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Av lagmannen Åke Rehnström, lagmannen Magnus Widebeck
och rådmannen Thore Brolin, Sverige.

Som utgångpunkt för diskussionen har vi valt en tänkt rättegång. Tvisten berör
okomplicerade civilrättsliga regler. Tanken är att alla deltagare utan problem skall
kunna förstå parternas argumentering och kunna koncentrera sig på de frågor om
processledning som rättegången innehåller.

Rättegången beskrivs inledningvis genom de skrifter som parterna ger in till
domstolen. Därefter presenteras teser avseende domstolens agerande under olika
faser i rättegången. Det är dessa teser som skall diskuteras under gruppdiskus-
sionerna.

Vår strävan är att diskussionerna ständigt skall röra sig kring våra och delta-
garnas eventuella exempel på situationer. Den jordnära praktiken skall lyftas fram
och ges utrymme.

A. Ansökan om stämning (Magda AB)

Kärande
Magda AB

Svarande
Benti A/S

Yrkande
Domstolen skall förplikta Benti A/S att betala 3.150.000 svenska kr till Magda
AB.

Omständigheter
Den norska skidåkerskan Benti har efter avslutad karriär satsat på tillverkning
och försäljning av exklusiva fritidskläder inom ramen för sitt bolag Benti A/S.
Bolaget har träffat avtal med Magda AB. Av avtalet framgår att Magda AB under
tiden den 26 september 1998 - den 26 september 2000 har ensamrätt till försälj-
ning och marknadsföring i Norden. Benti A/S har den 26 mars 1999 sagt upp
avtalet med omedelbar verkan. Som skäl för detta har Benti A/S angett att Magda
AB brutit mot avtalet genom att försälja och marknadsföra fritidskläder av ett
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konkurrerande märke, nämligen det finska märket Marjali. Påståendet är felak-
tigt, och någon grund för omedelbar uppsägning har inte förelegat.

På grund av den oriktiga uppsägningen har Magda AB drabbats av skada.
Under tiden den 26 september 1998 - den 26 mars 1999 har Magda AB sålt Benti-
kläder för ett totalt belopp om 2,1 miljoner kr. Bolagets handelsvinst (försälj-
ningspris minus inköpspris) av försäljningen uppgår till 0,7 miljoner kr, vilket
motsvarar en vinstmarginal om 33 procent av omsättningen. Magda AB har också
anställt två nya säljare, som skulle arbeta enbart med försäljning av Benti-kläder.
Detta skulle ha ökat försäljningen till 6 miljoner kr om året. Säljarna skulle ha
börjat samma dag som avtalet sades upp, dvs den 26 mars 1999. När avtalet sades
upp, sade Magda AB omedelbart upp de två säljarna, men tvingades betala tre
månaders uppsägningslön med omkostnader på tillsammans 150.000 kr.

Skadan kan alltså beräknas till 33 procent av omsättningen för resterande 1,5
år av avtalet (33 % x 9 miljoner kr), dvs. 3 miljoner kr. Härtill kommer att kost-
naden för försäljarna, 150.000 kr, har blivit onyttig för Magda AB. Den totala
skadan uppgår alltså till 3.150.000 kr.

B. Svaromål och ansökan om genstämning (Benti A/S)

Svaromål

Inställning
Benti A/S bestrider yrkandet.

Omständigheter
Det är riktigt att parterna har träffat ett avtal med exklusiv rätt för Magda AB att
marknadsföra och försälja Benti-kläder i Norden. Magda AB var emellertid
enligt avtalet förbjudet att marknadsföra och försälja andra fritidskläder. För att
kringgå detta förbud har Magda AB bildat ett dotterbolag - Magdale AB - och i
dotterbolaget marknadsfört och försålt kläder från det konkurrerande finska före-
taget Marjali OY. Magda AB har härigenom begått ert väsentligt avtalsbrott, vil-
ket har berättigat Benti A/S att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Beträffande yrkade belopp erkänner Benti A/S att Magda AB har sålt varor
under avtalet för 2,1 miljoner kr under det första halvåret och att vinstmargina-
len normalt uppgår till 33 procent av omsättningen. Bolaget erkänner också att
Magda AB har betalat 150.000 kr till två försäljare som uppsägningslön inklusi-
ve avgifter. Benti A/S förnekar emellertid att omsättningen skulle ha uppgått till
6 miljoner kr om året för tiden efter den 26 mars 1999.

Genstämning

Yrkande
Benti A/S yrkar att Magda AB skall förpliktas att betala 450.000 kr till Benti A/S.
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Omständigheter
Benti A/S har efter beställning levererat kläder i februari och mars 1999 till
Magda AB. Priset på kläderna uppgår till 450.000 kr. Enligt avtalet skall betal-
ning ske två månader efter det att varorna togs emot. Betalning har inte erlagts.

C. Yttrande och svaromål (Magda AB)

Yttrande

Det är riktigt att Magda AB har bildat ett dotterbolag - Magdale AB - och att det
bolaget har marknadsfört kläder för det finska märket Marjali, som är ett kon-
kurrerande märke till Benti. Emellertid är dotterbolaget inte part i exklusivavta-
let och kan därför inte hindras från att sälja dessa kläder. Dotterbolaget sköter
också sin verksamhet helt självständigt, varför Magda AB inte har haft någon
möjlighet att hindra försäljningen av Marjali-kläder. Magda AB bestrider på
dessa grunder att Benti A/S har haft rätt att säga upp avtalet med omedelbar ver-
kan.

Svaromål

Inställning
Benti A/S' yrkande bestrids.

Omständigheter
Det är riktigt att Magda AB har beställt och erhållit kläder till ett värde av
450.000 kr. Samtliga byxor i leveransen har varit felaktiga, eftersom de har sak-
nat fickor. De är därigenom osäljbara. Vidare har en typ av tröjor blivit felaktigt
sydda, vilket medför att en söm i ryggen går sönder efter kort tids användning.
Dessa felaktiga kläder har ett totalt pris om 95.000 kr. Slutligen har också reste-
rande parti blivit svårt att sälja, eftersom Benti A/S genast efter uppsägningen
öppnade egna agenturer i Norden och sålde sina kläder via dessa. Härigenom har
marknaden mättats vad gäller Benti-kläder. Magda AB har rätt till prisavdrag och
skall på grund av det anförda inte betala någon ersättning till Benti A/S för klä-
derna.

Bevisning
Till styrkande av att byxorna är osäljbara och att tröjorna är felaktigt sydda åbe-
ropas förhör med sakkunnig, nämligen designern M.O. Polo.

D. Yttrande (Benti A/S)

Benti A/S erkänner att de aktuella byxorna har levererats utan fickor. Tidigare
byxor har alla haft fickor, men detta är en vidareutveckling av Benti-kläderna och
utgör inget fel. Bolaget förnekar emellertid att tröjorna har en söm som går sön-
der och att kläderna blivit osäljbara till följd av att marknaden har mättats.
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Bevisning
Till styrkande av att byxorna och tröjorna är felfria åberopas förhör med sakkun-
nig, nämligen modeskaparen B. Borg.

E. Teser

Förberedelse

Sakomständigheter
Tes 1
Handelsvinst utgör skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris.
Handelsvinsten skall täcka bl.a. kostnaden för säljare. Genom att begära ersätt-
ning för hela handelsvinsten och dessutom kostnaden för två säljare, kommer
Magda AB att överkompenseras. Detta bör domstolen påpeka.

Tes 2
Magda AB åberopar två fel på de inköpta kläderna, men har inte delat upp sin
inställning i olika belopp. Domstolen bör påpeka att Magda AB skall precisera
sin inställning för det fall bara ett av felen styrks.

Tes 3
Antag att domstolen så småningom finner att Magda AB har brutit mot förbudet
att marknadsföra och försälja fritidskläder av annat märke. Magda AB har inte
explicit erkänt att det avtalsbrott som i så fall konstateras är väsentligt.
Domstolen bör ta upp väsentlighetsfrågan så att inställningen blir klarlagd.

Bevis
Tes 4
Magda AB har inte åberopat någon bevisning för påståendena om dels årsom-
sättningen, dels marknadsmättningen. Domstolen bör påpeka behovet av bevis-
ning på dessa punkter.

Tes 5
Båda parter har åberopat bevisning om byxornas och tröjornas skick. Domstolen
bör aktualisera frågorna om vem av parterna som har bevisbördan i dessa av-
seenden och om hur högt beviskrav som ställs på den bevisskyldige.

Sammanträdets genomförande

Tes 6
Vid förberedelsesammanträdet anför Magda ABs ombud att hon vill «hålla sak-
framställning». Ordföranden bör förklara att sakframställning hör till huvudför-
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handlingen och att det förutsätts av alla som deltar vid förberedelsesammanträ-
det att innehållet i avgivna skrifter är känt och inte behöver upprepas; vad sam-
manträdet syftar till är att klarlägga sådant som inte är klart redan genom skrif-
terna, att planera den kommande huvudförhandlingen, särskilt vad gäller bevis-
upptagning, och att pröva möjligheterna till förlikning.

Förlikning
Tes 7
Under förberedelsen - liksom under huvudförhandlingen - bör domstolen verka
för att parterna förliks.

Tes 8
Förlikningsdiskussioner bör initieras genom att ordföranden i neutrala termer
beskriver fördelar och nackdelar med förlikning respektive fortsatt process.

Tes 9
Förlikningsfrågan bör i allmänhet tas upp mot slutet av förberedelsesammanträ-
det.

Tes 10
Om båda parter samtycker till det, bör ordföranden föra förlikningsdiskussioner
i enrum med en sida i taget.

Huvudförhandling

Tes 11
Antag att domstolen inte redde ut målet genom att följa tes 1-3 under förbere-
delsen. Domstolen bör då ta upp frågorna under huvudförhandlingen, eftersom
den materiella processledningen bör vara lika långtgående under huvudförhand-
lingen som under förberedelsen.

Tes 12
Vid förhör med M. O. Polo ställer Magda ABs ombud frågor om marknaden för
bl.a. hattar och underkläder. Ordföranden avbryter och påpekar att förhöret i
enlighet med bevistemat skall röra byxor och tröjor. - Ordföranden bör vara
mycket passiv under förhören och avvisa frågor som ovidkommande endast om
irrelevansen är uppenbar.


