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Remiss: Departementspromemorian Enklare avbetalningsköp 
(Ds 2011:11) 
 
Ju2011/1496/L2 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att att yttra sig över rubricerade 
betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av universitetslektor 
Patrik Lindskoug.  
 
Juridiska fakultetsstyrelsen ställer sig i grunden positiv till de förslag som 
behandlas i remisspromemorian. Rörande förslagen till ändringarna i 
avbetalningsköplagen och konsumentkreditlagen vill Juridiska fakultetsstyrelsen 
dock erinra om att det finns anledning att överväga kravet på användande av en 
sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om 
kvalificerade elektroniska signaturer. Denna lag har varit omdiskuterad, liksom det 
bakomliggande direktivet (1999/93/EG), och EU-kommissionen inbjöd den 18 
februari i år till ett offentligt samråd om e-signaturer och e-legitimation, bl.a. i 
syfte att ”göra något åt konsumenternas och företagens bristande förtroende för 
onlinetransaktioner”. Just osäkerheten rörande elektroniska signaturer och 
legitimationer står i fokus för samrådet och Kommissionen överväger i skrivande 
stund de inkomna synpunkterna.  
 
Sett till denna bakgrund kan det vara olyckligt att binda sig till begrepp och 
tekniska lösningar som förmodligen kommer att förändras som en följd av det 
påbörjade revisionsarbetet. Även om man beaktar att kvalificerade elektroniska 
signaturer som etablerats i Sverige till följd av lagstiftningen, såsom BankID, fått 
stort genomslag finns det anledning att acceptera att även andra lösningar skulle 
kunna vara tillräckliga för att uppfylla syftet med de föreslagna lagändringarna. 
Som exempel kan nämnas de elektroniska signaturlösningar som bankerna 
tillhandahåller i relationerna med sina respektive kunder och som mycket väl skulle 
kunna tänkas komma till användning även vid tillkomsten av elektroniska kredit- 
eller avbetalningsavtal. 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen såg därför gärna att frågan om inte kreditgivarna och 
Kronofogdemyndigheten inbördes skulle kunna definiera vilket underlag som vore 
tillfyllest för att säkerställa att köparen är införstådd med de uppställda kraven 
utreddes närmare. 
 
Enligt delegation 
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