Code: 
http://www.sgecc.net/pages/en/home/179.new_draft_common_frame_of_reference_interim_outline_edition_in_pr
int.htm (hämtad 2011-01-03). 
47 Egen översättning är “Principer, Definitioner och Modellregler av Europeisk Civilrätt”.  
48 C. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke m.fl. Principles, Definitions and  Model Rules of European Private Law 
Draft Common Frame of Reference Outline Edition, 2009, s. 46. 
49 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 2f. 
50 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 5f. 
51 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 17. 
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bredare rättsområde då de ansåg att det var svårt att skilja avtalsrätten från 
andra civilrättsområden.52

 
  

Gruppen fick även tillstånd att utveckla PECL där detta behövdes.53 Det var 
främst på grund av strukturen, syftet med och omfattningen av DCFR som 
PECL:s regler behövde revideras. Framför allt behövde PECL:s regler 
utvidgas för att behandla konsumentskydd.54 Study Groups arbete har 
publicerats.55

 
 

Acquis Groups uppgift var att utröna gemenskapsrättens principer.56 En stor 
skillnad mellan PECL och DCFR är att den senare inte endast jämför 
nationell rätt utan även gemenskapsrätt.57 Gruppen utformade Acquis 
Principles (hädanefter ACQP) som var ett försök att precisera de 
identifierade principerna bakom gemenskapsrätten. ACQP har därmed 
ansetts omformulera gemenskapsrätten.58

 
  

Tanken var att DCFR skulle innehålla de bästa lösningarna från nationell 
rätt och gemenskapsrätt. Därför jämfördes och sammanfördes Study och 
Acquis Groups respektive arbeten. De lösningar som skaparna identifierade 
som de bästa från gruppernas arbete, har sedan publicerats i DCFR.59 
Gemenskapsrätten täcker inte alla civilrättsliga dimensioner så i vissa fall 
fick endast Study Groups arbete styra.60

2.2 DCFR:s innehåll 
  

Ett av målen med referensramen var att tillgodose kommissionens önskan 
om en kritisk granskning av gemenskapsrätten.61 Arbetet ska alltså kunna 
vara användbart även om det inte blir till en politisk CFR.62

 
  

En viktig funktion med arbetet med referensramen var att hjälpa till att 
förbättra nuvarande gemenskapslagstiftning och göra ett utkast till en 
framtida EU-lagstiftning på civilrättens område.63 Skaparna ville identifiera 
för lagstiftare vad som borde övervägas om gemenskapsreglerna skulle 
revideras.64

                                                
52 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 11f. 

  

53 C. Twigg-Flesner The Europeanisation of Contract Law, 2008, s. 14. 
54 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 15. 
55 Arbetet har publicerats av Sellier – European law publishers under titeln “Principles of European Law”. 
56 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 5f. 
57 Ibid, s. 7ff. 
58 Ibid, s. 124. 
59 B.  Luger The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 142f. 
60 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 95ff. 
61 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Europeisk avtalsrätt och översynen av 
gemenskapens regelverk: Utvecklingen i framtiden, KOM (2004) 651 slutlig, s. 19 och  C. von Bar & E. Clive 
Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common Frame of Reference Full 
Edition, Volym I, 2010, s. 19. 
62 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 2f. 
63 Ibid, s. 19. 
64 C. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke m.fl. Principles, Definitions and  Model Rules of European Private Law 
Draft Common Frame of Reference Interim Outline Edition, 2009, s. 39. 



 14 

 
Som titeln förtäljer65, svarar referensramens upplägg till kommissionens 
önskemål då den inte endast innehåller modellregler utan även principer och 
definitioner.66

2.2.1 Principer 

 Den fullständiga versionen är uppdelad på sex volymer, varav 
den första volymen innehåller principerna, definitionerna samt några av 
modellreglerna. Modellreglerna är uppdelade i tio böcker som ryms i de sex 
volymerna. 

Ordet ”princip” är känsligt för olika tolkningar. I PECL används ordet som 
en synonym till en regel som inte har vunnit laga kraft.67 I DCFR 
representerar ordet de bakomliggande värden modellreglerna bygger på.68 
Principerna ska förklara de huvudsakliga bakomliggande 
värderingsbedömningar som skaparna gjort.69

 
   

För att det bakomliggande syftet ska vara samma i modellreglerna har 
skaparna av DCFR ansett att det är viktigt att reglerna bygger på samma 
principer.70 Grundläggande principer sägs även vara en mellanhand mellan 
samhälliga och individuella intressen och är viktiga för en välbalanserad 
europeisk avtalsrätt. Därmed har det för skaparna varit av vikt att de 
grundläggande principerna och modellreglerna kompletterar varandra.71

 
 

I den interimistiska versionen av DCFR uppräknades femton grundläggande 
principer. Efter kommentarer till denna version och vidareutveckling av 
DCFR kom skaparna fram till att endast frihet, säkerhet, rättvisa och 
effektivitet skulle vara bakomliggande72 principer. Kritiken riktades framför 
allt mot att principerna annars stod för mycket emot varandra och därmed 
inte var till mycket ledning.73

 
  

De övriga principerna i den interimistiska upplagan ska nu ses som 
övergripande principer. De övergripande principerna är skydd för mänskliga 
rättigheter, bevarande av kulturella och språkliga skillnader och främjande 
av och skydd för välfärd. Därutöver ska den inre marknaden, solidaritet 
samt samhällsansvar främjas.74 Modellreglerna75

                                                
65 “Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference”. 

 öppnar för att de 

66 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 19. 
67 Ibid, s. 4. 
68 Ibid, s. 5. 
69 Ibid, s. 1. 
70 Ibid, s. 7. 
71 M. W. Hesselink, C. Mak & J. W. Rutgers “Constitutional Aspects of European Private Law: Freedoms, Rights 
and Social Justice in the Draft Common Frame of Reference”, Centre for the Study of European Contract Law 
Working Paper Series nr. 5 2009 s. 107 och O. Cherednychenko “Fundamental Rights, Policy Issues and the Draft 
Common Frame of Reference for European Private Law”, European Review of Contract Law nr.1 2010 s. 39ff, på 
s. 39. 
72 Detta är min egen översättning av ordet “underlying”. 
73 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 7. 
74 Ibid, s. 8. 
75 DCFR I.-1:102 (2): “They are to be read in the light of any applicable instruments guaranteeing human rights 
and fundamental freedoms and any applicable constitutional laws.” och DCFR II.-7:301: “A contract is void to the 
extent that: 
(a) it infringes a principle recognized as fundamental in the laws of the Member States of the European Union; and 
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övergripande principerna ska påverka tolkning och tillämpning av DCFR:s 
regler, och är därmed fortfarande av betydelse.76

 
   

Från olika håll har dock kritik riktats mot DCFR:s principer.77 Ett problem 
är att det inte är helt klart hur de grundläggande principerna förhåller sig till 
modellreglerna. Enligt Eidenmüller med flera78 kan detta få avgörande 
betydelse i det enskilda fallet.79

 
  

Trots att antalet principer reducerats i den fullständiga versionen, har DCFR 
även kritiserats för att det fortfarande inte är helt klart hur principerna 
förhåller sig till varandra eller vilka grundläggande värderingar DCFR 
bygger på. Upphovsmännen verkar alltså inte ha kunnat enas om målen med 
DCFR, och detta kan bero på att de inte hade någon klar bild av vilken 
funktion slutprodukten skulle ha.80 Det har också förklarats med att 
akademikerna var under tidspress i sitt arbete.81

 
  

När domstolen ska avgöra vilken princip som ska få överhanden kan de, 
enligt Olha Cherednychenko82  koncentrera sig på utgången i målet utan att 
förklara grunderna. De kan därmed först bestämma vilken part som borde 
vinna målet och sedan hitta principer som stödjer denna utgång. Detta kan 
resultera i att den svagare partens skydd döljs vid tolkningen av de 
grundläggande principerna.83 För att inte domarna ska få för stort inflytande 
krävs det därför, enligt Cherednychenko, ordentliga riktlinjer eller lösningar 
för hur principerna ska förhålla sig till varandra.84

 
 

Då de grundläggande principerna inte kan garantera den svagare parten 
skydd är frågan om de behövs.85 Cherednychenko anser att principerna 
borde ses som ett komplement till och vara underordnade modellreglerna.86

                                                                                                                        
(b) nullity is required to give effect to that principle.” 

 

För diskussion angående I.-1:102 se exempelvis Vettori G. European Private Law after the Common Frame of 
Reference, H. W. Micklitz & F.Cafaggi (red.) 2010, s. 34f. För diskussion angående  II.-7:301se A. Somma 
European Private Law after the Common Frame of Reference, H. W. Micklitz & F. Cafaggi (red.) 2010, s. 16ff. 
76 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 7. 
77 Kritik har även riktats mot att DCFR inte tar hänsyn till vissa grundläggande rättigheter, se  C. Mak “The 
Constitutional Momentum of European Contract Law On the Interpretation of the DCFR in Light of Fundamental 
Rights”, European Review of Private Law nr. 4 2009 s. 513ff. 
78 Ett flertal tyska professorer har tillsammans kommenterat DCFR i en artikel. Gruppen hade följande deltagare: 
Horst Eidenmüller som är professor i civilrätt och bolagsrätt vid Ludwig-Maximilians-Universität, Florian Faust 
som är professor i civilrätt, handelsrätt, affärsjuridik och komparativ rätt vid Bucerius Law School, Nils Jansen 
som är professor i rättshistoria vid Westfälische Wilhelms-Universität, Hans Christoph Grigoleit som är professor 
i civilrätt, handelsrätt och bolagsrätt vid University of Regensburg, Gerhard Wagner som är professor i tysk och 
europeisk civil- och processrätt vid University of Bonn och Reinhard Zimmermann som är professor i komparativ 
och internationell civilrätt vid Max Planck Institute. 
79 Exempel på detta i ges i H. Eidenmüller, F. Faust, H. C. Grigoleit, G. Wagner och R. Zimmerman “The 
Common Frame of Reference for European Private Law – Policy Choices and Codification Problems” Oxford 
Journal of Legal Studies nr. 4 2008 s. 659ff, på s. 674 och i O. Cherednychenko “Fundamental Rights, Policy 
Issues and the Draft Common Frame of Reference for European Private Law”, European Review of Contract Law 
nr. 1 2010 s. 39ff, på s. 45f. 
80 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 782f. 
81 H. Eidenmüller, F. Faust, H.C. Grigoleit, G. Wagner och R. Zimmerman “The Common Frame of Reference for 
European Private Law – Policy Choices and Codification Problems”, Oxford Journal of Legal Studies nr. 4 2008 s. 
659ff, på s. 687. 
82 Olha O. Cherednychenko är docent i civilrätt vid VU University Amsterdam i Nederländerna. 
83 O. Cherednychenko “Fundamental Rights, Policy Issues and the Draft Common Frame of Reference for 
European Private Law”, European Review of Contract Law nr. 1 2010 s. 39ff, på s. 57f. 
84 Ibid, på s. 56. 
85 Ibid, på s. 57f. 
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Enligt DCFR ska principerna användas för att hjälpa till att tolka vaga och 
oklara modellregler. Det ska framgå av modellreglerna hur avvägning 
mellan principerna ska ske. Principerna preciseras i modellreglerna och är 
av värde för referensramen. Nedan kommer de grundläggande principerna 
att presenteras med fokus på hur de, enligt referensramen, ska appliceras 
och förhålla sig till varandra på avtalsrättens område. 

2.2.1.1 Frihet 
Principen om frihet har fått en generell tillämpning i modellreglerna. 
Frihetsprincipen är jämförelsevis av störst vikt vid avtal och ensidiga 
åtaganden, men är inte frånvarande i andra fall.87 Avtalsfrihet är en 
bakomliggande princip. Parterna ska få avtala om vad och med vem de vill. 
De får även fritt ändra och säga upp sitt avtal. Detta framgår uttryckligen av 
modellreglerna.88

 
 

I referensramen skiljer man mellan legal och genuin avtalsfrihet. Legal 
frihet tillgodoses genom att inte tvingande regler eller formregler för 
avtalsförhållandet tillhandahålls. Genuin frihet främjas genom att öka 
människors förmåga att göra saker. För att tillgodose genuin frihet finns 
exempelvis vissa dispositiva regler för att det ska vara lättare och mindre 
kostsamt för parter att ingå välreglerade juridiska förhållanden. Både legal 
och genuin frihet är närvarande i DCFR.89

 
  

I några fall tillhandahåller referensramen tvingande regler för att tillgodose 
genuin frihet. Ett exempel på detta är att DCFR inte tillåter att avtalet 
bygger på bristande samtycke, såsom svek.90 I stort får man avtala med vem 
man vill, men i vissa fall inträder restriktioner.91 Här har DCFR valt att låta 
både legal och genuin frihet få påverka reglerna genom att införa några 
restriktioner,92 och låta andra förhållanden vara oreglerade. Ytterligare 
inskränkning av den legala friheten sker genom att referensramen 
tillhandahåller en upplysningsplikt redan på det prekontraktuella stadiet i 
avtalsförhandlingarna.93 DCFR kräver även att vissa avtalsvillkor diskuteras 
före avtalsslut, speciellt om de utmärker sig på ett eller annat sätt.94

 
 

Restriktioner finns för att diskriminering inte ska ske vid val av avtalspart.95

                                                                                                                        
86 O. Cherednychenko “Fundamental Rights, Policy Issues and the Draft Common Frame of Reference for 
European Private Law”, European Review of Contract Law nr. 1 2010 s. 39ff, på s. 60f.  

 
Här får alltså den legala friheten ge vika för en övergripande princip. Denna 

87 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 37. 
88 DCFR II.-1:102 (1) och II.-1:103 (3).  
89 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 38. 
90 Ibid, s. 40. 
91 Se DCFR II.-2:101 – II.-2:105 och III.-1:105. För kritik mot prekontraktuell inskränkning av förhandlingsfrihet 
se B. Fages “Pre-contractual Duties in the Draft Common Frame of Reference – What Relevance for the 
Negotiation of Commercial Contracts?”, European Review of Contract Law nr. 3 2008 s. 304ff. 
92 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 42. 
93 Ibid, s. 41. 
94 Ibid, s. 42. 
95 Se DCFR II.-2:101 – II.-2:105 och III.-1:105. 
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princip kan dock även stå emot sig själv. Till exempel står frihet att 
diskriminera emot en annans frihet att inte bli diskriminerad.96

 
 

Det framgår dock att begränsningen av den legala avtalsfriheten ska hållas 
till ett minimum.97 DCFR vill ha så få tvingande regler som möjligt och i 
stället använda sig av ett skälighetstest för att avgöra om ett avtal ska 
ogiltigförklaras. Skaparna framhåller dock att det i vissa fall är mer 
passande med regler än skälighetstest som blir beroende av 
omständigheterna.98

2.2.1.2 Säkerhet 
 

Pacta sunt servanda, avtal ska hållas, är en känd princip för svenska jurister. 
Införandet av denna princip i DCFR är ett tydligt exempel på att säkerhet 
främjas på avtalsrättens område.99 Säkerhetsprincipen är i DCFR:s arbete 
dominerande vid utomobligatoriska skyldigheter.100

 
  

Skaparna av DCFR har uppmärksammat frågan huruvida flexibla eller 
strikta regler bäst tillgodoser säkerhet. Vid kortare avtal är strikta regler bäst 
då avtalsförhållandet blir säkrare när man tydligt ser regelns konsekvenser. 
Men vid långvariga avtal är det säkrare med regler som kan anpassas till nya 
omständigheter. Vid långvariga avtal är det svårt att förutse prisfluktuationer 
etc. och flexibla regler kan därmed se till att avtalets syfte tillgodoses. Enligt 
skaparna kommer därför flexibla modellregler tillgodose säkerhetsprincipen 
på bäst sätt. På så sätt träder principen in där den verkligen behövs. Därför 
har termer som ”reasonable”101 och ”fair dealing”102använts i omfattande 
utsträckning i referensramen. Sådana uttryck ska se till att omständigheterna 
påverkar utgången.103

2.2.1.3 Rättvisa 
  

Principen om rättvisa ska skydda den svagare parten, utan att inskränka 
säkerhetsprincipen. Därmed ska den exempelvis tillgodose att alla behandlas 
lika, förutom i de fall säkerhetsaspekter talar för något annat. Principen om 
rättvisa ska genomsyra hela DCFR, vilket innebär att när den konkurrerar 
med andra principer ger den i de flesta fall inte vika. Den är, enligt 
skaparna, subjektiv och svårdefinierbar. Trots detta anser de att tydliga fall 
av orättvisa är universella.104

 
 

DCFR har som mål att part inte ska kunna förlita sig på sin egen olagliga, 
ohederliga eller orimliga handling. Obefogat överlägsen ställning, som leder 
till otillbörligt utnyttjande, ska heller inte gynnas. Detta tillgodoser även 

                                                
96 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 37. 
97 Ibid, s. 38. 
98 Ibid, s. 42f. 
99 Ofta uttryckt som princip på latin, Pacta sunt servanda. 
100 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 50. 
101 Kan översättas till “skälig”. 
102 Kan översättas till “god sed”. 
103 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 47. 
104 Ibid, s. 53. 
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principen om genuin frihet. Exempelvis återkommer principerna om god tro 
och god sed i många av referensramens regler för den svagare parten.105

 
 

Flertalet regler är till för att motverka kraftigt överdrivna krav på en part. 
Rättviseregler måste dock, enligt skaparna, tillhandahålla skarpa gränser och 
endast träda in i grövre fall. En part ska inte straffas bara för att denne tjänar 
på avtalet.106

 
  

Genuin frihet, i stället för legal frihet, har i många fall fått styra DCFR:s 
regler i förhållande till rättvisa. Principerna om genuin frihet och rättvisa 
stämmer i de flesta fall överens. Avtalsfrihet kan även leda till ett rättvist 
avtal om parterna är fullt informerade och i samma förhandlingsposition.107 
Om en part är väldigt underlägsen eller har fått missvisande information, 
står rättviseprincipen över legal frihet.108 Exempelvis innehåller DCFR 
regler om upplysningsplikt vid avtalsingående.109 Om part inte fått 
tillräckligt med information före avtalsslut kan nämligen avtalet förklaras 
ogiltigt.110

 

 Rättviseprincipen står alltså över principen om legal frihet, men 
överensstämmer med principen om genuin frihet för den svagare parten. 

2.2.1.4 Effektivitet 
Modellreglerna har strävat efter att vara effektiva i förhållandet mellan 
parternas och allmänhetens syften.111 Principen om effektivitet är dock inte 
lika betydande som de andra principerna.112

 
 

Effektivitet på marknaden ska öka välfärden.113 I ekonomiska sammanhang 
avser effektivitet förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och 
verksamhetens resultat.114 Principen i relation till parternas syften är att 
effektivisera förhållandet mellan deras insatser utan att avtalet påverkas 
negativt. Exempel på detta är att DCFR tillhandahåller formregler endast i 
begränsad utsträckning.115

 

 Det är därmed i de flesta fall upp till parterna att 
avgöra huruvida avtalet ska vara skriftligt eller ej. Ett skriftligt avtal kräver 
ofta större insats och om parterna själva får bestämma formaliseras avtalet 
endast när det gynnar resultatet.  

Principen visar sig även i att DCFR tillhandahåller regler som träder in när 
parterna inte bestämt något annat, för att effektivisera avtalsförhandlingarna. 

                                                
105 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 54f. 
106 Ibid, s. 55. 
107 Ibid, s. 39. 
108 Ibid, s. 37. 
109DCFR II.-3:101 – 3:109. 
110 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 40f. 
111 Ibid, s. 59. 
112 Ibid, s. 37. 
113 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 61. 
114 Detta är en av nationalencyklopedins definitioner av ordet “effektivitet”. B. Höglund, Nationalencyklopedin: 
http://www.ne.se/lang/effektivitet/159058 (hämtad 2011-01-20).  
115 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 60. 



 19 

Parterna ska inte behöva förhandla om alla aspekter, om de inte så vill.116

 

 
Detta effektiviserar avtalsförhållandet och minskar transaktionskostnaderna. 

Upplysningsplikterna, som ovan nämnts, tillgodoser effektivitet på 
marknaden. Ekonomisk välfärd gynnas av att parterna gör välinformerade 
beslut då marknaden blir effektivare av färre misslyckade avtal. Detta 
stämmer även överens med principen om genuin frihet. Ett ytterligare 
exempel på när effektivitet och säkerhet går hand i hand är att DCFR 
erbjuder påföljder när part inte uppfyller sina kontraktuella förpliktelser, för 
att marknaden ska effektiviseras.117

 
 

Skaparna av DCFR har försökt utröna principerna bakom nationella 
rättssystem och gemenskapsrätten. På så sätt sägs reglerna i sig inte vara 
nya, vilket ska skapa stabilitet. Avtalsförhållandet blir effektivare och 
säkrare med kända och traditionella lösningar genom att parterna inte 
behöver skapa sig förståelse för nya reglers innebörd.118

 
 

I de flesta fall stämmer effektivitet väl överens med principen om genuin 
frihet då båda leder till att onödiga hinder och kostnader minimeras.119 
Avtalsfrihet borde effektivisera avtalsförhållandet och gynna båda parter om 
de är fullt informerade (vilket tillgodoses av upplysningsplikten) och har 
samma förhandlingsstyrka.120

 
 

Eidenmüller med flera har kritiserat DCFR då rättvisa och effektivitet står 
mot varandra.121 Detta anses vara ett stort problem då det riskerar att 
politisera domarkåren. Meningen med en referensram är harmonisering. 
Men om grundläggande värderingar står emot varandra blir det upp till 
domarna att tolka innebörden av reglerna och risk finns då att denna 
tolkning sker i enlighet med det nationella rättssystemets syn.122 I just detta 
förhållande har skaparna dock uttryckt att rättviseprincipen ska ta 
överhanden i de flesta fall.123

2.2.2 Definitioner 

 

Då termer i gemenskapsrättens olika direktiv inte definieras konformt 
ansågs det vid arbetet med DCFR finnas ett behov av en terminologilista för 
europeisk civilrätt. Detsamma gäller termerna i medlemsstaternas 
rättssystem. En gemensam terminologilista med tydliga definitioner på 
europarättens område ansågs därför vara ett viktigt bidrag till 

                                                
116 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 60f. 
117 Ibid, s. 61f. 
118 Ibid, s. 63. 
119 Ibid, s. 61f. 
120 Ibid, s. 39f. 
121 H. Eidenmüller, F. Faust, H.C. Grigoleit, G. Wagner och R. Zimmerman “The Common Frame of Reference 
for European Private Law – Policy Choices and Codification Problems”, Oxford Journal of Legal Studies nr. 4 
2008 s. 659ff, på s. 672. 
122 Ibid, på s. 677. 
123 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 53. 
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harmonisering.124 Om definitionerna skulle vinna politiskt godkännande av 
EU:s institutioner skulle de även komma till användning vid implementering 
av direktiv.125

 
  

I den fullständiga versionen av DCFR finns därför en lista med 
definitioner.126 127 För att listan ska fylla sin funktion ansåg skaparna att 
definitionerna måste hänföras till modellreglerna.128 Således hänvisar ofta 
en definition till en regel.129 Definitionerna har testats tillsammans med 
modellreglerna och reviderats och ändrats under tiden reglerna vuxit 
fram.130

 
 De är därmed avhängiga av varandra. 

Listan, som är en del av DCFR,131 har mottagits på olika sätt.132

 
  

Eidenmüller med flera133 anser att en definitionslista kan vara bra då 
DCFR:s termer annars prövas utifrån nationella rättssystem. Däremot 
innebär detta att DCFR blir mindre flexibelt. Därför borde termer definieras 
endast när rättssäkerheten kräver det. Nämnda professorer anser att DCFR 
innehåller fler definitioner än behövligt, samtidigt som de använt abstrakta 
termer134 flitigt. Omfattande kritik riktas mot att DCFR:s termer anses vara 
för abstrakta, se avsnitt 2.2.3. Kritik riktas även mot att definitionerna sedan 
inte använts på beskrivet sätt i modellreglerna.135

 
 

Eidenmüller136 menar att definitioner kan skapa större problem än de löser. 
Som exempel nämns DCFR:s definition av vad ett avtal är.137

                                                
124 C. Twigg-Flesner The Europeanisation of Contract Law, 2008, s. 145f. 

 I definitionen 

125 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 20. 
126 Se ibid, s. 65-82. 
127 För genomgång av termer som “right”, “duty”, “obligation” etc hänvisas till A. Vaquer ”Farwell to 
Windscheid? Legal Concepts Present and Absent from the Draft Common Frame of Reference (DCFR)”, 
European Review of Private Law nr. 4 2009 s. 487ff. 
128 C. von Bar “Common Frame of Reference for European Private Law – Academic Efforts and Political 
Realities”, Electronic Journal of Comparative Law vol. 12.1 2008 s. 7. 
129 Se exempelvis definitionen av “Accessory” på s. 65 i C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model 
Rules of European  Private Law Draft Common Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010: 
“An “accessory”, in relation to proprietary security, is a corporeal asset that is or becomes closely connected with, 
or part of, a movable or an immovable, provided it is possible and economically reasonable to separate the 
accessory without damage from the movable or immovable. (IX.–1:201)”.  
Här hänförs alltså definitionen till modellregel IX.–1:201. 
130 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 10. 
131 Detta framgår av DCFR I.-1:108 (1) som lyder ”The definitions in the list of definitions apply for all the 
purposes of these rules unless the context otherwise requires”. Se även C. von Bar “Common Frame of Reference 
for European Private Law – Academic Efforts and Political Realities”, Electronic Journal of Comparative Law 
vol. 12.1 2008 s. 10. 
132 För kritik mot definitionen av ”Good faith and fair dealing” se exempelvis M. Mekki & M. Kloepfer-Pelése 
“Good faith and fair dealing in the DCFR”, European Review of Contract Law nr. 3 2008 s. 338ff, på s. 342. 
133 Se fotnot 78. 
134 Såsom termen “reasonable” som använts på 400 ställen i DCFR. I definitionen av termen ”reasonable”, se C. 
von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common Frame of 
Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 78, anges att innebörden är beroende av omständigheterna. När termer 
som inte är så specifika används ges, enligt professorerna, mer makt till domstolarna. Definitionen lyder: ”What is 
”reasonable” is to be objectively ascertained, having regard to the nature and purpose of what is being done, to the 
circumstances of the case and to any relevant usages and practices”. 
135 För exempel och mer utförlig information hänvisas till H. Eidenmüller, F. Faust, H.C. Grigoleit, G. Wagner och 
R. Zimmerman “The Common Frame of Reference for European Private Law – Policy Choices and Codification 
Problems”, Oxford Journal of Legal Studies nr. 4 2008 s. 659ff, på s. 701-705. 
136 Eidenmüller är, som nämns i fotnot 78, professor i civilrätt och bolagsrätt vid Ludwig-Maximilians-Universität 
i Tyskland. 
137 Se DCFR II.-1:101 (1). 
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står det att ett avtal är en överenskommelse som är eller ska vara avsedd att 
ge upphov till ett avtal som binder parterna rättsligt. Denna definition kan 
tolkas som att det går att sluta avtal utan att överenskommelsen är avsedd 
för att rättsligt binda parterna. Frågan är om detta var skaparnas avsikt, eller 
om DCFR hade gynnats av att sådana termer inte definierats. Generellt sett 
är det enligt Eidenmüller bättre att endast med försiktighet göra definitioner 
och i stället låta dessa frågor besvaras genom rättsvetenskaplig analys.138

2.2.3 Modellregler 

  

Den dominerande delen av DCFR består av modellregler. Arbetet omfattar 
sex volymer som är uppdelade i tio böcker. Den första boken innehåller 
allmänna regler139 vars syfte är att vara en kort generell guide för hur texten 
ska användas. Där berörs DCFR:s tilltänkta tillämpningsområde, hur den 
ska tolkas och utvecklas samt var viktiga termer definieras.140 De allmänna 
reglerna uppräknar även ett antal civilrättsliga områden som DCFR:s regler 
uttryckligen inte ska användas på, nämligen fysiska personens 
rättshandlingsförmåga, testamenten och arv, familjerelationer, 
omsättningspapper, arbetsrättsliga förhållanden, fast egendom, bolagsrätt 
samt processuella frågor och verkställighet.141

 
  

Bok nummer två och tre utgår från PECL:s arbete. Allmän avtalsrätt142 
regleras i bok nummer två. Här behandlas avtalet som en rättshandling, hur 
avtal sluts och hur innehållet bestäms. Vidare tillhandahåller denna bok 
tolknings- och ogiltighetsregler.143

 
  

Bok nummer tre reglerar obligationsrättsliga frågor144. Enligt skaparna var 
det svårt att göra en klar distinktion mellan bok två och tre, men de lät den 
tredje boken behandla de rättigheter och skyldigheter som uppkommer 
genom avtalet som en rättshandling i bok två. Bok tre innehåller även 
utomobligatoriska rättigheter och skyldigheter, såsom verkställande, 
påföljder när man inte uppfyller sina skyldigheter, ändrad partsställning, 
kvittning och fusion samt hävd.145

                                                
138 H. Eidenmüller “Party Autonomy, Distributive Jusitce and the Conclusion of Contracts in the DCFR”, 
European Review of Contract Law nr. 2 2009 s. 109ff, på s. 112. 

 

139 Egen översättning av “General provisions”. 
140 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 13. 
141 Se DCFR I.-1:101 (2): 
“They are not intended to be used, or used without modification or supplementation, in relation to rights and 
obligations of a public law nature or, except where otherwise provided, in relation to: 

(a) the status or legal capacity of natural persons; 
(b) wills and succession; 
(c) family relationships, including matrimonial and similar relationships; 
(d) bills of exchange, cheques and promissory notes and other negotiable instruments; 
(e) employment relationship; 
(f) the ownership of, or rights in security over, immovable property; 
(g) the creation, capacity, internal organization, regulation or dissolution of companies and other bodies 

corporate or unincorporated; 
(h) matters relation primarily to procedure or enforcement.” 

142 Egen översättning av “Contracts and other juridical acts”. 
143 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 13. 
144 Egen översättning av “Obligations and corresponding rights”. 
145 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 13f. 
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Bok nummer fyra reglerar de rättigheter och skyldigheter som uppkommer 
vid köp och andra särskilda kontraktstyper146. Denna bok är uppdelad i åtta 
delar, där varje del behandlar ett specifikt avtalsrättsområde. De områden 
som regleras är köp, hyra av varor, tjänster, uppdrags-, agent-, franchise-, 
distributions-, låne-, borgens- samt donationsavtal147. Reglerna bygger på de 
allmänna reglerna i bok ett till tre, men utvecklar dem och gör dem mer 
specifika. Där det behövs görs avvikelser och frågor som inte täcks av de 
andra reglerna behandlas.148

 
  

Bok nummer tre innehåller generella skyldigheter som är tillämpliga på alla 
åtaganden inom DCFR:s tillämpningsområde, oavsett om de är 
kontraktuella eller inte. Bok fem, sex och sju behandlar mer specifika 
utomobligatoriska skyldigheter,149 nämligen tjänster utan uppdrag150, 
utomobligatoriskt skadeståndsansvar och obehörig vinst151. Bok nummer 
nio reglerar säkerhet i lös egendom152

 

. DCFR innefattar alltså betydligt fler 
utomobligatoriska skyldigheter än PECL. 

Bok åtta, nio och tio behandlar lös egendom. Skaparna av DCFR ansåg att 
dessa delar var viktiga för att den inre marknaden skulle fungera väl.153 Som 
nämnts ovan innehåller bok nio regler om säkerhet i lös egendom. Reglerna 
i den åttonde boken reglerar äganderättens övergång154. Slutligen innehåller 
bok nummer tio regler om truster155

 
.    

Jori Munukka156 är i huvudsak positiv till DCFR och de rättsområden 
referensramen behandlar. Då många civilrättsliga områden berörs kan olika 
regelsystem bindas ihop. Ett exempel på detta är att DCFR innehåller regler 
om prekontraktuella skyldigheter så väl som skydd mot diskriminering157

                                                
146 Egen översättning av “Specific contracts and the rights and obligations”. 

. 
Till skillnad från de punktingripanden direktiv leder till kan rättsfrågor i 
många fall behandlas under samma regelsystem. En brist i DCFR är dock, 
enligt Munukka, att den reglerar områden som gemenskapsrätten inte 

147 Egen översättning av “Sales”, “Lease of goods”, ”Services”, ”Mandate contracts”, ”Commercial agency, 
franchise and distributorship”, “Loan contracts”, “Personal security” och “Donation”.  
148 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 11. 
149 För kritik se G. Palao Moreno “Book VI of the DCFR (Non-contractual Liability Arising Out of Damage 
Caused to Another) and European Private International Law”, European Review of Private Law nr. 4 2009 s. 
703ff. 
150 Eller “negotiorum gestio”. 
151 Egen översättning av “Benevolent intervention in another’s affairs”, “Non-contractual liability arising out of 
damage” och ” Unjustified Enrichment”. 
152 Egen översättning av “Proprietary security in moveable assets”. 
153 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 12. 
154 Egen översättning av “Acquisition and loss of ownership of goods”. För kritik mot arbetet i bok åtta se A. F. 
Salomons “Fifteen Questions on the Rules Regarding the Acquisition of Movables in Book VIII Draft Common 
Frame of Reference”, European Review of Private Law nr. 4 2009 s. 711ff. 
155 Egen översättning av “Trust law”. Trust är ett anglosaxiskt begrepp inom skatterätten, som utvecklats i länder 
som tillämpar common law. I svensk rätt återfinns begreppet endast vid internationell beskattning. Trust innebär 
att egendom anförtros till någon annans förvaltning. För mer information se Handledning för internationell 
beskattning, SKV 352 utgåva 14 s. 785ff. 
156 Jori Munukka är docent i civilrätt vid  Stockholms universitet. 
157 DCFR innehåller ett helt kapitel, bok II, kapitel 2, med regler mot diskriminering. Detta är en tydlig skillnad 
från medlemsstaters och PECL:s regler. För mer information se exempelvis M. Hesselink “Common Frame of 
Reference & Social Justice”, European Review of Contract Law nr. 3 2008 s. 248ff, på s. 265f. 
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behandlat i tillräcklig detalj,158

 

 vilket innebär att endast Study Groups arbete 
då fått styra regelns innehåll. 

Även Reiner Schulze159 menar att komparativa studier på de civilrättsliga 
områdena utanför avtalsrätten inte är tillräckligt omfattande för att DCFR 
ska kunna tillhandahålla adekvata regler på alla de områden som 
referensramen behandlar. Han anför att då DCFR inte kan behandla 
gemenskapsrätten i tillräcklig utsträckning, kan det i framtiden komma att 
finnas bättre källor att tillgå.160 Munukka uppmärksammar även att i vissa 
delar, såsom obligationsrätten, har inte ens nationell rätt använts. Det finns 
likaså en del rättsområden som DCFR reglerar, såsom informationsavtal, 
medicinsk behandling och franchising, vilka Sverige inte har bestämmelser 
om.161

 
  

Några av de rättsområden DCFR behandlar, såsom utomobligatorisk 
skadeståndsrätt, behandlas väldigt olika i medlemsstaterna. Det kan därför 
vara svårt, enligt Schulze, att få ett politiskt godkännande på dessa 
områden.162 På avtalsrättens område finns som nämnts redan mycket 
forskning efter bland annat PECL:s arbete. Att sammanföra den 
avtalsrättsliga forskningen med gemenskapsrättsforskning skulle kunna vara 
direkt användbart vid europeisk lagstiftning. Schulze anför att när 
rättsområden som inte är väl behandlade i gemenskapsrätten används, 
minskas betydelsen av DCFR som ett lagstiftningsverktyg.163

 
  

Mårten Schultz164 ser också detta som ett problem med dagens referensram. 
När DCFR innehåller regler som inte diskuterats på europeisk nivå, då 
gemenskapslagstiftning inte finns att tillgå, är det osäkert hur reglerna 
förhåller sig till den europeiska uppfattningen.165 Schultz har fokuserat på 
de utomobligatoriska ansvarsreglerna. Dessa avviker, enligt Schultz, även 
från några av de värderingar som är viktiga för den svenska rättskulturen 
såsom social hänsyn, anti-moralism och rättsbildningsideal.166

 
   

Schulze har även kritiserat valet av civilrättsområden. Han anser att 
bolagsrätt och konkurrensrätt har större betydelse för den inre marknaden än 
exempelvis tjänster utan uppdrag167.168 Andra kritiker menar att även 
försäkringsrätt och immaterialrätt borde behandlats.169 Den främsta 
anledningen till att dessa områden inte berörs är att de behandlas intensivt i 
andra organ.170

                                                
158 J. Munukka “Transnationella principer – rättskälla vid bestämning av återförsäljares rätt till uppsägningstid”, 
Ny juridik häfte 1 2010 s. 22. 

 

159 Reiner Schulze är professor i civilrätt och rättshistoria vid Westfälische Wilhelms-Universität i Tyskland. 
160 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 15ff. 
161 J. Munukka “Transnationella principer – rättskälla vid bestämning av återförsäljares rätt till uppsägningstid”, 
Ny juridik häfte 1 2010 s. 22. 
162 Schulze, R, Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2nd Revised Edition, 2009, s. 313.  
163 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 18. 
164 Mårten Schultz är docent i skadeståndsrätt vid Uppsala universitet. 
165 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 23. 
166 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 779. 
167 Egen översättning av ”Benevolent intervention in another’s affairs”. 
168 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 11. 
169 E. Hondius, “European Private Law after the Common Frame of Reference (Cheltenham: Edward Elgar, 2010), 
231 pages”, European Review of Private Law nr. 4 2010 s. 891ff, på s. 891. 
170 C. Ramberg ”Mot en gemensam civillagstiftning”, SvJT 2004 s. 459ff, på s. 461. 
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DCFR:s regler har kritiserats för att luta sig mot många abstrakta termer 
såsom ”good commercial practice”171 och ”good faith and fair dealing”172. 
Schulze kritiserar framför allt avtalsrättens regler för att inte vara så 
specifika att de kan användas rakt av vid lagstiftning.173 Ruth Sefton-
Green174 anser att det därmed saknas ett avgörande steg för att DCFR ska 
kunna användas som riktlinje för en europeisk avtalsrätt.175 Då de 
avtalsrättsliga reglerna är minst politiskt kontroversiella är det störst 
sannolikhet att dessa används i en politisk process. Det är därmed inte bra 
att kritik riktas mot just denna del av DCFR. Brigitta Lurger176 menar att 
Acquis Group har generaliserat gemenskapsrätten, utan att förklara vad 
generaliseringen bygger på.177 Detta gör reglerna svårtillämpade och mer 
makt ges till domstolarna. Enligt Schulze borde DCFR och 
gemenskapsrätten nu användas tillsammans för att skapa mer begränsande 
avtalsrättsliga regler som överensstämmer med gemenskapsrättens praktiska 
krav.178

 
  

De öppna och abstrakta reglerna kan, enligt Sefton-Green, medföra att 
medlemsländerna tolkar dem olika.179 Hur rättssäkerheten och 
förutsägbarheten påverkas av att mycket makt ges till domarna beror, enligt 
Eidenmüller, på hur rättskultur och metodik i enskilda fall påverkar 
rättskraften. Då rättskulturen och metodiken skiljer sig åt i de olika 
medlemsländerna är risken att reglerna bedöms olika i förhållande till varje 
lands rättstraditioner.180 Hugh Collins181 är inne på samma linje då han 
framför att abstrakta termer riskerar att motverka harmonisering då termerna 
bygger på sedvänja vars innebörd skiljer sig åt mellan olika 
medlemsländer.182

 
  

Skaparna av DCFR menar att abstrakta termer hänvisar till 
medlemsstaternas gemensamma sedvänje- och moralprinciper och att 
sådana principer är en förutsättning för en gemensam referensram. Collins 
menar att sedvänjan i medlemsländerna skiljer sig för mycket åt för att 
kunna användas som en gemensam grund. Däremot anser han att termer 
som bygger på moral kan skapa samma uppfattning.183

                                                
171 Exempelvis i DCFR II.-3:101 (2). “Good commercial practice” =”god affärssed” (min översättning). 

 Sefton-Green menar 
dock att det krävs ett gemensamt samhälle för att ha en gemensam moral. 
Kan då DCFR vara början till detta europeiska samhälle som moralprinciper 
kan utformas i? Sefton-Green anser att DCFR:s abstrakta utformning inte 

172 ”Good faith and fair delaing”= “god tro och god sed” (min översättning). 
173 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 15ff. 
174 Ruth Sefton-Green är docent i civilrätt vid Université Paris i Frankrike.  
175 R. Sefton-Green The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 43f. 
176 Brigitta Lurger är professor i civilrätt och internationell civilrätt vid Karl-Franzens Universitet i Österrike. 
177 B. Luger The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 143. 
178 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s 15ff. 
179 R. Sefton-Green, The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 
43f. 
180 H. Eidenmüller “Party Autonomy, Distributive Jusitce and the Conclusion of Contracts in the DCFR”, 
European Review of Contract Law nr. 2 2009 s. 109ff, på s. 118. 
181 Hugh Collins är professor i engelsk rätt vid London School of Economics and Political Science i Storbritannien. 
182 H. Collins “Reviews on Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common 
Frame of Reference (DCFR) Interim Outline Edition, prepared by the Study Group on a European Civil Code and 
the Research group on EC Private Law (Acquis group)”, The Modern Law Review nr. 5 2008 s. 840ff, på s. 842. 
183 Ibid, på s. 842. 
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kan skapa denna enhetlighet.184

 

 För att en gemensam moral ska skapas krävs 
enligt henne mer konkreta regler. 

Skaparna av DCFR ville använda abstrakta termer för att omständigheterna i 
fallet ska påverka utgången.185 Eidenmüller med flera186 framhåller att det 
då blir domstolarna som måste tolka reglerna i förhållande till fallets 
omständigheter. Här blir det av betydelse vilka bakomliggande principer 
domstolen väljer att fokusera på. Utgången i målet kan därmed bli högst 
beroende av denna prövning.187

 
  

Enligt Stefano Troiano188 visar historiska perspektiv att det i 
civilrättssystem behövs generella principer då det är omöjligt att lagstadga 
om alla tänkbara problem. Men vad gäller DCFR håller han med 
Eidenmüller med flera då gemenskapsrätten tillhandahåller etablerade 
värderingar och standarder. För harmonisering krävs att begrepp tolkas lika. 
De abstrakta reglerna sätter därmed förutsägbarheten i DCFR på spel. Risk 
finns att generella begrepp tolkas olika i de nationella rättssystemen och att 
domstolarna får mycket makt. Lösningen är, enligt Troiano, att den 
nationella domstolen vänder sig till EU-domstolen för ett 
förhandsavgörande i dessa fall.189

I den fullständiga versionen av DCFR finns kommentarer och noter till varje 
regel. Kommentarerna är till för att förklara regelns syfte och hur den 
appliceras i DCFR:s kontext. På så sätt kan regeln bli mindre abstrakt. Där 
det har ansetts behjälpligt har regelns ursprung förklarats. På några ställen 
tillhandahålls även exempel som är härledda ur medlemsstaters praxis för att 
öka förståelsen för hur regeln ska användas i praktiken.

  
 

190

 
  

Noterna anger hur medlemsstater och gemenskapsrätten reglerat den 
aktuella regeln. Skaparna har försökt redogöra för alla medlemsstaters 
lagstiftning, fram till mitten av år 2008 i dessa noter,191 och försökt hänvisa 
till det faktiska rättsläge som då gällde.192 Detta arbete är till för att öka 
förståelsen för och innebörden i regeln. Noterna är också användbara för 
komparativa studier och kan även vara till stor hjälp vid lagstiftning på EU-
nivå. För att åstadkomma en harmoniserad lagstiftning kan lagstiftarna titta 
på hur medlemsstaterna reglerat frågan. Det krävs dock att noterna 
uppdateras kontinuerligt.193

                                                
184 R. Sefton-Green The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 49. 

 

185 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 47. 
186 Som nämnts i fotnot 78. 
187 För exempel se H. Eidenmüller, F. Faust, H.C. Grigoleit, G. Wagner och R. Zimmerman “The Common Frame 
of Reference for European Private Law – Policy Choices and Codification Problems”, Oxford Journal of Legal 
Studies nr. 4 2008 s. 659ff, på s. 675 och för ytterligare diskussion se s. 674-677, s. 686-687 och s. 707. 
188 Stefano Troiano är professor i civilrätt vid University of Verona i Italien. 
189 S. Troiano “To What Extent Can the Notion of “Reasonableness” Help to Harmonize European Contract Law? 
Problems and Prospects from a Civil Law Perspective”, European Review of Private Law nr. 5 2009 s. 749ff, på s. 
758ff. 
190 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 3. 
191 Ibid, s. 3. 
192B. Dufwa ”Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL)” JT nr. 2 2010-2011 s. 351ff,  på s. 358. 
193 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 22. 
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Enligt Hans Schulte-Nölke194 är samlingens komparativa noter viktigare än 
reglerna i sig då de kartlägger de olika europeiska rättssystemen. Frågan är 
dock om det var menat att noterna skulle vara det framträdande i DCFR då 
de inte publicerades förrän två år efter den interimistiska versionen kom ut. 
Under den tiden hade flertalet konferenser anordnats för att diskutera 
reglerna. Nils Jansen195 och Reinhard Zimmermann196 anser att det känns 
långsökt att så mycket fokus skulle ligga på dessa regler om huvudsyftet 
med arbetet var de komparativa anteckningarna.197

 
  

Inte heller Schultz förespråkar noterna lika välvilligt som Schulte-Nölke. 
Noterna presenterar medlemsstaternas regler men gör ingen direkt koppling 
till modellregler. Schultz anför att det därför är svårt att utvärdera 
principerna i förhållande till DCFR:s förarbete. Detta kan bidra till att de 
komparativa undersökningarna får mindre självständigt värde.198

 
 

                                                
194 Hans Schulte-Nölke är professor i civilrätt vid Universität  Osnabrück i Tyskland. 
195 Nils Jansen är professor i romersk rätt, rättshistoria och europeisk civilrätt vid Westfälische Wilhelms-
Universität i Tyskland. 
196 Reinhard Zimmermann  är professor i komparativ och internationell civilrätt vid Max Planck Institute i 
Tyskland. 
197 N. Jansen & R. Zimmermann “”A European Civil Code in all but name”: Discussing the Nature and Purposes 
of the Draft Common Frame of referens”, The Cambridge Law Journal nr. 1 2010 s. 98ff, på s. 104f. 
198 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 787. 
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3 Harmoniserad europeisk 
civilrätt 

I slutet på förra millenniet var ambitionen att uppnå en gemensam europeisk 
civilrätt hög. Redan år 1989 deklarerade EU:s parlament att man borde 
arbeta för en europeisk civillag.199 Men sedan kommissionens meddelande 
år 2001200 har fokus helt riktats mot en eventuell harmonisering på enbart 
avtalsrättens område. År 2007 uttalade kommissionen att syftet med en 
gemensam referensram inte omfattade harmonisering av civilrätten och att 
man inte skulle utarbeta en europeisk civillag.201

 
  

I skrivande stund har fokus inte ändrats. I mars år 2010 meddelade 
kommissionen202 att man måste göra det lättare och billigare för företag och 
konsumenter att ingå avtal med parter i andra medlemsländer. Detta skulle 
tillgodoses genom att harmoniserade lösningar för konsumentavtal skulle 
erbjudas, en EU-modell för avtalsklausuler skulle tillhandahållas samt att 
man skulle komma närmare en fakultativ europeisk avtalsrätt.203

 
 

I juli år 2010 utkom kommissionen med en grönbok204 om politiska 
alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och 
företag.205 Här var kommissionen än mer positiv än tidigare till en 
harmonisering av den allmänna avtalsrätten.206 Kommissionen framförde att 
en sådan harmonisering skulle kunna underlätta för EU att återhämta sig 
efter den ekonomiska krisen. Om EU skulle lyckas med att fastställa 
enhetliga internationella normer skulle detta nämligen ge den europeiska 
ekonomin en konkurrensfördel i världen.207

 
  

För harmonisering identifierade kommissionen sju alternativ för en 
europeisk avtalsrätt. Kommissionen stadgade även hur DCFR kan eller ska 
bidra till detta arbete. Detta kommer att presenteras och diskuteras i avsnitt 
3.2. För att få förståelse för hur långt arbetet mot en gemenskapsrätt har 
kommit behandlar avsnitt 3.2 även vad de olika EU-institutionerna anser om 
de förslag som tills idag lagts fram.  
                                                
199 Resolution on action to bring into line the private law of the Member States, Official Journal of the European 
Communities, EGT C 158, Resolution A2-157/89.  
200 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeisk avtalsrätt, KOM (2001) 398 
slutlig. 
201 Rapport från kommissionen Andra lägesrapporten om den gemensamma referensramen, KOM (2007) 447 
slutlig, punkt 6. 
202 Meddelande från kommissionen Europa 2010 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM (2010) 
2020 slutlig. 
203 Ibid, punkt 3.1. 
204 En grönbok presenteras av kommissionen för att visa på deras resonemang angående ett visst problem och 
åtgärdsmöjlighet inom ett visst område. Denna är av icke-bindande karaktär och är oftast till för att medlemsstater 
och andra intressenter ska bjudas in till att framföra sina synpunkter. Grönboken åtföljs oftast av ett mer preciserat 
åtgärdsprogram som publiceras i en vitbok. Denna leder många gånger till ett konkret lagförslag. Grön- och vitbok 
kan därmed ses som förarbete till lagstiftning, se U. Bernitz & A. Kjellgren Europarättens grunde,r s. 56. 
205 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig. 
206 B. Dufwa ”Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL)” JT nr. 2 2010-2011 s. 351ff, på s. 340. 
207 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 2. 
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I avsnitt 3.1 presenteras vilka rättsakter som finns i EU samt hur 
beslutsinstanserna i EU förhåller sig till varandra, och vad som krävs för att 
ett förslag ska få politisk legitimitet.  

3.1 Rättsakter och beslutsinstanser 

Enligt EUF-fördraget får EU:s institutioner behörighet att upprätta den inre 
marknaden och säkerställa dess funktion, speciellt vad gäller fri rörlighet av 
varor, personer, tjänster och kapital.208 Det innebär att EU har befogenhet att 
utfärda viss lagstiftning som binder medlemsstaterna. Rättsakterna kan 
bland annat utformas som förordningar, direktiv eller beslut. Förordningar 
är direkt tillämpliga i och bindande för medlemsstaterna. Direktiv däremot 
ska implementeras i den nationella rättsordningen för att få verkan för 
medlemsstater. Beslut rör en viss konkret rättsfråga och blir bindande för 
den det riktas mot.209

 
  

Inom EU förekommer även s.k. soft law, mjuk normbildning, som är icke-
bindande resolutioner, åtgärdsprogram, tolkningsmeddelanden etc. Trots att 
de inte är juridiskt bindande, såsom rättsakter som kan kallas hard law, 
förklarar de ofta hur situationer avses bedömas.210

 
 

Det är kommissionen som lägger fram förslag till ny eller förändrad 
lagstiftning. Rådet såväl som parlamentet kan dock begära att 
kommissionen ska lägga fram ett förslag inom ett visst område, men då styr 
kommissionen innehållet i förslaget.211

 
  

När kommissionen väl föreslår en ny lag lämnas denna till rådet och 
parlamentet för godkännande. Parlamentet ska yttra sig varpå rådet, om 
rådet har ändringsförslag, ska anta en ståndpunkt. Därefter ska parlamentet 
ta ställning till rådets ståndpunkt och kan besluta om ändringar. 
Kommissionen får då tillfälle att uttala sig om eventuella ändringar. Om 
parlamentet har föreslagit ändringar går ärendet tillbaka till rådet.212

3.2 Referensramens betydelse för 
europeisk civilrätt 

 Det 
krävs alltså att rådet och parlamentet samtycker för att ett förslag ska bli lag. 

DCFR är ett utkast till en gemensam referensram, CFR. Har då Study och 
Aquis Group gjort ett så pass bra arbete att DCFR kan bli politiskt 
accepterad och användas för harmonisering av gemenskapsrätten? Debatten 
efter DCFR handlar inte endast om huruvida verket kommer att leda till en 
CFR utan även vad en gemensam referensram ska ha för form. 

                                                
208 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 26.1 och artikel 26.2. 
209 U. Bernitz & A. Kjellgren Europarättens grunder, s. 30ff. 
210 Ibid, s. 34. 
211 Ibid, s. 56. 
212 Se vidare ibid, s. 59ff och s. 381ff. 
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Kommissionens mål med en referensram var att åstadkomma en 
gemenskapslagstiftning på avtalsrättens område. Detta är en pågående 
debatt och nedan behandlas diskussionen som framkommit före den 1 
februari år 2011. 
 
Under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 var DCFR 
diskussionsföremål vid en större konferens i Stockholm. Här diskuterades 
vad DCFR skulle användas till. Förslagen skiljde sig väsentligt åt. Två 
alternativ fick störst stöd. Kommissionen skulle kunna använda DCFR som 
en ”verktygslåda”213 att hämta ledning ur i lagharmoniseringsarbetet. En 
annan variant var att DCFR skulle vara ett frivilligt instrument som parterna 
särskilt kunde avtala om.214

 
  

Förslaget om en bindande europeisk civillag som skulle ersätta nationell rätt 
på ett eller annat sätt fick endast svagt stöd vid konferensen i Stockholm.215

3.2.1 CFR 

 

För att uppnå politisk legitimitet måste DCFR genomgå EU:s 
beslutsinstanser. Kommissionen initierade år 2008 en urvalsprocess för att 
identifiera vilka delar av DCFR som kan ingå i en politisk process.216 För 
detta ändamål upprättade kommissionen en expertgrupp217. Denna 
expertgrupp ska hjälpa kommissionen att utarbeta ett förslag till en 
gemensam referensram. Det kan diskuteras varför en sådan grupp behöver 
utses när den nuvarande DCFR kan vara grunden för den politiska 
diskussionen.218 Då expertgruppen fått i uppgift att välja ut de delar av 
DCFR som har direkt eller indirekt relevans för avtalsrätten, beror detta 
förmodligen på att DCFR innehåller modellregler på fler rättsområden än 
avtalsrätt.219 220

 
 

Expertgruppen ska även hjälpa till att omstrukturera, ändra och komplettera 
de utvalda avtalsrättsliga reglerna. Det betyder att DCFR kommer att 
omarbetas. Det är inte endast DCFR som ska användas som grund för en ny 
referensram utan gruppen ska även ta hänsyn till EU:s regelverk och övrig 
forskning på området. Expertgruppen ska ha blickarna utåt och beakta 
                                                
213 Detta är ett uttryck som används frekvent för alternativet om referensramen som ett lagstiftningsverktyg. 
214 U. Bernitz ”Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?”, JT nr. 3 2009/10 s. 477ff, på s. 497. 
215 Ibid, på s. 497. 
216 Gemensam referensram för europeisk avtalsrätt, Europaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om 
den gemensamma referensramen för europeisk avtalsrätt, C 295 E, s. 31. 
217 Jusititierådet Torgny Håstad är Sveriges representant i denna grupp. 
218 P. Brulez “From the Academic DCFR to a Political CFR – Conference on European Contract Law, Trier, 18-19 
March 2010”, European Review of Private Law nr. 5 2010 s. 1041ff, på s. 1043. 
219 Kommissionens beslut av den 26 april 2010 om inrättande av en expertgrupp för den gemensamma 
referensramen för europeisk avtalsrätt, L 105, s. 109. 
220 Mycket av den kritik som framkommit mot DCFR:s fullständiga version riktas mot specifika rättsområden och 
regler, se exempelvis C. Cauffman ”The DCFR and The Attempts to Increase the Private Enforcement of 
Competition Law: Convergences and Divergences”, European Review of Private Law nr. 6 2010 s. 1079ff, för 
studier i konkurrensrätt, och G. De Geest & M. Kovac ”The Formation of Contracts in the Draft Common Frame 
of Reference”, European Review of Private Law nr. 2 2009 s. 113ff, för rättsekonomiska perspektiv. På köprättens 
område har det ifrågasatts om det inte redan finns för mycket lagstiftning. För de europeiska medlemsstaterna 
finns redan EU-direktiv (se exempelvis Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 
om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier) och principsamlingar 
såsom Internationella köplagen (CISG), Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UniP) och 
PECL. 
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relevanta rättskällor, expertuttalanden samt kartlägga partsintressen.221  
DCFR ska dock användas som utgångspunkt.222

 
  

Skaparna av DCFR har varit medvetna om att då de behandlat områden 
utanför avtalsrätten kan detta försvåra för DCFR att vara ett konkret förslag 
till en CFR.223 Modellreglerna är emellertid så utformade, enligt skaparna, 
att även endast utvalda delar kan användas.224 Schulze och Thomas 
Wilhelmsson225 håller dock inte med om detta. De anser att reglerna måste 
revideras om bara vissa delar ska användas.226

 
 

Som det ser ut just nu verkar endast delar av DCFR komma att användas till 
en CFR. Kommissionen har dock finansierat tre års forskning av DCFR.227 
En styrka med DCFR är därmed att kommissionen sponsrat Study och 
Acquis Group till så stor del att det är svårt för kommissionen att inte anta 
eller använda DCFR. Enligt Eidenmüller med flera gör detta ensamt DCFR 
betydelsefull för utveckling av en europeisk civillag.228

 
  

DCFR är alltså nu på kommissionens bord och parlamentet och rådet 
inväntar att kommissionen analyserar vilka delar som kan användas i en 
politisk process. 

3.2.2 Lag 
Kommissionens expertgrupp arbetar nu för att identifiera vilka delar av 
DCFR som skulle kunna användas i en gemensam referensram. Frågan som 
nedan ska utredas är vad denna referensram ska ha för form och verkan. 
 
Parlamentet har länge stöttat förslaget om en gemensam civillag och har 
begärt att kommissionen ska förbereda en sådan.229

 

 Kommissionen är dock 
som sagt inte bunden av parlamentets begäran. I kommissionens grönbok år 
2010 presenteras sju alternativa sätt att gå vidare med arbetet för en 
harmoniserad gemenskapsrätt. Fyra av alternativen rör utformandet av lagar. 

Ett av de alternativ kommissionen lagt fram är att expertgruppens arbete 
utformas som en europeisk avtalsrättsakt som kan bifogas till en 
rekommendation från kommissionen. På så sätt skulle medlemsstaterna 
uppmanas att införliva rättsakten i de nationella rättssystemen. Då 
                                                
221 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 2. 
222 Kommissionens beslut av den 26 april 2010 om inrättande av en expertgrupp för den gemensamma 
referensramen för europeisk avtalsrätt, L 105, s. 109. 
223 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 11f. 
224 Ibid, s. 23. 
225 Thomas Wilhelmsson är professor i civilrätt och handelsrätt vid Helsingfors universitet i Finland. 
226 För vidare diskussion se R. Schulze & T. Wilhelmsson “From the Draft Common Frame of Reference towards 
European Contract Law Rules”, European Review of Contract Law nr. 2 2008 s. 154ff, på s. 164f. 
227 Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet, Europeisk avtalsrätt och översynen av 
gemenskapens regelverk: Utvecklingen i framtiden, KOM (2004) 651 slutlig, punkt 3.1.1. 
228 H. Eidenmüller, F. Faust, H.C. Grigoleit, G. Wagner och R. Zimmerman “The Common Frame of Reference 
for European Private Law – Policy Choices and Codification Problems”, Oxford Journal of Legal Studies nr. 4 
2008 s. 659ff, på s. 669. 
229 A. Colombi Ciacchi The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 
4. 
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bestämmelserna kommer från kommissionen skulle EU-domstolen få 
behörighet att tolka rekommendationens bestämmelser.230

 

 På så sätt skulle 
en enhetlig tolkning kunna åstadkommas. 

Att införa ett minimidirektiv231 om europeisk avtalsrätt skulle kunna vara en 
annan lösning. Ett sådant direktiv leder dock inte till att reglerna genomförs 
och tolkas enhetligt.232

 
  

Ett ytterligare alternativ är att skapa en förordning som inrättar en europeisk 
avtalsrättsakt. Denna kan antingen ersätta nationella lagar endast vid 
gränsöverskridande transaktioner eller ersätta dem både vid 
gränsöverskridande och inhemska avtal. Kommissionen uppmärksammar 
dock att detta kanske inte skulle stämma överens med 
proportionalitetsprincipen233, då det inte nödvändigtvist är proportionellt att 
ersätta mångfalden nationella lagar för att hantera de hinder som finns för 
handel på den inre marknaden.234

 
 

Slutligen ges alternativet att inrätta en förordning för en europeisk 
civilrättsakt. Här uppmärksammas dock att man måste utreda hur detta 
förhåller sig till subsidiaritetsprincipen235.236 Kommissionen uttrycker i sin 
grönbok att ”[e]n europeisk civilrättsakt borde inte enbart omfatta avtalsrätt, 
inklusive specifika avtalstyper, men även skadeståndsrätt, obehörig vinst 
och frivillig inblandning i andras angelägenheter.”237

 

 Här öppnar alltså 
kommissionen för att inte endast avtalsrätt, utan även många av de andra 
områden DCFR berör, ska omfattas av en eventuell europeisk civillag.  

Just nu pågår ett samråd238 om vilka alternativ som finns för att den inre 
marknaden ska kunna stärkas genom arbetet med en europeisk avtalsrätt, där 
alla berörda parter får komma med åsikter. Detta kommer pågå till 31 
januari år 2011.239 Beroende på utvärderingen av samrådets slutsatser skulle 
kommissionen kunna föreslå vidare åtgärder senast år 2012.240

 
 

                                                
230 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 4.1. 
231 Minimidirektiv uppställer endast vissa minsta krav på medlemsländernas lagstiftning, se vidare U. Bernitz & A. 
Kjellgren Europarättens grunder, s. 380. 
232 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 4.1. 
233 Proportionalitetsprincipen innebär att unionens åtgärder inte till form och innehåll ska gå utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå EG-föredragens mål, se vidare U. Bernitz & A. Kjellgren Europarättens grunder, s. 
118ff. 
234 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 4.1. 
235 Subsidiaritetsprincipen innebär att de åtgärder unionen vidtar inte sluts på högre nivå än vad som behövs, se 
vidare U. Bernitz & A. Kjellgren Europarättens grunder, s. 115ff. 
236 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 4.1. 
237 Ibid, punkt 4.3.4. 
238 Detta stämmer väl överens med artikel 2 i Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna som lyder: ”Innan kommissionen föreslår en lagstiftningsakt ska den hålla omfattande 
samråd.” 
239 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 2 och punkt 5. 
240 Ibid, punkt 1. 
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Det är omstritt huruvida harmonisering är eftersträvansvärt i sig.241 Det har 
ifrågasatts om en kodifiering på gemenskapsrättens område är att föredra 
eller om det skulle förstena rättsutvecklingen. Som exempel nämns den 
tyska Bürgerliches Gesetzbuch242 (hädanefter BGB) som har varit svår att 
utveckla.243 DCFR har många likheter med detta tyska verk. Exempelvis 
följer de första sju böckerna i DCFR, om bok sex och sju byter plats, 
ordningen i BGB:s första tre böcker.244 Det kan dock vara svårt att få 
igenom efterföljande ändringar i ett så stort forum som EU och alla dess 
beslutsinstanser.245

 

 Frågan är därför om en europeisk civillag är 
eftersträvansvärd.  

Som redan nämnts är parlamentet för en europeisk civillag. Om 
kommissionens eventuella referensram håller måttet tyder detta på att 
parlamentet förmodligen röstar för ett lagförslag. Detta beslut måste, som 
sagt, dock tas tillsammans med rådet.  
 
År 2008 uttalade rådet i ett pressmeddelande att ”den gemensamma 
referensramen bör vara ett verktyg för bättre lagstiftning, en uppsättning 
icke-bindande riktlinjer att användas av lagstiftare på gemenskapsnivå”.246 
Senare samma år gav de förslag på hur en referensram skulle utformas. Där 
nämnde de att de ansåg att CFR skulle fokusera på konsumentavtal,247 vilket 
kan tyda på att de är mer intresserade av hjälp med ett harmoniserat 
konsumentdirektiv än en heltäckande europeisk civillag. I oktober år 2009 
bekräftade rådet att CFR bör vara en ”icke-bindande uppsättning 
grundläggande principer, definitioner och modellregler som ska användas av 
lagstiftarna på unionsnivå för att få till stånd en större enhetlighet och 
kvalitet i lagstiftningsprocessen” 248. Rådet uppmanade även kommissionen 
att inkomma med förslag till en gemensam referensram.249 Således har inte 
heller rådet samtyckt till en europeisk civillag.250

 
 

Ovan har behandlats i vilket fall en referensram kommer att leda till en 
gemensam rättsakt. I dagsläget verkar inte DCFR i sin helhet erbjuda en 
lösning för de politiska instanserna. Eventuellt kan delar av DCFR användas 
till en framtida gemenskapslagstiftning. Frågan är emellertid vilka andra 
möjliga användningsområden DCFR kan få i framtiden. 

                                                
241 C. Ramberg ”Mot en gemensam civillagstiftning”, SvJT 2004 s. 459ff, på s. 460. 
242 Bürgerliches Gesetzbuch omfattar de centrala delarna av tysk civilrätt. 
243 T. Håstad ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, Nordiska juristmötets förhandlingar i 
Helsingfors Bd I 2002 s. 341ff, på s. 361. 
244 S. Grundmann “The Structure og the DCFR – Which Approach for Today’s Contract Law?”, European Review 
of Contract Law nr. 3 2008 s. 225ff,  på s. 228. 
245 T. Håstad ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, Nordiska juristmötets förhandlingar i 
Helsingfors Bd I 2002 s. 341ff, på s. 361. 
246 Europeiska unionens råd, 2863:e mötet i rådet, Rättsliga och inrikes frågor, Pressmeddelande 8397/08 (Presse 
96), s. 18. 
247 Europeiska unionens råd, Utkast till rapport till rådet om upprättandet av en gemensam referensram för 
europeisk avtalsrätt, 15306/08, punkt 12. 
248 Europeiska unionens råd, Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för 
deras skydd, 17024/09, punkt 3.4.2. 
249 Ibid, punkt 3.4.2. 
250 A. Colombi Ciacchi The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 
4. 
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3.2.3 Lagstiftningsverktyg 
Kommissionen uttalade i sin grönbok år 2010 att utifrån expertgruppens 
resultat skulle kommissionen kunna anta en akt som skulle kunna användas 
som ett referensverktyg vid lagstiftning. Parlamentet och rådet skulle inte 
behöva godkänna denna då de vid ett senare lagförslag inte skulle vara 
bundna av akten.251

 
  

Ett annat alternativ är att parlamentet och rådet tillsammans med 
kommissionen beslutar att expertgruppens resultat ska bli ett 
interinstitutionellt avtal, som ska fungera som en ”verktygslåda” för 
europeisk avtalsrätt. De tre institutionerna skulle då behöva beakta det 
interinstitutionella avtalet när de förbereder och antar nya lagar.252

 
 

Nackdelen med ovannämnda ”verktygslådor” är att den inre marknaden inte 
gör några omedelbara vinster på detta förslag. Det skulle heller inte 
tillförsäkra en enhetlig tolkning av EU:s avtalsrätt.253

 
 

Ett ytterligare alternativ skulle vara att expertgruppens resultat publicerades 
på Internet så att medlemsstater och EU skulle kunna använda materialet 
som inspirationskälla vid utarbetandet av lagförslag och standardvillkor.254

 
 

Kommissionen har rådfrågat Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén255 (hädanefter EESK) om grönboken.256 EESK föredrog att 
expertgruppens resultat skulle vara en blandning av ett lagstiftningsverktyg 
och ett frivilligt instrument. Verktygslådan ska utgöra en gemensam 
referensram som parterna erbjuds när de ska utarbeta transnationella avtal. 
Denna verktygslåda ska åtföljas av ”en frivillig regelordning som fastställer 
de mest fördelaktiga grunderna för parterna genom en ”ny frivillig 
avancerad ordning” (via en gemenskapsförordning) som man kan hänvisa 
till när det gäller transnationella avtalsrelationer. Sådana regler får inte 
hindra medlemsstaterna från att bevara eller införa striktare skyddsåtgärder 
för konsumenterna.”257

 
  

Rådet stöder idén att referensramen kan vara ett hjälpmedel för bättre 
lagstiftning riktat till gemenskapens lagstiftare. Den skulle då på 
frivillighetsbasis eller som referens användas under 

                                                
251 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 4.1. 
252 Ibid, punkt 4.1. 
253 Ibid, punkt 4.1. 
254 Ibid, punkt 4.1. 
255 I enlighet med artikel 304 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén är ett rådgivande organ för kommissionen, rådet och europaparlamentet. De ska i enlighet med 
unionens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet. Se artikel 300 i Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
256 Yttrande från facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion om "Grönbok från kommissionen 
om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag" KOM(2010) 348 
slutlig, INT/524 ”Europeisk avtalsrätt”, s. 1. 
257 Informationsmeddelande (468:e plenarsessionen), Yttrande från facksektionen för inre marknaden, produktion 
och konsumtion om "Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt 
för konsumenter och företag" KOM(2010) 348 slutlig, INT/524 ”Europeisk avtalsrätt”, s. 2. 
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lagstiftningsprocessen.258  Även Europeiska rådet är av denna 
uppfattning.259 Rådet har dock uttalat att tillämpningsområdet bör vara 
allmän avtalsrätt inklusive konsumentavtalsrätt.260

 
  

Parlamentet är också förespråkare för att relevanta delar av DCFR:s arbete 
ska bifogas kommissionens lagstiftning eller meddelanden gällande 
avtalsrätt. På så sätt skulle gemenskapsrättens lagstiftare beakta 
dokumentet.261

3.2.4 Frivilligt instrument 

 

Den stora frågan är dock om DCFR kan utgöra en grund för en europeisk 
civillag. Det är inte bara den rättsliga dugligheten och den politiska viljan 
som kan vara ett hinder. Det står klart att endast ett fåtal, om ens några, 
medlemsländer skulle tillåta att deras nationella rätt direkt ersätts med 
bindande europeiska regler. Ett mer realistiskt alternativ är att skapa en 
modellag som medlemsländer och parter frivilligt kan anta.262

 
  

År 2001 uttryckte kommissionen möjligheten att en ny heltäckande 
lagstiftning på EU-nivå kunde utformas som en modell parterna valfritt 
kunde välja.263 År 2003 klargjorde kommissionen att ett av målen med CFR 
var att det skulle kunna vara ett frivilliginstrument;264 en valfri modell eller 
regler som skulle kunna gälla om parterna inte avtalat något annat.265

 
 

År 2005 genomförde Clifford Chance266 en undersökning som visade att 
82% av de svarande bolagen sannolikt eller mycket sannolikt skulle 
använda en icke-tvingande europeisk avtalslag om en sådan fanns.267

 
  

I grönboken uttalade kommissionen att expertgruppens resultat skulle kunna 
användas för att inrätta en förordning för en frivillig europeisk 
avtalsrättsakt. Förordningen skulle kunna utformas som en ”andra ordning” 
som erbjuder parterna två inhemska avtalsrättsordningar att välja mellan.268

 
  

                                                
258 Europeiska Unionens råd, 2863:e mötet i rådet, Rättsliga och inrikes frågor, Pressmeddelande 8397/08 (Presse 
96), s. 18. 
259 Se Regeringskansliets faktapromemoria 2009/10:FPM118, Grönbok om alternativ för europeisk avtalsrätt, 
Justitiedepartementet, s. 4. 
260 Europeiska Unionens råd, 2863:e mötet i rådet, Rättsliga och inrikes frågor, Pressmeddelande 8397/08 (Presse 
96), s. 18. 
261 Gemensam referensram för europeisk avtalsrätt, Europaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om 
den gemensamma referensramen för europeisk avtalsrätt,C 295 E, s. 32. 
262A. Colombi Ciacchi The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 
4. 
263 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeisk avtalsrätt, KOM (2001) 398 
slutlig, punkt 66. 
264 Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet, En mer samordnad europeisk avtalsrätt, En 
handlingsplan, KOM (2003) 68 slutlig, s. 2. 
265 A. Colombi Ciacchi The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 
5. 
266 Clifford Chance är en internationell advokatbyrå med huvudsäte i London. 
267 A. Colombi Ciacchi The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 
10. 
268  Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 4.1. 
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Enligt Stefan Vogenauer269 kan problem uppstå om många av DCFR:s 
regler blir del av en frivillig referensram då modellreglerna åsidosätter 
många tvingande regler.270 I grönboken uppmärksammar kommissionen att 
det är viktigt att ett frivilliginstrument vid tillämpning skulle stå över 
nationellt tvingande regler.271 Problem kan dock uppstå även i dessa fall. 
Colombi Ciacchi påtalar att det då finns en risk att konsumentintressen får 
ge vika.272 DCFR kritiseras för att vara mindre konsumentvänlig än vissa 
medlemsstaters regler och PECL.273 Företagen skulle välja den reglering 
som gynnar dem själva. Om DCFR utgör grunden för ett frivilligt 
instrument är det alltså viktigt att konsumentintresset är väl skyddat i 
regleringen, då konsumenten inte har mycket att säga till om när en 
näringsidkare anser att referensramen ska vara gällande mellan dem.274 Men 
detta är en balansgång. Om konsumentskyddet är för starkt vill inte företag 
använda referensramen. Detta behöver dock inte bli ett problem då 
näringsidkare i stort skulle tjäna på en harmoniserad civilrätt även om 
konsumentskyddet i denna skulle vara mer omfattande.275

 
  

Ett frivilliginstrument kan göra den rättsliga miljön mer komplicerad. Men 
fördelar skulle vara att domare och rättstillämpare inte längre behöver 
utforska utländsk rätt. Detta skulle minska företagens kostnader och 
rättsväsendets administrativa börda. Både subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen skulle tillgodoses. Även den inre marknaden 
skulle gynnas utan att man behövde konsultera nationell lagstiftning.276

 
  

Alternativt skulle kommissionen kunna rekommendera medlemsstaterna att, 
om dessa finner det lämpligt, införliva rättsakten. Det skulle antingen kunna 
ske genom att de nationella lagarna ersätts av europarättsakten, eller att 
rättsakten erbjuds som en frivillig ordning som avtalsparter själva kan välja i 
stället för den nationella lagen. EU-domstolen skulle då få behörighet att 
tolka rekommendationernas bestämmelser. Denna lösning innebär dock att 
medlemsstaternas förhållningssätt blir osammanhängande och 
ofullständiga.277

 
 

Som nämnts ovan anser EESK att expertgruppens resultat bör vara en 
blandning av ett lagstiftningsverktyg och ett frivilligt instrument.278

 
 

                                                
269 Stefan Vogenauer är professor i komparativ rätt vid University of Oxford i Storbritannien. 
270 S. Vogenauer “Common Frame of Reference and UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts: Coexistence, Competition, or Overkill of Soft Law?”, European Review of Contract Law nr. 2 2010 s. 
143ff,  på s. 156. 
271 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 4.1. 
272 A. Colombi Ciacchi The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 
15. 
273 Ibid, s. 18. 
274 Ibid, s. 15. 
275 Ibid, s. 17. 
276 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter 
och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 4.1. 
277 Ibid, punkt 4.1. 
278 Informationsmeddelande (468:e plenarsessionen), Yttrande från facksektionen för inre marknaden, produktion 
och konsumtion om "Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt 
för konsumenter och företag" KOM(2010) 348 slutlig, INT/524 ”Europeisk avtalsrätt”, s. 2. 
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I sin resolution om en gemensam referensram öppnade parlamentet för 
möjligheten till ett frivilligt instrument.  Parlamentet angav att i det fall 
kommissionen skulle finna att det troligen blir tal om ett frivilligt instrument 
bör dokumentet begränsas till att omfatta de områden som gemenskapsrätten 
varit eller troligtvis kommer att vara aktiv på.  Om ett frivilligt instrument 
kommer till stånd anser parlamentet att det bör bygga på förslaget till 
gemensam referensram. 279 Parlamentet stödjer därmed att referensramen 
skulle bli ett frivilligt och direkt tillämpligt europeiskt avtalsrättsligt 
instrument som avtalsparterna kan välja.280

 

 Rådet har dock inte uttryckt 
något stöd för detta alternativ. 

Vogenauer menar att det i nuläget inte kan uteslutas att det skulle vara bra 
med ett frivilligt instrument för avtal mellan två näringsidkare. Dock verkar 
inte PECL ha använts frivilligt vid liknande avtal,281

3.2.5 Framtida konsumentdirektiv 

 vilket talar för att 
behovet av ett frivilligt instrument inte är stort.  

Ett av de största målen med en gemensam referensram är att förstärka 
konsumenters förtroende för den inre marknaden. Kommissionens arbete år 
2004282 fokuserade på en gemensam referensram men kommissionen 
nämnde även att åtta konsumentdirektiv283 skulle ses över.284 Ett sätt att 
revidera direktiven var att skapa ett horisontellt konsumentdirektiv285.286 
DCFR och ett eventuellt framtida konsumentdirektiv har därmed ursprung 
ur samma dokument, trots att det huvudsakliga målet var en gemensam 
referensram.287

                                                
279 Gemensam referensram för europeisk avtalsrätt, Europaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om 
den gemensamma referensramen för europeisk avtalsrätt, C 295 E, s. 31f. 

 År 2005 gjorde kommissionen en mer detaljerad beskrivning 

280 Regeringskansliets faktapromemoria 2009/10:FPM118, Grönbok om alternativ för europeisk avtalsrätt, 
Justitiedepartementet, s. 4. 
281 S. Vogenauer “Common Frame of Reference and UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts: Coexistence, Competition, or Overkill of Soft Law?”, European Review of Contract Law nr. 2 2010 s. 
143ff, på s. 176. 
282 Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet, Europeisk avtalsrätt och översynen av 
gemenskapens regelverk: Utvecklingen i framtiden, KOM (2004) 651 slutlig. 
283 Dessa konsumentdirektiv var Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda 
konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler, Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 
om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang ), Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal,  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 om 
skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis, 
Europaparlamentets och rådets direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om 
ändring av direktiv 97/7/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om 
konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av 
konsumentvaror och härmed förknippade garantier. 
284 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Europeisk avtalsrätt och översynen av 
gemenskapens regelverk: Utvecklingen i framtiden, KOM (2004) 651 slutlig, punkt 2.1.1. 
285 Ett horisontellt direktiv är ett direktiv som rör förhållandet mellan enskilda. Direktivet kan därför göras 
gällande mellan enskilda rättssubjekt. Tillämpningen av ett horisontellt direktiv skiljs därmed från ett vertikalt 
direktiv som ger den enskilde rättigheter som kan göras gällande gentemot den egna staten. För mer information se 
exempelvis U. Bernitz & A. Kjellgren Europarättens grunder, s. 86. 
286 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Europeisk avtalsrätt och översynen av 
gemenskapens regelverk: Utvecklingen i framtiden, KOM (2004) 651 slutlig, punkt 2.2.2. 
287 R. Schulze (red.) Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2 uppl. 2009, s. 5. 
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av hur konsumentregelverket skulle ses över. Kommissionen uttalade då att 
den gemensamma referensramen skulle utnyttjas i detta arbete.288

 
 

I februari år 2007 utkom en grönbok av kommissionen om översynen av 
konsumentregelverket i EU, där målet var att se över nämnda 
konsumentdirektiv.289 I augusti år 2008 kom ett förslag till ett horisontellt 
direktiv om konsumenträttigheter,290 vilket endast skulle ersätta fyra 
direktiv.291 De fyra direktiv som ska ersättas är alla minimidirektiv292.293 
Det föreslogs att det nya direktivet skulle vara fullharmoniserat294 eftersom 
det sägs leda till betydligt mer enhetlig europeisk lagstiftning än 
minimidirektiv.295

 
  

I förslaget görs ingen direkt hänvisning till referensramen, vilket tyder på att 
dokumenten inte längre har något samband. Enligt Martijn W. Hesselink296 
verkar det snarare som att direktivet kommer att bli som en europeisk 
civillag för konsumenträttigheter. Redan i kommissionens grönbok år 2007 
gjordes ingen hänvisning till referensramen.297 Vid en första anblick kan 
detta tydas som ett hot mot DCFR:s betydelse på konsumenträttens område. 
Enligt Aurelia Colombi Ciacchi298 behöver det inte betyda att något av 
verken har fått minskad betydelse. Att de inte bygger på varandra kan 
betyda att kommissionen vill att de ska verka tillsammans.299

 
  

Konsumentdirektivet är politiskt omdiskuterat då det ger ett lägre 
konsumentskydd än vad många medlemsstater tillhandahåller. Detta 
påverkar skyddsnivån då direktivet ska vara fullharmoniserat.300 Enligt 
Hesselink betyder detta att DCFR senare kan komma att påverka 
konsumentdirektivet då DCFR ger konsumenter högre skydd.301 Därutöver 
tillhandahåller DCFR även regler som gäller både utanför 
konsumentförhållanden och för konsumentavtal med diverse syften.302

 
  

                                                
288 Rapport från kommissionen, Första årliga lägesrapporten om europeisk avtalsrätt och översynen av 
gemenskapens regelverk, KOM (2005) 456 slutlig, punkt 3.3. 
289 Grönbok om översynen av konsumentregelverket, KOM (2006) 744 slutlig, punk 2.1. 
290 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om konsumenträttigheter, KOM (2008) 614 slutlig. 
291 Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås 
utanför fasta affärslokaler, Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, 
Europaparlamentets och rådets direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om 
ändring av direktiv 97/7/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa 
aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier. 
292 Minimidirektiv sätter endast en minimum standard för vilken skyddsnivå medlemsstaterna behöver ha. 
293 C. Twigg-Flesner & D. Metcalfe “The proposed Consumer Rights Directive – less haste, more thought?”, 
European Review of Contract Law nr. 3 2009 s. 368ff, på s. 368. 
294 Fullharmonisering innebär att konsumentskyddsnivån i direktivet varken ska kunna överskridas eller 
underskridas i medlemsländernas lagstiftning. 
295 U. Bernitz ”Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?”, JT nr. 3 2009/10 s. 477 ff, på s. 498. 
296 Martijn W. Hesselink är professor i civilrätt vid University of Amsterdam i Nederländerna. Hesselink är även 
medlem i Study Group. 
297 M. W. Hesselink “The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart?”, European Review of 
Contract Law nr. 3 2009 s. 290ff, på s. 294f. 
298 Aurelia Colombi Ciacchi är docent i komparativ rätt vid Universität Bremen i Tyskland. 
299 A. Colombi Ciacchi The Politics of the Draft Common Frame of Reference, Alessandro Somma (red.), 2009, s. 
9. 
300 M. W. Hesselink “The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart?”, European Review of 
Contract Law nr. 3 2009 s. 290ff, på s. 301f. 
301 Ibid, på s. 290. 
302 Ibid, på s. 300. 
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Ett ytterligare problem med direktivet, enligt Christian Twigg-Flesner303 
och Daniel Metcalfe304, är att det inte är en författning. Det är sedan tidigare 
känt att när direktiv implementeras i medlemsländer kan det leda till större 
disharmoni än vad som förelåg innan.305 Om det hade varit en tvingande 
författning skulle osäkerhet i implementeringen undvikas.306

 

 Detta är något 
som talar för att en gemensam europeisk civillag är mer eftersträvansvärd än 
direktiv. Referensramens form kan därmed påverka vilken betydelse den får 
i förhållande till direktivet.  

Det är nu upp till rådet och parlamentet att avgöra om de ska anta 
direktivet.307 En majoritet av medlemsländerna har i rådet förklarat att de 
föredrar en blandad och flexibel harmonisering.308

 
  

Fem av sex yttranden från nationella parlaments kammare har dragit 
slutsatsen att fullständig harmonisering av konsumenters grundläggande 
rättigheter i vissa fall kan stå i strid med subsidiaritetsprincipen, eftersom 
direktivet skulle ersätta vissa högre ställda nationella skyddsnivåer. Vad 
gäller parlamentet har detta ställt frågan om fullständig harmonisering skulle 
leda till ett för restriktivt regelverk.309 Hesselink menar att det kan tänkas att 
parlamentet vill använda referensramen för att ändra konsumentdirektivet, 
vilket föreslogs i kommissionens handlingsplan310.311 Kritiker312 till DCFR 
anser dock att modellreglerna innehåller många för antingen näringsidkare 
eller konsumenter oacceptabla regler och att dessa borde tas i beaktande 
först när DCFR har varit föremål för en politisk diskussion.313

 

 Därmed 
kanske inte dagens DCFR, utan endast de delar expertgruppen identifierar 
som användbara, får påverka ett eventuellt framtida konsumentdirektiv. 

För att övervinna det motstånd som idag finns mot full harmonisering av 
konsumenters grundläggande rättigheter har kommissionen föreslagit att 
man eventuellt endast ska ”inrikta harmoniseringen på de rättigheter som 
har stor betydelse för den inre marknaden som t.ex. reglerna för distansavtal 
och avtal utanför fasta affärslokaler.”314

 
 

                                                
303 Christian Twigg-Flesner är docent i civilrätt vid University of Hull i Storbritannien. 
304 Daniel Metcalfe är forskningsassistent vid University of Hull i Storbritannien. 
305 C. Ramberg ”Mot en gemensam civillagstiftning”, SvJT 2004 s. 459ff, på s. 460. 
306 C. Twigg-Flesner & D. Metcalfe “The proposed Consumer Rights Directive – less haste, more thought?”, 
European Review of Contract Law nr. 3 2009 s. 368ff, på s. 373f. 
307 M. W. Hesselink “The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart?”, European Review of 
Contract Law nr. 3 2009 s. 290ff, på s. 301f. 
308 Rapport från kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet (17:e rapporten om bättre lagstidtning, 2009), 
KOM (2010) 547 slutlig, punkt 4. 
309 Rapport från kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet (17:e rapporten om bättre lagstidtning, 2009), 
KOM (2010) 547 slutlig, punkt 4. 
310 Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet, En mer samordnad europeisk avtalsrätt, En 
handlingsplan, KOM (2003) 68 slutlig. 
311 M. W. Hesselink “The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart?”, European Review of 
Contract Law nr. 3 2009 s. 290ff, på s. 290. 
312 Nuria Rodgrigez Murillo som är Senior Legal Adviser vid European Consumers’ Organization BEUC och 
Patrice Pellegrino som är Senior Adviser vid EuroCommerce, The Retail, Wholesale and International Trade 
Representation to the EU.   
313 Se P. Brulez “From the Academic DCFR to a Political CFR – Conference on European Contract Law, Trier, 
18-19 March 2010”, European Review of Private Law nr. 5 2010 s. 1041ff, på s. 1045f. 
314 Rapport från kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet (17:e rapporten om bättre lagstidtning, 2009), 
KOM (2010) 547 slutlig, punkt 4. 
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3.2.6 Referenstext 
DCFR är som sagt en akademisk text. Oavsett om den ligger till grund för 
ett politiskt dokument eller inte, ser skaparna gärna att arbetet ska vara av 
betydelse för kunskapen om civilrätten inom de europeiska jurisdiktionerna. 
Framför allt kan den, enligt skaparna, illustrera hur mycket 
medlemsländernas civilrätt har gemensamt. De menar att deras arbete visar 
att en europeisk civilrätt finns och att det endast är få fall där rättssystemen 
ger helt olika svar på vanliga problem.315

 
  

Ledande medlemmar av Study Group anser att DCFR ska kunna användas i 
juristutbildningen och i doktrinen som en referenstext. Vid domstolsbeslut 
ska DCFR kunna beaktas. Frågan är dock om detta kan vara fallet när 
DCFR inte är politiskt accepterad, utan endast en akademisk version.316

 
 

Det har även hävdats att noterna ska vara behjälpliga vid komparativa 
studier. Som ovan nämnts anser Schulte-Nölke att noterna är viktigare än 
modellreglerna då de kartlägger de europeiska rättssystemen.317

 
 

Betydelsen av DCFR som en referenstext har inte kommenterats av EU:s 
institutioner. Nils Jansen anser att en text som DCFR kan vara en 
referenstext om bara europeiska jurister erkänner texten som auktoritativ. 
Han anser dock inte att DCFR ska få denna status då arbetet inte framställer 
europeisk civilrätt på rätt sätt och då domarna får mycket makt.318

 
  

                                                
315 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 4. 
316 N. Jansen & R. Zimmerman “”A European Civil Code in all but name”: Discussing the Nature and Purposes of 
the Draft Common Frame of referens”, The Cambridge Law Journal nr. 1 2010 s. 98ff,  på s. 101f. 
317 Ibid,  på s. 104f. 
318 N. Jansen European Private Law after the Common Frame of Reference, H. W. Micklitz & F. Cafaggi  (red.), 
2010, s. 166f. 
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4 DCFR:s funktion i Sverige 
Skaparna av DCFR hade en förhoppning om att texten skulle användas även 
utanför den akademiska världen, som inspiration för hur civilrättsliga frågor 
kan lösas.319 I kommissionens handlingsplan år 2003 ansåg de att om 
referensramen blev allmänt accepterad skulle den förmodligen, förutom att 
vara behjälplig vid förbättring av gemenskapsrätten, även kunna användas 
som referensram för nationella lagstiftare i medlemsländerna.320 I 
kommissionens grönbok från år 2010 finns denna tanke fortfarande kvar 
som ett alternativ.321

 
  

I grönboken nämns även att expertgruppens arbete skulle kunna användas 
som en europeisk avtalsrätts- eller till och med civilrättsakt. Detta skulle 
innebära att de svenska reglerna byts ut.322

 
 

Efter grönbokens publicerande har riksdagens kammare323 hänvisat 
grönboken324 till civilutskottet för granskning.325 Företrädare för 
Justitiedepartementet har vid utskottets sammanträde förklarat regeringens 
preliminära ståndpunkt i en faktapromemoria. Regeringen ser positivt på att 
kommissionen bjudit in till samråd beträffande hur arbetet med de 
europeiska avtalsrättsliga frågorna ska fortsätta.  De anser att ”[a]rbetet bör 
resultera i ett enkelt och användbart avtalsrättsligt dokument som beaktar 
såväl avtalsfrihet som konsumentskydd.”326 Vidare uttalar regeringen att de 
stöder rådets och Europeiska rådets slutsatser i frågan. Råden anser att 
referensramen ska vara ett hjälpmedel för EU:s lagstiftande organ inom 
avtalsrättens område och inte vara bindande.327 Inte heller Sveriges 
advokatsamfund har någon anmärkning på grönbokens förslag.328

 
  

Även civilutskottet är positivt inställt till ett samråd om de förslag 
kommissionen lagt fram i grönboken.329 Liksom regeringen anser utskottet 
att arbetet borde resultera i ett avtalsrättsdokument som beaktar både 
avtalsfrihet och konsumentskydd. Även utskottet anser att arbetet ska vara 
ett icke-bindande hjälpmedel för EU:s lagstiftande organ.330 Den 20 januari 
2011 biföll kammaren utskottets förslag.331

                                                
319 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 4. 

 

320 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeisk avtalsrätt, KOM (2001) 398 
slutlig, punkt 59f. 
321 Se Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för 
konsumenter och företag, KOM (2010) 348 slutlig, punkt 4.1. 
322 2009/10:FPM118 Grönbok om alternativ för europeisk avtalsrätt, s. 3. 
323 För information om riksdagens organisation och beslutsprocess i gemenskapsärenden hänvisas till Sveriges 
riksdags webbplats, ”Riksdagen och EU”: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____498.aspx (hämtad 2011-
02-09). 
324 I enlighet med 10 kap. 5 § Riksdagsordningen. 
325 2010/11:CU6 Civilutskottets utlåtande, Politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt, s. 4. 
326 2009/10:FPM118 Grönbok om alternativ för europeisk avtalsrätt,  s. 4. 
327 Ibid, s. 4. 
328 Sveriges advokatsamfund, R-2010/1181, Till Justitiedepartementet Ju2010/6021/L2, s. 1. 
329 2010/11:CU6 Civilutskottets utlåtande, Politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt, s. 1. 
330 Ibid, s. 8. 
331 Sveriges Riksdags webbplats: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010/11:CU6 (hämtad 2011-01-30). 
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Vad har eller kommer då denna referensram att ha för betydelse för det 
svenska rättssamhället? Måste vi invänta de europeiska institutionernas 
granskning innan nuvarande DCFR är av någon betydelse för Sverige? I 
detta avsnitt ska praxis och doktrin studeras för att avgöra om DCFR eller 
en framtida referensram har en funktion i Sverige för verksamma jurister, 
domare eller lagstiftare. 

4.1 Praxis 

En månad efter den fullständiga versionen av DCFR hade publicerats blev 
den särskilt uppmärksammad i Sverige av HD. I NJA 2009 s. 672 nämndes 
DCFR nämligen i domskälen.332

 
  

Fallet i fråga rörde ett återförsäljaravtal som var slutet muntligen på 
obestämd tid och utan villkor om uppsägning. Efter sju år sade producenten 
upp avtalet. Frågan var om någon uppsägningstid var tillämplig på avtalet.  
 
I Sverige finns ingen lagstiftning om återförsäljning och HD uttalade att 
man får titta på jämförbara avtalsförhållanden och praxis. Hänsyn skulle här 
tas till att återförsäljaravtal ofta är internationella. I ett tidigare notisfall, 
NJA 1989 A 7, fann dock HD att återförsäljaren inte visat att det förelåg 
något handelsbruk om uppsägningstid vid ett sjuårigt återförsäljaravtal. 
  
HD konstaterar i NJA 2009 s. 672 att Belgien är det enda västeuropeiska 
land som har en lagstiftning om återförsäljaravtal. I de flesta andra länder är 
det allmänna kontraktuella principer som behandlar området och där har 
återförsäljaren ofta rätt till skälig uppsägningstid. Därefter går HD in på 
DCFR:s regler om uppsägningstid vid återförsäljaravtal. I modellregeln333 
anges att skälig uppsägningstid ska ges samt förslag på hur denna ska 
beräknas. HD uttalar att med hänsyn till det anförda har part rätt till skälig 
uppsägningstid om man inte avtalat om annat. En direkt hänvisning görs till 
att DCFR:s regler om vilka omständigheter som kan inverka på beräkningen 
av skälig uppsägningstid, bör vara vägledande. HD använder därefter dessa 
principer för att bestämma skälig uppsägningstid.334

4.2 Doktrin 
 

Efter det Nordiska juristmötet år 2002 om ”En europeisk civillag och den 
nordiska kontraktsrätten” var överläggningarna övervägande positiva till 
idén om en europeisk avtalsrätt.335 Ulf Bernitz336

                                                
332 Det är även värt att uppmärksamma att generaladvokat Trstenjak har beaktat DCFR i förslag till två 
avgöranden, se mål C-489/07, Pia Messner mot Firma Stefan Krüger, REG 2009, s. I-07315 och mål C-180/06, 
Renate Ilsinger mot Martin Dreschers, EUT C 153 2009, s. 3–3. 

 framhöll efter detta möte 
att om det europeiska civillagsarbetet senare inte skulle leda till en 

333 Se DCFR IV.E. – 2:302. 
334 NJA 2009 s. 672. 
335 U. Bernitz ”En europeisk civillag? - Aktuell utveckling och svensk hållning”, JT nr. 3 2003-2004 s. 503ff, på s. 
516. 
336 Ulf Bernitz är professor emeritus i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. 
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gemensam lagstiftning, borde det i alla fall vara ett ”värdefullt underlag för 
en på sikt välbehövlig nationell civillagsrevision.”337

 

 Bernitz menade att 
lagstiftare då frivilligt skulle kunna använda referensramen. 

En förutsättning för att DCFR ska få denna betydelse är att nationella 
lagstiftare frivilligt vill införskaffa sig inspiration från denna referensram. 
På så sätt är det inte avgörande för svensk rätt om referensramen får 
politiskt godkännande. Den kan påverka vårt rättssystem på frivillig basis. 
 
Ramberg var tidigt inne på samma linje som Bernitz. När arbetet med 
DCFR var i full gång utvärderade hon vad DCFR skulle kunna få för 
betydelse för svensk rätt, oavsett om en gemensam europeisk civillag 
skapades eller inte.338

 

 Det bör dock tilläggas att Ramberg själv deltog i 
arbetet med DCFR.  

Enligt Ramberg skulle det vara oansvarigt av en svensk lagstiftare att inte 
titta på DCFR. Av budgetskäl borde man inte göra ett arbete och en analys 
som redan är gjord. Då DCFR är framtagen av ledande europeiska experter 
borde man också, av kvalitetsskäl, titta på denna.339 Schultz kritiserar detta 
argument.340 Enligt honom måste en lagstiftare först undersöka om de 
värderingar som modellreglerna vilar på passar in i den svenska 
lagstiftningskontexten.341 Detsamma borde även gälla domare som vill 
använda referensramen.342

 
  

För advokatens del anser Ramberg att de komparativa noterna är behjälpliga 
för att få förståelse för en utländsk kollegas resonemang.343 Ramberg anser 
även att advokaten kan använda modellreglerna för inspiration till 
argumentering,344 vilket Schultz kan hålla med om.345 Schultz anser dock att 
DCFR inte kan ersätta komparativa undersökningar.346

 
  

DCFR är enligt Ramberg ett bra hjälpmedel både för domare och för 
advokater för att fylla i de luckor som finns i den svenska lagstiftningen. 
Det sparar tid att gå igenom DCFR:s korta lagtextförslag istället för 
omfattande svensk doktrin.347 Att Ramberg är av denna uppfattning är föga 
förvånande då hon nyligen presenterade ”avtalslagen2010”348

                                                
337 U. Bernitz ”En europeisk civillag? - Aktuell utveckling och svensk hållning”, JT nr. 3 2003-2004 s. 503ff, på s. 
521. 

. Här har hon 
sammanfattat vad som enligt henne är gällande rätt på avtalsrättens område i 
Sverige genom att tillhandahålla regler som påminner om en lag samt 
kommentarer. Tanken med arbetet är att praktiserande jurister som vill 
undersöka gällande rättsläge endast ska behöva titta på hennes modellregler 

338 C. Ramberg ”Mot en gemensam civillagstiftning”, SvJT 2004 s. 459ff, på s. 474. 
339 Ibid, på s. 473. 
340 Även Schultz var deltagare i Study Group men har i dagsläget mestadels kommit med kritiska kommentarer om 
slutprodukten. 
341 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 788. 
342 Ibid, på s. 790. 
343 C. Ramberg ”Mot en gemensam civillagstiftning”, SvJT 2004 s. 459ff, på s. 472 f. 
344 Ibid, på s. 472 f. 
345 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 790 f. 
346 Ibid, på s. 788. 
347 C. Ramberg ”Mot en gemensam civillagstiftning”, SvJT 2004 s. 459ff, på s. 472f. 
348 Se www.avtalslagen2010.se. 
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och kommentarer, och därmed slippa att, i de flesta fall, läsa tusen sidor 
doktrin.349 Då hon själv varit med och utarbetat DCFR är frågan om hon 
blivit inspirerad av denna. Att Ramberg visar tydligt stöd för modellagen är 
heller inte helt överraskande då hon redan år 2005 ansåg att det var hög tid 
att ersätta vår avtalslag från år 1915, då det inte är denna utan andra 
rättskällor som behandlar många viktiga avtalsrättsliga situationer.350

 
 

Som ovan nämnts anser Schultz att man inte kan använda DCFR utan att 
först undersöka vilka värderingar denna bygger på och hur de förhåller sig 
till svensk rätt.351 Enligt Ramberg redogör kommentarerna och noterna till 
reglerna för motsättningar och förklarar principvalen skaparna gjort, så att 
domarna kan bilda sig en egen uppfattning.352 Enligt Romfördraget är en av 
EU:s uppgifter att främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling 
av näringslivet inom gemenskapen.353 Schultz ifrågasätter att det skulle 
medföra harmoni i ett land att genom tvång införa regler man inte önskar. 
För harmoni krävs att DCFR förhåller sig till de rättspolitiska värderingar 
som är betydelsefulla för de olika nationerna.354 Denna kritik framförde 
Christina Ramberg355 redan i början av arbetets gång då hon ansåg att 
harmonisering kan medföra att reglerna blir av dålig kvalitet eftersom 
förhandlarna tvingas göra politiska kompromisser.356

 
 

Schultz observerar även att språket är ett svårlöst problem med DCFR. Idag 
finns arbetet i sin helhet endast på engelska.357 Man kan tycka att detta 
kanske inte är ett så stort problem för oss i Sverige, som generellt sett har 
goda kunskaper i det engelska språket. Men juridisk engelska är något 
annat. Som exempel kan termen ”skada” nämnas. Är det likställt med 
”harm”, ”damage” eller ”injury”? Det är svårt att ange nyanseringar korrekt. 
Att använda ett språk som är främmande för både domstol och parter kan 
leda till rättssäkerhetsbrister.358

 
  

Efter HD:s dom i nämnda NJA 2009 s. 672 har Ramberg analyserat 
rättsfallet och DCFR:s betydelse för svensk rätt idag. Ramberg anser att det 
verkar som att HD påverkats av vad som står i DCFR. Således är denna dom 
”en tydlig fingervisning till jurister i Sverige att, så snart det saknas tydlig 
svensk lag, studera vad som står i DCFR” 359. För Ramberg kan DCFR 
tillsammans med andra relevanta inspirationskällor därför användas när 
uttrycklig lag i civilrättsliga ämnen saknas.360

 
  

                                                
349 http://www.avtalslagen2010.se/About (hämtad 2011-01-22). 
350 För vidare resonemang se C. Ramberg Avtalslagen 90 år – Aktuell nordisk praxis, Boel Flodgren m.fl. (red.), 
2005, s. 314f. 
351 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 788. 
352 C. Ramberg ”Mot en gemensam civillagstiftning”, SvJT 2004 s. 459ff, på s. 473. 
353 Romfördraget artikel 2. 
354 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 774f. 
355 Christina Ramberg är professor i allmän civilrätt och IT-rätt vid Göteborgs universitet. 
356 C. Ramberg ”Mot en gemensam civillagstiftning”, SvJT 2004 s. 459ff, på s. 459. 
357 C. von Bar & E. Clive Principles, Definitions and  Model Rules of European  Private Law Draft Common 
Frame of Reference Full Edition, Volym I, 2010, s. 14. 
358 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 770f. 
359 C. Ramberg ”Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal”, SvJT häfte 1 2010 s. 94ff, på s. 98. 
360 Ibid, på s. 98. 
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Munukka har också kommenterat rättsfallet. Han anser att DCFR kan 
åberopas i svensk domstol och att svensk förmögenhetsrätt härmed ”svart på 
vitt utökas med en ny rättskälla”361. Svenskt rättsväsende borde uppskatta 
stark ledning på svårorienterade områden.362 Anledningen till att DCFR har 
fungerat som rättskälla, trots att det endast är på ett akademiskt 
utkaststadium, är på grund av en kombination av akademikernas status och 
kvaliteten på avtalsrättens område, enligt Munukka. Även Svante O. 
Johansson363 anser, i samband med NJA 2009 s. 672, att arbetet bygger på 
ett så pass gediget komparativt arbete att det kan läggas till grund för 
domstolens resonemang.364 Munukka uppmärksammar att Schultz uttalat sig 
i detta sammanhang.365 Schultz anser inte att det finns, eller borde inte 
finnas, någon rättspolitisk kraft bara för att framstående forskare står bakom 
arbetet.366

 
  

Munukka ser inte att NJA 2009 s. 672 står i strid med svensk rättspolitik.367 
Men hur skulle det vara när DCFR:s regler går emot svenska rättsprinciper, 
alltså om värderingarna som legat bakom DCFR inte stämmer med den 
svenska rättsuppfattningen? Som tidigare nämnts avviker enligt Schultz 
DCFR:s skadeståndsrättsliga reglering från svenska rättskulturella 
värderingar såsom social hänsyn, anti-moralism och rättsbildningsideal.368 
Detta riskerar att motverka en tillnärmning av harmoniskt slag.369

 
 

Vad gäller avtalsrättens område skiljer sig inte svensk rätt avsevärt från 
modellreglerna. Som ovan uppmärksammats av Ramberg behandlas svensk 
avtalsrätt av många andra rättskällor än lag. Om modellagen skulle 
implementeras i svensk rätt skulle alltså området till en viss grad bli mer 
lagreglerat, men rättssubstansen skulle inte förändras i betydande 
omfattning. Då reglerna är förhållandevis abstrakta och hänvisar till 
moralprinciper såsom god affärssed, skulle praxis fortsatt få stor betydelse 
för området. Upplägget är annorlunda, vilket exempelvis är tydligt när 
modellreglerna i detalj anger vad som utgör ett anbud,370 i stället för att låta 
praxis och doktrin utarbeta detta. Ett ytterligare exempel är att DCFR:s 
modellregler fastställer bevisbördans placering,371

 

 vilket är något som 
behandlas i praxis och doktrin i Sverige. 

Som nämnts ovan har skaparna av DCFR:s ambition varit att ett avtals 
giltighet ska avgöras med ett skälighetstest. Även detta stämmer väl överens 
med svenska avtalsrättsliga regler.372

                                                
361 J. Munukka “Transnationella principer – rättskälla vid bestämning av återförsäljares rätt till uppsägningstid”, 
Ny juridik häfte 1 2010 s. 21ff, på s. 31. 

  

362 Ibid, på s. 29. 
363 Svante O. Johansson är professor i allmän civilrätt samt sjö- och transporträtt vid Göteborgs universitet. 
364 S. Johansson ”Analys av ny praxis beträffande uppsägningstid vid återförsäljaravtal på obestämd tid”, InfoTorg, 
20 november 2009: https://www.infotorg.se (hämtad 2009-09-03). 
365 J. Munukka “Transnationella principer – rättskälla vid bestämning av återförsäljares rätt till uppsägningstid”, 
Ny juridik häfte 1 2010 s. 21ff, på s. 29. 
366 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 790. 
367 J. Munukka “Transnationella principer – rättskälla vid bestämning av återförsäljares rätt till uppsägningstid”, 
Ny juridik häfte 1 2010 s. 21ff, på s. 29ff. 
368 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 779. 
369 Ibid, på s. 787. 
370 Se II.-4:201. 
371 Se exempelvis II.-2:105 och II.-3:103 (3). 
372 Se 36§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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Många av DCFR:s regler på avtalsrättens område bygger på EU-direktiv373

 

 
som redan är implementerade i svensk rätt och detta bidrar till att införandet 
av DCFR:s regler på avtalsrättens område i Sverige inte skulle medföra 
betydande skillnader för svensk rätts innehåll. 

Schultz anser att NJA 2009 s. 672 borde vara föremål för kritisk granskning 
då Torgny Håstad, som var rådgivare i sakrätt och tjänster utan uppdrag vid 
utarbetandet av DCFR,374 var referent i målet.375 Schultz anför även att en 
rättsstat inte borde ha tomma hänvisningar till DCFR i sina domskäl,376 då 
referensramen inte fått något nationellt politiskt godkännande.377 Om en 
domstol väljer att använda DCFR i sina domskäl är det viktigt att de tydligt 
argumenterar för vad en sådan hänvisning har för syfte och varför man tittar 
på referensramen i just detta rättsfall. Enligt Schultz har ett sådant argument 
endast betydelse om det är kopplat till rättspolitiska målsättningar. Däremot 
kan argumenten få större tyngd om argumentationen även beaktar 
modellreglernas bakgrund och underliggande värderingar.378

 
 

Bill W. Dufwa379 anför att det finns anledning att anta att nationella 
domstolar och lagstiftare kommer att utnyttja DCFR. Han anser att DCFR 
kommer att bli mer än ett dokument, trots att det kanske inte blir ett 
bindande direktiv eller en förordning, då kommissionens handlingsplan 
anger att DCFR:s terminologi och system ska anslutas till all senare EU-
lagstiftning på avtalsrättens område.380

 
 

Joel Samuelsson381 framför att svensk rätt undviker principiella 
ställningstaganden och definitioner. DCFR däremot utgår från definitioner 
av grundbegrepp. DCFR:s form, omfång, lagstiftningsteknik samt innehåll 
förefaller därför påtagligt osvensk.382 Både Samuelsson och Bernitz anser 
att DCFR ger ett tyskt intryck.383 Enligt tysk rätt är tydlighet, konsekvens 
och beräknelighet grundläggande för ett fungerande civilrättssystem, vilket 
inte kan sägas stämma överens med Sveriges rättssystem som är uppbyggt 
på analogier, svårfångade principer och lämplighetsöverväganden. 
Samuelsson anser dock att det inte är helt skadligt för svensk rätt att låta 
europeiseringsprocessen få visst genomslag.384

 
 

                                                
373 Såsom exempelvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 
aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. 
374 C. Ramberg ”Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal”, SvJT häfte 1 2010 s. 94ff, på s. 460. 
375 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, i fotnot på s. 790.  
376 Ibid, på s. 790. 
377 J. Munukka “Transnationella principer – rättskälla vid bestämning av återförsäljares rätt till uppsägningstid”, 
Ny juridik häfte 1 2010 s. 21ff, på s. 30. 
378 M. Schultz “Europeiska civilrättsprinciper”, JFT nr. 6 2009 s.762ff, på s. 790. 
379 Bill W. Dufwa är professor emeritus i försäkringsrätt vid Stockholms universitet. 
380 B. Dufwa ”Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL)” JT nr. 2 2010-2011 s. 351ff, på s. 359. 
381 Joel Samuelsson är Jur. Dr. vid Uppsala universitet. 
382 För skillnader Samuelsson observerat mellan de olika regelverken se J. Samuelsson ”Om harmoniseringen av 
den europeiska civilrätten och funktionalismens funktionalitet”, Europarättslig tidsskrift nr. 1 2009 s. 63ff, på s. 
79f. 
383 Se J. Samuelsson ”Om harmoniseringen av den europeiska civilrätten och funktionalismens funktionalitet”, 
Europarättslig tidsskrift nr. 1 2009 s. 63ff, på s. 83 och U. Bernitz ”Europarättens genomslag i svensk rätt – var 
står vi idag?” JT nr. 3 2009-2010 s. 477ff, på s. 497. 
384 J. Samuelsson ”Om harmoniseringen av den europeiska civilrätten och funktionalismens funktionalitet”, 
Europarättslig tidsskrift nr. 1 2009 s. 63ff, på s. 84ff. 
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Efter det att den fullständiga versionen av DCFR hade framställts, uttalade 
Bernitz att DCFR är ”en givande källa att konsultera vid juridisk forskning 
och rättstillämpning och torde med fördel kunna aktivt användas som 
material i juristutbildningen på högre nivå.”385 Bernitz anser även att ”[d]et 
står klart att koordinerade europeiska forskningsinsatser av detta och 
liknande slag ger betydelsefulla nya utgångspunkter för svensk juridisk 
forskning.”386

 
 

                                                
385 U. Bernitz ”Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?” JT nr. 3 2009-2010 s. 477ff, på s. 497. 
386 Ibid, på s. 497. 
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5 Analys 

5.1 DCFR:s innehåll och upplägg 

The Draft Common Frame of Reference, DCFR, kritiseras frekvent för att 
ge domstolarna för mycket makt. Kritiken grundar sig framförallt på 
arbetets abstrakta utformning. Innehållet i DCFR har endast berörts i 
begränsad utsträckning i denna uppsats. De bakomliggande principerna har 
dock begrundats i större detalj och här kan läsaren få en uppfattning om vad 
kritiken bygger på.  
 
Först och främst är det ännu oklart hur de bakomliggande principerna 
förhåller sig till varandra. Referensramen ger viss vägledning, då den 
framhåller att rättviseprincipen i de flesta fall inte ger vika och att 
effektivitetsprincipen inte är lika betydande som frihets-, säkerhets- och 
rättviseprincipen. Därutöver exemplifieras hur olika principer förhåller sig 
till varandra vid modellreglernas skapande. Problemet är att många 
situationer säkerligen inte ens är beaktade och detta leder till att det blir upp 
till domarna att avgöra vilken princip som ska ta överhanden. 
 
Det verkar dock som att det var just detta skaparna av DCFR var ute efter. 
Av kommentarerna till de olika principerna framhålls att principerna är 
tänkta att vara abstrakta. Av frihetsprincipen framgår att DCFR skulle 
innehålla så få tvingande regler som möjligt och att ett skälighetstest i stället 
var att föredra för att bedöma avtalets giltighet. De framför även att 
säkerhetsprincipen tillgodoses på bästa sätt genom flexibla modellregler 
som påverkas av omständigheterna och då endast träder in när de verkligen 
behövs. Skaparnas ambition reflekteras även i att rättviseprincipen 
framträder i flertalet modellregler då god tro och god sed ska genomsyra 
avtalsförhållandet. Principerna skapar alltså vaga rekvisit som domstolarna 
ska tyda. 
 
Modellreglerna är skapade utifrån de bakomliggande principerna. Reglerna 
bygger även på sedvänjor och moralprinciper som idag inte är gemensamma 
i olika medlemsländer. Så länge den europeiska gemenskapen inte utgår 
ifrån en gemensam värdegrund kommer detta innebära att de 
bakomliggande principerna får än mer betydelse. 
 
De abstrakta reglernas och principernas tolkningsmöjligheter är fördelaktiga 
för en duktig jurist som kan övertyga domstolen. Rättssäkerheten äventyras 
dock av dessa subjektiva rekvisit och risk finns att domarkåren politiseras. 
Det blir upp till domstolen att avgöra hur principerna ska förhålla sig till en 
viss modellregel. För att ge större förutsägbarhet, och därmed öka DCFR:s 
rättsäkerhet, måste det klargöras hur principerna förhåller sig till reglerna. 
När så mycket makt ges till domstolarna är det förmodligen bättre att endast 
ha principerna som en vägledning som måste tolkas konformt med något 
mer konkreta modellregler. 
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Att DCFR tillhandahåller en terminologilista kan hjälpa medlemsländerna 
att tolka reglerna konformt. Detta bör öka rättssäkerheten. Eidenmüller 
anser att referensramen endast borde innehålla ett fåtal definitioner för att 
lämna tolkningen till en rättsvetenskaplig analys. Då DCFR är skapad av 
rättsvetenskapsmän borde en sådan analys redan ha utförts. Dock är flertalet 
av definitionerna av abstrakt innebörd och det är svårt att identifiera 
rättsvetenskapsmännens bakomliggande tankar. Vid en eventuell revision av 
DCFR borde alltså definitionerna, principernas förhållande till varandra 
samt modellreglerna göras mer konkreta.  
 
Risken är att abstrakta regler inte harmoniserar medlemsländernas 
rättssystem, då de bedöms olika utifrån nationernas individuella 
rättsgrundsatser. De bakomliggande principerna talar för att skaparna ville 
producera en abstrakt referensram. För att åstadkomma harmonisering med 
så pass abstrakta regler borde medlemsländerna vända sig till EU-domstolen 
för förhandsavgörande när svårtolkade begrepp och principer ska bedömas. 
Ett annat alternativ är att en ny domstol upprättas för att behandla alla mål 
som rör referensramen. Frågan är dock om detta skulle stämma överens med 
subsidiaritetsprincipen. 

5.2 DCFR:s betydelse för framtida 
harmonisering 

Vad DCFR ska få för verkan, om någon, är omdiskuterat. Kommissionen 
arbetar just nu med att försöka identifiera vilka delar av DCFR som skulle 
kunna användas som en gemensam referensram, och fokus ligger på de 
avtalsrättsliga reglerna. Detta tyder på att DCFR inte kommer att användas i 
sin helhet av kommissionen. Däremot kan delar av den få betydelse för en 
harmonisering av gemenskapsrätten. Frågan är då vad EU:s beslutsinstanser 
anser att en möjlig framtida referensram ska användas till. Kommissionen 
har sett det som ett alternativ att referensramen ska kunna användas för att 
skapa en civillag. Detta stämmer väl överens med parlamentets önskan om 
att åstadkomma en harmoniserad civilrätt på gemenskapsrättens område. 
Civillagsförslaget har kritiserats för att göra juridiken alltför svårutvecklad - 
om den måste genomgå alla EU:s beslutsinstanser vid revision. Som 
exempel på att en civilkodifikation kan göra juridiken stelbent nämns den 
tyska civillagen, som för övrigt har många likheter med DCFR. Men om 
DCFR ligger till grund för civillagen borde det finnas stora möjligheter att 
utveckla denna genom praxis då DCFR är så pass abstrakt. Då sker inte den 
fruktade försteningen. Detta belyser dock hur betydande det skulle vara att 
medlemsländernas praxis på området var överensstämmande. Det påvisar 
även hur mycket makt domarna skulle få eftersom omfattande 
tolkningsmöjligheter finns. 
 
Ledande akademiker verkar stödja en europeisk gemensam avtalslag mer än 
en civillag då avtalsrätten är mer utvecklad på gemenskapsnivå. En avtalslag 
skulle därmed tillgodose den europeiska uppfattningen i större utsträckning. 
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I det fall politisk acceptans uppnås spelar detta inte längre någon roll, men 
om DCFR hade fokuserat på avtalsrättens område, hade det förmodligen 
varit lättare att använda DCFR som grund för dagens politiska diskussion.  
 
Målet med en gemensam referensram var att uppnå harmonisering på 
gemenskapsrättens område för att överkomma handelshinder. Den 
gränsöverskridande handeln berör betydligt fler rättsområden än avtalsrätt 
och för den inre marknaden skulle en civillag vara betydligt mer behjälplig. 
Redan vid starten av arbetet mot en gemensam referensram, år 2001, 
uppmärksammade kommissionen att det för harmonisering inte skulle räcka 
med att endast fokusera på avtalsrätten. Att avtalsrätten ändå prioriterades 
berodde på att detta område i omfattande mån behandlats av akademiker och 
i direktiv. Då Study Groups arbete inriktade sig på civilrätten borde kanske 
kommissionen ändrat fokus, speciellt vid den tidpunkt då de båda projekten 
gick ihop. Då hade DCFR:s mål varit klarare för både skaparna och 
rättsvetenskapens granskare. 
 
Det är dock inte säkert att det för en europeisk civillags framtid är 
avgörande att kommissionen arbetat för en sådan. Rådet anser nämligen att 
en gemensam referensram endast ska tillämpas på allmän avtalsrätt och 
konsumentavtalsrätt. De motiverar dessvärre inte denna ståndpunkt. En 
gemensam civillag kan inte inträda utan rådets godkännande. Att 
kommissionen endast fokuserar på DCFR:s avtalsrättsliga delar talar för att 
det är föga troligt att de delar av DCFR som behandlar andra 
civilrättsområden än avtalsrätt i nuläget skulle få politiskt godkännande och 
leda till en europeisk gemensam civillag.  
 
Kommissionen har föreslagit att en ny referensram kan komma att användas 
till en europeisk avtalsrättsakt. Detta område sägs stämma bättre överens 
med dagens gemenskapsrätt. Kommissionen menar att det kanske inte 
stämmer överens med proportionalitetsprincipen att anta en rättsakt för att 
överkomma handelshinder. Men undersökningar kommissionen gjort talar 
för att handelshindren skulle minska om en gemensam rättsakt fanns. Detta 
skulle då gynna EU:s huvudmålsättningar med fri rörlighet av varor, 
tjänster, kapital och människor. Det största hindret är dock att rådet uttalat 
att referensramen inte borde vara bindande. 
 
Redan år 2001 uppmärksammade kommissionen ett tänkbart alternativ till 
att en rättsakt skulle kunna vara ett frivilligt instrument för parterna att välja. 
Kommissionen ser det fortfarande som ett alternativ att referensramen skulle 
bli en sådan valfri modell och parlamentet har stöttat denna idé. Ett frivilligt 
instrument tillgodoser både subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. 
 
PECL är ett frivilligt instrument. Det är dock tvivelaktigt om det finns 
behov av ytterligare ett frivilligt instrument, då PECL tydligtvis inte använts 
som ett sådant. DCFR eller en framtida referensram har emellertid en 
ytterligare funktion att fylla, då DCFR reviderat PECL:s regler. Ett av 
problemen med DCFR är dock att många av reglerna står i strid med 
medlemsstaters tvingande lagstiftning. Om DCFR:s regler ligger till grund 



 50 

för det frivilliga instrumentet måste detta därmed stå över nationella regler 
för att överkomma handelshinder. Rådet har inte uttalat sig om detta 
alternativ, vilket tyder på att det tar ett tag innan detta blir en valmöjlighet 
för svenska jurister. Det som i nuläget talar emot att beslut om ett nytt 
frivilligt instrument på EU-nivå kommer att tas är att detta alternativ inte 
leder till harmonisering. 
 
I kommissionens uttalanden om en gemensam avtalsrätt har en diskussion 
om revision av konsumenträtten trätt fram. Rådet är angeläget om att 
konsumentavtalsrätten ska harmoniseras. Detta talar för att rådet är mer 
intresserat av en harmoniserad konsumentavtalslag än en harmoniserad 
avtalsrätt. År 2008 presenterades ett förslag till ett fullharmoniserat 
konsumentdirektiv, som fortfarande diskuteras av parlamentet och rådet. 
Detta innebär att en referensram kan få minskad betydelse på 
konsumenträttens område. Problemet med det förslag som lagts fram är att 
det är ett fullharmoniseringsdirektiv, som innehåller ett relativt svagt 
konsumentskydd. Därmed finns risk att skyddsnivån för konsumenter 
sjunker om förslaget går igenom. Kommissionen har föreslagit att rådet och 
parlamentet ska titta på DCFR:s strängare konsumentregler. Detta kan öka 
legitimiteten av DCFR, speciellt på konsumenträttens område.  Det kan 
även leda till att de två arbetena förs ihop. Vad som blir av detta direktiv kan 
alltså få betydelse för DCFR:s framtid.  
 
Om rådet och parlamentet använder sig av DCFR för att revidera direktivet 
skulle DCFR fungera som en ”verktygslåda” för lagstiftning. Idag ser detta 
ut som ett tänkbart alternativ för en referensram, då kommissionen, 
parlamentet och rådet alla ser detta som en möjlighet. Rådet anser dock att 
det ska kunna vara ett lagstiftningsverktyg för den europeiska avtalsrätten, 
och man nämner inte att delar av verket åtminstone skulle kunna vara till 
hjälp vid civillagstiftning. Ledande akademiker har uppmärksammat att 
betydelsen av DCFR som ett lagstiftningsverktyg minskas när rättsområden 
som inte är väl behandlade i gemenskapsrätten regleras i referensramen. 
 
Inte heller Sveriges regering och riksdag vill att referensramen ska bli 
bindande, utan de anser att referensramen ska vara en hjälp för lagstiftande 
organ på avtalsrättens område. Genom ett gemensamt lagstiftningsverktyg 
skulle gemenskapsrätten harmoniseras endast till viss del. Detta kan ses som 
ett misslyckande för kommissionens planer att överkomma handelshindren, 
men är en bra bit på vägen.  

5.3 DCFR:s betydelse i Sverige 

Svenska lagstiftare behöver dock inte invänta att EU-institutionerna 
offentliggör om delar av DCFR ska fungera som ett lagstiftningsverktyg. De 
kan på frivillig basis använda sig av detta verk som en inspirationskälla. På 
EU-nivå diskuteras inte huruvida DCFR ska få status som referenstext. 
Nationella jurister kan bestämma detta själva. 
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I ett fall i HD, NJA 2009 s. 672, har DCFR använts som stöd för domslutet. 
HD verkar därmed anse att arbetet ska kunna fungera som en referenstext. 
Huruvida detta betyder att Sverige har fått en ny rättskälla är upp till 
framtida domsavgöranden att fastställa. En svensk jurist borde dock 
använda sig av DCFR i sina resonemang, speciellt i de fall svensk lag 
saknas. I rättsfallet i fråga fanns nämligen inte svensk lag att tillgå. DCFR 
har bestämmelser om informationsavtal, medicinsk behandling och 
franchising, som svensk rätt saknar. I dagsläget borde den svenska juristen 
titta på DCFR:s regler i alla fall i dessa sammanhang. Den svenska juristen 
borde dock ha i åtanke att det endast verkar vara DCFR:s avtalsrättsliga 
delar som EU:s institutioner anser som användbara.  
 
Det beslut domstolen tog i NJA 2009 s. 672 stämde väl överens med svensk 
rättspolitik. Detta kan ha varit avgörande för att domstolen skulle våga ta ett 
beslut i enlighet med DCFR. Många svenska ledande akademiker på 
området anser att DCFR ska kunna användas för att fylla i luckor i lagen. 
Innan en jurist åberopar DCFR borde de bakomliggande principerna och 
kommentarerna till modellregeln ifråga studeras, för att säkerställa att regeln 
stämmer väl överens med svensk rättspolitik. En tom hänvisning skulle 
förmodligen inte räcka för att domstolen skulle våga förlita sig på DCFR:s 
regel. 
 
De komparativa noterna är ingen rättskälla i sig, men de kan vara till god 
hjälp för en svensk jurist. Här har ledande akademiker i medlemsstaternas 
jurisdiktioner sammanfattat hur diverse rättsfrågor behandlas i nationella 
rättssystem. Därmed finns ett nytt sätt för en svensk advokat att snabbare 
bilda sig en uppfattning om motpartens rättssystem.  
 
DCFR har kritiserats för att ge mycket makt till domstolarna. Men så länge 
det är de nationella domstolarna som ska tolka reglerna hålls makten kvar 
inom nationen. Det är därför föga förvånande att en svensk domstol väljer 
att använda denna referensram. Men varken EU:s institutioner eller det 
svenska rättsväsendet har avgjort hur DCFR tillgodoser rättssäkerheten. 
Innan en svensk domstol tillämpar regeln är det för svensk rättssäkerhet av 
betydelse att regeln stämmer överens med svensk rättspolitik. Som exempel 
nämns att DCFR:s utomobligatoriska ansvarsregler inte stämmer överens 
med den svenska rättskulturen. Kommissionen har redan fastställt att om 
DCFR ska få någon betydelse kommer den först att omarbetas. Därmed kan 
det ifrågasättas att svenska domstolar använder en källa som inte godkänts 
vid politisk granskning.   
 
Arbetets kvalitet på avtalsrättens område är dock förhållandevis god, och 
bygger på såväl gemenskapsrättsliga som nationella regler. Det är även på 
detta område som såväl svenska lagstiftare som EU:s institutioner alla är 
överens om att arbetet ska kunna användas som ett lagstiftningsverktyg. 
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5.4 Slutsats 

Tolv års digert arbete för harmonisering av gemenskapsrätten förefaller ha 
resulterat i att arbetet med en gemensam referensram påbörjas på nytt, men 
att nuvarande utkast används som grund. Expertgruppens resultat kommer 
förmodligen att leda till ett nytt lagstiftningsverktyg på avtalsrättens 
område. DCFR är dock av vikt för den svenska juristen idag då det är 
relativt klarlagt att det kan vara ett hjälpmedel för att täcka luckor i lagen i 
de fall svensk rättspolitik tillgodoses av reglerna. Därmed är DCFR något 
för en svensk jurist att lägga på minnet. Men då alla utom skaparna av 
DCFR verkar överens om att arbetet endast ska få betydelse på avtalsrättens 
område, skulle jag endast använda verkets avtalsrättsliga regler.  
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