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1. Inledning

Modernisering av de nordiska avtalslagarna har varit ett överläggningsämne på
de nordiska juristmötena vid flera tillfällen och senast i Reykjavik i augusti 1990.
Jag var då debattledare vid överläggningarna med professorn Torgny Hastad som
referent och professorn Kai Krüger som korreferent. Mitt intryck var att man nog
tämligen allmänt ansåg att avtalslagarna behövde moderniseras men att tidpunk-
ten kunde diskuteras och att viss försiktighet var påkallad. Några lagstiftnings-
initiativ blev inte följden av dessa överläggningar. Om det skulle förhålla sig så
att vi nu står inför en rättsutveckling som leder fram till en europeisk avtalsrätt
har det ju visat sig välbetänkt att avvakta utvecklingen.

Det finns flera faktorer som bör beaktas i sammanhanget. Av särskild bety-
delse är naturligtvis den europeisering av civilrätten som sker genom initiativ
tagna inom EU. Hittills har dessa initiativ i huvudsak begränsats till konkurrens-
rätten, konsumenträtten och bolagsrätten. Det finns också tydliga tecken på en
spridning av grundtanken om skydd för svagare part i ett avtalsförhållande och
vi kan troligen här förvänta oss en viss vidareutveckling. Det mest påtagliga
exemplet är det EG-direktiv som ledde till nya nationella lagar om handelsagen-
tur med skydd för handelsagenten genom avgångsvederlag när han upparbetat en
marknad till fördel för huvudmannen och agenturavtalet därefter sagts upp.

2. Rättsutveckling genom EG-direktiv

En rättsutveckling genom EG-direktiv inom den allmänna civilrättens område
leder till åtskilliga problem. Det uppkommer svåra samordningsproblem och där-
med uppstår också en betydande risk för inkonsekvenser i de nationella rättssy-
stemen. Den nya lagstiftningen om handelsagentur utgör för övrigt ett utmärkt
exempel på detta. Självfallet bör inte det förhållandet att en mellanman anges
vara en handelsagent istället för en kommissionär medföra olika principer för
bestämmandet av ersättningen vid uppdragets upphörande. Så har emellertid nu
under en lång tid blivit förhållandet i och med att kommissionslagen bygger på
en helt annan princip för bestämmandet av ersättningen, nämligen i huvudsak
ersättningen för så kallade onyttiga investeringar, medan däremot EG-direktivet
bygger på principen om vederlag för utförda tjänster eller, om man så vill, en
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skyldighet för huvudmannen att gottgöra handelsagenten inom ramen för vad
som eljest skulle kunna betraktas som en obehörig vinst genom den av handels-
agenten till huvudmannens fromma upparbetade marknaden.

Man far också räkna med att utvecklingen av en europeisk konsumentskydds-
lagstiftning kommer att medföra kedjereaktioner inom närliggande områden.
Konsumentbegreppet är för övrigt inte enhetligt utformat inom olika delar av lag-
stiftningen, vilket leder till svårförklarliga inkongruenser.

Risken för sådana inkongruenser är en starkt pådrivande faktor för framtag-
ningen av en mer generell och heltäckande lagstiftning än den som blir en följd
av punktingripanden genom EG-direktiv. Detta förklarar också att man nu på
fullt allvar diskuterar möjligheten att på sikt få till stånd en europeisk civillag.

3. Köplagstiftningens unifieringseffekt

Den internationella regleringen av den viktigaste avtalstypen inom civilrätten,
nämligen köpavtalet, medför en ökad förståelse för behovet att åstadkomma en
generell samordning av de avtalsrättsliga reglerna. Ur nordisk synvinkel kan man
möjligen mena att den traditionella köprätten, som den framträder i köplagarna
från detta århundrades första decennium, är kvalitativt överlägsen den som kom-
mit till stånd genom de nya nordiska köplagarna i Finland, Norge och Sverige.
Dessa bygger i mycket stor utsträckning på 1980 års internationella köplagskon-
vention (Convention on Contracts for International Sale of Goods, CISG) med en
del avvikelser som måhända har bidragit till att man i Danmark fortfarande tve-
kar i fråga om de principer som skall gälla för en modernisering av 1906 års dan-
ska köplag. Detta gäller främst den mycket omdiskuterade indelningen av för-
lusterna i direkta och indirekta med en ansvarslindring för parterna med avseende
på den senare kategorin.

Hur man nu än må se på saken måste CISG betraktas som en betydande fram-
gång och som ett väsentligt bidrag till rättsunifiering inom handelsrättens områ-
de. Men det rör sig fortfarande bara om en viss avtalstyp, låt vara den allra vik-
tigaste. CISG är ju långt ifrån heltäckande och bland annat undantas köpavtalets
tredjemansverkningar genom bestämmelsen att konventionen inte omfattar den
effekt som avtalet kan ha med avseende på «property in the goods sold» (Art. 4
b). Vidare undantas sådant som har att göra med avtalets giltighet (Art. 4 a) samt
säljarens ansvar för personskador på grund av godsets egenskaper (Art. 5; det är
rimligt att i detta avseende göra motsatsslutet att sakskador omfattas till skillnad
från vad som gäller enligt 1990 års svenska köplag 67 § 1 st. 2 meningen).

4. Unidroit Principles for International Commercial Contracts

Behovet att på ett mer fullständigt sätt reglera vad som följer av köpavtalet - s k
gap-filling - ledde till 1994 års Unidroit Principles for International Commercial
Contracts. I dessa fastslås till en början en del allmänna avtalsrättsliga principer
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om avtalsfrihet, avsaknad av formkrav, avtalsbundenhet och den övergripande
principen om «good faith and fair dealing». Vidare finns bestämmelser om ingå-
ende av avtal i stort sett uppbyggda enligt samma principer som del II i CISG
men med viktiga tillägg om ansvar för avtalsförhandlingar «in bad faith» (Art.
2.15), skyldighet att iaktta sekretess (Art. 2.16), bestämmelser om avtalade skrift-
lighetskrav och integrering av avtalsinnehållet i ett skriftligt avtal (s k merger
clauses, Art. 2.17). Vidare finns bestämmelserom standardavtal (Art. 2.19), över-
raskande avtalsvillkor (Art. 2.20), konflikt mellan standardavtal och andra
avtalsvillkor (Art. 2.21) och dessutom en särskild bestämmelse för det fall att
parterna båda hänvisat till var sitt standardavtal (s k battle of forms, Art. 2.22).
Unidroit Principles reglerar inte fullständigt frågor om avtals giltighet men
behandlar frågor om ursprunglig omöjlighet (Art. 3.3), misstag (Art. 3.4-3.7),
svek (Art. 3.8), hot (Art. 3.9) samt bristande avtalsbalans (gross disparity, Art.
3.10). En viktig fråga är hur de nu nämnda förhållandena skall beaktas när inte
avtalsparten själv har gjort sig skyldig till sådant som kan föranleda avtalets ogil-
tighet men syndabocken istället är en annan vars beteende bör tillräknas avtals-
parten (problemet med «imputability», Art. 3.11). Detta problem behandlas gene-
rellt med åtskillnad mellan två typsituationer nämligen för det första när annans
beteende direkt bör tillräknas avtalsparten och för det andra när avtalsparten vis-
ste om eller borde ha vetat om vad som förekommit eller vid tidpunkten för
påståendet om ogiltigheten ännu inte handlat i förlitan på avtalets giltighet
(«acted in reliance on the contract», Art. 3.11.2). Med denna generella bestäm-
melse undgås den omständliga systematiken i tredje kapitlet om rättshandlingars
ogiltighet i de nordiska avtalslagarna. Vidare finns bestämmelser om partiell
ogiltighet och om ogiltighetens rättsverkningar i olika hänseenden (Art.
3.16-3.18).

Av särskilt intresse är ett kapitel om avtalstolkning som visserligen på tradi-
tionellt sätt lägger den gemensamma partsavsikten till grund (Art. 4.1) men som
dessutom innehåller viktiga principer för det fall att en gemensam partsavsikt
inte kan konstateras (Art. 4.2; jämför i detta avseende CISG Art. 8.1).

Objektiveringen av avtalstolkningen framkommer främst genom en förteck-
ning av sådana omständigheter som kan ligga till grund för en avtalstolkning med
stöd av objektivt konstaterbara förhållanden snarare än en antagen reell partsav-
sikt (Art. 4.3-4.8).

Unidroit Principles innehåller i kapitel 5 generella bestämmelser avseende
avtalsförpliktelsernas karaktär med den viktiga åtskillnaden mellan s k «express
and implied obligations» och skillnaden mellan en förpliktelse att åstadkomma
ett «specific result» till skillnad från en förpliktelse att vidtaga bästa möjliga
åtgärder för att åstadkomma resultatet (duty of best efforts, Art. 5.4). I kapitel 6
återfinns bestämmelser om avtalsuppfyllelsen («performance») med vissa gene-
rella principer, i synnerhet bestämmelsen om s k «hardship». Här slås till en bör-
jan fast att enbart det förhållandet att en avtalsuppfyllelse blir betungande för
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endera parten inte utgör en befrielsegrund. Definitionen av «hardship» gör klart
att det i vissa extrema fall kan finnas anledning att berättiga ena parten till s k
«renegotiation», om det nämligen uppstår en grundläggande förändring i avtalets
«equilibrium» på grund av oförutsebara omständigheter som inte rimligen skul-
le ha tagits i beräkning av den drabbade parten vid tidpunkten för avtalets ingå-
ende och som dessutom är «beyond control». Den viktiga inskränkningen gäller
dock att «hardship» inte anses föreligga om risken för de nu nämnda omständig-
heterna övertagits av den drabbade parten. När hardship föreligger uppstår, som
sagt, rätt till omförhandling men detta innebär i sig inte att den drabbade parten
far inställa sin fullgörelse. Den viktigaste bestämmelsen återfinnes i Art. 6.2.3.4
för det fall parterna inte kommer överens. I så fall kan domstolen om den finner
det rimligt antingen upphäva avtalet vid en tidpunkt och på villkor som anges
eller, alternativt, jämka avtalet för att återställa dess «equilibrium».

Unidroit Principles avslutas med ett avsnitt om icke-uppfyllelse (kapitel 7).
Det skulle föra för långt att i detta sammanhang ens kortfattat ange bestämmel-
serna i detta viktiga avsnitt. Av särskilt intresse är emellertid en bestämmelse om
giltigheten av ansvarsbegränsningsbestämmelser i vilken det föreskrivs att såda-
na inte far åberopas om «it would be grossly unfair to do so, having regard to the
purpose of the contract» (Art. 7.1.6). Vidare finns en bestämmelse om «foresee-
ability of harm» som vid ett första påseende förefaller att vara något förmånli-
gare för en skadeståndsskyldig part än vad som gäller enligt CISG Art. 74. I
bestämmelsen föreskrivs att den part som icke uppfyller avtalet endast är skyldig
att ersätta sådan skada som han «foresaw or could reasonably have foreseen at
the time of the conclusion of the contract as being likely to result from its non-
performance» (Jfr CISG Art. 74 «... as a possible consequence of the breach of
contract»). En viktig bestämmelse om dröjsmålsränta finns i Art. 7.4.9 där hän-
visning görs till den genomsnittliga räntesatsen för korttidslån till goda låntagare
för den aktuella valutan på platsen för betalningen. Det görs också klart att ska-
destånd kan krävas i tillägg till dröjsmålsräntan. Tillämpningen av sådana natio-
nella räntelagar som innehåller bestämmelser om fast räntesats utan hänsynsta-
gande till valutan kan i åtskilliga fall leda till grov över- eller underkompensa-
tion. Särskilt bekymmersamt blir det naturligtvis när påslaget på den rörliga kom-
ponenten görs med en bestämd procentsats, såsom t ex i den svenska räntelagen
med diskontot plus 8 procentenheter, vilket för övrigt i ett lågränteläge på mark-
naden leder till alltför hög dröjsmålsränta.

5. Principles of European Contract Law

Parallellt med framtagningen av Unidroit Principles inleddes arbetet med utform-
ningen av Principles of European Contract Law. Del I av dessa principer finns
kommenterade i en bok utgiven av den danske professorn Ole Lando, som är ord-
förande i kommissionen för framtagningen av principerna, och den engelske pro-
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fessorn Hugh Beale (Dordrecht 1995). Förutom denna första del har även en
andra del antagits av kommissionen vid sammanträde i Stockholm i juni 1996
och arbetet med del III fortsätter efter inledande diskussioner i Edinburgh i ja-
nuari 1999.1 stora delar motsvarar Principles of European Contract Law bestäm-
melserna i Unidroit Principles. Men man skall för det första lägga märke till att
ambitionsgraden i projektet med Principles of European Contract Law är, såsom
redan framgår av namnet, betydligt högre. Det rör sig nu inte endast om princi-
per för internationella handelsavtal utan generellt om avtalsrättsliga principer.
Slutmålet får antas vara i vart fall en europeisk avtalslag.

I del II tillkom ett kapitel om «authority of agents» som skiljer mellan «direct
representation» och «indirect representation». Av särskilt intresse är att bestäm-
melserna generellt antar en symmetri mellan huvudmannens möjlighet att i hän-
delse av mellanmannens insolvens eller avtalsbrott gå direkt på tredje man (Art.
3:302) och tredje mans möjlighet att med förbigående av mellanmannen gå direkt
på huvudmannen (Art. 3:303). I båda fallen skyddas tredje man respektive
huvudmannen genom möjligheten att åberopa de «defences» som kunnat göras
gällande gentemot mellanmannen. Den asymmetri som i detta hänseende före-
ligger i de nordiska kommissionslagarna har sålunda inte ansetts ha tillräckligt
fog för sig. Principen att inte medge tredje man möjligheten att med förbigående
av kommissionären rikta krav direkt mot kommittenten (utom vid konsumentköp
enligt en särskild undantagsbestämmelse; KommL 56 § a) har traditionellt för-
svarats med kommissionarens behov av skydd i händelse av kommittentens
insolvens samt hans intresse att dölja sina inköps- respektive försäljningskanaler.
Det har emellertid ansetts mindre angeläget nu än förr att genom kommissions-
lagarnas asymmetri bidra till att åstadkomma ett sådant skydd för kommissionä-
ren.

Bestämmelserna i European Principles om standardavtal («not individually
negotiated terms») klargör på ett mer utförligt sätt än Unidroit Principles hur
standardavtalsvillkor blir en del av avtalet. Det föreskrivs att standardavtal endast
får åberopas mot en part som inte kände till dem om den part som vill åberopa
villkoren vidtog rimliga åtgärder att fa dem till den andra partens kännedom
innan avtalet ingicks. I detta hänseende anses enbart en referens till avtalsvillko-
ren i ett undertecknat avtalsdokument otillräckligt (Art. 2:104.2). Därtill finns en
mer utförlig bestämmelse beträffande s k integrationsklausuler (merger clauses,
Art. 2:105). Där görs skillnad mellan sådana integrationsklausuler som har varit
föremål för förhandlingar mellan parterna och sådana klausuler som tagits in t ex
i ett standardavtal utan sådana förhandlingar. I det förra fallet får integrations-
klausulen full verkan så att föregående uttalanden, löften eller avtal som inte
innefattas i det skriftliga avtalsdokumentet utesluts och inte far verkan som
avtalsinnehåll. I det senare fallet när integrationsklausulen är standardiserad,
skall den endast utgöra en presumtion för att parterna avsåg att utesluta som
avtalsinnehåll annat än sådant som tagits in i det skriftliga dokumentet. Vad som
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uttalats tidigare kan användas som underlag för avtalstolkningen om inte parter-
na i en framforhandlad klausul bestämt annorlunda. Härtill gäller att en part kan
prekluderas från möjligheten att åberopa integrationsklausulen genom sina utta-
landen och sitt uppträdande i den utsträckning som den andra parten rimligen tar
fasta på dessa (Art. 2:105.4; jämför i detta hänseende CISG Art. 29.2).

Av särskild betydelse är en bestämmelse om «professional's written confir-
mation». Här föreskrivs att en skriftlig bekräftelse som innehåller tillägg eller
skillnader jämfört med vad som avtalats likväl blir avtalsinnehåll om det inte
väsentligen förändrar avtalsvillkoren eller mottagaren av den skriftliga bekräf-
telsen invänder mot dem utan dröjsmål. I praktiken kan det nämligen många
gånger vara svårt att skilja mellan en oren accept och en oren bekräftelse. Regeln
får nu den betydelse att man inte behöver lösa denna svårighet eftersom reklama-
tionsregeln omfattar båda dessa fall. Åtskillnaden mellan mindre betydelsefulla
avvikelser och sådana som skall anses vara väsentliga («materially alter the terms
of the contract») återfinns i CISG Art. 19.2. Däremot har man i Unidroit
Principles avstått från att ytterligare försöka precisera skillnaden mellan dessa
fall i enlighet med vad som bestäms i CISG Art. 19.3.

Del III av European Principles har ännu inte färdigställts. Där behandlas pro-
blem av delvis annorlunda karaktär än tidigare. Medan Unidroit Principles och
European Principles del I och II, åtminstone i huvudsak, behandlar sådant som
parterna med stöd av principen om avtalsfrihet själva kan ta in i avtalet - uttryck-
ligen eller genom hänvisning - behandlas i del III av European Principles all-
männa obligationsrättsliga frågor av övergripande natur. Bland annat är det
avsikten att komplettera European Principles med bestämmelser om flera parter,
olaglighet, restitutionsförpliktelser efter hävning, förpliktelsers upphörande
genom preskription, och preklusion samt frågor om ränta på ränta, cession, kvitt-
ning, fordringsövertagande och grundläggande förutsättningar för avtalet (s k
conditions).

6. Vilken rättslig betydelse har Unidroit och European principles i
dag?

Den fråga man nu måste ställa sig är vilken rättslig betydelse som Unidroit
Principles samt European Principles kan antas ha. I båda projekten anges inled-
ningsvis syfte och verkan av principerna. I en preamble till Unidroit Principles
anges att principerna återger allmänna regler för internationella handelsavtal. Vad
beträffar tillämpningen sägs att principerna gäller när parterna har kommit över-
ens om att avtalet skall tillämpas i enlighet med dem. Härutöver tilläggs att de
också gäller om parterna rent allmänt har angett att avtalet skall tillämpas i enlig-
het med «general principles of law, the lex mercatoria or the like». I sistnämnda
hänseende blir det fråga om en tolkning av partsavsikterna. Men det är inte utan
vidare givet att parterna ens känt till existensen av Unidroit Principles och då kan
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man inte heller utan vidare utgå ifrån att uttrycket «general principles of law»
eller «lex mercatoria» skall anses innefatta även Unidroit Principles. En förut-
sättning för att så skall vara fallet är nog att ytterligare kännedom sprids om prin-
cipernas existens och innebörd så att de i enlighet med vad som anses gälla för
tillämpningen av handelsbruk skall ha vunnit erforderlig utbredning och stadga.
Det sägs vidare att Unidroit Principles kan tillhandahålla en lösning i en fråga
som inte är möjlig att avgöra med ledning av tillämplig lag och att de kan använ-
das för att tolka eller supplera «international uniform law instruments». Det skall
med andra ord vara möjligt att använda principerna för s k gap filling av t ex
CISG. Slutligen anges att principerna bör kunna ligga till grund vid utformning-
en av nationell och internationell lagstiftning.

Avsnittet om «Application of the Principles» i European Principles Art. 1:101
erinrar om vad som nu sagts beträffande tillämpningen av Unidroit Principles. En
viktig skillnad föreligger emellertid i och med att man nu i European Principles
Art. 1:101.3b också anger att de kan tillämpas när parterna inte har valt något
rättssystem eller några «rules of law» for tillämpning av avtalet. Med andra ord
skall parternas tystnad i detta hänseende utgöra ett tolkningsdatum för tillämp-
ning av European Principles. Även i detta hänseende uppstår nog viss tvekan på
liknande sätt som gäller med avseende på tillämpningen av Unidroit Principles.
Även nu får väl antas gälla som en första förutsättning att parterna över huvud
kände till existensen av European Principles.

Det är sålunda svårt att säga något generellt om tillämpningen av Unidroit
Principles respektive European Principles när inte parterna klart hänvisat till
endera regelsystemet i sitt avtal. Mycket beror på den fråga som är uppe till
bedömning. Vid en konflikt mellan en bestämmelse enligt den lag som valts med
tillämpning av lagvalsregler och vad som bestäms i endera Unidroit Principles
eller European Principles är det givet att den tillämpliga lagen tar över. Om det
emellertid uppstår viss osäkerhet om vad som gäller enligt den tillämpliga lagen
kan säkerligen lösningarna i Unidroit respektive European Principles tjäna till
god vägledning på samma sätt som väl övervägda synpunkter i nationell eller
internationell rättslitteratur.

Vad särskilt gäller tillämpningen av avtal mellan parter från olika länder bör
uppmärksammas att lösningarna av rättsliga problem inte nödvändigtvis måste
grundas på vad som kan anses gälla enligt ett med lagvalsregler valt rättssystem.
Detta gäller i synnerhet i skiljeförfaranden. Av stor betydelse är att uppmärk-
samma Art. 17.1 i ICC:s Rules of Arbitration 1998. Där sägs att, om parterna inte
själva har valt den lag som skall gälla för avtalet, skiljenämnden får tillämpa «the
rules of law which it determines to be appropriate». Uttrycket «rules of law» syf-
tar inte endast på rättsregler enligt ett bestämt utpekat rättssystem utan innefattar
även sådana rättsregler som kan anses lämpliga att tillämpa utan att deras här-
komst nödvändigtvis skall behöva fastställas till en bestämt angiven lag. Särskilt
när parterna kommer från länder med olika rättskultur kan det många gånger vara
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en bättre lösning att tillämpa en regel tagen från Unidroit Principles än att först
välja lagen i endera partens land och sedan tillämpa den. Som ett uttryck för detta
kan bland annat anges en ICC-skiljedom rörande ett avtal mellan ett statshan-
delsföretag i Iran och ett engelskt företag. Parterna hade där hänvisat till «prin-
ciples of natural justice» vilket medförde att skiljemännen ansåg sig kunna til-
lämpa Unidroit Principles. Troligen hade man i det aktuella fallet ett tämligen
svagt underlag för antagandet att parterna med uttrycket «principles of natural
justice» avsåg Unidroit Principles. I själva verket har nog skiljemännen gjort vad
som föreslås i European Principles Art. 1:101.3b, nämligen att i avsaknad av
något bestämt lagval tillämpa vad man ansåg «naturligt» och «lämpligt» (jämför
ICC 1998 Rules of Arbitration Art. 17.1 «appropriate»).

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att principerna i Unidroit Principles
och European Principles successivt kommer att få ett betydande genomslag i för-
sta hand beträffande sådana frågor där osäkerhet råder vid tillämpningen av natio-
nell rätt och i andra hand när parterna lämnat lagvalet öppet och lösningen i något
av de båda regelsystemen befinnes lämplig eller i vart fall lämpligare än vad som
skulle ha gällt enligt en lag vald med tillämpning av lagvalsregler (t ex tillämp-
ningen av regelsystemens bestämmelser om «default interest» istället för natio-
nella regler om dröjsmålsränta på annan än nationell valuta).

7. Den nordiska avtalsrätten i ett europeiskt perspektiv

Generellt kan sägas att det ligger i de nordiska ländernas intresse att medverka
till utvecklingen av en europeisk avtalsrätt. Som redan sagts är de nordiska av-
talslagarna i behov av reformering och det finns därför all anledning att även av
detta skäl medverka för att åstadkomma en lösning inte bara inom Norden utan
också Europeiska Unionen och EES-området. I själva verket utgör skillnader i
synsätt ett så kallat osynligt handelshinder som försvårar handeln mellan parter i
den Europeiska Unionen och ett förverkligande av de fyra friheterna om rörelse
av personer, varor, tjänster och kapital.

Avtalsrätten sedd i ett makrojuridiskt perspektiv bör inte vara särskilt kontro-
versiell. Allmänt gäller principer om avtalsfrihet samt om nödvändigheten att
tygla missbruk av friheten genom att motverka oskäliga avtalsvillkor och över-
utnyttjande av medkontrahenten. Enighet råder också i stort i fråga om åtminsto-
ne de allmänna utgångspunkterna för avtalstolkning, låt vara att man kan notera
vissa skillnader i tillvägagångssättet. Vad gäller påföljder av avtalsbrott finns
många gemensamma drag och dessa förstärks naturligtvis genom en så mäktig
lagstftningsprodukt som CISG.

Mest besvärande har kanske varit den rättsolikhet som föreligger i fråga om
avtals ingående. I vissa jurisdiktioner ställer man större anspråk på form och för-
utsättningar för uppkomst av avtalsförpliktelser medan man i andra länder, såsom
i de nordiska länderna, i princip är inställd på frihet från formkrav och att i stal-
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let låta själva avtalslöftet ligga till grund. Det kan antas att den kompromiss mel-
lan olika synsätt som kommer till uttryck i del II av CISG kommer att få en bety-
dande effekt för att åstadkomma större rättsenhet i detta avseende. De extrema
ståndpunkterna som framkommer i engelsk rätt genom kravet på s k «considera-
tion» för att ett ensidigt löfte skall bli bindande samt den nordiska rättens inställ-
ning att ett skriftligt anbud in dubio är bindande har övergivits i CISG del II.
Anbudet blir där bindande när det når («reaches») anbudets mottagare (Art. 15)
men kan enligt huvudregeln återkallas innan anbudets mottagare har avsänt sin
accept (Art. 16.1). Emellertid gäller att anbudet inte kan återtas på detta sätt om
det anger att det inte far återkallas, med andra ord om det förklaras gälla under
en bestämd tid eller på annat sätt intill dess att det har accepterats (Art. 16.2 a).
Principen om möjligheten att återkalla anbudet mjukas upp genom en särskild
bestämmelse som gör det möjligt för anbudets mottagare att ta fasta på anbudet
såsom oåterkalleligt, om han hade anledning att förlita sig på att anbudet skulle
stå fast (Art. 16.2 b). Lagstiftarna i de nordiska länderna har emellertid valt att
vid ratificeringen av CISG göra undantag för del II om avtals ingående, som
sålunda inte gäller när frågan om anbud står fast eller avtal ingåtts skall avgöras
med tillämpning av lagen i något av de nordiska länderna. Emellertid blir del II
av CISG likväl tillämplig i sådana fall då dessa frågor istället skall avgöras enligt
lagen i något av de övriga länder utanför Norden som ratificerat CISG. Härmed
uppkommer en betydande förvirring och frågan är därför om det verkligen är värt
priset att envist hålla fast vid den lösning som nu föreligger i de nordiska avtals-
lagarna. För det första är det ju knappast meningsfullt att i en tid när avtal i allt
större utsträckning kommer till stånd genom elektroniska meddelanden upprätt-
hålla distinktionen mellan muntliga och skriftliga anbud. För det andra kan man
ju fråga sig om det är så mycket värt för en handelsman att kunna ta fasta på ett
skriftligt anbud utan att tiden för anbudets giltighet angivits. Han blir då bero-
ende av den legala acceptfristen som ger honom skälig betänketid med tillägg för
den tid, sägs det, som det tar att befordra anbudet till adressaten och för adressa-
ten att besvara anbudet (de två s k befordringsfristerna). Särskilt dessa båda til-
lägg visar för övrigt att bestämmelsen om den legala acceptfristen är tämligen
anakronistisk. Man hör liksom hur det rasslar under hjulen på postdiligensen när
den är på väg att överbringa det skriftliga anbudet till adressaten från t ex en han-
delsman i Stockholm till en person i Göteborg.

Förhållandena har förändrats betydligt sedan tillkomsten av de nordiska av-
talslagarna. Avtalsrätten har kollektiviserats främst genom den rikliga förekom-
sten av standardavtal. Avtalstekniken påverkas i hög grad genom möjligheter till
snabb kommunikation mellan parterna, inte minst genom utväxling av elektro-
niska meddelanden och avtal med användning av Internet. Standardavtalsrättens
framväxt har till och med föranlett rättsvetenskapsmän att tala om «the death of
contract», i vart fall i den bemärkelsen att avtalsinnehållet inte längre, till alla
delar, kan omfattas av dogmen om partsvilja. Det blir snarare nu fråga om att
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komma överens om huvudingredienserna i avtalet, avtalsrättens s k «vad, när, var
och hur». Detaljerna i övrigt omfattas i regel inte av någon reell partsvilja när
innehållet på ett eller annat sätt har standardiserats redan i förväg innan avtals-
förhandlingarna börjar. I denna situation är det givetvis särskilt angeläget att få
möjlighet till korrektiv genom marknadsrättsliga och civilrättsliga regler. Frågor
om korsande hänvisningar till standardavtal (s k «battle of forms») samt verkan
av avtalade krav på skriftlig form - bl a genom så kallade integrationsklausuler
- måste regleras på sätt som framgår av Unidroit och European Principles.

Eftersom de nordiska avtalslagarna endast återger några - men långt ifrån alla
- viktiga problem som uppkommer inom avtalsrätten måste för närvarande
många, för att inte säga de flesta, avtalsrättsliga problem lösas utan tillgång till
lagstöd i avtalslagen. Det är bland annat uppseendeväckande att de nordiska
avtalslagarna över huvud inte innehåller några bestämmelser om avtalstolkning.
Likväl finns lagstöd i sådana fall när CISG är tillämplig. Där återfinns bestäm-
melser av stor betydelse i Art. 8 samt beträffande avtalad skriftform i Art. 29.2.
Det kan inte anses ändamålsenligt att bestämmelser om avtalstolkning och avta-
lade formkrav skall återfinnas endast med avseende på en avtalstyp.
Bestämmelserna bör gälla generellt. Men det är säkerligen inte för djärvt att anta
att vad som bestäms i CISG Art. 8 respektive Art. 29.2 gäller generellt för avtal
enligt nordisk rätt. Art. 8.1 CISG ger uttryck för principen att hänsyn skall tas till
tolkningen av en parts uttalanden och uppträdande när den andra parten visste
eller inte gärna kunde ha varit ovetande om vad avsikten var. En sådan tolkning
stämmer väl överens med den princip för s k subjektivistisk avtalstolkning som
anses gälla i nordisk rätt med stöd av principen om förklaringsmisstag i § 32 förs-
ta stycket avtalslagen. Men viktigare är kanske att man i regel inte kommer i mål
med en subjektivistisk avtalstolkning och att man därför måste ta hänsyn till hur
avtalssituationen rent objektivt skall uppfattas. Hänvisning görs här i CISG
Art. 8.2 till «the understanding that a reasonable person of the same kind as the
other party would have had in the same circumstances». Och när man skall fast-
ställa en sådan «understanding» skall man ta hänsyn till alla relevanta omstän-
digheter och detta innefattar inte bara förhandlingarna och det partsbruk som har
uppkommit pga tidigare kontakter mellan parterna utan också vad som är vanligt
i branschen och, inte minst, hur parterna själva har valt att tillämpa det omstrid-
da avtalet.

Inom stora områden av avtalsrätten borde det sålunda inte föreligga några
större svårigheter att åstadkomma en samordning inom Europeiska Unionen. På
en del punkter föreligger emellertid antingen dogmatiska fastlåsningar eller olika
uppfattningar i detaljfrågor som kan vara nog så besvärande. En central fråga är
t ex vilken inställning man skall ha till standardavtalsregleringen. Till den del
som standardavtal åsyftar att precisera och komplettera de centrala avtalsvillko-
ren uppstår i regel inget behov att ingripa med avtalskorrigering. Däremot kan
bestämmelser med överflyttning av risker från den ena parten till den andra behö-
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va uppmärksammas. Enbart det förhållandet att en part får bära risken för t ex
skada och förlust är naturligtvis i och för sig inte särskilt anmärkningsvärt. Detta
framgår bl a av riskfördelningen vid internationella köp genom leveransklausu-
ler där risken under transporten antingen helt kan läggas på antingen köparen
eller säljaren («ex works» jämfört med «delivered») eller fördelas mellan dem
enligt flera andra klausuler. Men det kan finnas anledning att uppmärksamma de
överraskningsmoment som kan uppstå när en parts rättsställning påverkas genom
snäva bestämmelser om ersättning på grund av avtalsbrott eller rätt för en part att
häva avtalet vid tämligen obetydliga avtalsbrott. Det har redan nämnts att s k
integrationsklausuler kan medföra betydande nackdelar för en part som utgått
från att vad som har sagts vid sidan om det skriftliga avtalet skall ha viss bety-
delse. Det är också viktigt att särskilt uppmärksamma bestämmelser om ansvars-
frihet och ansvarsbegränsning i händelse av avtalsbrott. Valet mellan ett dogma-
tiskt och ett praktiskt synsätt kan här få stor betydelse.

Vid utformningen av European Principles uppkom frågan om man borde följa
principen i Unidroit Principles i Art. 7.1.6 om «exemption clauses», där det före-
skrivs att en bestämmelse om ansvarsbegränsning eller ansvarsfrihet inte får åbe-
ropas om detta skulle vara «grossly unfair». Som ett alternativ diskuterades om
man istället skulle ha en bestämmelse som generellt föreskrev att ansvarsfrihet
eller ansvarsbegränsning inte skulle komma ifråga när en part gjort sig skyldig
till avtalsbrott uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Självfallet bör det inte
vara möjligt för en avtalspart att i en avtalsbestämmelse förbehålla sig rätten att
uppsåtligen utsätta den andra avtalsparten för ekonomiska förluster. Om man tol-
kar uttrycket «grov vårdslöshet» tillräckligt strängt bör det vara tämligen klart att
man inte heller skall kunna tillfoga sin avtalspart ekonomiska förluster genom
handlingar som medvetet utsätter honom för risker av olika slag. Det antas inom
nordisk rätt tämligen allmänt att i vart fall en sådan begränsning av giltigheten av
de ifrågavarande klausulerna är berättigad. I praktiken är emellertid förhållandet
inte fullt så enkelt. En skillnad måste nämligen göras mellan egenhandlande och
ansvar för andras handlande (principalansvaret). Även om man i avtalsförhållan-
den ansvarar för anställda och andra medhjälpare på i princip samma sätt som
man svarar själv är det ju långt ifrån säkert att samma princip skall upprätthållas
vid tillämpningen av bestämmelser om ansvarsfrihet och ansvarsbegränsning.
Det kan finnas anledning att avgöra sådana klausulers rättsverkan på grundval av
ett bredare underlag än endast subjektiva förhållanden på den ansvariga partens
sida.

Vid diskussionerna i Stockholm i juni 1996 beträffande utformningen av
bestämmelsen i European Principles (Art. 8:109 clauses limiting or excluding lia-
bility) framkom tydliga skillnader mellan den dogmatiska fastlåsningen vid prin-
cipen att uppsåt eller grov vårdslöshet på den avtalsbrytande partens sida gene-
rellt uteslöt möjligheten att åberopa de ifrågavarande klausulerna och det mera
praktiska synsättet att frågan istället måste avgöras genom en generell skälig-
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hetsbedömning. Det blev det senare synsättet som avgick med segern och
bestämmelsen kom därför att utformas på i stort sätt samma sätt som i Unidroit
Principles.

8. Några slutsatser

Bristande rättsenhet inom Europeiska Unionen utgör, som sagt, ett osynligt han-
delshinder som försvårar ett ändamålsenligt förverkligande av Romfördragets
fyra friheter om rörelse av personer, varor, tjänster och kapital. Det är visserligen
naturligt att inleda europeiseringen inom konkurrens-, konsument-, och bolags-
rätten, men har man väl börjat inom detta rättsområde är det närmast oundvikligt
att fortsätta. Jag har redan nämnt att besvärande inkongruenser uppstår genom de
punktingripanden som sker med stöd av EG-direktiv. Men man måste beakta
rättskulturen i de olika länderna som, naturligt nog, motsätter sig en central-
styrning av avtalsrätten. Likväl är det mindre kontroversiellt när man diskuterar
utformningen av sådana regler som parterna inom ramen för sin avtalsfrihet
själva kan välja att ta in i avtalet. Svårare blir det när man skall ingripa med
bestämmelser av övergripande och dirigerande natur och i synnerhet med
bestämmelser som rör tredje mans rättsställning. Det kan därför finnas all anled-
ning att arbeta i etapper och att något sänka ambitionsnivån så att man i vart fall
till en början koncentrerar arbetet på regler som i princip kan ersättas med annat
varom parterna kan komma överens, dvs de dispositiva reglerna.

En viktig fråga är vilken metod man skall tillämpa i unifieringsarbetet. Det
kan vara närliggande att följa exemplet från USA och försiktigt börja med en
kartläggning i form av s k «restatements». Denna process har nu inletts genom
etablering av forskningscentra i bl a Osnabrück, Tilburg, Utrecht och Hamburg.
Först därefter bör pennan överlåtas till lagstiftaren. Men är det verkligen möjligt
att inom EU följa frivillighetens princip? Kan man räkna med att länderna, på sätt
som skett inom staterna i USA, ansluter sig till en gemensam avtalslag? Behövs
EG-direktiv? Under alla förhållanden menar jag det vara för tidigt att besvara
dessa frågor. Det är säkrast att börja med en mjukstart och låta förarbetet ta sin
tid. Några större olägenheter uppkommer inte härigenom, eftersom ju inom han-
delsrätten en stor del av frågorna även fortsättningsvis kommer att avgöras med
stöd av utomrättsliga normer. Detta betyder också att en modernisering av den
nordiska avtalsrätten bör anstå. Visserligen behövs en modernisering, men dom-
stolarna i de nordiska länderna har visat god förmåga att komma fram till ända-
målsenliga lösningar trots avsaknad av ett tidsanpassat lagstöd. Konflikten mel-
lan första kapitlet avtalslagen och den av de nordiska länderna icke ratificerade
del II av CISG är nog så besvärande, men ett första steg bör enligt min mening
tas genom att de nordiska staterna gemensamt nu avstår från undantaget att inte
tillämpa CISG:s del II. De luckor som därefter föreligger kan säkerligen även
fortsättningsvis med framgång fyllas genom insatser av den juridiska
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doktrinen och - varför inte - genom ett studium av Unidroit och European
Principles.

Vi lever i en tid som präglas av inte bara utvecklingen inom EU utan också av
globalisering av affärsverksamhet och rutiner. Övergången från pappersrutiner
till elektronisk handel tvingar fram juridiskt nytänkande inte bara inom EU utan
även globalt. Det är i en sådan ny miljö som den nordiska avtalsrätten kommer
att transformeras i nästa millennium. När och hur detta kommer att ske kan nog
ingen säkert förutspå. Men det kan i vart fall rekommenderas att samarbetet mel-
lan de nordiska länderna på avtalsrättens område - liksom studiet i avtalsrätt på
våra universitet - inte isoleras från rättsutvecklingen inom Europa och världen i
övrigt.


