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En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten

Av justitierådet Torgny Håstad, Sverige

Sammanfattning: I referatet beskrivs inledningsvis de akademiska strävanden som finns
för att åstadkomma en europeisk civillag (European Civil Code). Hit hör främst den s.k.
Lando-kommissionens European Principles of Contract Law (PECL) och The Study
Group for a European Civil Code under ledning av den tyske professorn Christian von
Bar. Lando-kommissionens arbete är avslutat och dess förslag täcker allmän avtalsrätt,
allmän kontraktsrätt och allmän obligationsrätt. Referatet innehåller en relativt utförlig
redogörelse för dessa principer. Studiegruppens arbete bygger vidare på PECL med
sikte på en komplettering med bl.a. särskilda kontraktstyper, utomobligatorisk skade-
ståndsrätt, obehörig vinst och realsäkerhet i lös egendom. EU, vars Kommission och
Parlament länge stött dessa akademiska strävanden, har genom Kommissionen under
2001 utgivit en s.k. grönbok med inbjudan till diskussion om fortsatt harmonisering av
den europeiska civilrätten, framför allt med syfte att minska transaktionskostnaderna
och främja den inre marknadens funktion. Kommissionen framhåller i grönboken en
europeisk civillag som en möjlighet. I referatet berörs de konstitutionella förutsätt-
ningarna för en sådan lagstiftning. Vidare analyseras de huvudsakliga argumenten för
och emot en europeisk civillag.

Torgny Håstad är född 1943, blev jur.kand. 1967, jur.dr. och docent 1973 och professor
i civilrätt 1976, allt vid Uppsala universitet. Från 1998 är han justitieråd. Han har
publicerat arbeten främst inom kontraktsrätt och insolvensrätt samt varit ordförande i
flera svenska lagstiftningskommittéer inom dessa områden. Han medverkar nu som
rådgivare åt the Study Group on a European Civil Code.

Inledning

Med syfte att bevara fred i Europa startade det europeiska samarbetet efter det
andra världskriget med en kol- och stålunion. Sedan har de samarbetande staterna
satsat på fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital och på en inre
marknad samt därefter på en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och på en
valutareform.

Det är naturligt att en union som EU vill gå vidare med sammansvetsande
projekt för att hålla styrfart.

I skapandet av den inre marknaden har juridiken utgjort ett viktigt instrument,
som i de nordiska länderna medfört en marginell men märkbar förskjutning från
politik till juridik. Några ambitioner på att skapa en mer omfattande gemensam
rättsordning har emellertid länge saknats i det europeiska samarbetet. Under
senare år har en förändring dock inträtt.
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Det europeiska parlamentet deklarerade 1989 att arbete borde inledas på för-
fattandet av en europeisk civillag, a European Civil Code. Parlamentet förklarade
att harmonisering av vissa sektorer av privaträtten var väsentlig för att fullfölja
den fria marknaden. ”Unification of major branches of private law in the form of a
European Civil Code would be the most effective way of carrying out harmo-
nisation with a view to meeting the Community’s legal requirements in order to
achieve a single market without frontiers.”1

I akademiska kretsar hade strax dessförinnan, i början på 1980-talet, professor
Ole Lando, Köpenhamn, med stöd av kommissionen, inlett ett arbete för att få
fram ett underlag för en enhetlig europeisk kontraktsrätt. Lando samlade lika-
sinnade eller åtminstone intresserade professorer från berörda europeiska länder
för skrivandet av Principles of European Contract Law (PECL). Arbetet har
hittills resulterat i två verk, det första utgivet år 1995 omfattande Performance,
Non-Performance and Remedies, och det andra utgivet år 2000 (såsom en konso-
liderad del) täckande nya regler om avtals ingående, handlande för annans räk-
ning i huvudmannens och eget namn, ogiltighet, tolkning, innehåll och effekter.
Lando-kommissionen har nu avslutat sitt verk. Den tredje delen om allmän obliga-
tionsrätt (inte bara kontraktsrätt), vari behandlas t.ex. flera gäldenärer, överlåtelse,
kvittning och preskription, beräknas komma ut under året. De nordiska länderna har
efter Sveriges och Finlands inträde i EG varit representerade i kommissionen även
genom professorerna Jan Ramberg, Stockholm, och Thomas Wilhelmsson, Hel-
singfors. På grund av att PECL f.n. är det enda konkreta underlaget för en
European Civil Code återkommer jag nedan relativt utförligt till deras innehåll.

Ungefär samtidigt med del I av PECL utkom från UNIDROIT2 i Rom år 1994
Principles of International Commercial Contracts. En viss persongemenskap
finns mellan upphovsmännen och Lando-kommissionen men bakom UNIDROIT:s
principer står personer även från andra världsdelar. Innehållet motsvarar del I och
II av PECL.

En annan arbetsmetod för att ge underlag för unifiering av den europeiska
privaträtten representeras av det s.k. Trento-projektet, the Common Core of the
European Private Law. Ledare för projektet är italienarna M. Bussani och U.
Mattei. Metoden är att konstruera enkla skolexempel, vilka därefter löses av
experter från olika länder, inte bara Europa. Hypotesen är att slutresultaten skall
visa sig tämligen överensstämmande, oavsett skillnader i systematik och begrepp.
Svaren redovisas land för land och dessutom komparativt. Projektet är mycket
brett ämnesmässigt. Hittills har utkommit Good Faith in European Private Law
(ed. R. Zimmermann & M. Whittaker, 2000)3 och The Enforceability of Promises
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1 Resolution OJ no. C 158, repeterad 1994 i OJ no. C 205 och 2000 i OJ no. C 377.
2 International Institute for the Unification of Private Law.
3 Begreppet good faith motsvarar här närmast Treu und Glauben i § 242 BGB eller tro och heder i 33 §

i de nordiska avtalslagarna. Som nedan skall framhållas är begreppet centralt i PECL. Underlaget
för boken lär ha varit rättsfall avgjorda av tyska BGH med tillämpning av § 242 och täcker
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in European Contract Law (ed. J. Gordley, 2001). Strax följer en volym om Pure
Economic Loss, en om Security Rights in Movable Property och en om Property
Rights and the Environment. – Också andra liknande projekt bedrivs t.ex. från
Wien och Tilburg.

Utan strävan efter fullständighet4 skall till slut nämnas den senaste huvudaktören
på området, nämligen the Study Group on a European Civil Code. Organisatören
är professor Christian von Bar från Osnabrück.5 Arbetet kan sägas vara en fort-
sättning på Lando-kommissionens. Syftet är att utarbeta en fullständig europeisk
civillag på förmögenhetsrättens område. Gruppen räknar med att bygga vidare på
PECL. Det betyder att huvuddelen av den allmänna avtalsrätten och den allmänna
obligationsrätten kommer att överensstämma med PECL och att övriga förslag
skall anpassas därefter. Hittills har i vart fall inga avsteg gjorts från PECL. Det
materiellt nya i gruppens förslag kommer att bli lagregler om olika särskilda
kontraktsförhållanden. Hit hör f.n. köp, byte, serviceavtal inklusive entreprenad-
avtal, agentavtal och distributionsavtal, låneavtal, personsäkerheter (borgen,
kausjon, garantier) och försäkringsavtal. Dessutom kommer att adderas utomobli-
gatoriska regler om skadestånd, obehörig vinst (i själva verket ofta men inte bara
kontraktuella återgångsregler, i PECL översiktligt presenterade under ogiltighet
och hävning) och negotiorum gestio. Andra områden under beredning är ägande-
rättens övergång, nyttjanderätt, säkerheter i lös egendom och fiduciariska rätts-
förhållanden (trust).

Arbetet leds av en styrgrupp där många medlemmar deltog i Lando-kommis-
sionen. Det reella arbetet med att ta fram lagtexterna förbereds i olika arbetsgrup-
per, i allmänhet ledda av tyska eller holländska professorer. Till sitt förfogande har
dessa en mängd assistenter från olika europeiska länder som tar fram komparativt
underlag samt en mindre rådgivaregrupp per projekt på ca fem personer från
representativa EU-länder. Dessutom finns en samordnande kommitté och numera
även en redaktionskommitté. Ibland tillsätts en särskild task-force för avgränsade
eller övergripande projekt (t.ex. konsumentbegreppet). Beslutsordningen präglas
inte tydligt av studiegruppens struktur. Arbetsgruppernas förslag läggs halvårsvis
fram vid möten där alla styrgruppsledamöter, samordnare, projektledare och
rådgivare deltar. Vid oenighet hålls omröstningar med alla närvarande, varvid
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exempelvis culpa in contrahendo (avbrutna förhandlingar), bristande upplysningar, uppsägning av
distributörer som förlitat sig på ett långvarigt samarbete och jämkning av pris på grund av inflation.
Min bedömning vid avgivandet av de svenska svaren var att betydligt fler redskap behövde
användas än 36 § avtalslagen, som närmast motsvarar § 242 BGB men exempelvis inte kan
användas för att jämka annan lag.

4 Se t.ex. the Pavia group’s European Contract Code – Preliminary draft (2001) och G. Gandolfi (ed.)
Code européen des contrats/Avant-projet, Livre premier, Milano, Giuffrè, 2001. Vidare kan tilläg-
gas att en Commission on European Family Law (CEFL) organiserats i september 2001, vilken i
första hand lär komma att arbeta med komparationer och söka the common core inom familjerätten.

5 Se von Bar i JFT 2000 s. 323 ff och JT 2001–02 s. 3 ff samt Sisula-Tulokas i JFT 1999 s. 372 ff.
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rådgivarna tillåts delta även i ämnen som inte täcks av deras uppdrag, varför
rollfördelningen mellan t.ex. samordnarna och rådgivarna inte är klart utmejslad.

Norden är representerad i samordningsgruppen genom professorerna Lena
Susula-Tulokas, Helsingfors, och Christina Ramberg, Stockholm. Den senare är
dessutom ledare för redaktionskommittén jämte Hugh Beale, England (som hade
motsvarande uppdrag i Lando-kommissionen). Några andra nordbor deltar som
rådgivare i olika arbetsgrupper.6

Ännu har inget delförslag presenterats av studiegruppen för en European Civil
Code. Ett ämne, vilket på grund av sin praktiska obetydlighet i vår egennyttiga
värld vore alltför genant att inleda publiceringen med, är dock i det närmaste
fullbordat. Även förslagen om personsäkerheter och utomobligatoriskt skade-
stånd är långt framskridna.

Den nu tämligen intensiva aktiviteten på att genom olika åtgärder ta fram
underlag för en European Civil Code har naturligtvis lett till en omfattande
akademisk litteratur i form av främst uppsatser och inlägg vid internationella
seminarier.7 Det senaste seminariet ägde rum i Leuven den 30 november-1 decem-
ber 2001, ordnat av Centre for a Common Law of Europe och Society of Europe-
an Contract Law (SECOLA, bildad sommaren 2001). En hel del av dokumenta-
tionen från detta seminarium har använts som underlag för denna artikel. Huvud-
argumenten börjar nu bli så genomtröskade att det torde vara svårt att komma
fram med något helt nytt.8

Länge hade alltså projektet European Civil Code stöd endast från EG:s parla-
ment och i blygsam mån från Kommissionen. Från och med Tammerforstoppmö-
tet har emellertid även Ministerrådet intresserat sig för angränsande frågor.9

Rådet anförde att ”as regards substantive law an overall study on the need to
approximate Member State’s legislation in civil matters in order to eliminate
obstacles to the good functioning of civil proceedings” vore önskvärd. I juli 2001
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6 Min närmare kännedom om projektet grundar sig på rådgivarskap i en arbetsgrupp under von Bar
rörande obehörig vinst och negotiorum gestio, en annan arbetsgrupp under Ulrich Drobnig, Ham-
burg, rörande personsäkerheter och säkerheter i lös egendom samt, tror jag, en arbetsgrupp under
bildande i Wien rörande äganderättens övergång (där ett viktigt problem är att få denna arbetsgrupp
att förstå att allt som funktionellt har med säkerheter att göra skall behandlas i ett sammanhang (jfr
kap. 9 i Uniform Commercial Code i USA) i Hamburg och inte genom konstruktioner rörande
äganderätten, t.ex. äganderättsförbehåll). Jfr min uppsats Nordiska önskemål vid en integration av
säkerhetsrätten i samlingsverket Civilrättens integration ur nordisk synvinkel (red. S. Tuominen,
2001, utg. av jur.fak. Helsingfors universitet).

7 Bland böcker kan nämnas Hartkamp, Hesselink, Hondius, Joustra, Perron (eds.), Towards a Euro-
pean Civil Code (Kluwer Law International, 1998).

8 Beträffande andra nordiska inlägg, se Sisula-Tulokas, To be or not to be – harmonisering av den
europeiska avtalsrätten, JFT 2001 s. 708 ff och Thomas Wilhelmsson, En EU-kontraktsrätt eller en
europeisk experimentell rätt? Ett nordiskt svar, JFT 2001 s. 736 ff samt Thomas Wilhelmsson,
Europeisering av den nordiska privaträtten; för ett fragmenterat utbyte av erfarenheter, TfR 2002
s. 1 ff.

9 Presidency Conclusions, Tampere European Council 15 and 16 October 1999, SI (1999) 800 para 39.
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kom så en grönbok från Kommissionen, vari en European Civil Code diskuteras
explicit.10

Innan jag övergår till Kommissionens grönbok skall en närmare presentation
göras av PECL, vilka f.n. bäst, för att inte säga ensamma, illustrerar vad en
European Civil Code skulle kunna komma att innehålla som ett resultat av
paneuropeiska överläggningar. Därmed får vi ett bättre konkret underlag för
diskussionen av om en European Civil Code bör stiftas. Avsnittet är emellertid
inte nödvändigt att läsa för att fortsättningen skall kunna förstås.

Principles of European Law (PECL)

Syftet bakom PECL är enligt art. 1:101 (1) att principerna skall tillämpas som
”general rules of contract law in the European Union”. De skall tjäna som
inspiration eller underlag för EU:s och nationella beslutsorgan.11 Men i avvaktan
på institutionella initiativ kan principerna göras tillämpliga (2) när parterna har
inkorporerat dem i sitt kontrakt. Det hävdas vidare (3) att principerna skulle vara
tillämpliga när parterna hänvisat till ”general principles of law” eller ”lex merca-
toria” eller liknande eller inte alls valt något rättssystem.12 Slutligen (4) sägs
principerna kunna ge en lösning på problem där den tillämpliga nationella rätts-
ordningen tiger.

Principerna är inte direkt hämtade från vissa europeiska rättsordningar, och
vissa lösningar sägs vara inspirerade från Uniform Commercial Code och Ameri-
can Law Institute’s restatements i USA. Ett syfte med principerna sägs vidare vara
att överbrygga klyftan mellan (kontinental) Civil Law och Common Law. Bestäm-
melserna har skrivits kortfattat och allmänt för att medge maximal flexibilitet och
framtida utveckling.13

PECL omfattar allmän avtals- och kontraktsrätt samt, i sin kommande tredje
del, allmän obligationsrätt. Där finns inga särskilda bestämmelser för konsumen-
ter eller mindre företagare. Sådana bestämmelser förutsätts finnas i EU-lagstift-
ning eller nationell tvingande lagstiftning. Principerna är dock inte begränsade till
rent kommersiella förhållanden.14

PECL bygger på avtalsfrihet, men denna inskränks av en regel om good faith
and fair dealing (1:102). Denna standard återkommer i art. 2:201 på det sättet att
en part alltid måste handla i enlighet med good faith and fair dealing och aldrig får
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10 KOM (2001) 398 slutlig, http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2001/com2001_0398sv01.pdf.
11 Beale & Lando. Principles of European Private Law (Kluwer), 2000, s. xxiv.
12 Det kan dock starkt betvivlas att en domstol eller skiljemän i sådana fall skulle öppet tillämpa

PECL framför en nationell rättsordning utpekad av forumstatens lagvalsregler. En annan sak är att
särskilt utländska skiljemän kan ha så svårt att göra utfyllande tolkningar av en främmande rätt att de
i sådana fall finner dennas innehåll stämma överens med PECL. Jämför den avslutande punkten (4).

13 PECL, 2000, s. xxvii.
14 PECL, 2000, s. xxv.
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friskriva sig i strid mot denna formel. Det är tydligt att framför allt § 242 i den
tyska BGB angående handlande i enlighet med Treu und Glauben – en bestäm-
melse som inrymmer mycket av den tyska civilrätten och ansetts kunna modifiera
inte bara avtalsklausuler utan även andra lagregler – här fått ett kraftigt genom-
slag. Det är naturligtvis inte säkert att tyska och exempelvis engelska domstolar
skulle komma att tillämpa en standard av detta slag på samma sätt, om inte en
överordnad domstol finns.15

Den gamla frågan om viljan eller tilliten som grund för avtalsbundenhet löser
PECL enkelt. Det avgörande sägs vara om en part vill vara bunden (2:101), men
partens avsikt skall bedömas med hänsyn till motpartens befogade uppfattning
(2:102). Ett rakare besked hade varit att tilliten går före viljan (jfr 32 § första
stycket de nordiska avtalslagarna).

Samma partsautonoma men omsättningssäkerhetsorienterade grepp återfinns i
tolkningsavsnittet (5:101–107). Först skall man forska efter en gemensam
partsavsikt och därefter se huruvida ena parten haft en särskild avsikt som den
andra parten inte kunde vara omedveten om. Detta torde överensstämma exakt
med de nordiska avtalslagarnas synsätt (jfr den s.k. dolusregeln i andra styckena
av 4 och 6 §§).16 Skulle ingen av dessa primärregler leda i mål, vilket de naturligt-
vis sällan gör eftersom erforderliga rättfakta inte föreligger eller inte kan bevisas,
finns ett antal andra tumregler (hänsynstaganden). Något diskutabelt, men inte
förvånande i ett EU-perspektiv, är att regeln om tolkning contra proferentem (till
nackdel för den som skrivit klausulen) givits en ovillkorlig utformning bland de
subsidiära reglerna.

Liksom andra moderna kodifikationer (t.ex. Uniform Commercial Code i
USA) håller PECL fast vid anbud och accept-modellen, även om förhandlingen
inte uppdelats på detta sätt (2:211). Ett anbud föreligger, om förklaringen är
avsedd att resultera i ett avtal vid andra partens accept och förklaringen innehåller
tillräckligt bestämda villkor för att kunna forma ett avtal (2:201). I motsats till vad
som allmänt antas i nordisk rätt kan en näringsidkares utbud av varor i en allmän
annons eller i en katalog eller genom skyltning presumeras vara ett anbud till
angivet pris, tills varulagret eller tjänsteerbjudarens kapacitet är uttömd (2:201).

Vad gäller frågan om anbuds oåterkallelighet under en rimlig acceptfrist har
PECL gått på CISG:s17 försök att brygga över klyftan mellan Common Law och
Civil Law. Grundregeln är liksom i Common Law att anbudet kan återkallas om
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15 Jfr Zimmermanns och Whittackers ovannämnda arbete. Enligt engelsk rätt förutsätter påföljd enligt
equity emellertid att käranden kommer med ”clean hands”, se Goode, Commercial law, 2 uppl.
1995, s. 117 f, jfr s. 100 f.

16 Något förvånande är hur många i den nordiska avtalsrättsliga doktrinen fördömer avtalslagen för
dessa subjektiva inslag men samtidigt lovordar CISG och PECL, som alltså har samma innehåll.

17 FN:s konvention 1980 om internationella köp, vilken ratificerats av de nordiska länderna utom
avsnittet om avtals ingående.
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återkallelsen når acceptanten innan denne har avsänt accepten,18 men en sådan
återkallelse är dock icke gällande om anbudet indikerar att det är oåterkalleligt
eller anger en bestämd tid för accepten eller det eljest var rimligt för acceptanten
att lita på att anbudet var oåterkalleligt och acceptanten handlat i förlitan därpå
(2:202). Skillnaden mot nordisk rätt är att rättsläget blir oklart och ägnat att skapa
vissa bevisproblem, när ingenting sagts om en acceptfrist i anbudet. I nationell
rätt är en sådan ordning naturligtvis mindre lyckad men som en internationell
kompromiss överkomlig.19

PECL innehåller vidare regler om för sena accepter och om orena accepter.
En sen accept blir ändock gällande, om anbudsgivaren utan dröjsmål informe-

rar acceptanten om att han godtar den (2:207). Det torde få förutsättas att det
skulle anses strida mot good faith and fair dealing att kräva giltighet, om mark-
nadspriserna ändrats till acceptantens nackdel sedan accepten avsändes. Vidare
finns en regel som påminner om 4 § andra stycket i de nordiska avtalslagarna.
Visar innehållet i ett svar att detta med normal befordran skulle ha kommit fram i
tid, är accepten bindande om inte anbudsgivaren utan dröjsmål informerar accep-
tanten om att acceptfristen gått ut. Skillnaden mot nordisk rätt är att det inte
uppställs något krav på att acceptanten fortfarande skall vara i god tro att accepten
kommit fram i tid (det har kanske blivit allmänt känt att alla brev inom landet
blivit liggande en vecka på grund av strejk). Förklaringen till diskrepansen kan
vara att man velat undvika ett bevistema. Skulle acceptanten känna till försening-
en torde standardregeln om good faith etc. åter kunna användas för att jämka
oskäliga rättsföljder.

Orena accepter kan enligt nordisk rätt bli bindande efter en tillämpning av
dubbla subjektiva rekvisit i 6 § andra stycket avtalslagen. Många inom nordisk
doktrin förordar en mer objektiv modell, och en sådan finns i PECL 2:208
(liksom i CISG). I PECL stadgas efter en inledning om att en oren accept utgör ett
avslag i förening med ett nytt anbud: ”A reply which gives a definite assent to an
offer operates as an acceptance even if it states or implies additional or different
terms, provided these do not materially alter the terms of the offer. The additional
or different terms then become part of the contract. However, such a reply will be
treated as a rejection of the offer if (a) the offer expressly limits acceptance to the
terms of the offer; or (b) the offeror objects to the additional or different terms
without delay; or (c) the offeree makes its acceptance conditional upon the
offeror’s assent to the additional or different terms, and the assent does not reach
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18 Läsaren blir något brydd av bestämmelsen i 1:303, där det anges att rättshandlingar blir effektiva
när de når motparten men saknar effekt om en återkallelse når motparten senast samtidigt. Denna
regel är dock tillämplig även på accepter och andra påbud. Att anbud kan återkallas under längre tid
måste bero på att anbud inte haft någon bindande effekt för motparten före dennes accept.

19 Just denna kompromiss har dock utgjort ett grundläggande hinder för de nordiska länderna att
ratificera avsnittet om avtals ingående i CISG.
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the offeree within a reasonable time”. Faran med en objektiv regel är att en part i
ond tro skulle kunna göra förbättringar av avtalet i sin accept i hopp om att
anbudsgivaren inte kommer att upptäcka förändringarna och reklamera.
Samtidigt skall ett avtal naturligtvis inte stupa på små skillnader i underlaget,
vilket en part drar fram som en förevändning för obundenhet när han i efterhand
ångrat sig av andra skäl. Genom definitionen av begreppet ”materially” löses
problemet på ett tilltalande sätt (bättre än i CISG, som i artikel 19 definierar de
flesta avvikelser som betydelsefulla och därmed lämnar problemet battle of forms
olöst). Enligt 1:301 är en sak ”material if it is one which a reasonable person in the
same situation as one party ought to have known would influence the other party
in its decision whether to contract on the proposed terms or to contract at all”. Det
avgörande blir alltså huruvida acceptanten hade fog för att tro att ändringen eller
tillägget skulle godtas av anbudsgivaren.20

Med samma begränsning till att ändringen inte får vara ”material” blir också en
bekräftelse av ett ingånget avtal bindande för en affärsman, som inte reklamerar
utan dröjsmål mot bekräftelsen (2:210). Borde den bekräftande ha insett att en
ändring av aktuellt slag skulle ha avhållit mottagaren från att ingå avtalet, har
passiviteten åtminstone inte avtalsverkan (huruvida den har bevisverkan, torde
PECL överlämna åt processrätten).

I anslutning till bestämmelsen om oren accept behandlas battle of forms, där
parterna under förhandlingarna hänvisar till olika standardavtal utan att saken
reds ut.21 Här kan man normalt inte anta att den som sist hänvisar till sina villkor
har fog för att tro att dessa skall godtas av den part som först hänvisat till sina.
Saknas i sådant fall avtal på grund av dissens, eller vinner den som hänvisat först
(first blow) eller den som hänvisat sist (last shot), eller blir det ett avtal på
standardvillkoren så långt de täcker varandra och i övrigt enligt dispositiv rätt?
PECL går på den sista lösningen. Avtal anses slutet, varvid standardvillkoren blir
avtalsinnehåll så långt de täcker varandra men aldrig mer, såvida inte någon part i
förväg och tydligt (ej blott i sina standardavtal) angivit att han är bunden endast på
anbudets villkor (d.v.s. med alla sina standardvillkor) eller utan dröjsmål från
mottagandet av motpartens hänvisning anger att han ej vill vara bunden på annat
än sina villkor (2:209). Detta synes vara en acceptabel lösning när frågan om
avtalsvillkoren lämnats svävande och ingen ännu fullgjort. Ingen av parterna har
ju ansett det vara viktigt nog att reda ut frågan om tillämpliga avtalsvillkor.
Möjligen skulle läget kunna förändras om den andra hänvisningen tydligt gjorts
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20 Skillnaden blir i praktiken obetydlig i förhållande till den regel som svenska HD uppställt i NJA
1962 s. 276 (Skarin-fallet). Jfr mitt referat i NJM 1990 s. 247 ff på s. 262 ff.

21 För att avtalsvillkor som inte blivit individuellt förhandlade skall kunna åberopas mot en part som
inte kände till dem krävs alltid att den åberopande parten ”took reasonable steps to bring them to the
other party’s attention before or when the contract was concluded. Terms are not brought
appropriately to a party’s attention by a mere reference to them in a contract document, even if that
party signs the document” (2:104).
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som en avvikelse mot den första hänvisningen och den part som först hänvisat till
sina villkor därefter, men före den andre, utan invändning fullgör sin del av
avtalet. Då kunde man tycka att den part som fullgjort får anses ha accepterat
motpartens standardvillkor, så att dessa skall gälla i sin helhet. Jämför 2:204,
enligt vilken ”any form of statement or conduct by the offeree is an acceptance if
it indicates assent to the offer” (eller, får det förutsättas, counteroffer). Denna
bestämmelse, medförande en tillämpning av principen om last shot, skulle nog
kunna ta över 2:209 i vissa fall. PECL verkar ge erforderliga verktyg att arbeta
med.

Eftersom en parts avsikt allmänt skall bedömas enligt motpartens tillit, ger den
nyss nämnda 2:204 ett underlag för en allmän passivitetsregel, byggd på objektiva
överväganden, låt vara att inget står härom i kommentaren. Bestämmelsen i 2:207
(2) om sen accept och 5:101 (2), d.v.s. dolusregeln vid tolkning, ger stöd för denna
slutsats.

Andra viktiga problem som regleras i PECL gäller s.k. merger clauses, d.v.s.
klausuler som innebär att endast det skrivna skall gälla medan vad som sagts
under förhandlingarna blivit överspelat, och klausuler om att avtalsändringar
måste vara skriftliga. I förstnämnt hänseende stadgas i 2:105 att en individuellt
förhandlad klausul i ett skriftligt avtal om att detta innehåller hela avtalet är giltig.
I övrigt resulterar klausulen (bara) i en tvingande presumtion för att parterna
avsett att annat är överspelat. Parternas tidigare uttalanden kan dock alltid
användas för tolkning av det skrivna kontraktet. Dessutom gäller alltid att en part
genom uttalanden och beteende kan vara prekluderad att åberopa en merger
clause i den mån motparten litat på uttalandena etc. En klausul om att endast
skriftliga ändringar gäller medför enligt 2:106 likaledes endast en presumtion för
att parterna haft denna avsikt, med samma tillitsundantag.

Verkan av avbrutna avtalsförhandlingar behandlas i 2:301. Huvudregeln är att
en part förhandlar på egen risk och att motparten inte kan göras ansvarig när det
inte blev något avtal. Emellertid är en part som har ”negotiated or broken off
negotiations contrary to good faith and fair dealing” ansvarig för förluster som
motparten lider. Formeln, som i sig är invändningsfri, ges en utfyllnad i ett
följande stycke. Det anges strida mot formeln ”in particular, for a party to enter
into or continue negotiations with no real intention of reaching an agreement with
the other party”. Detta exempel torde leda till skadestånd i alla rättssystem, men i
vissa länder, t.ex. Sverige, går skadeståndsskyldigheten i hittillsvarande praxis
inte nämnvärt längre (se framför allt NJA 1978 s. 147, varur endast kan utläsas en
kompletterande skyldighet att snabbt underrätta motparten sedan parten bestämt
sig för att ej sluta avtal).22 Huruvida denna regel skall kunna åvägabringa någon
uniformitet är alltså en helt öppen fråga.
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22 För nordisk rätt mer generellt, se Lasse Simonsen, Prekontraktuelt ansvar (Oslo, 1997). Se i övrigt
Zimmermanns och Whittakers ovannämnda arbete s. 236 ff.
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PECL:s avsnitt om fullmakt (handlande i huvudmannens namn) överens-
stämmer i allt väsentligt med nordisk rätt. Däremot innehåller reglerna om hand-
lande för annan i eget namn om total nyordning. I syfte att överbrygga klyftan
mellan Common och Civil Law går PECL på den lösning som valdes i 1983 års
UNIDROIT-konvention, vilket innebär att reglerna om kommission görs sub-
sidiärt symmetriska och att tredje man, bl.a. vid kommissionärens insolvens, får
kräva huvudmannen, som då kan göra gällande dels kommissionärens invänd-
ningar mot tredje man dels huvudmannens invändningar mot kommissionären.
Regeln i 56 § kommissionslagen om att tredje man har en fordran endast mot
kommissionären (i enlighet med vad han räknat med) och att kommissionärens
konkursbo får kräva kommittenten för täckning av skulden mot tredje man får
således vika. PECL:s regel är möjligen godtagbar som internationell kompromiss,
men ändock mindre övertygande (konventionen är i Europa ratifierad endast av
Frankrike, Italien och Spanien). Regeln skulle inte kunna införas i nordisk rätt
utan viktiga följdändringar, bl.a. i bestämmelserna om enkla bolag (inre selskap),
där den avtalande bolagsmannen kan sägas handla delvis för andra bolagsmäns
räkning men dessa ändå inte blir ansvariga utåt. I realiteten utgör PECL:s
bestämmelse en regel om separationsrätt i konkurs till kommissionärens netto-
täckningsfordran hos kommittenten, ty kommissionärens konkursbo förlorar ju
samma förmögenhetstillgång, som kommissionären hade, när i stället tredje man
får göra täckningsfordringen gällande vid kommissionärens konkurs.23 Det är
förvånande att just Common Law haft denna regel om genombrott vid undisclosed
agency, samtidigt som Common Law annars hårt hållit på privity of contract och i
det längsta vägrat acceptera tredjemansavtal (nyligen dock ändrat).24

Enligt 1:305 om imputation skall vetskap eller culpös ovetskap hos en person
som med sin principals samtycke är involverad i ett avtalsslut (eller fullgörelse av
ett avtal) tillräknas principalen. Regeln är riktig såvitt gäller vetskap om en
ogiltighetsgrund på tredje mans sida, oavsett vilken behörighet företrädaren hade.
Principalen skall inte i detta avseende tjäna på att den han skickar fram inte är
behörig att förstå vad motparten avser. Men antag att motparten inte yrkar ogil-
tighet utan begär att ett avtal skall bli giltigt i enlighet med hans uppfattning,
vilken varit synbar för principalens företrädare. Skall nu 1:305 tillsammans med
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23 Det finns emellertid en tendens åtminstone i svensk praxis att konstruera tredjemansavtal utan att
det egentligen funnits någon motsvarande partsavsikt för att kunna ge tredje man en rätt direkt mot
konkursgäldenärens gäldenär (direktkravsrätt). Se t.ex. NJA 1995 s. 197, 1996 s. 400 och 2000
s. 48. Se vidare Zackariasson, Direktkrav, 1999.

24 T.o.m. i England, vars rätt föranlett kompromissen, betraktas regeln som en anomali och där finns
kompletterande regler om s.k. commission agency, vilken inte ger tredje man rätt att vända sig
direkt mot kommittenten; se Goode, Commercial law, 2 uppl. 1995, s. 181. I Norge, där också en
köpare som inte är konsument har rätt att vända sig mot säljarens säljare vid fel, när säljaren inte
gjort rätt för sig, kan det dock a fortiori framstå som naturligt att tredje man får kräva kommittenten,
eftersom kommissionären – i motsats till den andra säljaren – slutit avtalet för kommittentens
räkning.
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5:101 (2), d.v.s. dolusregeln, medföra att en rättshandling skall tolkas i enlighet
med företrädarens onda tro även om avtalsinnehållet ligger utom behörigheten, så
att företrädaren inte kunnat åstadkomma detta resultat genom uttryckligt avtal?
Måhända skall detta vara rättsföljden när ogiltighet inte är en praktisk påföljd,
t.ex. därför att avtalet delvis fullgjorts (jfr NJA 1986 s. 596), men i övrigt hade en
diskussion av regelns förhållande till fullmaktsreglerna varit på sin plats.25

I fråga om ogiltighet finns bl.a. en viktig regel om misstag. Denna handlar i
första hand om från början felaktiga (oriktiga) förutsättningar angående fakta
eller lag. Enligt 4:103 är avtalet ogiltigt om (a) misstaget orsakats av felaktig
information från motparten eller andra parten var i ond tro om misstaget och det
skulle strida mot good faith and fair dealing att inte ta parten ur villfarelsen eller
misstaget var gemensamt och den andra parten kände till eller borde ha känt till
att den första parten inte skulle ha ingått avtalet eller gjort det på fundamentalt
andra villkor om han varit riktigt informerad (d.v.s. misstaget/förutsättningen
skall ha varit bestämmande). Avtalet är ändock giltigt om misstaget var oursäktligt
eller risken för misstaget lagts eller får anses ligga på misstagsparten. Kontentan
av detta blir, jämfört med den nordiska förutsättningsläran och enklare uttryckt,
att förutsättningen skall ha varit bestämmande (väsentlig), synbar och relevant (gå
på motpartens risk), varvid märks att oursäktliga misstag alltid går på egen risk,
att felaktig information från motparten alltid leder till relevans och att relevansfrå-
gan i övrigt får bedömas i enlighet med standardformeln. Detta är naturligtvis
invändningsfritt men tämligen intetsägande. – I kommentaren förklaras att miss-
tag rörande existensen av objektet för en upplåtelse eller överlåtelse (som gör
fullgörelse omöjlig) kan leda till ogiltighet enligt denna regel, beroende på sälja-
rens person (an Englishwoman eller a professional) och denna persons möjlighet
att skaffa sig kännedom om att hyres- eller köpeobjektet hade förstörts. Är inte
denna regel alldeles för nyanserad? Borde inte risken för förstörelse generellt
ligga på upplåtaren/säljaren, så att avtalet är giltigt? En annan sak är att naturafull-
görelse är utesluten på grund av omöjligheten. Den praktiska frågan blir om
naturagäldenären är skadeståndsskyldig. Borde inte det ha behandlats inom ra-
men för skadeståndsbestämmelsen i stället för att på en omväg lösas genom en
diffus ogiltighetsregel? Tekniken beror förmodligen på den tyska omöjlighetslä-
ran och på den engelska läran om ogiltighet vid s.k. frustration men möjligen även
på att författarna inte haft klart för sig vad kontrollansvaret i 8:108 skulle leda till
i förevarande fall.

Anmärkningsvärt är att bestämmelsen i 4:103 i kommentaren sägs vara
tillämplig även på ”misstakes in communication”, som felskrivningar. Skall det
någonsin krävas mer än ond tro angående misstaget som sådant för att förklaringen
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25 Skulle exempelvis studenten Lundgren ha fått det amerikanska uppslagsverket gratis i NJA 1968
s. 303, därför att företrädaren för förlaget visste att Lundgren trodde avtalet hade denna innebörd,
oavsett att företrädaren saknade behörighet att skänka bort uppslagsverket?
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inte skall binda avgivaren, och skall verkligen ett synbart förklaringsmisstag bli
bindande när det var oursäktligt (jfr 32 § första stycket avtalslagen)? Vad gäller
om befordringsfel genom en bug för vilken B.G. är ansvarig (jfr 32 § andra
stycket avtalslagen)?

Ogiltighet på grund av svek behandlas i 4:107. Ett uttalande eller förtigande
som varit avsett att vilseleda medför ogiltighet. Förtigandet måste dock ha stridit
mot good faith and fair dealing, varvid särskilt skall beaktas om den tigande hade
speciell sakkunskap, kostnaden för att få relevant information, motpartens
möjligheter att skaffa kunskapen och informationens betydelse för motparten.

Regeln om jämkning av oskäliga avtalsvillkor synes snäv. Enligt 4:110 är den
tillämplig bara om villkoret inte har blivit individuellt förhandlat. Annars är
jämkning enligt denna bestämmelse utesluten.26 Men skall man ha denna restrik-
tiva syn ens mellan näringsidkare? Många avtalsvillkor är väl nästan ogiltiga i sig,
och vissa näringsidkare, t.ex. franchisetagare, kan vara i ett klart underläge
förhandlingsmässigt. Bestämmelsen är inte heller tillämplig på ett villkor som
definierar det huvudsakliga föremålet för avtalet, om villkoret är lättbegripligt,
eller på värdeförhållandet mellan parternas prestationer. I övrigt kan ett villkor
jämkas om det i strid mot good faith and fair dealing orsakar en betydande
obalans mellan parternas rättigheter och skyldigheter med beaktande av i princip
alla omständigheter vid avtalets slutande. Bestämmelsen överensstämmer i allt
väsentligt med EG:s direktiv 1993/13 om oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal.
– Har en tämligen rigid engelsk grundinställning fått slå igenom på denna punkt,27

medan bl.a. tyskarna litat på att generalklausulen om good faith and fair dealing
skall komplettera även jämkningsbestämmelsen?

Ogiltighet eller jämkning vid ändrade förhållanden behandlas i 6:111. Inled-
ningsvis anges att en part måste fullgöra sin förpliktelse även om fullgörelse har
blivit mer betungande, vare sig det beror på att hans kostnader ökat eller det beror
på att värdet av avtalet minskat för honom. ”If, however, performance of the
contract becomes excessively onerous because of a change of circumstances, the
parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting the contract or
ending it, provided that: (a) the change of circumstances occurred after the time of
conclusion of the contract, (b) the possibility of a change of circumstances was
not one which could reasonably have been taken into account at the time of
conclusion of the contract, and (c) the risk of the change of circumstances is not
one which, according to the contract, the party affected should be required to

Torgny Håstad

26 Ockerbestämmelsen i 4:109 förklaras i kommentaren ge utrymme för jämkning endast när oskälig-
heten beror på ”weakness, disability or need on his part”. Även ignorance nämns emellertid i ett
exempel, där en outbildad person utan affärserfarenhet ärver viss egendom och frestas att sälja den
till någon som bjudit ett lågt pris med kort acceptfrist.

27 I England finns dock sedan 1977 en Unfair Contract Terms Act, som gör de flesta friskrivningar i
konsumentavtal eller i standardavtal beroende av rimlighet.
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bear.” Skulle parterna ej lyckas nå en uppgörelse, kan en domstol antingen
upphäva avtalet på villkor som domstolen får bestämma, eller jämka avtalet.
Bestämmelsen, åtminstone såvitt den gäller möjlighet till jämkning, är en nyhet
för vissa europeiska länder, t.ex. de engelsk- och franskspråkiga, men svarar bra
mot den skandinaviska rättstillämpningen.28

I 6:110 erkänns att en tredje man kan få en självständig rätt enligt ett
tredjemansavtal.

Efter denna lite mer djuplodande inblick i den allmänna avtalsrätten skall
endast några få kommentarer göras till avsnitten om fullgörelse, kontraktsbrott
och påföljder (kap. 7–9).

Liksom i CISG skils ej alltid mellan olika slags kontraktsbrott (dröjsmål och
fel), 1:301.

En viktig grundpelare är att en part som avlämnat en felaktig prestation har rätt
att avhjälpa felet till förekommande av andra påföljder, om tiden för fullgörelse
ännu inte inträffat eller dröjsmålet inte skulle bli så fundamentalt att det gav andra
parten hävningsrätt (8:104, jfr 9:301).

Naturafullgörelse (specific performance) kan i allmänhet krävas och inte bara
prisavdrag, hävning och skadestånd vid kontraktsbrott. Undantag görs dock bl.a.
vid omöjlighet, vid orimliga kostnader, vid personliga prestationer och när andra
parten rimligen kan få fullgörelse från annan källa (9:102). Härav följer att en
naturaborgenär inte alltid kan öka skadeståndet vid prisstegring genom att under
en tid kräva fullgörelse innan han häver.

Liksom CISG (art. 79) är skadeståndsskyldigheten i princip strikt vid kon-
traktsbrott. Undantag görs endast om orsaken legat utom den kontraktsbrytandes
kontroll och den kontraktsbrytande inte rimligen kunnat räkna med orsaken etc.
(8:108). Man kunde tycka att denna regel, som inkorporerats i de finska, svenska
och norska köplagarna, och som avskaffat skillnaden mellan generiska förpliktel-
ser och speciesförpliktelser samt mellan garanti- och omsorgsförpliktelser, skulle
vara idealisk. Snarast är den emellertid en god internationell kompromiss, som
förutsätter att reglerna kommer att differentieras på vissa kontraktsområden eller
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28 Enligt exempelvis den engelska frustration-läran kommer endast ogiltighet i fråga och dessutom
under mycket snäva förutsättningar (se Davis Contractors [1956] AC 696 och National Carriers
[1981] AC 675). – Bestämmelsen i PECL betonar parternas skyldighet att försöka nå en uppgörelse
och sanktionerar denna plikt med skadeståndsskyldighet. Huruvida detta skall anses vara ett slags
allmän skadeståndsskyldighet (oavsett ekonomisk skada) eller avse ekonomisk skada utöver rätte-
gångskostnader föranledda av att part måst hävda sin rätt och denna blivit fördröjd framstår som lite
grumligt. Man kan tycka att förhandlingsskyldigheten hade kunnat slopas, ty en part är väl inte
skyldig att förhandla fram annat resultat än som följer av jämkningsbestämmelsen. Måhända finns
förhandlingsskyldigheten intagen för att en (osanktionerad) förhandlingsskyldighet finns i många
affärskontrakt och för att ge intrycket att jämkningsbestämmelsen inte är så interventionistisk som
den i själva verket är utan att det skulle vara parternas ansvar att inom den fria marknadsekonomin
komma fram till en lösning.
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avseende vissa förpliktelser. Många oklarheter döljs under den flotta formeln,
t.ex. i vad mån en delegation aldrig befriar om den ej behövt göras (därför att
organisationen av naturagäldenärens verksamhet ligger inom hans kontroll) eller
om en omsorgsfull delegation befriar förutsatt att delegaten drabbats av en
händelse utom sin kontroll etc.29

Indelningen i direkta och indirekta skador finns inte i PECL. I stället begränsas
skadeståndsskyldigheten till skador som den kontraktsbrytande parten förutsåg
eller borde ha förutsett vid tiden för avtalets ingående som sannolika följder av
kontraktsbrottet, utom om detta var uppsåtligt eller grovt vårdslöst (9:503). Det är
således den engelska common law-regeln från rättsfallet Hadley v. Baxendale år
1854 som bildat mönster här liksom i CISG. Den begränsar skadestånds-
skyldigheten något mer än den tyska adekvansregeln och anses därför passa bättre
till ett system med kontrollansvar (medan tysk rätt har culpaansvar). PECL:s
bestämmelse tar inte ställning till huruvida det är den konkreta skadan eller
skadetypen som skall ha varit möjlig att förutse. Jämfört med finsk-svensk-norsk
rätt30 och många kommersiella standardavtal kommer skadeståndsskyldighetens
omfattning antagligen att vidgas något i fråga om följdskador.

Om PECL kan sammanfattningsvis sägas att de regler som framgår av del I och
II inte i någon avsevärd mån avviker från motsvarande nordisk kontraktsrätt utom
vad gäller huvudmannens ansvar för rättshandlingar ingångna i företrädarens eget
namn och bundenhet av förklaringsmisstag. Bland andra avvikelser kan nämnas
den principiella möjligheten att återkalla anbud tills anbudet accepterats och en
spärr mot jämkning av oskäliga avtalsvillkor så snart de varit individuellt för-
handlade samt begränsningen av skadeståndsskyldighetens omfattning medelst
ett förutsebarhetsrekvisit i stället för en indelning av skador i direkta och indirekta
och en avgränsning genom ett adekvanskrav. Emellertid kännetecknar det många
av PECL:s regler att de är synnerligen flexibla, vilket medför behov av
omfattande rättsutveckling genom praxis.

Kommissionens kungörelse år 2001

I Kommissionens ovannämnda grönbok anges ändamålet vara att samla informa-
tion om behovet av längre gående åtgärder av EU inom kontraktsrätten ”in
particular to the extent that the case-to-case approach31 might not be able to solve
all the problems which might arise”. Kommissionen vill bredda debatten och

Torgny Håstad

29 Till närmare utveckling av detta rörande den nordiska köprätten, se Håstad, Den nya köprätten,
4 uppl. 1998, s. 60 ff. Beträffande kontrollansvaret vid fel, se a.a. s. 119 ff.

30 Danmark har ju behållit den gemensamma nordiska köplagen från 1900-talets början, där skade-
ståndsskyldigheten beror på om prestationen var individuellt eller generiskt bestämd och där
avlägsna skador skärs bort genom att adekvanskrav.

31 Härmed torde avses direktiv i särskilda ämnen.
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uppmuntrar till inlägg från alla intresserade grupper. Därefter räknas en mängd
förmögenhetsrättsliga ämnen upp, medan arbetsrätt och familjerätt förklaras ej
vara berörda av grönboken. Kommissionen redogör sedan för den unifiering som
gjorts av den europeiska internationella privaträtten genom Rom-konventionen.
Såvitt gäller den materiella privaträtten erinras om FN-konventionen om inter-
nationella köp 1980 (CISG), och vidare ges i bilagor ingående redogörelser för
EU-rätten i form av direktiv framför allt rörande konsumenträtt.32

Kommissionen frågar sedan i vad mån samexistensen av nationella lagar
hindrar funktionen av den inre marknaden, och det nämns att EU-fördraget ger
EU:s institutioner rätt att vidta åtgärder för att förbättra den inre marknaden,
särskilt den fria rörligheten av varor, personer, tjänster och kapital. Efter omnäm-
nande av Euron anförs att utbytet av varor och tjänster styrs av kontrakt, varför
problem vid slutandet, tolkningen och tillämpningen av kontrakt i den gräns-
överskridande handeln kan påverka den inre marknaden. Efter erinran om att
parterna i princip kan välja lag men att valet kan vara inskränkt genom tvingande
regler, frågar kommissionen om konkurrerande tvingande regler utgör något
problem. Kommissionen konstaterar att det kan vara motbjudande för en part att
acceptera standardavtal härrörande från den andra partens land. Vidare nämns att
särskilt konsumenter och mindre företagare, som sällan känner till andra rätts-
ordningar än sin egen, kan vara obenägna att handla gränsöverskridande. De
skilda nationella rättsordningarna antas leda till högre transaktionskostnader,
särskilt informations- och tvistlösningskostnader, vilket skadar konkurrensen.

Därefter påtalas inkonsistensen i EU:s direktiv, som bl.a. sägs skapa problem
när direktiven överlappar varandra.33 Det påtalas även att det abstrakta språket i
direktiven kan skapa problem, eftersom ett begrepp kan ha olika betydelse i de
olika rättsordningarna (t.ex. damage).

Om problemen för den inre marknaden vid gränsöverskridande handel inte kan
lösas genom en ”case-to-case approach” aktualiseras enligt Kommissionen en
omfattande harmonisering av kontraktsrätten. EU:s konstitutionella begräns-
ningar måste dock iakttas, framför allt subsidiaritets- och proportionalitetsprinci-
perna. Den första principen förklaras vara ”a dynamic concept and should be
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32 Det finns som bekant en mängd EG-direktiv inom civilrättens område (exklusive konkurrensrät-
ten). Här kan nämnas direktivet 1999/44 om konsumentköp och konsumentköpsgarantier, 1993/13
om oskäliga avtalsvillkor vid konsumentavtal, 1990/314 om paketresor, 1985/577 om hemförsälj-
ning, 1987/102 om konsumentkrediter, 1997/7 om distansförsäljning, 1994/47 om tidsdelade hyres-
avtal till fast egendom (time-share), 2000/35 om sena betalningar i kommersiella avtal, 1997/5 om
gränsöverskridande kreditavtal, 1998/26 om slutlighet avseende betalning och säkerheter i avräk-
ningssystem (settlement finality), 1986/653 om handelsagenter, 1996/71 om arbete som utförs i
annat land, 1985/374 om produktskador, 2000/31 om elektronisk handel, 1999/93 om elektroniska
signaturer. Härtill kommer direktiv rörande bank, försäkring, börshandel, personlighetsskydd och
immaterialrätt.

33 Här nämns hemförsäljningsdirektivet och timeshare-direktivet, som båda ger konsumenten en rätt
att ångra sig, men med olika långa frister.
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applied in the light of the objectives set out in the Treaty. It allows Community
action within the limits of its powers to be expanded where circumstances so
require – – –. There should be clear benefits to taking action at Community level
instead of national level. Where the intention is to have an impact throughout the
EC, Community-level action is undoubtedly the best way of ensuring homo-
geneous treatment within national systems and stimulating effective co-operation
between the Member States.” Såvitt gäller proportionalitetsprincipen anförs bl.a.
att den minst ingripande åtgärden skall väljas. Kommissionen måste emellertid
föreslå alla nödvändiga åtgärder för att förverkliga EU:s mål. Härvid säger sig
Kommissionen följa två kriterier: ”the ability of national and regional authorities,
and of civil society, to act to achieve the objectives laid down in a Community
provision; and the compatibility or conformity of these objectives with national or
sectorial practices”.

Kommissionen nämner sedan fyra optioner för att komma till rätta med
eventuella problem.

1) inga EU-åtgärder.
2) stöd till utvecklingen av gemensamma kontraktsprinciper (inklusive standard-

avtal) som leder till ökad harmonisering av de nationella rättsordningarna.
3) förbättring av kvaliteten på den EU-lagstiftning som redan finns.
4) antagandet av en ny omfattande lagstiftning på EU-nivå. Denna option anges

gå ut på ”an overall text comprising provisions on general questions of contract
law as well as specific contracts. For this option the choice of instrument and
the binding nature of the measures need to be discussed.” Med ”choice of
instrument” avses direktiv, förordning eller rekommendation. Med ”binding
nature” avses a) en modell som blir tillämplig endast om den valts av parterna
(vid sidan av nationella regler) eller b) en modell som gäller såvida den inte
väljs bort av parterna (utfyllande regler i stället för eller vid sidan av nationella
regler) eller c) en modell som inte kan uteslutas av parterna (och inte heller av
de nationella rättsordningarna). I alla nämnda fallen kan EU-modellen inne-
hålla dispositiva eller tvingande (enskilda) regler.

Även kombinationer av olika optioner och andra lösningar, som internationella
konventioner motsvarande CISG, nämns.

EU:s kompetens

Innan vi går över till diskussionen av huruvida en European Civil Code bör
understödjas, finns det skäl att något beröra det konstitutionella underlaget.

Enligt Romfördraget artikel 2 har EG till uppgift att, genom upprättandet
av en gemensam marknad och fullföljd av den politik eller verksamhet som
avses i artiklarna 3 och 4, främja bl.a. en harmonisk, väl avvägd och hållbar
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utveckling av näringslivet, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk
konvergens.

Enligt artikel 3.1 c) skall gemenskapens verksamhet för att uppnå nyssnämnda
mål innefatta en inre marknad som kännetecknas av att hindren för fri rörlighet
mellan medlemsstaterna för varor, personer, tjänster och kapital avskaffas. Åtgär-
derna skall enligt artikel 4 innefatta förandet av en ekonomisk politik som baseras
på en nära samordning av medlemsstaternas ekonomiska politik, på den inre
marknaden och på fastställandet av gemensamma mål och bedrivs enligt principen
om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.

Enligt artikel 5 skall gemenskapen handla inom ramen för de befogenheter
som den har tilldelats och de mål som har ställts upp för den genom Romför-
draget. På de områden där gemenskapen inte är ensam behörig skall den i
överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd endast om och i
den mån målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan
uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens
omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå. Gemenskapen
skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå
målen i detta fördrag.

Den inre marknaden skall enligt artikel 14 omfatta ett område utan inre
gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i
enlighet med bestämmelserna i Romfördraget. Beträffande konsumentlagstift-
ning finns särskilda regler i artikel 95 (3) och artikel 153.

Normalt skall gemenskapens beslut fattas enhälligt av Rådet på förslag av
Kommissionen efter hörande av Parlamentet samt Ekonomiska och sociala kom-
mittén vid utfärdande av direktiv om tillnärmning av sådana lagar och andra
författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden
och få den att fungera, se artikel 94. Med avvikelse från artikel 94 skall emellertid
medbeslutandeförfarandet enligt artikel 251 tillämpas för att nå de mål som anges
i artikel 14. Detta innebär att Rådet med kvalificerad majoritet får fatta beslut, om
Rådet följer alla Parlamentets ändringsförslag rörande Kommissionens förslag.

Dessutom finns en behörighet i artikel 308 att fylla ut fördraget (med krav på
enighet i Rådet), men denna behörighet går knappast längre än artikel 5 i före-
varande fall.

Problemet är således framför allt om en European Civil Code kan förenas med
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5. I så fall torde det vara
möjligt att genomföra en European Civil Code med kvalificerad majoritet enligt
artikel 14 och 95.I.

Vad gäller tolkningen av behörigheten är EG-domstolens dom den 5 oktober
2000, C-376/98, Tyskland v. Parlamentet och Rådet, rörande ett direktiv om
tobaksannonsering, av särskilt intresse. Domstolen uttalade att vidtagna åtgärder
(direktivet) ”must genuinely have as its object the improvement of the conditions
for the establishment and functioning of the internal market”. ”Mere finding of
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disparities between national rules and the abstract risk of obstacles to the exercise
of fundamental freedoms or of distortions to competition” är inte tillräckligt för
att lagstifta med stöd av artikel 95. Domstolen drog slutsatsen att direktivet var
ogiltigt.

Det förefaller vara en öppen fråga, huruvida en European Civil Code kan antas
av EU. Finns ett tillräckligt underlag för påståendet att just skilda nationella
rättsordningar utgör ett oproportionellt hinder för den gränsöverskridande
handeln med beaktande av att affärsmän och konsumenter trots allt kanske inte
bryr sig så mycket om juridiken och att en ny gemensam EU-rätt också kunde
föranleda kostnader (jfr nedan)? Möjligt är att en heltäckande European Civil
Code för den gränsöverskridande handeln enligt artikel 14 ryms inom artiklarna
5 och 95. Därmed är emellertid inte sagt att en European Civil Code som blir
tillämplig även på nationella affärer skulle rymmas. Men en sådan kan natur-
ligtvis alltid beslutas av varje land för sig.34

Argument för och emot en European Civil Code

Minskade transaktionskostnader och en effektivisering av den inre marknaden

Det dominerande argumentet för en European Civil Code i Kommissionens
grönbok och i den hittillsvarande diskussionen är behovet av att minska trans-
aktionskostnaderna i den inre marknaden vid gränsöverskridande handel, vilket
skulle öka konkurrensen. Nu antas parter inför avtalsslut lägga ner betydande
kostnader på att undersöka vad lagvalsrätten innehåller och på vad en främmande
materiell lag innehåller. I varje fall får de göra det vid uppkommen tvist, och de
kan då få extra kostnader för ombud som kan den främmande rätten. På grund
härav förmodas många aktörer avstå från att leverera till annat land eller köpa från
annat land. De nationella aktörerna får ett kostnadmässigt försteg.

Häremot invänds inte sällan att det saknas all konkretisering av i vad mån nu
aktuella kostnader uppkommer. Hänvisning görs ibland bl.a. till välkänd forsk-
ning av MacCauley, som går ut på att juridiken spelar mycket liten roll för
affärsmän, både när avtal görs upp och när tvister slits.35 Man kan i anslutning
härtill undra om inte affärsmän och konsumenter är tämligen likgiltiga för de små
skillnader i resultat som normalt förekommer i de olika rättsordningarna. Det
viktiga borde vara att avtalet kan hävas vid väsentligt kontraktsbrott (vilket går
överallt), att rätt till prisavdrag finns (likaså) och att det går att komma åt
motparten rent praktiskt (vilket inte löses genom en unifierad civilrätt men skulle
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34 I Leuven-dokumentationen finns uttalanden rörande det konstitutionella problemet framför allt hos
Drexl, van den Bergh (diskuterar transaktionskostnader från denna synpunkt), van Gerven och
Basedow.

35 Se t.ex. MacCauley, Non-contractual Relations in Business, (1963) 28 American Sociological
Review.
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underlättas genom en skyldighet för representanter i samma affärsgrupp att
ansvara för fel oavsett vem som sålt varan). Vissa rättsregler är dock naturligtvis
viktigare än andra. Dit torde främst höra ansvar för produktskador, där en
harmonisering dock redan skett genom EG-direktiv. Antagligen hör också
säkerhet för betalningen i sålt gods till denna regelgrupp, eftersom hela betalnin-
gen riskeras om inte säkerhetsrätt finns i varan.36

Någon möjlighet att mer precist utreda storleken på de transaktionskostnader
som föranleds av de skilda nationella systemen finns inte, varför det måste vara
tillåtet att göra en uppskattning. I den andra vågskålen måste då emellertid också
få läggas en vikt hänförlig till de kostnader som parter måste vidkännas under de
många år det kommer att ta innan en ny gemensam European Civil Code genom
rättspraxis fått den klarhet på detaljnivå som finns i de nuvarande nationella
systemen. De uppkommande oklarheterna kommer att drabba många tvistande,
inte bara dem som slutligen blir parter i de nya prejudikaten.

Även om man skulle acceptera att det finns betydande transaktionskostnader
att spara i den gränsöverskridande europahandeln om en European Civil Code
genomförs och att den inre marknaden därigenom skulle förbättras, kan man
fråga sig om detta motiverar en ändring också av de nationella rättsordningarna
för nationella affärer. På lång sikt kunde det dock utgöra en effektivisering, om
jurister och affärsmän inte behövde behärska mer än en rättsordning. Den inre
marknadens effektivitet skulle också kunna öka genom att utländska aktörer inte
ses som en komplicerande faktor.

Europeisk identitet

Det andra huvudargumentet för en European Civil Code är politiskt. EU behöver
identitetsskapande symboler. Medborgarna har olika språk och i många avseen-
den olika kultur. Medlemskap i unionen är för somliga en självklarhet för att
förebygga krig i Europa, medan andra tolererar medlemskapet endast för att
konsumentpriserna skall bli lägre, kapitalet och arbetstillfällena inte skall lämna
landet och – i bästa fall – subventionerna strömma in från Bryssel. Visserligen
finns numera Euron, men den räcker inte. Om en starkare europeisk identitet
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36 I detta avseende finns betydande osäkerhet och stora skillnader mellan de europeiska rättsordning-
arna. Enligt somliga länders lagvalsrätt är lex rei sitae vid tvistens uppkomst avgörande medan
andra länder går på lex rei sitae vid säkerhetsrättens skapande; blandlösningar finns. Tyskland och
flera andra länder godkänner äganderättsförbehåll i varor som köparen får förfoga över före
betalningen och i surrogat till varan (fordran hos köparens köpare eller i förädlad produkt hos
köparen), medan Finland, Sverige och Norge anser att äganderättsförbehåll är ogiltiga om köparen
givits fri förfoganderätt (i Norge godtas dock salgspant trots tillåtelse till bearbetning fram till dess
väsentlig bearbetning skett; Danmark godtar äganderättsförbehåll till varor över vilka köparen har
fri förfoganderätt genom institutet kreditkonsignation). Andra länder ligger mitt emellan, d.v.s.
godkänner säkerhet i den ursprungliga varan även om köparen har fri förfoganderätt men inte i
surrogat. Direktivet 2000/35 om sena betalningar berör problemet men ger ingen lösning.
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skapades, skulle det vara lättare att genomföra en politik med solidariska inslag i
Europa.

Mot detta brukar ställas åsikten att den kulturella mångfalden i Europa är en
tillgång jämfört med läget exempelvis i USA. Den bör därför inte minska. I de
skilda kulturerna ingår enligt somliga de nationella rättsordningarna. Andra
menar dock att ”commercial law is not folklore”.37

Vilka värderingar kommer att prägla en European Civil Code?

Bland förespråkarna av en European Civil Code framhävs den gemensamma
värdegrunden i Europa. Alla medlemsstater utgör demokratier. De har alla en
kristen bakgrund. Alla bygger på marknadsekonomi. De sociala klyftorna är
begränsade. Det borde därför vara möjligt att åstadkomma en European Civil
Code som är acceptabel i alla medlemsländer.

Opponenterna invänder emellertid att det finns betydande politiska skillnader i
de olika medlemsstaterna. I somliga är marknadsekonomin starkare och de
liberala, individualistiska inslagen större. Andra länder, bl.a. de nordiska, har
legat på framkanten när det gäller främjandet av konsumentintressen och andra
kollektiva intressen.

Abstraktion kontra skandinavisk realism

Mot en europeisk kodifikation invänds ibland att den skulle att bli alltför abstrakt
(jfr den tyska BGB) och i sämsta fall dessutom begreppsjuridisk. I exempelvis
tysk rätt löses inte sakrättsliga problem sålunda att man gör en öppen rättspolitisk
värdering av huruvida ett obligationsrättsligt anspråk (t.ex. återgång på grund av
bristande förutsättningar, NJA 1985 s. 178) har den kvaliteten att det förtjänar
sakrättsligt skydd, utan hela resonemanget döljs i en konstruktion, där en över-
låtelse (parterna ovetande) innehåller två avtal; enligt det ena överlåts obligations-
rätten och enligt det andra sakrätten. Vissa ogiltighetsgrunder eller andra händel-
ser påverkar blott obligationsrätten men inte sakrätten. Innan slutresultatet är klart
måste man emellertid också ta hänsyn till reglerna om obehörig vinst.

Mot detta kan ställas den nordiska traditionen att skriva väl systematiserade
lagar, normalt rörande olika kontraktstyper, med konkreta lösningar av de
praktiska problemen. Som ett förnämligt exempel brukar framhållas den nordiska
köplagen från 1900-talets början, vilken överglänste motsvarande bestämmelser i
den samtidiga BGB. Skandinaver brukar också berömma sig av en realistiska
analys, vilken medför skepsis mot bl.a. resonemang om äganderättens övergång
och andra mellanbegrepp.38
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37 Uttalandet återfinns bl.a. i ett inlägg av Ole Lando.
38 Jämför den koppling som finns i exempelvis engelsk rätt mellan sakrättsligt skydd och risken för

godsets fysiska förstörelse genom applikationen av begreppet äganderättens övergång.
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Förmodligen bör man emellertid inte ännu döma i detta mål. PECL är inte mer
abstrakta eller begreppsjuridiska än motsvarande nordiska regler. Och all nordisk
lagstiftning är inte konkret och lättillgänglig, t.ex. inte skuldebrevslagen. Ändå
måste den rankas bland våra förnämsta lagverk, tack vare sin systematik, konsis-
tens och precision.

Förstening kontra utveckling

Ett mycket tungt argument mot en European Civil Code, vilket eftertryckligt
framförts av bl.a. Thomas Wilhelmsson, är att en kodifiering riskerar att leda till
förstening. Det går lätt att se vilka svårigheter Tyskland haft att modernisera
BGB, som vid förra sekelskiftet kodifierade 1800-talets tysk-romerska rätt. Först
nyligen har Tyskland lyckats genomföra en reform av sin obligationsrätt. I bästa
fall skulle en European Civil Code kodifiera vad som i dag är modern europeisk
civilrätt, men efterföljande ändringar kommer inte att bli lätta att åstadkomma i
den europeiska beslutsapparaten.

Fortsatt nationell självständighet på det civilrättsliga området – med undantag
för områden där en huvudsaklig unifiering är särskilt viktig – skulle däremot leda
till mycket starkare dynamiska inslag i rättsutvecklingen. Det skulle räcka att nya
idéer övertygar en nationell lagstiftare. Sedan de nya lösningarna prövats i ett
land kan de spridas till andra länder på ett slags fri juridisk eller darwinistisk
marknad. Man kan redan nu se hur komparationen mellan olika europeiska
lösningar skjutit fart under de senaste decennierna och hur de akademiska förfat-
tarna numera på bred front är intresserade av rättsutvecklingen i andra europeiska
länder. Detta beror inte på att alla är inriktade på att skapa underlaget för en
European Civil Code utan är snarare en naturlig följd av medlemskapet i EU.

EU:s demokratiska underskott

Ett argument emot en European Civil Code är att den europeiska lagstiftnings-
apparaten långtifrån har den demokratiska förankring som nationell lagstiftning
har. Vid nationell lagstiftning åtminstone i Norden förbereds den nya lagen
normalt genom en offentlig utredning med representation för berörda grupper.
Därefter följer en öppen remissomgång. Det är lätt att veta vad som pågår.
Möjligheten att starta en allmän debatt i massmedia är större i ett enskilt land än
på ett europeiskt plan. Det går att skriva till riksdagens utskott innan dessa och
riksdagen går till beslut.

När ett EG-direktiv antas råder inte samma öppenhet. De nationella regeringar-
na håller viss kontakt med vad de betraktar som berörda grupper, vilka får avge
synpunkter på utkast från Kommissionen. Den nationella utvärderingen görs
sedan inom departementet eller regeringen utan att något klart ställningstagande
behöver redovisas nationellt. Ibland kan det heta att regeringen gjorde det bästa
möjliga av ett dåligt förslag. Huruvida alla regeringar säger detta på hemmaplan
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är svårt att överblicka. Först när ett direktiv skall genomföras i den nationella
rättsordningen griper den vanliga lagstiftningsproceduren in, men då är det så
dags.

Det kan även noteras att direktiv ibland leder till ett slags rävspel som inte
befrämjar kvaliteten. Om ett utkast är oklart, kan ett land begära ett klarläggande.
En sådan begäran riskerar emellertid att leda till ett klarläggande som inte har
önskat innehåll. Av denna anledning kan de olika länderna välja att förbigå
oklarheten, så att de sedan kan implementera direktivet i enlighet med de natio-
nella önskemålen.

Vad nu anförts hänför sig främst till EG-direktiv och utgör därmed en invänd-
ning mot fortsatt harmonisering genom EG-direktiv. Ett av syftena med en samlad
europeisk civillag är att åstadkomma något som har bättre kvalitet än direktiven.
Det är emellertid svårt att föreställa sig hur en European Civil Code skulle kunna
få en djup förankring i alla berörda medlemsstater. I så fall kommer projektet inte
att kunna genomföras.

Rättsliga avgöranden föder ofta mycken frustration. Ibland är missnöjet riktat
mot den rättstillämpande instansen, men ofta är det klart att ansvaret ligger hos
lagstiftaren. Det är då en styrka om lagen är demokratiskt väl förankrad och om
det finns rimliga möjligheter att åstadkomma en ändring.

Behovet av en prejudikatinstans

Min ovan nämnda genomgång av PECL visar att dessa är i stort sett godtagbara
för nordiskt bruk men att de på väsentliga punkter är så allmänt hållna att
rättspraxis får en central roll.

Härigenom väcks frågan om det över huvud taget är önskvärt att en så bety-
dande del av rättsutvecklingen delegeras till domstolarna. Så har emellertid
tidigare skett inom vissa rättsområden, t.ex. skadeståndsrätten, där lagbestämmel-
serna varit torftiga.

Men hur skall denna utfyllnad gå till? Vem skall leverera prejudikaten?
En möjlighet, som även förespråkarna av en European Civil Code ibland

framhåller, är att lämna prejudikatbildningen till de nationella domstolarna.
Risken är då emellertid mycket stor att de nationella domstolarna fyller ut de
allmänna formlerna med sin gamla nationella rätt. England skulle kanske aldrig
anse att en anbudstagare haft anledning att lita på att anbudet skall vara bindande
under en acceptfrist, och undantagen från partsautonomin skulle förmodligen bli
få. Tyskland skulle däremot genast lägga in hela sin § 242 BGB i principen om
good faith and fair dealing o.s.v. Är det meningsfullt att stifta en European Civil
Code med en så obetydlig uppföljning?

En bättre unifiering skulle kunna åstadkommas om de högsta nationella instan-
serna blev ålagda att ta hänsyn till prejudikatbildningen i andra medlemsstater,
vilket ibland förespråkas. Detta skulle emellertid av praktiska skäl leda till att
domar från länder vars språk kan läsas överallt får leda rättsutvecklingen. Denna
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tendens skulle förstärkas av att befolkningen och därmed den ekonomiska aktivi-
teten i framför allt Tyskland, England och Frankrike är jämförelsevis så stor att
man kan räkna med att de flesta prejudikatfrågor först kommer upp i dessa
länder.39 De nordiska ländernas prejudikat kan inte läsas av många utanför
Norden, och prejudikaten skulle komma tjugo år för sent. Detta skulle i och för
sig inte spela någon roll utan tvärtom vara arbetsbesparande för de nordiska
domstolarna, om värderingarna och den juridiska tekniken vore densamma i hela
Europa, men det kan knappast påstås.

Ett alternativ är att skapa ett europeiskt Law Institute, med uppgift att följa den
nationella rättsbildningen och föreslå tillägg och preciseringar i European Civil
Code. Besluten skulle därefter fattas i den ordning som föreskrivs i EU-fördraget.
Man kan kanske säga att man skulle bryta ut hanteringen av European Civil Code
från Kommissionen och lägga uppföljningen hos ett särskilt organ. Detta är
naturligtvis en möjlig lösning, men det betvivlas att det är lämpligt att göra alla
erforderliga preciseringar av en European Civil Code i form av tillägg till själva
koden.

Den normala lösningen för åstadkommande av en enhetlig rättsutveckling vore
att anförtro prejudikatbildningen åt den europeiska domstolen i Luxemburg.
Köbildningen skulle dock bli massiv. Det skulle bli nödvändigt att ha många
divisioner av en förstainstansrätt. Men skulle praxis bli enhetlig inom förstains-
tansrättens många divisioner? Antagligen skulle många mål behöva gå vidare till
själva domstolen, med långa processtider som resultat. Är det överhuvudtaget
rimligt med kanske 4–5 instanser för att få ett avgörande? En sådan tungrodd
beslutsordning kan försvaras om det rör sig om en begränsad lagstiftning (vissa
EG-direktiv) men knappast över hela det civilrättsliga området när detta i början
behöver fyllas ut på praktiskt taget alla punkter.

Nordisk rättsgemenskap

I nordiskt perspektiv är det ett problem att Norge och Island ej är medlemmar i
EU. Om de övriga nordiska länderna skulle få en European Civil Code, spräcktes
den nordiska rättsgemenskapen.40 Denna har varit värdefull inte bara därför att en
stor del av den gränsöverskridande handeln i de nordiska länderna sker med andra
nordiska länder. En annan fördel har varit språkgemenskapen, den likartade
kulturella och värdemässiga bakgrunden och den likartade juridiska metoden,
som gjort att litteratur och rättsfall från andra nordiska länder kunnat utnyttjas
effektivt. Inget hindrar naturligtvis att Norge och Island skulle själva besluta att
anta en europeisk civillag som sin egen, men detta är föga sannolikt så länge
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39 Denna tyngdpunktsplacering skulle ytterligare förstärkas av att de doktrinära resurserna är över-
lägset större i exempelvis Tyskland än i Norden.

40 Jfr att de nordiska länderna reserverat sig för att tillämpa nordisk köprätt i stället för CISG i
nordiska affärer.
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länderna står utanför EU. Och även om alla nordiska länder blev underkastade
samma European Civil Law, skulle influenserna i den framtida rättstillämpningen
främst komma från kontinenten och England.

I avsnittet om PECL har jag uttalat att dess bestämmelse om att anbud i princip
kan återkallas under acceptfristen fått en sådan teknisk utformning att den är
ägnad att skapa problem i rättstillämpningen men att bestämmelsen inte behövt
hindra en nordisk ratificering även av CISG:s avtalsrättsliga del. Detta tycks vara
en rätt allmän uppfattning i Norden. Frågan är därför om Norden nu borde
utsträcka ratificeringen.

Vid det nordiska juristmötet i Reykjavik 1990 diskuterades om de nordiska
avtalslagarna borde reformeras (underförstått i nordiskt samarbete). Man kan
lugnt säga att grunderna för de nordiska avtalslagarna inte har rubbats genom
PECL. Någon anledning att nu aktualisera den på 1990-talet begravda idén om en
ny nordisk avtalslag finns knappast. Behovet av preciseringar kan ordnas genom
rättspraxis med visst sneglande på PECL, som även reglerat en del speciella
problem som är viktiga vid avtal på det kommersiella området i dag.41

Harmonisering även med länder utanför Europa

Idén om en europeisk civillag kan kritiseras från nationella utgångspunkter. Men
det kan även påstås att en sådan harmonisering är för snäv. Mycken handel sker
även med stater utanför Europa. Därför borde man på en gång satsa på att
ratificera och bygga ut konventionerna inom FN:s ram, t.ex. rörande säkerhets-
rätter i rörlig egendom, vare sig det är anläggningstillgångar som flygplan eller
sålda varor, och i kontraktsfordringar.

Det finns emellertid knappast något motsatsförhållande mellan en European
Civil Code och FN-konventioner på valda områden. En World Civil Code är
otänkbar, medan en European Civil Code inte hindrar FN-konventioner men väl
stärker den europeiska positionen i sådana förhandlingar. Det kan dock hända att
en europeisk stat tvingas stödja den europeiska lösningen fastän staten tycker att
exempelvis den amerikanska linjen vore att föredra framför EU:s. Detta vore
naturligtvis en nackdel.

41 I mitt referat till juristmötet 1990 skrev jag avslutningsvis att avtalslagen bara i begränsad utsträck-
ning speglar den moderna avtalsrättens problem, vilket vore ett skäl för en reform, att beträffande
avtals ingående fler tolkningsregler med objektiv utformning bör införas så att parter och domstolar
får klara utgångspunkter för sitt handlande, att en allmän lojalitetsregel med subjektiva rekvisit,
vilken leder till bundenhet av motpartens uppfattning, behövs även i en ny avtalslag men att
lojalitetsregeln bör modifieras genom en hänvisning till god förhandlingssed el.dyl. och att det även
i övrigt finns en hel del regler i avtalslagen eller praxis som kan behöva justeras. Det anförda skiljer
sig inte alltför mycket från vad som numera framgår av PECL.
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Utvärdering

Vare sig man sympatiserar med slutmålet European Civil Code eller inte, finns all
anledning att vara tacksam för att Lando-kommissionen har skrivit PECL och att
Christian von Bar satt i gång arbetet på en European Civil Code. Härigenom
skapas modellagar för Europa. Dessa fyller funktionen att skapa en gemensam
terminologi och systematik, vilket underlättar fortsatt komparation och fortsatt
europeiskt idéutbyte på det rättsliga området. Som Lando-kommissionen skrivit
finns det all anledning att, när den nationella rättsordningen lämnar lösningen av
ett problem öppet, noga överväga om inte modellösningen skulle duga i nationell
praxis eller vid framtida lagstiftning. Många nationella rättsordningar är säkert i
behov av förnyelse, och här har PECL och en European Civil Code en uppgift att
fylla som inspiratör. Dessutom kan PECL och en European Civil Code fylla en
funktion som ett rättssystem till vilket parter kan hänvisa vid gränsöverskridande
handel, när de vill slippa lagvalsproblem och misstänksamhet mot en främmande
materiell rättsordning.

Eftersom arbetet på skrivandet av en European Civil Code är igång, finns
knappast skäl att nu ta ställning till om en sådan bör antas. Det verkar rimligare att
vänta några år tills en fullständig modellag finns utarbetad och därefter debatte-
rats under en tid. Om en fullständig civillag av godtagbar kvalitet då förefaller
finnas inom räckhåll, är det naturliga att först överväga om en European Civil
Code bör införas för gränsöverskridande handel. Överväger transaktionskostna-
derna hänförliga till lagvalsrätten och de skilda nationella rättsordningarna i dessa
fall den osäkerhet som en ny civillag nödvändigtvis måste skapa? Det är möjligt
att övervägande argument då talar för stiftandet av en European Civil Code,
varvid bl.a. märks att anstormningen mot en europeisk jurisdiktion inte blir lika
stor som om alla nationella affärer också skulle bedömas av EG-domstolen och att
en europeisk civillag skulle möjliggöra en överarbetning av gällande EG-direktiv.
Argumenten mot en europeisk civillag, hänförliga till pluralismens betydelse för
den framtida rättsutvecklingen, blir inte heller lika tunga, om de nationella rätts-
ordningarna behålls för interna affärer och därmed kan bidra till en successiv
förnyelse av varandra och av den europeiska civillagen.

Däremot är jag tills vidare skeptisk till att en European Civil Code i en nära
framtid, eller ens senare, skulle kunna ersätta de nationella lagarna för nationella
affärer. Som ovan nämnts skulle det uppstå en betydande rättsosäkerhet, när 100
års rättspraxis och doktrin skulle ersättas av en tämligen allmänt hållen lagstift-
ning. En europeisk jurisdiktion även för nationella affärer förefaller inte realis-
tisk, och då bör de nationella domstolarna tillåtas att (öppet) tillämpa sina väl
utmejslade nationella regler. Möjligen kan saken komma i ett annat läge efter ett
antal år, om rättspraxis rörande gränsöverskridande handel givit den europeiska
civillagen tillräcklig precision. Men även om så blivit fallet, talar önskemålet om
genomslag av nya idéer för ett bibehållande av de nationella rättsordningarna.
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Förmodligen skulle detta även ha betydelse för motverkande av känslan att hela
Europa styrs med krav på blott halvgod kvalitet av Ministerrådet och från Bryssel.

Ambitionen i Norden bör således tills vidare vara att medverka i utarbetandet
av modeller till en European Civil Code för att ge denna ett så bra innehåll som
möjligt sett från nordisk synpunkt. Ett problem framöver kan dock bli att, om
vissa länder snabbt vill införa en European Civil Code åtminstone för sina
gränsöverskridande affärer men möjligen även för nationellt bruk medan andra
länder vill ställa sig avvaktande, risk finns att de positiva länderna blir obenägna
att låta lagens utformning påverkas av synpunkter från de andra länderna.
Kommer företrädare för Tyskland, Italien och Holland, som f.n. verkar mest
entusiastiska för en European Civil Code, i längden att acceptera kompromisser
med företrädare för exempelvis England, där det förefaller finnas ett rätt kompakt
motstånd mot en gemensam europeisk civillag? Liksom i fråga om hanteringen av
Euron kan de europeiska staterna så småningom ställas inför valet att antingen
förklara sig beredda att införa en europeisk civillag innan den är klar eller att ett
antal år senare ta eller förkasta en färdig europeisk civillag, varvid lagen inte har
den utformning som annars hade kunnat uppnås.

Diskussionspunkter

Det ankommer på ordföranden för mötet att bestämma diskussionspunkter, efter
hörande av korreferenten. Avslutningsvis vill jag dock peka på några frågor som
skulle kunna uppmärksammas särskilt.

1) Bör EU verka för en European Civil Code med sikte på att denna skall ersätta
nuvarande EG-direktiv? Har EU kompetens? Skall civillagen gälla endast för
gränsöverskridande handel eller även vid nationella affärer? Hur skall en
European Civil Code förankras inför ett beslut i EU:s organ?

2) Bör nordisk nationell rätt utvecklas i harmoni med PECL och en framtida
European Civil Code (smygande harmonisering)? Finns det några lösningar i
PECL som bör ändras sett från nordisk synpunkt?

3) Behövs ett samordnat nordiskt agerande i frågor som rör CISG, PECL och en
framtida European Civil Code? Hur skall samarbetet gå till?
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