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1. Inledning

Vid det tjugofjärde Nordiska juristmötet i Stockholm 1966 diskuterades ämnet
„Bör de nordiska avtalslagarna revideras"? Ämnesvalet torde den gången ha be-
tingats av att det då gått ungefär 50 år sedan avtalslagen antogs i Sverige (1915),
Danmark (1917) och Norge (1918); Islands avtalslag kom 1936, och Finland antog
1929 en nära överensstämmande Rättshandlingslag. Under tiden fram till 1960-
talet hade tonvikten i avtalsslutandet förskjutits, så att intresset inte var lika foku-
serat kring grosshandlarnas uppgörelser per korrespondens rörande bulkvaror
underkastade snabba prisförändringar. Bruket av standardvillkor hade ökat vä-
sentligt. En inskränkning av avtalsfriheten genom lagstiftning, särskilt i förhållan-
de till konsumenter, hade alltmer börjat diskuteras på grund av domstolarnas
fasthållande vid parternas frihet att gestalta avtalsinnehållet. Dessutom torde va-
let av överläggningsämne ha motiverats av att USA 1962 fått Uniform Commer-
cial Code (UCC) och att en konvention om internationella köpeavtals ingående
slutits i Haag 1964 (Uniform Law of the Formation of Contracts for the Inter-
national Sale of Goods, ULIS).

Under den senaste 25-årsperioden har diskussionen om standardavtalens rätts-
liga hantering, särskilt i konsumentförhållanden, intensifierats. Vi har fått lagar
som ger precisa och tvingande regler om innehållet i avtal med konsumenter samt
ökade generella möjligheter till jämkning av villkor som är oskäliga. Vi har också
fått regler som möjliggör förbud mot framtida användning av oskäliga avtalsvill-
kor. Slutligen har vi särskilda regler om vissa avtalssituationer, nämligen hemför-
säljning, med avtalsrättsliga inslag. För svensk rätts del kan hänvisning göras till
1971 års lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (möjlighet till framtida för-
bud genom KO:s och marknadsdomstolens försorg), 1974 års konsumentköplag,
1976 års generalklausul (36 §) i avtalslagen, 1984 års lag om avtalsvillkor mellan
näringsidkare (likaså en näringsrättslig lag om framtida förbud) och 1985 års kon-
sumenttjänstlag.

Vidare har nyligen sekelskiftets nordiska köplag ersatts med en ny nordisk köp-
lag, vilken 1987 antagits i Finland och 1988 i Norge. Sverige kommer antagligen
att anta lagen våren 1990. Den nya köplagen innehåller regler om marknadsföring
av stort avtalsrättsligt intresse. I den nya köplagens spår följer en ny konsumen-
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köplag, enligt vilken konsumenter ej längre skall vara bundna av anbud under en
acceptfrist.

De nordiska köplagarna baserar sig på 1980 års Wienkonvention, United Na-
tions Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG. Kon-
ventionen innehåller även en inledande avtalsrättslig del. Denna del har inte rati-
ficerats av de nordiska länderna. Den är naturligtvis dock av intresse vid en ut-
värdering av gällande nordiska avtalslagar.

Den ovan i största korthet beskrivna rättsutvecklingen har oundvikligen lett till
att grundsynen på avtalsrätten påverkats. Partsautonomin och avtalsfriheten är
inte längre lika självklara som oinskränkta grundpelare. Avtalsrätten har blivit
mer social, interventionistisk och kollektivistisk. Detta gäller dock främst vid av-
tal mellan näringsidkare och konsumenter och i någon mån mellan ej jämställda
näringsidkare. Vid sidan av partsautonomin framhålls i viss utsträckning skälig-
het, beteende, nytta, parternas ömsesidiga beroende som grunden för avtals-
bundenhet (se i Norden t ex Wilhelmsson, Standardavtal, 1984, s 13 ff med vida-
rehänvisningar; Grönfors, Tolkning av fraktavtal, 1989, talar om en övervakad
och rudimentär avtalsfrihet, passim).

Även årets överläggningsämne ställer frågan huruvida de nordiska avtalslagar-
na behöver reformeras. I Finland synes man preliminärt vilja svara ja, eftersom
en kommitté arbetar på en sådan revision sedan ett par år. Norge har nyligen till-
satt en kommitté. Sverige har ännu ej bestämt sig utan avvaktar diskussionen vid
det nordiska juristmötet. Även Danmark avvaktar tills vidare.

I det följande skall jag närmast under 2) allmänt beröra de skäl som kan anfö-
ras för och emot en reform. Därefter skall jag under 3 - 6) i detalj diskutera flera
centrala frågor som kommer upp vid en revision. Detta kan synas föra mycket
längre än vad temat för överläggningen kräver, men jag tror att diskussionen om
lämpligheten och inriktningen av en reform stimuleras, ifall möjligheterna och
svårigheterna penetreras någorlunda ingående. Avslutningsvis återvänder jag un-
der 7) till frågan om de nordiska avtalslagarna behöver reformeras.

Den avtalsrättsliga litteraturen är omfattande. Nästan alla synpunkter som
framförs i detta referat har redan diskuterats av flera nordiska författare. Med
hänsyn till referatets syfte är jag mycket sparsam med hänvisningar. Med ett par
undantag åberopas bara svenska rättsfall, i någon mån av utrymmesskäl men
främst därför att jag endast beträffande svensk praxis vågar hoppas att nyanserna
är rätt uppfattade.
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2. Allmänt om reformbehovet

Mot en reform av den nuvarande avtalslagen talar främst att lagen, fastän den
ofullständigt speglar dagens avtalsrättsliga problem, inte lagt och inte heller läg-
ger något hinder i vägen för en modernisering av avtalsrätten. Domstolarna har i
praxis hanterat problem som förbigåtts i lagen utan att lagen känts som en tvångs-
tröja. Som exempel kan nämnas frågan i vad mån ett bindande anbud eller en
bindande accept föreligger, trots förbehåll om skriftlig form eller bekräftelse.
Regler om avtalsslut vid passivitet har utvecklats, fastän endast ett par situationer
är behandlade i avtalslagen. Avsaknaden av lagtext anses knappast utgöra något
problem vid avtalstolkning. Nya fullmaktstyper har skapats vid sidan av de i av-
talslagen nämnda. Vad gäller ogiltighet har domstolarna inte känt sig hindrade att
utveckla regler om motivvillfarelse för situationer där sådana regler ansetts lämp-
liga. Exemplen skulle kunna mångfaldigas.

I själva verket är det så att många avtalsrättsliga problem är så subtila att det är
svårt att ange lösningar i lagtext med tillräcklig nyansering. Skulle avtalslagen
skrivas om, finns det en risk att lagen antingen blir mycket allmänt hållen eller så
stel att det skulle bli svårt att tillräckligt beakta omständigheterna i det särskilda
fallet. Dessutom kunde rättsutvecklingen hämmas. Avtalsrätten är ett område
som i hög grad lämpar sig för rättsutveckling genom praxis. En särskild svårighet
vid avtalsrättslig lagstiftning är att avtalsrätten i allt väsentligt måste vara dis-
positiv, vilket gör att avsteg från normallösningar (tolkningsregler) i lagen kan
göras inte bara vid uttryckliga utan även vid underförstådda avtal. Detta minskar
värdet av tolkningsreglerna.

Ändå kan starka skäl åberopas för att en genomgripande översyn av avtalsla-
gen.

Ett skäl är pedagogiskt. Det är en betydande svaghet att avtalslagen i så liten
grad speglar den moderna avtalsrättens problem. Här kan nämnas verkan av av-
talad skriftform och förbehåll om bekräftelse, successiv bundenhet, bundenhet på
grund av passivitet vid sidan av de lagreglerade situationerna, standardavtals in-
korporering inklusive battle of forms, skadeståndsskyldighet för culpa in contra-
hendo, nya typer av fullmakter m m. Visserligen finns ett flertal goda läroböcker,
som nämner dessa problem, men en samlande lagtext skulle ändå förbättra över-
skådligheten.

Ett annat skäl är att många problem är olösta inte bara i lagen utan även i prax-
is. Det må vara att avtalsrätten är särskilt ägnad för rättsbildning genom praxis,
men prejudikaten duggar inte tätt, bl a på grund av skiljeförfarandets utbredning.
Angående frågor som fortfarande är torftigt belysta i praxis kan hänvisning åter-
igen göras exempelvis till avtalad skriftform, successiv bundenhet och battle of
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forms. I doktrinen nämns dessa problem i allmänhet mycket kortfattat, och i vart
fall finns ingen enighet om hur reglerna ser ut.

Ett tredje skäl för en reform är att vissa lösningar i avtalslagen, vilka utsatts för
kritik, skulle kunna ställas under förutsättningslös debatt. Som exempel kan an-
föras reklamationsregeln i 6 § 2 st, vars dubbla subjektiva rekvisit anses vanskliga
att tillämpa, vilket i sin tur gör det svårt för parterna att förutse utgången av en
process. Till följd av de snäva gränserna för reklamationsplikten i 6 § 2 st och kra-
vet på fullständig materiell överensstämmelse mellan anbud och accept i §:ns
första stycke, är det också alltför lätt för en part, som vill slinka ur ett träffat av-
tal, att under påpekande av en mindre dissens få framgång med ett obundenhets-
yrkande. En annan diskutabel regel i avtalslagen är att svek och andra obehöriga
beteenden vid avtalsslutet leder till avtalets ogiltighet, fastän en sådan rättsföljd
kanske avskräcker den förfördelade parten, t ex om han lånat mot ockerränta;
här kan dock 36 § komma honom till undsättning. Man kan också fråga sig, om
avtalslagens syn på culpa vid avtals ingående står i överensstämmelse med mo-
dern lagstiftning, t ex med marknadsföringsansvaiet i 18 § 2 st nya köplagen. Vi-
dare skulle det kunna diskuteras, om en särskild konsumentavtalsrätt borde lag-
fästas och en särskild standardavtalsrätt.

Ett fjärde skäl för en översyn av avtalslagen är att det kunde prövas, om av-
vikelser i förhållande till viss utländsk rätt och CISG.s avtalsregler bör behållas.
Som exempel kan nämnas frågan, om anbud bör vara bindande under en accept-
frist utan att detta särskilt har angivits (löftesprincipen).

Farhågan att en ny avtalslag, innehållande bl a fler tolkningsregler, riskerar att
leda till att omständigheterna i det särskilda fallet inte längre kan tillräckligt be-
aktas av domstolarna, tror jag är viktig. Men om nya tolkningsregler lagfästs, blir
dessa snart kända för affärslivet, och avtalsparter kommer att veta i vilken ut-
sträckning tydliga förbehåll är påkallade. Den som försummar att göra sådana
tydliga förbehåll förtjänar inte som i dag, när den dispositiva rätten är oklar, att
omständigheterna i målet vägs på guldvåg (se t ex NJA 1970 s 478). Ändå fram-
står det tills vidare som en oviss fråga, huruvida meningsfulla tolkningsregler kan
skrivas in i avtalslagen.

Det är klart att en ny avtalslag skulle lägga en viss hämsko på rättsutvecklingen
genom praxis. Domstolarna kan inte ha samma frihet att söka nya lösningar, om
en färsk lag ligger i botten. Men genom den nya lagen kan rättsutvecklingen ta ett
lika stort steg som annars skulle ha krävt många års prejudikatbildning.

Preliminärt är jag positiv till en reformerad och utbyggd avtalslag. Vissa för-
bättringar borde under alla förhållanden kunna åstadkommas. Jag övergår nu till
att konkret diskutera vad som bör göras.
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3. Avtals ingående

3.1 Avtalsfrihet och lojalitet m m
Liksom för närvarande bör en ny avtalslag bygga på avtalsfrihet. Vad gäller

regler om avtals ingående betyder detta i negativt avseende, att en part i princip
inte skall vara skyldig att ingå avtal och att hans klart uttalade reservationer an-
gående förutsättningarna för hans bundenhet i princip skall respekteras. Det av-
talsmönster som lagen ställer upp bör alltså vara dispositivt.

I vissa fall kan partsautonomin emellertid inte upprätthållas, därför att en part
eller båda parter avgivit oförenliga viljeförklaringar. De kan t ex ha enat sig om
att ett avtal är ingånget, men båda har gjort reservationen att villkoren bestäms
av hans egna allmänna leveransbestämmelser (battle of forms). Då måste rätt-
sordningen åsidosätta antingen den gemensamma viljan till avtal eller åtminstone
någon av parternas reservation angående avtalets innehåll (se nedan 3.4). Den
allmänna uppfattningen torde vara, att viljan till avtal tar överhanden (jfr UCC 2-
204 och 2- 207 st 3).

Att en part bör vara bunden av sin viljeförklaring, fastän den av misstag fått ett
felaktigt innehåll, om mottagaren är i god tro om misstaget, är i Norden en själv-
klarhet, om man bortser från benefika rättshandlingar (32 § 1 st e contrario). An-
tagligen bör denna bl a i tolkningssammanhang centrala tillitsprincip ges en posi-
tiv formulering och i samband därmed placeras redan i lagens första kapitel, vil-
ket för övrigt skett i CISG artikel 8 st 2.

Avtalslagens första kapitel bör liksom nu också innehålla tvingande moment av
förhandlingsetisk karaktär. Här finns ett starkt samband med lagens ogiltighets-
regler vid svek och vid handlande mot tro och heder. Ett illojalt handlande skall
inte bara leda till att den förfördelade parten kan påstå ogiltighet; han bör även
kunna välja att hävda avtal på sina egna villkor. Särskilt när avtalet börjat fullgö-
ras, står ingen annan rimlig sanktion till buds (jfr NJA 1986 s 596 nedan under
4.3). En tvingande regel om upplysningsplikt i samband med avtalsförhandlingar
kunde ses som ett interventionistiskt drag som hämmar avtalsfriheten. I själva
verket torde en sådan regel förbättra marknadens funktion.

Det är i detta sammanhang som den ofta kritiserade regeln i 6 § 2 st avtalslagen
kommer in. Enligt denna är anbudsgivaren, sedan han mottagit en oren accept,
skyldig att reklamera om han måste inse att acceptanten utgår från att accepten
överensstämmer med anbudet och att avtal således kommit till stånd på acceptens
villkor. Kritiken mot regeln går främst ut på att det är alltför svårt för parter och
domstolar att bedöma vad en part utgick från och vad den andra måst inse; fiktio-
ner ligger nära till hands (se t ex Hellner i JFT 1979 s 281 ff och Grönfors, Av-
talslagen, 2 uppl s 32).
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Reklamationsskyldigheten i 6 § 2 st är långtgående genom att det inte krävs att
acceptantens misstag är ursäktligt. Anbudsgivaren har dock sällan måst inse miss-
taget, när det begåtts utan allt fog. Men i vissa fall får en part vid avtalsför-
handlingar klart för sig att motsidan genom ett grovt misstag tror att avtal kommit
till stånd och börjar inrätta sig efter denna uppfattning. Åtminstone den svenska
Högsta domstolen har tvekat att kräva reklamation även i sådana fall. I något
rättsfall har det i domskälen, till stöd för en reklamationsplikt, tillagts att miss-
tagskontrahenten haft visst fog för sin uppfattning (NJA 1961 s 658). I ett annat
rättsfall har HD uttryckligt tagit avstånd från att en generell klargörandeplikt
skulle föreligga så snart de dubbla subjektiva rekvisiten i 6 § 2 st avtalslagen är
uppfyllda (NJA 1977 s 25). Å andra sidan har HD antagit att en klargörandeplikt
kan föreligga, inte bara när en part utgår från att avtal kommit till stånd med visst
innehåll till följd av dittills växlade meddelanden, utan även när en part med fog
utgick från att avtal efter en tid skulle komma till stånd om motparten inte pro-
testerade, en situation som inte täcks av 6 § 2 st avtalslagen men ligger nära 9 §,
se NJA 1962 s 276 („Skarinprincipen") och 1977 s 92 på s 110 ö.

En klargörandeplikt är främst påkallad när en part av misstag tror att ett avtal
kommit till stånd och därmed inrättar sig efter avtalet (klargörandereglerna i 4 §
och 6 § avtalslagen siktar också mot denna situation). Om en part misstagit sig
angående ett ostridigt träffat avtals innebörd, är skälen inte alltid lika starka för
reklamation, men även ett sådant misstag kan påverka partens framtida hand-
lande. I praxis har avtalslagens regler om klargörandeplikt därför ofta tillämpats
analogiskt vid avtalstolkning.

Jag instämmer i att en viss reservation bör göras mot en generell klargöran-
deplikt. Den som utan allt fog missuppfattar innebörden exempelvis av ett oför-
bindande letter of intent bör nog få skylla sig själv, även om hans misstag är up-
penbart för andra parten. Likaså bör en klargörandeplikt tillämpas med stor för-
siktighet när tolkningstvisten gäller innebörden av ett allmänt tillämpat
standardavtal, t ex NL 85 (jfr dock NJA 1987 s 835), eller när ena parten måste
inse att den andra misstagit sig angående innehållet i en utfyllande rättsregel (an-
norlunda NJA 1969 s 609, som håller en dörr öppen för klargörandeplikt även i
sådana fall). Men jag är övertygad om att en klargörandeplikt särskilt angående
förutsättningarna för avtalsbundenhet överhuvudtaget (se NJA 1977 s 92 och 1982
s 244) samt rörande innebörden av diskuterade avtalsvillkor vid individuellt för-
fattade avtal (jfr kollektivavtal) alltfort bör inta en central plats i avtalsrätten. En
klargörandeplikt är, som nämnts, till stor del helt enkelt en nödvändig konse-
kvens av ogiltighetsreglerna angående svek och ohederligt utnyttjande av mot-
partens villfarelse, i de fall avtalets fullgörelse påbörjats när tvisten uppstår, men
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den bör kunna tillämpas även i andra fall. En tvingande regel om bundenhet av
det slag som finns i 6 § 2 st avtalslagen, modifierad med ett rekvisit som kräver att
misstagskontrahenten haft visst fog för sin uppfattning eller att den andra partens
tystnad strider mot god förhandlingssed el dyl, bör alltså intas i 1 kap avtalslagen.
Det sistnämnda alternativet betonar bäst sammanhanget med ogiltighetsreglerna
och torde därför vara att föredra (en hänvisning till gott „affärsskick" passar inte
så bra, om även privatpersoner skall ha en upplysningsplikt vid avtal med varan-
dra). Tillämpningssvårigheterna kan reduceras, om man därutöver har andra re-
klamationsregler som slår till „på ett tidigare stadium" och som är mer objektivt
formulerade (se nedan 3.4; så även CISG artikel 8 st 1 och artikel 19 st 2).

Även i positiv bemärkelse bör avtalsfriheten respekteras. Har parterna enat
sig om ett avtal med visst innehåll, skall detta i princip respekteras även i fram-
tiden. Att undantag ibland kan göras skall nedan framhållas i samband med dis-
kussionen av avtalslagens ogiltighetsregler.

Det hittills anförda har främst tagit sikte på avtal mellan näringsidkare. Vid av-
tal mellan näringsidkare och konsumenter är avtalsfriheten väsentligt inskränkt
genom tvingande lagstiftning rörande köp och tjänster. Detta får i sin tur till följd
att försäkringsmässigt tänkande via 36 § avtalslagen slår igenom även i många an-
dra situationer. Man kan fråga sig om tiden är inne att generellt avskilja konsu-
mentförhållanden även i avtalslagen. Det tror jag emellertid inte är erforderligt,
och det skulle vara tekniskt otympligt. Vissa särregler kommer emellertid att dis-
kuteras i det följande, bl a vad gäller löftesprincipen.

3.2 Löftesprincipen m m
Enligt avtalslagen är anbud, som inte återkallats innan mottagaren tagit del av

det, bindande under en acceptfrist. På motsvarande sätt är en för sent fram-
kommen accept bindande under rimlig tid såsom ett nytt anbud. Härigenom av-
viker nordisk (och tysk) rätt från angloamerikansk rätt, enligt vilken anbud han
återkallas innan det accepterats. I CISG har den angloamerikanska regeln blivit
huvudregeln, artikel 16 st 1, men motsatsen anges i st 2 gälla a) om anbudet, ge-
nom att ange en bestämd tid för accept eller annorledes, indikerar att det är oå-
terkalleligt eller b) om det var rimligt för acceptanten att anta att anbudet var oå-
terkalleligt och acceptanten handlade i förlitan på detta.

Regeln i CISG är uppenbarligen en kompromiss mellan två skilda utgångs-
punkter, och det är ovisst hur regeln kommer att uppfattas av rättstillämparna.
Risk föreligger naturligtvis att angloamerikanska domstolar betraktar frister för
accept endast som en angivelse av när anbudet förfaller, utan att därav följer att
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anbudsgivaren är förhindrad att dessförinnan återkalla anbudet, medan dom-
stolar i länder, som hyllar löftesprincipen, tolkar snart sagt varje bestämd accept-
frist som en utfästelse om bundenhet under acceptfristen. Vad artikel 16 st 2 b)
kommer att innebära är än svårare att förutse.

Ändamålet med löftesprincipen i de nordiska avtalslagarna har angivits vara,
att acceptanten skall kunna förlita sig på att anbudet står sig under en rimlig frist,
så att acceptanten på allvar överväger anbudet till omsättningens fromma. En re-
gel om skadeståndsskyldighet för negativa kontraktsintresset vid återkallelse, se-
dan mottagaren lagt ner kostnader på att överväga anbudet, skulle enligt lagens
upphovsmän i själva verket innebära ett visst erkännande av löftesprincipen men
inte vara en tillräcklig kompensation (jfr NJA II 1901 nr 1 s 24 f). Det brukar ock-
så framhållas att mottagaren, när kontraktsprincipen gäller, kan frestas att i hast
och oöverlagt acceptera ett anbud.

Den angloamerikanska kritiken av löftesprincipen går ut på att den haltande
bundenheten ger ena parten möjlighet att spekulera på den andres bekostnad. Är
ett löfte bindande endast för anbudsgivaren, har acceptanten möjlighet att ut-
nyttja en prisutveckling som är förmånlig för honom samtidigt som han inte be-
höver acceptera vid motsatt prisutveckling. Motsvarande gäller till anbudsgiva-
rens förmån, om en för sent framkommen accept blir ett för acceptanten bindan-
de anbud.

Vid valet mellan de två principerna bör avgörande vikt läggas vid dels att
löftesprincipen synes ha överensstämt med uppfattningen i handelslivet i Norden
allt sedan avtalslagens tillkomst (med reservation för Norge, se NJA II 1915 s
179), dels att anbudsgivaren genom ett ensidigt förbehåll kan antingen skaffa sig
rätten att när som helst återkalla anbudet eller uppställa en mycket kort accept-
frist, liksom han kan förbehålla sig rätten att slutligt pröva en inkommen accept.
Det må vara att artikel 16 i CISG kanske inte behövt vara ett oöverstigligt hinder
mot ratifikation av konventionens avtalsdel. Tillräcklig anledning att övergå till
kontraktsprincipen i inhemsk nordisk rätt finns inte.

Annorlunda ligger det till med försenade accepter. Här är det fråga om en för
acceptanten oväntad händelse, som han inte hade anledning att överväga. I olika
nordiska kommentarer till avtalslagen anges att möjligheten för anbudsgivaren att
acceptera en försenad accept förutsätter stabila förhållanden (t ex Jörgensen,
Kontraktsret, 1971, s 80 f och Grönfors, Avtalslagen, 2 uppl s 50). I amerikansk
rätt gäller mailbox-regeln, innebärande att båda parter blir bundna när accepten
postas (jfr ECE 188 2.1). På denna punkt bör avtalslagen kanske ändras. Accep-
tanten har velat binda sig endast under den tid som normalt går åt för acceptens
befordran till anbudsgivaren. Å andra sidan har anbudsgivaren inte velat påta sig
någon bundenhet, sedan den uppställda eller den legala acceptfristen gått ut. Re-
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geln bör därför måhända vara, att acceptanten inte är bunden under längre tid än
som normalt går åt för befordran av accepten med det av acceptanten valda be-
fordringsmedlet. Förseningen måste dock vara synbar för anbudsgivaren (t ex ge-
nom dagteckning av brev eller poststämpelns datum) för att kunna åberopas mot
denne. Jämför nedan 5.3 angående risken för befordringsfel.

Vid avtal, som sluts muntligt mellan närvarande personer eller per telefon, bor-
de parterna ha rätt att återkalla anbud och accept tills samtalet avslutats. Vad som
sägs torde i allmänhet ej vara lika noga övervägt som vid brevväxling, och det fö-
refaller därför ej rimligt att en part skulle kunna åberopa vad den andre sagt utan
reservationer i ett ännu ej avslutat samtal. Enligt avtalslagen kan man möjligen nå
detta resultat genom tillämpning av undantagsregeln i 39 §, ehuru denna strängt
taget kräver att ett misstag begåtts (NJA II 1915 s 179).

I ett förslag till ny svensk konsumentköplag, som just avlämnats från regering-
en till lagrådet, föreslås att en konsument alltid skall kunna återkalla sitt anbud in-
nan det accepterats av näringsidkaren. Syftet med förslaget är dels att genom
tvingande lagstiftning hindra att konsumenten blir långvarigt och ensidigt bunden
av en beställning, dels att komplettera ett samtidigt givet förslag om avbeställ-
ningsrätt mot ersättning, där denna beräknas till de kostnader som näringsid-
karen hunnit lägga ner på avtalets fullgörande och till den del av vinsten som be-
löper på de nedlagda kostnaderna. Eftersom skadeståndet vid en snar återkallelse
i regel skulle bli obetydligt, har det ansetts lika bra att ge konsumenten fri åter-
kallelserätt.

Enligt min mening är förslaget principiellt betänkligt. Konsumenter kan lätt
komma att dra felaktiga slutsatser om bundenhet av anbud i andra sammanhang.
Därför borde det övervägas, om löftesprincipen generellt skall avskaffas beträf-
fande anbud från konsumenter. Behålls löftesprincipen i avtalslagen även för
konsumenter, synes det vara lämpligare om det i konsumentköplagen infördes en
regel som begränsade konsumentens bundenhet till 1-3 dagar, så att näringsid-
karen fick viss tid för att göra en insolvensprövning och för att kontrollera sina le-
veransmöjligheter samt för att undersöka en eventuell bytesvara. Kunden skulle
då också slippa hållas kvar i butiken under den tid det tar för näringsidkaren att
utföra dessa kontroller.

3.3 Anbuds- och acceptmodellen
Avtalslagen bygger på att avtal kommer till stånd genom ett successivt ut-

växlande av anbud, tills en part slutligen accepterar motpartens senaste anbud
utan förbehåll. Vart och ett av dessa anbud tankes vara sådant att det är ägnat att
leda till ett avtal genom en förbehållslös accept (anbud i teknisk mening).
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Emellertid är verkligheten mer nyanserad än så. Ett problem är att termerna
anbud och accept i det praktiska rättslivet ofta används i en betydelse som inte
överensstämmer med avtalslagens. Så är fallet när en part gjort förbehåll om att
få sista ordet, genom att avtal sägs förutsätta att han bekräftar motpartens accept
eller genom att bundenheten villkorats av att skriftligt kontrakt skall upprättas
och undertecknas. Så långt är problemet emellertid bara terminologiskt.

Värre är, att det ofta är svårt att fastställa, när en part avgivit ett anbud i teknisk
mening, nämligen en viljeförklaring som har den egenskapen att den i förening
med förbehållslös accept leder till ett avtal. Det gäller här att bedöma vilken be-
tydelse som skall tillmätas olika reservationer, såsom förbehåll om egen bekräf-
telse eller om skriftligt kontrakt. Innebär dessa reservationer att „anbudet" inte
är ett anbud och att bundenhet för „anbudsgivaren" inträder först genom en ef-
terföljande viljeförklaring, eller skall reservationerna endast anses avgivna i syfte
att säkra bevisning om ett ingånget avtal? På motsvarande sätt kan man fråga sig
vad det betyder, att den som avger en „accept" anger att han själv skall avge en
bekräftelse eller begär att motparten skall avge en bekräftelse eller att kontrakt
skall upprättas.

Vid muntliga förhandlingar om ett avtal, t ex en företagsöverlåtelse, är det
ibland svårt att avgöra när parternas förhandlingsbud överhuvudtaget har bindan-
de karaktär. Kan en part exempelvis utan rättslig påföljd återta ett bud i en del-
fråga, så länge enighet inte nåtts om avtalet i dess helhet? Eller uppkommer nå-
got slags successiv bundenhet under förhandlingens gång, där, sedan parterna
uppnått enighet om huvudvillkoren, domstol kan fylla ut de villkor som återstår?
Eller blir den part som vill backa i vart fall skadeståndsskyldig mot den andra par-
ten?

Ifrågavarande problem tillhör avtalsrättens mest subtila. Vid den nuvarande
avtalslagens tillkomst gjordes vissa försök att reglera i vad mån förbehåll om be-
kräftelse eller om kontraktskrivning förtog „anbudet" eller „accepten" dess bin-
dande karaktär, men försöken uppgavs sedan oenighet visat sig föreligga an-
gående reservationernas innebörd i det praktiska rättslivet (se NJA II 1915 s 174
ff). Även om man stiftar lag härom, måste det finnas ett utrymme för avvikande
lösningar med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet (se NJA 1970 s
478). Icke desto mindre tror jag att det är angeläget att en ny avtalslag innehåller
tolkningsregler för dessa situationer. Vissa riktlinjer kan redan skönjas i praxis,
och dessa bör lagfästas och utvecklas. Till följd härav får den part som vill hävda
en annan uppfattning om sin egen bundenhet göra tydliga förbehåll. Det är myck-
et möjligt att en lagstiftning i detta ämne skulle bidra till att precisera affärsmän-
nens uppfattning om vilken innebörd som skall tilläggas olika avtalsmönster, var-
för eventuella meningsskiljaktigheter i dag endast är ett övergående problem.
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Anbuds- och acceptmodellen har visat sig vara utomordentligt anpassningsbar,
och den har lagts till grund för UCC, ULIS och CISG. Modellen bör därför be-
hållas även i en ny nordisk avtalslag.

Ett första problem är att skilja anbud i teknisk mening från s k utbud eller upp-
fordran till anbud. Denna gräns är inte alltid lätt att dra, särskilt inte numera när
en bred krets kan få samma erbjudande med individuell adress till varje mot-
tagare. Vidare gäller det att bestämma en nivå när ett erbjudande är tillräckligt
fullständigt och definitivt för att kunna accepteras med verkan att avtal upp-
kommer.

I CISG artikel 14 st 1 försöker man lösa båda dessa problem: „A proposal for
concluding a contract addressed to one or more specific persons constitutes an of-
fer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be
bound in case of acceptance. A proposal is sufficiently definite if it indicates the
goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for determining the
quantity and the price."

Kravet att priset skall vara absolut eller relativt bestämt kan synas strida mot
den utfyllande regeln i köplagen om hur priset bestäms när inget avtalats. Emel-
lertid utgör artikel 14 bara en tolkningsregel. Det innebär att parterna kan enas
om att avtal skall vara slutet utan att priset blivit bestämt, t ex därför att köparen
tyst går med på att betala vad säljaren kommer att begära. För att en uppgörelse
skall vara bindande måste den dock under alla förhållanden ha en viss bestämd-
het (se NJA 1978 s 147 och UCC 2-204).

Genom kravet i artikel 14 på att varan och kvantiteten skall vara bestämd,
kommer kataloger och prislistor ej att bli anbud i teknisk mening. Detta är gott
och väl, även om det kanske vore en mer „nordisk" lagstiftningsteknik att omtala
detta direkt. Så kunde ske fristående eller indirekt i samband med en regel om
huruvida utgivaren är reklamationsskyldig, ifall han ej vill bli bunden av inkomna
beställningar (jfr 9 § och nedan 3.6).

Omnämnandet av varan (naturaprestationen), kvantiteten och priset som till-
räckliga villkor för ett bindande erbjudande jämte indikation på förpliktelseavsikt
förefaller mindre lyckat, om regeln skall appliceras på en någorlunda komplex av-
talsförhandling, t ex en företagsöverlåtelse. Det kan tänkas att parternas verkstäl-
lande direktörer enats om att det är ett företag som skall säljas och om priset jäm-
te ytterligare några viktiga villkor, varefter förhandlingarna fortsätter på lägre ni-
vå för att reglera en mängd detaljer. Är avtal ingånget (successiv bundenhet)?
Enligt CISG beror det på om den part, som vid uppkommen tvist ej vill vara bun-
den, indikerat vilja att binda sig. Men därmed blir tolkningsregeln innehållslös,
eftersom partens avsikt, inom ramen för tillitsprincipen, ytterst ändå är avgöran-
de enligt regeln om att lagens avtalsmekanism är dispositiv.

17 Nordisk juristmøde
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Givet är att ett bindande avtal ingåtts om „avtalet sluts och sätts i kraft under
förbehållet minor details to be finally agreed upon"; i den mån parterna inte kom-
mer överens om detaljerna, får dessa utfyllas av domstol (se Grönfors, Avtalsla-
gen, 2 uppl s 38). En svårare fråga är emellertid, om bindande avtal ingåtts när
parternas verkställande direktörer eller styrelseordförande kommit överens om
huvudvillkoren och möjligen nedtecknat överenskommelsen i ett dokument (som
ej kallas bara letter of intent) samt överlämnat de fortsatta förhandlingarna till fö-
retagens specialister, men fullgörelsen i förhållande till motparten ännu inte på-
börjats (avtalet har alltså inte „satts i kraft").

Om de detaljer som de fortsatta förhandlingarna skall avse har angivits i den
huvudsakliga uppgörelsen, bör en part rimligen kunna tvinga den andra till slut-
ligt avtal genom att gå med på den andras krav beträffande detaljerna; har parter-
na angivit sina utgångspunkter rörande detaljerna i den huvudsakliga uppgörel-
sen, borde detta „yrkande" inte senare kunna höjas. Men bör en part, sedan en
huvudsaklig uppgörelse träffats och motparten inte vill medverka till vad den
första parten anser vara en rimlig kompromiss, alltid kunna få domstols hjälp att
lösa de återstående frågorna, fastän den andra parten påstår att han ännu inte bli-
vit avtalsbunden? Vad gäller, om andra parten på detta stadium reser frågor som
inte gärna kan betecknas som detaljer? Är det otillåtet, eller visar det bara att
den huvudsakliga uppgörelsen inte var fullständig? (Jfr Hellner Kommersiell av-
talsrätt, 3 uppl s 35 f.)

Från både marknads- och transaktionsekonomisk synpunkt torde det vara bäst,
om avtalet fylls ut av parterna i stället för av domstolar eller skiljenämnder. Om
avtalet inte har börjat fullgöras, borde tolkningsregeln därför måhända vara, att
en uppgörelse om huvudvillkoren inte har längre gående verkan än att parterna
förhindras att rygga ett slutligt avtal på grund av dels frågor som måste anses lösta
genom den huvudsakliga uppgörelsen, dels höjning av partens anspråk avseende
återstående detaljer jämfört med vad som angivits för motparten vid den huvud-
sakliga uppgörelsen, dels slutligen framförande av osedvanliga villkor som andra
parten inte hade någon anledning att räkna med vid huvuduppgörelsen. Det skul-
le alltså föreligga en villkorad avtalsbundenhet, om parterna tydligt manifesterat
en deluppgörelse om huvudvillkoren. Finns ingen sådan manifesterad förhand-
lingsstation, borde parterna vara helt obundna. I viss utsträckning kan dock ska-
deståndsskyldighet för culpa in contrahendo föreligga (se nedan 6.3). - Vore en
sådan regel godtagbar, och skulle det göra någon nytta om den infördes i av-
talslagen? Att en part, som återtar förhandlingseftergifter eller negligerar ett let-
ter of intent, i större utsträckning kan drabbas av framtida affärsmässiga svårig-
heter är en sak för sig.

Ett förbehållslöst antagande av ett anbud är en accept, varigenom avtal åstad-
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kommes. Accept kan avges i form av ett beteende (realhandling). Hit hör fram-
förallt fullgörande av acceptantens prestation enligt det avtal som anbudet avser
(leverans av varor eller betalning av köpeskillingen) eller tillägnande av en icke
beställd prestation, t ex översända varor, eller ombordstigning på spårvagn eller
parkering på avgiftsbelagd parkeringsplats. En ny avtalslag kan lämpligen ha en
regel härom, antingen fristående (jfr artikel 18 i CISG) eller tillsammans med en
regel om hur avtalsinnehållet fastställs. Vanligen blir anbudsgivarens villkor gäl-
lande, i vissa fall till och med utan att hänvisning skett till dem (se nedan 6.1).

Om en part i sitt „anbud" eller i sin „accept" tydligt tillägger att han själv skall
bekräfta rättshandlingen eller ett avtal, bör detta medföra att rättshandlingen
dessförinnan inte är bindande för honom. Varför skulle han göra ett sådant förbe-
håll angående egen bekräftelse, om det inte vore för att han ville betänka sig yt-
terligare, exempelvis för att kunna utröna om han kan anskaffa varan från sin un-
derleverantör eller för att kunna komplettera avtalsvillkoren? Jämför NJA 1970 s
478, där förbehållet av HD:s majoritet med hänsyn till omständigheterna dock
ansågs ha bort göras än tydligare. Andra liknande förbehåll, t ex „närmare ge-
nom brev", bör också medföra att viljeförklaringen inte är bindande.

En följd av en sådan tolkningsregel blir, att det av lagen skulle framgå att „an-
budsgivaren" inte är bunden vid antagande svar, ifall „anbudsgivaren" förbehållit
sig att använda den vanliga trestegsmodellen offert, order och orderbekräftelse.
Gör den som avlåter ordern i ett sådant fall inte något förbehåll, får hans vilje-
förklaring uppfattas så att denna genom „orderbekräftelsen" kan omedelbart leda
till avtal, dvs „ordern" är ett anbud i teknisk mening medan „offerten" endast är
en uppfordran till anbud.

Om en „acceptant" begär att motparten skall bekräfta att „accepten" kommit
fram i rätt tid eller eljest att avtal ingåtts, bör detta inte hindra att „accepten" bin-
der avsändaren. „Acceptanten" har alltså ingen fri ångerrätt till dess att mot-
parten bekräftar. Men är det bara fråga om en bundenhet under en bekräftelse-
frist, så att „acceptanten" blir obunden om bekräftelsen uteblir? „Acceptanten"
har naturligtvis ett rimligt intresse av att få skriftlig bevisning om att hans „ac-
cept" kommit fram i tid och lett till avtal eller att motparten vidkännes ett munt-
ligt avtal. Svensk praxis innebär emellertid, att en begäran om bekräftelse från
motparten ej omvandlar „accepten" till ett „anbud" som måste accepteras inom
viss tid, NJA 1920 s 317 och 1921 s 357. Acceptanten måste alltså göra ett mycket
tydligt förbehåll för att uppnå denna effekt. Eftersom bedömningen är långtifrån
självklar, vore en tolkningsregel i en ny avtalslag på sin plats. Tillräckliga skäl för
att ändra på den bedömning som gjorts i praxis torde inte finnas.

Ett vid entreprenader och anläggningsleveranser vanligt avtalsmönster är att
beställaren sänder ut ett förfrågningsunderlag, varefter anbud inkommer från oli-
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ka entreprenörer/leverantörer. Någon av dessa kallas till en slutförhandling, där
ett antal frågor tas upp och regleras. Sammanträdet kan avslutas med att kontrakt
skrivs, men lika vanligt torde vara att parterna kommer överens om att ena par-
ten, beställaren skall „bekräfta" uppgörelsen eller „beställa" naturaprestationen.
Vilken rättslig betydelse har „bekräftelsen/beställningen"? Jag tror att parter i
denna situation genomsnittligt känner sig avtalsbundna genom den muntliga upp-
görelsen vid slutförhandlingen, trots förbehållet om bekräftelse eller beställning
och oavsett om uppgörelsen omfattar alla detaljer som parterna tänker reglera.
Visserligen är det svårare för en part, som vill förbehålla sig att inte vara bunden,
att säkra bevisning härom, än för en part som i den angivna situationen vill att av-
tal skall anses slutet. Men hårddrar man den invändningen, leder den till att av-
talsbundenhet aldrig skulle föreligga förrän kontrakt undertecknats. Jag förordar
därför en tolkningsregel om avtalsbundenhet i denna situation. Vad gäller det
slutliga fastställandet av avtalsvillkoren hänvisas till avsnittet om efterföljande be-
kräftelser (3.5).

Förbehåll om att avtalet skall upprättas i skriftlig form och undertecknas av
båda parter, dvs förbehåll om kontrakt, ansågs vid avtalslagens tillkomst in dubio
inte hindra att en muntlig överenskommelse eller en skriftlig accept var bindande
(NJA II 1915 s 175). Åtminstone nyare svensk rättspraxis ger snarast motsatt in-
tryck. Se NJA 1962 s 276, 1970 s 478 och NJA 1977 s 92 (där bundenheten be-
rodde på efterföljande passivitet, jfr 6 § 2 st avtalslagen). I samband med ut-
arbetandet av ett kontrakt framträder ofta nya problem, och det är ekonomiskt
effektivare om parterna får fortsätta att förhandla utifrån affärsmässiga utgångs-
punkter än att domstolarna i sådana fall fyller ut avtalet med hjälp av rättsregler
och kompromisser. Ett förbehåll om skriftlig form, som görs vid avgivandet av
vad som annars vore en bindande förklaring, bör därför leda till att förklaringen
inte är bindande, såvida det inte klart framgår att kontraktet endast skall tjäna
som bevismedel. En ny avtalslag borde (liksom BGB § 154 st 2) ha en tolknings-
regel av denna innebörd.

Tveksammare är, om samma tolkningsregel skall gälla rörande avtal om skrift-
form, när avtalet härom ingåtts vid inledandet av förhandlingar. Antag att en
muntlig uppgörelse sedan träffas utan att överenskommelsen om skriftform upp-
repas eller över huvud taget tas upp. Bör en part då kunna ångra sig innan avtalet
börjat fullgöras? Skulle denna situation inträffa, framgår det nog av omständig-
heterna att tolkningsregeln ej bör gälla. Parterna kan alltså själva avvika formlöst
från ett skriftkrav som de ålagt sig.

En anslutande och i praktiken viktig fråga är, i vad mån parterna beträffande
framtida ändringar och tillägg är bundna av ett formkrav som de själva ställt upp i
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avtalet („Ändringar eller tillägg till detta avtal gäller bara om de avtalats skrift-
ligen", se t ex Krüger, Norsk kontraktsrätt s 474 f). Sådana avtal är bindande en-
ligt UCC 2-209 st 2 och CISG artikel 29 st 2 p 1. Det kan dock hävdas, att be-
höriga företrädare för parterna alltid kan falla tillbaka på avtalslagens regel om
att formlösa avtal är bindande eller att de i vart fall alltid kan muntligen ändra på
själva avtalet om skriftform för ändringar och tillägg samt att en sådan ändring
görs konkludent när exempelvis ett tilläggsarbete beställs muntligt (jfr UCC 2-209
st 4). I förhållande till konsumenter skulle en avtalad skriftform för ändringar of-
ta tänkas vara oskälig att tillämpa (jfr UCC 2-209 st 2, som kräver att konsumen-
ten undertecknat en särskild handling). Även mellan näringsidkare kan regeln
vara oskälig, när den part som ej vill vara bunden av ändringen eller tillägget t ex
tillgodogjort sig en prestation som andra parten utfört i förlitan på den muntliga
beställningen av en i och för sig behörig företrädare (jfr CISG nämnd artikel p 2,
vilken skyddar part som handlat i förlitan på en muntlig ändring). I och med att
klausulen endast stipulerar skriftlig form (men ej för upp beslutet på viss nivå),
kan regeln i vart fall synas oskälig, om ett muntligt ändringsavtal vitsordas eller
utan varje tvekan styrks. Poängen med klausulen är emellertid att undvika tvis-
ter, där ena parten hoppas kunna utan tvekan styrka en uppgörelse. Härtill kom-
mer att avtalsmönstret är dispositivt och förbehållet begränsat till ett visst rätts-
förhållande. - Jag lutar emellertid åt att förbehåll om skriftform gäller endast om
de gjorts i samband med den rättshandling som eljest vore bindande. En tolk-
ningsregel i lagen om avtalad skriftform skulle kunna utformas så att denna regel
kom till uttryck. - För tydlighets skull bör tillfogas att avtalade formkrav för
framtida ensidiga rättshandlingar, t ex reklamationer eller uppsägningar, i regel
är giltiga. Mottagarens efterföljande beteende kan dock ibland läka formbristen.

En annan anslutande fråga är, om en avtalad skriftform i sig bör innebära att
vad som förekommit under förhandlingarna före undertecknandet inte skall ha
betydelse annat än som tolkande och supplerande omständigheter (Parol Eviden-
ce Rule, UCC 2-202). Parterna bör kunna explicit avtala om att detta skall gälla;
18 § 1 st nya köplagen är ju dispositiv. Jag är dock skeptisk till att en sådan av-
skärmande regel skulle följa redan av ett avtal om skriftform. Tveksamheten
grundar sig på de rättstekniska svårigheter som uppkommer genom en Parol Evi-
dence Rule. För svensk rätts del kan erinras om att formkravet vid fastighetsköp i
nya jordabalken (1970) avskaffats vad gäller köpevillkor i allmänhet just på grund
av att muntliga utfästelser t ex via ogiltighets- och tolkningsregler kan och bör få
positiv relevans vid fastställande av avtalsinnehållet. Det skulle också stå i bäst
samklang med 18 § 1 st i den nya nordiska köplagen angående marknadsföringsan-
svar, att vad som sagts under förhandlingarna blir bindande, även om parterna



262 Torgny Hastad

överenskommit att skriftligt avtal skulle ingås och sådant avtal sedan ingåtts. Den
avtalade skriftformen skulle alltså in dubio ha betydelse bara för frågan, om av-
talsbundenhet över huvud taget uppkommit.

3.4 Konsenskravet, battle of forms
Enligt 6 § 1 st i avtalslagen måste accepten i sak helt överensstämma med an-

budet för att avtal skall slutas genom accepten.
Konsenskravet modifieras av 1 §, enligt vilken bindande avtal kan slutas om

parterna är ense därom, även om alla villkor ännu ej reglerats {subject details).
Skulle parterna inte lyckas lösa de återstående problemen, kan endera parten be-
gära att domstol eller skiljenämnd fastställer avtalsinnehållet med hjälp av ut-
fyllande rätt eller en kompromiss (jfr UCC 2-204 och 207 st 3).

Vidare modifieras konsenskravet av 6 § 2 st, enligt vilket avtal blir slutet på de
villkor som framgår av accepten, om acceptanten tror att denna överensstämmer
med anbudet och anbudsgivaren måste inse detta men underlåter att reklamera.

Slutligen modifieras konsenskravet i 6 § 1 st avtalslagen av den processrättsliga
regeln i dispositiva mål, att domstolen inte kan gå utöver parternas yrkanden. Om
båda parter begär att domstolen skall fastställa ett avtalsinnehåll, måste så ske.

Antag nu att en part erbjuder sig att på bestämd tid och plats och till bestämt
pris leverera en viss kvantitet socker i prima säckar. Erbjudandet accepteras med
tillägget, att säckarna skall vara nya. Anbudsgivaren hör inte av sig. Just innan le-
verans skall ske, faller priset på socker kraftigt. Kan köparen undandra sig köpet?
(Exemplet hämtat från Honnold, Uniform Law for International Sales s 190.) Ef-
tersom en dissens föreligger, skulle ett frånträdande vara möjligt enligt avtalsla-
gen, såvida det inte kan styrkas att parterna varit eniga om avtal trots dissensen
(dvs lämnat till domstol att avgöra denna fråga, ifall den skulle visa sig ha någon
praktisk betydelse) eller köparen utgått från att hans accept stämde överens med
anbudet och säljaren måst inse detta (vilket ej kan vara fallet). Tydligen finns go-
da möjligheter för köparen att undslippa bundenhet på grund av ovidkommande
skäl, liksom säljaren skulle kunna göra det om priset i stället stigit kraftigt före le-
veransen, om vi bara håller oss till avtalslagen. Avgörandet hänger på bedöm-
ningen, huruvida parterna ansett sig obundna på grund av dissensen eller med-
vetet men tyst överlämnat dissensen till domstols eventuella avgörande.

Avtalslagen 6 § 2 st tvingar som just nämnts anbudsgivaren att reklamera mot
en oren accept bara om anbudsgivaren måst inse att acceptanten från början trod-
de att accepten stämde överens med anbudet. I praxis finns dock ett par rättsfall,
där reklamationsskyldighet ställts upp eller antytts redan när anbudsgivaren måst
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inse att acceptanten visserligen visste om att accepten avvek från anbudet men
dock trodde att accepten skulle bli godtagen om anbudsgivaren inte hörde av sig
inom skälig tid (NJA 1962 s 276 „Skarinprincipen" och 1977 s 92 på s 110 ö). Ac-
ceptanten måste dock ha haft ett starkt fog för att hysa denna uppfattning; obser-
vera att reklamationsskyldighet enligt 9 § förutsätter att svaret överensstämmer
med utbudet. När indikationer finns på att anbudsgivaren faktiskt kände sig bun-
den innan nya omständigheter fick honom att vilja dra sig ur avtalet, torde „Ska-
rinprincipen" ligga särskilt nära till hands att applicera (i rättsfallet låg det till på
detta sätt).

När det gäller hänvisning till standardavtal måste det vara svårt för en accep-
tant att tro att hans leveransbestämmelser blir godtagna, om även anbudsgivaren
hänvisat till egna standardvillkor; i vart fall är det ovisst om anbudsgivaren måst
inse en sådan tro; anbudsgivaren har väl i allmänhet bara insett att acceptanten
hoppas att dennes villkor skall beaktas vid en framtida process. För att avtal i
denna situation skall vara bindande innan det börjat fullgöras, krävs nog särskilda
omständigheter som visar att parterna haft inställningen att dissensen beträffande
standardvillkoren skjuts på framtiden för att lösas om problemet aktualiseras.
Har anbudsgivaren inte hänvisat till några villkor, medan acceptanten hänvisat till
vanligen förekommande standardvillkor, t ex NL 85, är det dock möjligt att Ska-
rinprincipen kunde tillämpas. Men läget är oklart, åtminstone enligt svensk prax-
is. HD:s majoritet (jfr ett par dissidenter i NJA 1970 s 478) har ännu inte i något
mål förklarat att redan passivitet i relation till acceptantens avvikande eller tillag-
da standardavtal binder anbudsgivaren. I NJA 1980 s 46 blev en part bunden av
de allmänna villkor andra parten hänvisat till, när denne enligt vad första parten
måst inse inte ansett sig slutligt bunden när han hänvisade till villkoren, men ut-
gången motiverades delvis med att den första parten börjat fullgöra avtalet utan
invändning (performance rule). Att bundenhet undantagsvis kan uppstå till mot-
partens standardvillkor utan att motparten ens hänvisat till dessa är en annan his-
toria (se nedan 6.1)

Avtalslagen erbjuder genom 6 §, extensivt tillämpad (Skarinprincipen), ett
mycket domartillvänt och flexibelt system, där båda parternas uppfattning i det
enskilda fallet kan beaktas men även vissa rent objektiva skäl: Hade ena parten
fog för att tro att hans villkor skulle gälla? I så fall har andra parten i allmänhet
måst inse detta. Avtalsrätten är i realiteten nog inte så subjektiv som den skälls
för att vara. Icke desto mindre bör det naturligtvis prövas, om det inte går att öka
förutsebarheten genom att uppställa rent objektiva och kanske fyrkantiga regler.

Uppgiften är emellertid svår. Battle of forms tillhör en av avtalsrättens mest
diskuterade frågor utan att några lösningar vunnit allmän anslutning (se senast i
svensk doktrin Göranson, Kolliderande standardavtal, Ramberg, Allmän avtals-
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rätt, 2 uppl s 83 ff och Hellner, Kommersiella avtal, 3 uppl s 50 f). Detta kan na-
turligtvis betyda att ingen lösning är nämnvärt sämre än någon annan, varför det
bara gäller att bestämma sig och göra lösningen allmänt bekant i lagen. Men möj-
ligheterna är många. Skall avtalet fastställas i enlighet med anbudsgivarens upp-
fattning, särskilt om han i sitt anbud dekreterat att han inte godtar några andra
villkor än sina egna (first shot med skyddsklausul), eller i enlighet med acceptan-
tens villkor om anbudsgivaren inte invänt mot acceptantens villkor (last shot) el-
ler skall den första fullgörelsen anses innebära ett godtagande av motpartens vill-
kor eller skall mottagandet av den första fullgörelsen anses innebära ett sådant
godtagande eller skall de motstridiga villkoren neutralisera varandra i den mån de
ej överensstämmer, så att utfyllande rätt blir tillämplig, särskilt om båda parter i
samband med varje egen fullgörelse återigen hänvisat till sina egna villkor?

Ifrågavarande problem har i ULIS artikel 7 och CISG artikel 19 lösts på det sät-
tet, att acceptantens villkor binder anbudsgivaren, om villkoren inte väsentligt änd-
rar på anbudet och anbudsgivaren inte protesterar mot accepten utan oskäligt uppe-
håll. Därmed hindras båda parter att efter viss tid men innan fullgörelse skett
hoppa av avtalet under framhållande av en mindre dissens, och det framgår tyd-
ligt att the last shot bestämmer avtalsinnehållet, medan fullgörelsen eller mot-
tagande av fullgörelsen inte påverkar innebörden av det redan träffade avtalet,
åtminstone inte om skälig tid för protest då löpt ut. Samma regel finns i UCC 2-
207 st 2 vid avtal mellan köpmän, dock med den skillnaden att passivitetsregeln
bara gäller för mindre tillägg; mindre ändringar behöver anbudsgivaren inte re-
klamera mot. Tanken är tydligen att passivitet typiskt sett kan antas innebära ett
godtagande av tillägg men inte av ändringar.

I DDR:s Gesetz über Internationale Wirtschaftsverträge § 33 st 2 anges, att de
standardvillkor som sist översänts och som inte föranlett protest bestämmer av-
talets innehåll. Om avvikelserna i dessa villkor är betydande eller ej spelar tyd-
ligen ingen roll. Här prioriteras uppenbarligen intresset av en klar regel.

En svaghet i lösningen i ULIS, CISG och UCC (och kanske även i DDR-lagen)
är att den nämnda regeln inte kan tillämpas, om anbudsgivaren i anbudet tydligt
förklarat att han inte vill vara bunden på andra villkor än sina egna. Av ULIS ar-
tikel 2 och UCC 2- 207 st 2 a) framgår detta uttryckligt; i CISG torde samma slut-
sats få dras analogiskt av artikel 14 st 1. Och varför skulle acceptanten kunna åväl-
va anbudsgivaren en reklamationsplikt, när anbudsgivaren reklamerat redan i sitt
anbud? Kräver inte en reklamationsplikt för anbudsgivaren i så fall också att den
som offererar blir reklamationsskyldig, fastän han förklarat att trestegsmodellen
offert, order och orderbekräftelse används, om han vill undgå bundenhet av en
order? Riskerar inte regeln dessutom att bara leda till en serie av last shots? Ett
tydligt framträdande villkor i ett anbud om att anbudsgivaren inte genom tystnad
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godtar motpartens villkor bör därför respekteras. Är förbehållet mindre tydligt, t
ex därför att det förekommer bland många andra villkor i ett standardavtal, bör
förbehållet dock kunna åsidosättas, eftersom acceptanten trots anbudets förbe-
håll kan ha haft fog för att tro att den mindre avvikelsen skulle godtas av anbuds-
givaren; här är det med andra ord en tvingande regel om god förhandlingssed
som slår till (jfr NJA 1977 s 92). Och även om förbehållet i anbudet är tydligt
framträdande, kan det åsidosättas, om anbudsgivaren senare får anses ha godtagit
acceptantens lika tydliga förbehåll (se det illustrativa Butler Mashine Tool v. Ex-
Cell-O Corpn, C.A., 1979, 1 ALL ER 925).

En annan svaghet i CISG-konventionen är att regeln om skyldighet att re-
klamera vid dissens inte gäller, om det avvikande villkoret avser pris, betalning,
kvalitet eller kvantitet på godset, plats och tid för leveransen, omfattningen av
parts ansvar mot motparten eller hur tvister skall lösas. Enligt artikel 19 st 3 anses
sådana avvikelser nämligen utgöra väsentliga ändringar. Därmed blir de flesta
dissenser rörande inte bara individuellt förhandlade villkor utan även standard-
villkor väsentliga avvikelser. Är avvikelsen i accepten väsentlig, medför det enligt
ULIS och CISG att inget avtal slutits; den orena accepten gäller som ett nytt an-
bud. Skulle parterna ändå gemensamt hysa uppfattningen att avtal slutits, får
domstolarna ingen ledning för hur avtalsinnehållet skall fastställas. Detsamma
gäller när ett avtalsinnehåll eljest måste fastställas på grund av parternas yrkan-
den i processen.

På denna punkt ger UCC 2-207 besked. En definitiv och rättidig accept leder
enligt första stycket till avtal, även om accepten innehåller avvikande tillägg eller
(obs!) ändringar och oavsett om dessa är väsentliga, såvida inte accepten ut-
tryckligen villkoras av att anbudsgivaren godtar acceptens avvikande villkor.
Detta borde betyda att acceptanten, när accepten inte uttryckligen villkoras av att
anbudsgivaren godkänner avvikelsen, blir bunden av villkoren i anbudet, med un-
dantaget att mindre tillägg i accepten vid handelsköp kan bli gällande mot an-
budsgivaren enligt den nyss nämnda passivitetsregeln. I 2-207 st 3 finns visserligen
en regel om att avtalets innehåll bestäms av parternas förklaringar så långt dessa
stämmer överens och i övrigt av utfyllande rätt, men denna regel synes avsedd att
tillämpas när båda parter genom sitt beteende erkänner ett avtal fastän parternas
förklaringar i övrigt inte konstituerar ett sådant; regeln förefaller därför svår att
tillämpa när avtalet kommer till stånd genom acceptantens svar i enlighet med
första stycket.

Formellt gäller UCC 2-207 alla villkor, men det är ändå tvivelaktigt om första
stycket kan tillämpas när accepten innehåller individuellt skrivna och väsentliga
reservationer, vilka rimligen måste uppmärksammas av anbudsgivaren (se White
& Summers, Uniform Commercial Code, 1980, s 27 f och 37). Det måste vara en
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omöjlig uppgift att i det allmänna rättsmedvetandet förankra en regel, som inne-
bär att den som erbjudits en bil för 100 tkr och accepterat för 80 tkr skulle vara
bunden av ett köp för 100 tkr bara därför att han använt uttrycket „accepterar".
Mindre klart är måhända hur man t ex skall se på läget, om en tennisspelare an-
mält sig till en tävling, där det i inbjudan står att inga förbehåll kan göras be-
träffande speltider, med förbehållet att han ej kan spela före kl 16. Arrangören
kan naturligtvis avvisa anmälan. Men kan arrangören lotta in spelaren med en
första match kl 14 och behålla anmälningsavgiften? Knappast, om tidsangivelsen i
anmälan bör uppfattas som en betingelse för anmälan; acceptanten har aldrig
godtagit anbudets villkor om att inga förbehåll gäller. Även när dissensen gäller
standardvillkor, som ej diskuterats, synes det tvivelaktigt att ge anbudets villkor
fullt genomslag, när båda parter hänvisat till sina egna standardvillkor, vare sig
acceptanten uttryckligen gjort accepten beroende av att anbudsgivaren godtar
hans reservationer eller ej och oavsett om anbudsgivaren dekreterat att hans vill-
kor skall gälla.

Men hur skall dissensproblemen då lösas, när varken avtalslagen, CISG eller
UCC ger alla svar?

Enligt min mening bör fjoljande gälla.
a) En accept, som innehåller ändringar eller tillägg till anbudet är ett avslag i

förening med ett nytt anbud, mot vilket anbudsgivaren i princip inte är reklama-
tionsskyldig. Om tystnad innebär en betydande illojalitet, kan anbudsgivaren
dock bli bunden av passivitet (jfr NJA 1977 s 92).

b) Innehåller accepten mindre tillägg eller ändringar, vilka acceptanten har fog
för att tro att de godtas om anbudsgivaren inte protesterar, blir avtal slutet i enlig-
het med accepten om anbudsgivaren inte protesterar inom skälig tid. Ett tydligt
framträdande förbehåll i anbudet kan dock hindra att avtal sluts med tillämpning
av denna passivitetsregel.

c) Fullgör anbudsgivaren avtalet eller mottar anbudsgivaren acceptantens full-
görelse, fastän accepten varit oren och fastän avtal inte kommit till stånd enligt
b), utan att anbudsgivaren därvid gör förbehåll om villkoren i anbudet, blir han
likaledes bunden av villkoren i accepten.

d) Är avtalet slutet genom överensstämmande viljeförklaringar eller med till-
lämpning av regel b) eller därför att parternas beteende eljest ger vid handen att
de båda anser sig vara (eller ändå är) avtalsbundna trots dissensen (t ex subject
details), så har ett efterföljande förbehåll eller avsaknaden av ett efterföljande för-
behåll angående egna villkor, exempelvis i samband med fullgörelsen, i princip
inte någon betydelse. Avtalsinnehållet får fastställas efter vad som var överens-
kommet vid avtalsslutet och i övrigt med hjälp av utfyllande regler och kompro-
misser? Ett efterföljande förbehåll bör dock behandlas som en oren accept, om
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avsändaren utgick från att han ännu inte var bunden av något avtal och mot-
tagaren måst inse detta (jfr NJA 1980 s 46). I viss utsträckning kan ett efter-
följande förbehåll bli avgörande för avtalsinnehållet också enligt regler om passi-
vitet mot bekräftelser (se nedan 3.5).

Jag har följande kommentarer till rekommendationerna.
Ad b). Syftet med regeln är i första hand att ingen part vid fullgörelsen skall

kunna undandra sig avtalet med hänvisning till en obetydlig skillnad i accepten,
varvid dissensen förmodligen är ett svepskäl. - Någon generell reklamations-
skyldighet mot väsentliga avvikelser kan inte gärna komma i fråga, inte ens om
det är fråga om tillägg (annorlunda Hellner i JFT 1979 s 299). Det torde för övrigt
vara svårt att göra skillnad mellan tillägg och ändringar; anbudsgivarens tystnad
när det gäller allmänna leveransbestämmelser kan bero på att han önskar att köp-
lagen skall gälla, och då är en hänvisning i accepten till standardvillkor i sak en
ändring osv. Fullgörs ej avtalet när accepten innehåller en väsentlig avvikelse, har
avtalet förfallit, om det inte eljest framgår att båda parter utgår från att avtal
kommit till stånd, jfr d). - Det torde emellertid vara lämpligt att ett i branschen
sedvanligt standardvillkor blir avtalsinnehåll enligt regel b), om anbudsgivaren ej
hänvisat till almänna leveransbestämmelser. Man kan således ej bara beakta av-
vikelsens materiella betydelse, som CISG gör, utan hänsyn bör även tas till vad
acceptanten hade fog för att anta vara innebörden av anbudsgivarens tystnad.
Möjligen bör därför ordet „mindre" strykas i regel b) och relativsatsen lyftas
fram.

Ad c). Om någon, som mottagit ett anbud, utan att svara fullgör enligt an-
budet, innebär det en konkludent accept av anbudet. Det är därför naturligt att
anbudsgivaren genom egen förbehållslös fullgörelse blir bunden av den orena
accepten. I och för sig kunde man tänka sig att acceptanten genom att förbe-
hållslöst fullgöra godtar anbudet, när acceptanten dessförinnan inte har fått an-
budsgivarens godkännande av avvikelserna i accepten. Så bör man som nyss
nämnts också se det hela, om avvikelserna i accepten inte kommit anbudsgivaren
till handa före acceptantens fullgörelse. Men i övrigt ligger det närmast till hands
att utgå från vad som var sista ordet före fullgörelsen. - Ibland kan det vara svårt
att urskilja vem som är anbudsgivare, när parterna förhandlat muntligt eller
många förslag korsat varandra utan att ha föranlett något ställningstagande från
motparten. Antagligen kommer man till ett godtagbart resultat, om den som full-
gör in dubio betraktas som anbudsgivare. - Skulle anbudsgivaren återigen och
tydligt hänvisa till sina egna villkor vid fullgörelsen, blir han inte bunden av av-
vikelserna i accepten. Huruvida det då blir något avtal, beror av hur acceptanten
ställer sig till anbudsgivarens förbehåll, t ex av om acceptanten tar emot och be-
håller anbudsgivarens fullgörelse eller låter honom behålla acceptantens fullgörel-
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se. - Regel c) innehåller ingen särbehandling av standardvillkor. Med de reserva-
tioner som gäller om tydlighet och tillgänglighet enligt 6.1 nedan kan acceptan-
tens standardvillkor bli bestämmande, vare sig anbudsgivaren framlagt
individuellt formulerade villkor eller standardvillkor eller förlitat sig på dispositiv
rätt. Jag tror inte att man generellt kan säga att acceptanten bryr sig mindre om
sina standardvillkor än om sina individuellt formulerade villkor, och en särbe-
handling av standardvillkor - exempelvis i den formen att parternas standardvill-
kor neutraliserar varandra - skulle motverka en rationell pappershantering vid
avtalsslutandet.

Ad d). Från praktisk synpunkt är det naturligtvis en svaghet att det får be-
tydelse vid vilken tidpunkt parterna ansåg sig vara (eller eljest var) bundna. Det
kan emellertid inte vara rimligt att, om båda parter ansett sig bundna trots en
öppen dissens, vilken de sålunda bagatelliserat, ena parten skulle kunna omför-
handla avtalet genom att senare, t ex i samband med fullgörelsen, åter hänvisa till
sina egna villkor och utnyttja att motparten på detta stadium har en sämre för-
handlingsposition. Lika litet bör det läggas parten till last att han underlåtit att
hänvisa till sina egna villkor i samband med fullgörelsen; han var ju skyldig att
fullgöra. För övrigt kan man aldrig helt komma ifrån en bedömning av när avtalet
blev bindande. Om nämligen ena parten i samband med fullgörelsen åter hän-
visar till egna villkor och den andra parten genast protesterar, står parterna helt
fria om inget avtal dessförinnan ingåtts, medan domstolen i motsatt fall måste
vara beredd att fastställa ett avtalsinnehåll på yrkande av ena parten.

3.5 Efterföljande bekräftelser
Avtalslagen har ingen regel om verkan av att ena parten, efter det att avtal slu-

tits genom överensstämmande anbud och accept, skickar en bekräftelse på av-
talet, varvid bekräftelsen inte korrekt återger det träffade avtalets innehåll (vare
sig innehållet följer av anbudet och accepten eller av utfyllande rätt). Bekräftel-
sen skulle dock kunna tänkas leda till att avtalets innehåll ändras om mottagaren
inte protesterar, ifall avsändaren (med visst fog) utgår från att accepten över-
ensstämmer med anbudet och mottagaren har måst inse detta (6 § 2 st avtalslagen
analogt tillämpad, jfr NJA 1970 s 478 dissidenterna Joachimsson och Edling). I
vart fall om den bekräftande trodde att han ännu inte bundit sig avseende villko-
ren för avtalet och mottagaren måst inse detta, ligger en analogi nära till hands
(jfr NJA 1980 s 46, där mottagaren dock dessutom började fullgöra utan protest).
När den bekräftande visserligen insåg att avvikelse förelåg i bekräftelsen men ha-
de särskilt fog för att tro att avvikelserna i bekräftelsen godtogs om mottagaren
inte f3röfesterade - den bekräftande hade t ex uppmanats att komplettera avtalet
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på vissa punkter - och mottagaren måst inse detta, torde 6 § 2 st avtalslagen också
kunna tillämpas analogiskt („Skarinprincipen", jfr 9 §). I övrigt har accepten bara
bevisverkan, om mottagaren är köpman, genom en analogisk tillämpning av 82 §
kommissionslagen (NJA 1930 s 131).

UCC 2-207 (1 st) jämställer bekräftelser, sända inom skälig tid efter avtalets
tillkomst, med orena accepter. Mellan köpmän betyder det enligt artikelns andra
stycke att en bekräftelse, som innehåller bara mindre tillägg i förhållanden till det
ingångna avtalet, blir bindande för mottagaren om han inte protesterar (och inte
heller gjort förbehåll i anbudet eller i avtalet att han inte godtar andra villkor).
Vid efterföljande större tillägg eller ändringar finns ingen reklamationsskyldighet
enligt UCC.

ULIS och CISG förbigår denna fråga, vilket betyder att enighet ej kunnat nås
om att någon reklamationsskyldighet föreligger mot meddelanden som avges ef-
ter avtalsslutet.

I doktrinen har Hellner rekommenderat, att inte bara accepter utan även be-
kräftelser, som innehåller tillägg till anbudet respektive avtalet men som avges i
nära anslutning till avtalets ingående, blir gällande mot motparten vid underlåten
protest, vare sig tillägget är väsentligt eller ej. Skälet är att parterna har fog för
att vänta med att åberopa sina standardvillkor, tills de uppnått enighet om de
centrala villkoren, samt att det kan vara svårt att bedöma om en rättshandling är
en accept eller en bekräftelse (JFT 1979 s 298 ff).

En reklamationsskyldighet mot bekräftelser kan motiveras även av andra skäl,
främst att det blir meningslöst att tvista om vad som avtalats muntligt, om tviste-
frågan finns berörd i en oemotsagd bekräftelse. Detta syfte uppnås emellertid i
stort sett även redan genom att bekräftelser tilläggs bevisverkan.

Det bör observeras att syftet med en reklamationsskyldighet mot mindre av-
vikelser i en accept huvudsakligen är att hindra, att någon av parterna senare, när
förhållandena ändrat sig, skall kunna vinna framgång med ett påstående att han
ej är avtalsbunden. Detta skäl för en reklamationsskyldighet föreligger inte, när
avvikelsen finns i en efterföljande bekräftelse. Avtalsbundenhet föreligger då un-
der alla förhållanden. Vidare är det legitimt för en acceptant att modifiera villkor
i anbudet. Men den som skickar en bekräftelse efter avtalets ingående bör nor-
malt inte göra någon ändring eller något tillägg. Mottagaren har visst fog för att
utgå från att bekräftelsen är ren, vilket kan leda till att hans granskning av be-
kräftelsen blir översiktlig. Inte heller har en fullgörelse efter mottagandet av en
oren bekräftelse någon konstitutiv betydelse, eftersom mottagaren var skyldig att
fullgöra på grund av avtalet. Den ibland förekommande svårigheten att urskilja
om ett meddelande är en accept eller en bekräftelse synes därför inte vara till-
räcklig för att i normala fall tillmäta en bekräftelse, som avges efter det att avtalet



270 Torgny Hastad

ingåtts, mer än bevisverkan. Härav följer att en bekräftelse i egentlig mening får
betydelse endast när avtalet ingicks muntligen.

Om en part i samband med en muntlig uppgörelse, exempelvis vid en slutför-
handling, av andra parten uppmanats att „bekräfta" avtalet eller att „beställa" en
prestation samt att därvid komplettera avtalet avseende detaljer, har den be-
kräftande emellertid fog för att tro att hans tillägg inom ramen för uppmaningen
blir bindande om andra parten inte protesterar inom skälig tid. Detsamma kan
gälla i vissa andra fall, där det på grund av särskilda omständigheter stod klart att
avtalet ej var fullständigt. Likaså synes det rimligt att jämställa en „bekräftelse"
med en accept, om avsändaren med visst fog trodde att han blev avtalsbunden
först genom bekräftelsen och mottagaren måst inse detta (NJA 1980 s 46; för öv-
rigt stämmer rekommendationerna med vad jag i en skiljedom antagit vara lämp-
ligt).

Det återstår att bedöma vilken rättsföljden bör bli, om mottagaren av be-
kräftelsen protesterar mot dess innehåll. Enligt Hellner skall avtal inte anses slu-
tet, om protesten gäller annat än bagateller (JFT 1979 s 299). Uttalandet torde
sammanhänga med att Hellner på en gång behandlar orena accepter och orena
bekräftelser. Om reklamationen gäller en efterföljande bekräftelse, kan rättsver-
kan emellertid omöjligen bli att avtalet förfaller. En sådan rättsföljd skulle bereda
den som strax blir missnöjd med ett avtal en gyllene möjlighet att slinka ur detta
genom att skicka iväg en för motparten oantagbar bekräftelse. Rättsverkan kan
därför inte bli annan än att protesten neutraliserar bekräftelsen, så att denna inte
ens får bevisverkan.

En ny avtalslag bör innehålla en regel om att en näringsidkare, som underlåter
att reklamera mot en bekräftelse (i egentlig mening) från någon med vilken han
förhandlat, har bevisbördan för att bekräftelsen oriktigt återger vad som avtalats,
såvida inte den bekräftande på grund av särskilda omständigheter hade fog för att
komplettera avtalet; i det senare fallet blir mottagaren bunden av bekräftelsen,
om han inte protesterar inom skälig tid och senast vid fullgörelsen.

3.6 Passivitet i övrigt
Vid sidan av passivitetsreglerna i 4 § 2 st och 6 § 2 st (klargörandeplikt vid vet-

skap om motsidans misstag angående avtals tillkomst) innehåller avtalslagen en
reklamationsregel i 9 §. Den som till en bestämd mottagare avgivit en förklaring,
som vore ett anbud om förklaringen inte villkorats av att den är „utan förbindel-
se'' el dyl, blir bunden av ett anbud från mottagaren vilket överensstämmer med
utbudet, om han inte protesterar inom skälig tid. Observera att någon konkret
prövning, huruvida mottagaren av utbudet tror att hans svar leder till avtal genast
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eller efter en tids passivitet och huruvida mottagaren måst inse detta, ej skall gö-
ras. Det förutsätts dock att svaret helt överensstämmer med utbudet.

Reklamationsskyldigheten i 9 § avtalslagen bör behållas, men §:ns räckvidd be-
höver förtydligas. Den som gjort förbehåll för mellanförsäljning bör antagligen
vara reklamationsskyldig, om förbehållet utnyttjas. Men vad gäller när den som
förbehållit sig att få bekräfta motpartens order ej hör av sig eller när förbehåll
gjorts för kontrakt och motparten i brev godtagit alla villkor? Skall avtal i sådana
fall generellt komma till stånd genom passivitet eller endast under särskilda om-
ständigheter (jfr NJA 1962 s 276 och 1977 s 92 på s 110 ö)? Vidare bör övervägas,
om reklamationsskyldighet enligt 9 § skall föreligga, även när det inkomna svaret
innehåller mindre ändringar eller tillägg till villkoren i uppfordringen (jfr 3.4
ovan).

Däremot bör den som skickar ut kataloger, prislistor och andra liknande mass-
försändelser inte vara skyldig att reklamera mot beställningar som anländer. Den-
na regel behöver knappast lagfästas, eftersom huvudregeln är att en part inte
binds genom passivitet.

Frågan är också, om en ny avtalslag bör innehålla en allmän passivitetsregel. En
sådan skulle kunna formuleras som en ren generalklausul, vilket förefaller me-
ningslöst, eller som en subjektiv regel med visst normativt inslag. I avsnitt 3.1 har
jag förordat, att en allmän lojalitetsregel av sistnämnt slag och med rättsföljden
bundenhet lagfästs i inledningen till avtalslagen. Denna fyller samtidigt funktio-
nen av en allmän passivitetsregel.

4. Fullmakt

Reglerna om fullmakt behöver ses över, både vad gäller formell konstruktion
och innehåll.

4.1 Avtalslagens fullmaktsteori
Avtalslagens motiv utgår från att fullmakten - det som gör huvudmannen ome-

delbart berättigad och förpliktad - är ett meddelande från huvudmannen till tredje
man. Fullmakten är skild från det bakomliggande uppdraget till fullmäktigen.
Fullmakten och uppdraget kan existera oberoende av varandra. Ingås avtal ge-
nom någon som endast har en muntlig fullmakt, fingeras han överföra fullmakten
till tredje man som bud. Motsvarande gäller vid avtal av en ställningsfullmäktig, t
ex ett butiksbiträde eller en VD (se t ex NJA II1915 s 183 ff och Ussing i TfR 1930
s 1 ff).
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Avtalslagens fullmaktsteori går vissserligen väl ihop med lagens regler (se Hult,
Civilrättsliga spörsmål, 1939, s 1 ff). Ett mer realistiskt synsätt är emellertid, att
huvudmannen blir omedelbart bunden till att börja med av vad någon i hans
namn och med hans uppdrag avtalar med tredje man, oavsett om fullmakten med-
delats tredje man. Därutöver blir huvudmannen omedelbart bunden om han be-
tett sig på sådant sätt att han legitimerat någon att uppträda å hans vägnar och i
hans namn. Fullmakt föreligger då på rent objektiv grund, oavsett vad huvud-
mannen avsett med sitt uppträdande. Som exempel på sådana fullmakter kan
nämnas ställningsfullmakt, toleransfullmakt, kombinationsfullmakt och passivi-
tetsfullmakt (jfr 19 § avtalslagen och 29 § skuldebrevslagen).

Även om huvudmannen har legitimerat någon att uppträda som hans fullmäk-
tig, bör som för närvarande huvudmannen inte vara bunden, om tredje man bor-
de ha insett att fullmäktigen ej hade huvudmannens uppdrag att företa rättshand-
lingen. De sakliga lösningarna i avtalslagen - distinktionen mellan behörighet och
befogenhet - är alltså lämpliga.

4.2 Nya fullmakter. Omredigering av lagen
Vad som hittills anförts kräver i och för sig ingen ändring av lagtexten i av-

talslagen. Men det är mindre pedagogiskt, att avtalslagen endast vad gäller ställ-
ningsfullmakt i 10 § 2 st anger förutsättningarna för att en fullmakt föreligger, me-
dan lagen beträffande övriga fullmakter bara anger hur de återkallas. Denna bak-
vända teknik sammanhänger naturligtvis med att övriga i avtalslagen nämnda
fullmakter är tämligen självklara. Skulle avtalslagen framöver ange förutsättning-
arna för att också vissa andra objektivt grundade fullmakter än ställningsfullmakt
föreligger, synes det lämpligt att fullmaktskapitlets inledning byggs ut med fler
regler om hur fullmakt skapas.

En möjlighet är att efter regeln i 10 § 1 st om fullmaktens rättsverkan ha en ny
§, där det anges att fullmakt föreligger a) om huvudmannen givit någon uppdrag
att företa rättshandlingen i huvudmannens namn, b) om huvudmannen lämnat
särskild skriftlig handling avsedd att visas upp för tredje man, c) om huvud-
mannen annonserat att någon har fullmakt, d) enligt 10 § 2 st (ställningsfullmakt),
e) om huvudmannen under en tid godtagit att någon handlar å hans vägnar (tole-
ransfullmakt), f) om huvudmannen eljest betett sig på ett sätt som är ägnat att ge
tredje man ett befogat intryck att fullmakt finns (beteendefullmakt) eller g) om
huvudmannen haft särskild anledning att anta att någon som tidigare haft full-
makt eller har viss bestämd anknytning till huvudmannen kommer att handla å
hans vägnar med viss tredje man och huvudmannen inte meddelar tredje mannen
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att fullmakt för rättshandlingen saknas (passivitetsfullmakt). Återkallelsereglerna
skulle sedan kunna förenklas och blott ange att fullmakt kan återkallas på det sätt
som den meddelats och alltid genom en underrättelse till tredje man, jämte nuva-
rande dödningsbestämmelse. Reglerna i 11 och 20 §§ om verkan av att befogen-
heten överskrids kan sammanslås.

4.3 Några specialfrågor
En fråga som bör prövas vid skrivandet av en ny avtalslag är, huruvida fullmakt

skapas genom beteende som är ägnat att ge tredje man intryck av fullmakt, t ex ut-
färdande av särskild handling eller annonsering, eller om det dessutom krävs att
tredje man faktiskt tagit del av en sådan självständig fullmakt eller att fullmäkti-
gen åtminstone åberopat den, ifall fullmäktigen överskridit sin befogenhet. För
den första ståndpunkten talar att huvudmannen försatt sig i en riskabel situation
och att det beror på tillfälligheter, om tredje man verkligen studerat den själv-
ständiga fullmakten; i fråga om ställningsfullmakt vore det orimligt att kräva att
tredje man alltid förvissat sig om att anställningsförhållande eller VD- förordnan-
de förelåg, när så faktiskt var fallet. Antagligen kan det därför inte krävas att
tredje man haft fullständig, konkret tillit (jfr ovan rörande reklamationsskyldig-
hetens omfattning vid mindre ändringar i en accept och 9 § samt Adlercreutz, Av-
talsrätt I, 1989, s 162 ff med hänvisningar).

Som ovan nämnts bör regeln om att huvudmannen inte är bunden, när tredje
man bort inse att fullmäktigen överskred sitt uppdrag, gälla även fortsättningsvis.
I samband härmed kan man fråga sig om detsamma bör gälla, när tredje man bort
inse att rättshandlingen exempelvis på grund av ändrade förhållanden kommit i
strid med huvudmannens intresse (jfr 8 och 54 §§ kommissionslagen). Förmod-
ligen bor nuvarande 11 och 20 §§ avtalslagen jämkas, så att även åsidosättande av
huvudmannens intresse omfattas av obundenhetsregeln, låt vara att ondtrospröv-
ningen här måste ske med stor försiktighet. Se Grönfors, Avtalslagen, 2 uppl s 95
f med hänvisningar.

Länge torde man ha tagit för givet att en fullmäktigs onda tro skall tillräknas
huvudmannen, när det är fråga om tillämpning av ogiltighetsregler till förmån för
tredje man (jfr NJA 1949 s 134, där mellanmannen inte ens hade fullmakt men än-
då uppträdde självständigt). Däremot skulle tredje man inte kunna binda huvud-
mannen vid ett avtalsinnehåll bara på den grunden att dennes fullmäktig var i ond
tro angående vad tredje mannen avsåg, ifall fullmäktigen inte var behörig att av-
tala om ett sådant innehåll.

Dessa klara linjer har suddats ut i svensk praxis. I NJA 1968 s 303 har HD från-
känt en fullmäktigs onda tro betydelse i ogiltighetshänseende (rörande tredje
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mans förklaringsmisstag och fullmäktigens svek), när fullmäktigen inte var be-
hörig att binda huvudmannen till det innehåll som tredje man trodde förelåg. Vi-
dare har HD i NJA 1986 s 596 beaktat fullmäktigens onda tro angående tredje
mans uppfattning vid tolkningen av ett ostridigt giltigt avtal, oavsett fullmäktigens
behörighet (konsumentmål, jfr även 12 § hemförsäljningslagen). I den sistnämnda
situationen, när båda parter påstår avtal, står av processuella skäl den „riktiga
lösningen" inte längre till buds, nämligen huvudmannens obundenhet till följd av
dissens. Något definitivt avsteg från regeln att fullmäktigen inte kan binda huvud-
mannen utöver sin behörighet innebär väl därför inte domen; däremot innebär
den a fortiori en ändring av rättsgrundsatsen i 1968 års mål. - Är denna ut-
läggning riktig behövs ingen lagstiftning utom möjligen av pedagogiska skäl.

Det finns flera exempel på att en parts vårdslösa beteende in contrahendo kan
ådra honom bundenhet. Ett är förklaringsmisstag. Ett annat är passivitetsfull-
makt enligt 19 § avtalslagen, där det inte krävs att huvudmannen visste om att
fullmäktigen, trots återkallelsen av fullmakten, stod i begrepp att avtala med viss
tredje man; det räcker att huvudmannen hade särskild anledning att befara detta.
Ett tredje exempel är marknadsföringsansvaret i 18 § 2 st nya köplagen, där det
räcker att säljaren borde ha haft kännedom om annans marknadsföring för hans
räkning. En viktig fråga i ett nytt fullmaktskapitel är huruvida huvudmannens
bundenhet skall förutsätta att huvudmannen kände till de omständigheter som
ger tredje man intryck av behörighet men vårdslöst underlåtit att undanröja dem
eller om det skall räcka att huvudmannen bort känna till omständigheterna (jfr
NJA 1973 s 725 contra 1974 s 706). Möjligt är att man vid utformandet av en be-
teendefullmakt i en ny avtalslag skall bygga på ren culpa hos huvudmannen.

Man skulle till och med kunna gå ett steg längre och ålägga huvudmannen ett
principalansvar för fullmäktigens dolösa eller culpösa behörighetsöverskridande.
Som nyss nämnts finns ett sådant ansvar, när fullmäktigen fått veta saker an-
gående tredje mans inställning om avtalets innebörd, utan att fullmäktigen tagit
tredje man ur hans villfarelse, och avtalets innehåll skall fastställas genom tolk-
ning. Men borde inte tredje man, även innan avtalet börjat fullgöras, kunna häv-
da att huvudmannen är bunden av fullmäktigens löften vid sidan av sin behörig-
het? Man kunde eventuellt tycka att huvudmannen ligger närmare till hands att
bära denna risk än tredje man, liksom huvudmannen ansvarar för de anställdas
försummelse in contractu? Jfr Grönfors, Avtalslagen, 2 uppl s 135 ff.

En förutsättning för ett principalansvar måste rimligen vara att huvudmannen
givit mellanmannen någon behörighet att handla å huvudmannens vägnar. Ändå
vore det ett principiellt jättekliv att införa ett generellt principalansvar in contra-
hendo. I de fall fullmäktigens behörighet är svårbedömd, skyddas tredje man re-
dan av grundreglerna, t ex om ställningsfullmakt i avtalslagen och i aktiebolagsla-
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gen. Konsumenter har ett särskilt skydd i 12 § hemförsäljningslagens regler om si-
dolöpare och betalning. Huvudmannens ansvar för de anställdas beteende in
contractu omfattar i dag bara försummelser i fullgörandet av vad huvudmannen
valt att anförtro dem; skulle en anställd exempelvis ge motparten ett felaktigt be-
sked, ansvarar huvudmannen inte alltid för detta utan endast om den anställde
hade fullmakt att lämna ett besked i frågan. Jfr dessutom nedan 5.2 om be-
fordringsfel.

4.4 Fullmäktigens garantiansvar
Överskrider fullmäktigen sin behörighet, är han i princip skadeståndsskyldig

mot tredje man, men undantag görs om tredje man bort inse att behörighet sak-
nades, 25 §. Härav följer att fullmäktigen inte har något skadeståndsansvar vid
exempelvis ställningsfullmakt eller skriftlig fullmakt. Så snart behörighet saknas i
dessa fall, har tredje man bort inse detta. Skadeståndsregeln får betydelse endast
beträffande uppdragsfullmakt (se Grönfors, Avtalslagen, 2 uppl s 128 f med hän-
visningar), även om fullmäktigen också här undgår ansvar när inte ens en muntlig
fullmakt var sannolik.

Man kan fråga sig om inte fullmäktigen alltid borde ha ett ansvar för att huvud-
mannen binds genom fullmakt eller ratihaberar, om inte fullmäktigen frånsagt sig
ett sådant ansvar. Den omständigheten att fullmäktigen uppträder i huvudman-
nens namn skulle i sig implicera att fullmäktigen garanterar att avtalet kommer
att fullgöras av huvudmannen.

4.5 Ratihabitionsfrist och påbud
Vid avtalslagens tillkomst gjordes vissa uttalanden i förarbetena angående tred-

je mans bundenhet under en ratihabitionsfrist i de fall fullmäktigen överskridit sin
behörighet. Visste huvudmannen att fullmakt saknades, måste han vänta under
en skälig accepttid; var tredje man i god tro, får han däremot genast dra sig ur af-
fären (NJA II 1915 s 223). Dessa regler har sedan lagfästs i den svenska för-
äldrabalken 9 kap 6 § avseende den analoga situationen att en omyndig uppträder
utan behörig fullmakt från förmyndaren (NJA II 1924 s 336 ff). Reglerna borde
måhända införas i avtalslagen, eftersom de är tämligen okända men betydelseful-
la. Därvid kan den kompletteringen göras att tredje man är bunden, även om han
i god tro antog att fullmakt fanns, ifall huvudmannen hinner godkänna avtalet in-
nan tredje man frånträder, till och med om godkännandet sker efter det att en
frist för rättshandlingen löpt ut (NJA 1949 s 352, annorlunda NJA II1924 s 342 f).

Avtalslagen innehåller vissa luckor vad gäller rättshandlingar som inte förut-
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sätter mottagarens frivilliga medverkan utan är tvingande mot denne, s k påbud (t
ex uppsägningar, reklamationer och antagande av hembud). Visserligen finns en
regel om passiv fullmakt i 26 §, men principen i 11 § 2 st om att tredje man vid
uppdragsfullmakt handlar på egen risk förklaras med att tredje man skulle kunna
låta bli att inlåta sig med en uppdragsfullmäktig om han inte litar på att denne är
behörig (NJA II 1915 s 196 f). Men om en person med föregivande av en upp-
dragsfullmakt gör en uppsägning, är mottagaren i princip bunden, vare sig han
vill motta påbudet eller inte.

Frågan är, om tredje man i detta läge kan kräva att behörighet styrks på ett
otvetydigt sätt före påbudsfristens utgång (jfr skuldebrevsrättens regler om aktiv
legitimation) eller om det räcker att huvudmannen utan dröjsmål efter anfordran
- även om påbudsfristen då gått ut - styrker att behörighet förelåg (vilket i prakti-
ken ger möjlighet till dold ratihabition). Exempel: På sista dagen för uppsägning
anländer ett brev undertecknat av någon „enligt uppdrag" eller åberopande ställ-
ning som VD, utan att skriftlig fullmakt eller utdrag ur bolagsregistret bilagts.
Vad som i dag gäller torde kunna diskuteras (se BGB § 174, NJA II1924 s 343 st
2, Ussing, Aftaler § 38. IV, Arnholm, Privatrett II s 152 f och 26 samt Håstad,
Tjänster utan uppdrag s 265 noten och 268 f). Har påbudets mottagare inte före
utgången av påbudsfristen begärt att behörighet styrks, torde han få finna sig i att
så sker utan dröjsmål efter anfordran. Även härom kunde lagregler införas.

4.6 Kommission
Regler om rättshandlande i eget namn för annans räkning (kommission) bör

alltjämt hållas utanför avtalslagen. Färska försök att efter engelskt mönster sam-
mansmälta fullmakt och kommission (Unidroit-konventionen 1983) har inte väckt
entusiasm i Norden.

5. Ogiltighet och jämkning

5.1 Den allmänna jämkningsregeln
Den centrala frågan rörande avtalslagens tredje kapitel är naturligtvis, huruvi-

da det behövs nya signaler i lagstiftningen avseende tillämpningen av den allmän-
na jämkningsregeln i 36 §.

Vid avtal mellan näringsidkare och konsumenter finns inga realistiska förut-
sättningar för en verklig förhandling mellan parterna angående näringsidkarens
allmänna avtalsvillkor. De tvingande reglerna i konsumentköp- och konsument-
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tjänstlagarna bygger på att brister i näringsidkarens prestation och i viss utsträck-
ning även konsumenternas egna kontraktsbrott skall slås ut över hela kollektivet
konsumenter. Detta får naturligtvis betydelse för synen på 36 §:ns tillämpning.

I förhållandet mellan näringsidkare finns dock bättre förutsättningar för verk-
liga förhandlingar om individuella villkor och om utveckling av standardvillkor,
så att enskilda parter kan köpa precis det skydd de vill ha men inte behöver be-
tala för mer (och omvänt inte får större skydd än de är beredda att betala för). I
praktiken gäller detta emellertid bara om det aktuella avtalsvillkoret rör en hu-
vudprestation och om villkorets aktualiserande inte framstår som alltför hypote-
tiskt. Annars hindrar transaktionskostnaderna att den part som missgynnas av
villkoret tar upp det till diskussion (jfr Kötz i SvJT 1987 s 473 ff). Jämkning borde
därför sällan ske vad gäller individuellt förhandlade villkor eller centrala villkor i
standardavtal, såvida inte en friskrivning el dyl är så långtgående att den urholkar
själva förpliktelsen, t ex lägger bestämmanderätten i ena partens hand (NJA 1982
s 332) eller friskriver från ansvar även vid grov culpa (eller är rättstekniskt inkon-
sekvent och därmed meningslös). Däremot borde perifera villkor i allmänna leve-
ransbestämmelser snarare kunna jämkas, när de tillfälligtvis aktualiseras och får
stor betydelse samt risken i villkoret placerats på annan part än den som till lägsta
kostnad kunnat hindra riskens förverkligande eller kunnat skaffa sig försäkrings-
skydd eller eljest lämpligen bör bära risken. När marknaden är sådan att ena par-
ten bara har att välja mellan att godta motpartens villkor eller avstå från affären
(oligopolliknande situationer) och risken är placerad på ett sakligt olämpligt sätt,
bör dock även centrala villkor kunna jämkas.

Från dessa utgångspunkter kan man vara kritisk mot att HD (4-1) i NJA 1989 s
346 utsträckte en stöldförsäkrings omfattning till att täcka obehörigt utnyttjande
av försäkringstagarens nyckel. Villkoret var centralt och kunde inte gärna miss-
tolkas. Ansvarsbegränsningen hade en saklig motivering, nämligen att försvåra
missbruk av försäkringen. Den omständigheten att risken inte gick att försäkra
hos något annat bolag talade enligt HD mot jämkning (ehuru det snarast var den
enda omständighet som kunde tala för). Jämkningen grundades i stället på „sena-
re inträffade omständigheter", nämligen att försäkringstagaren antogs ha trott att
han var skyddad mot obehörigt utnyttjande av hans nyckel, att han vidtagit om-
fattande åtgärder mot stöld och att försäkringsbolaget anvisat det vaktbolag vars
anställde troligen tillgripit varorna. Skall 36 § användas till sådana allmänna skä-
lighetsbedömningar? (Jfr Kleineman i Juridisk tidskrift 1989 s 103 ff).

Ett par andra, mycket viktiga exempel på 36 §:ns tillämpning gäller friskrivning
från skadeståndsskyldighet vid fel i kommersiella avtal. Denna friskrivning är to-
tal i ECE 188 avsnitt 9.16. I vad jag tror betraktas som en ledande norsk skiljedom
åsidosattes hela friskrivningen, sedan säljaren under 1172 år inte förmått avhjälpa
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ett allvarligt fel i ett fartygsmaskineri (vilket ledde till ideliga driftsstopp), och ut-
dömdes ett skadestånd som fem gånger överskred kontraktssumman och till stor
del innefattade stilleståndsersättning. I domskälen åberopades uttalanden från
villkorens förarbeten och att balansen i kontraktet rubbades om säljaren ej be-
hövde betala (fullt) skadestånd när det allvarliga felet ej kunde avhjälpas (Win-
gull, NDS 1979 s 231, ordförande Sjur Brækhus).

Häremot står en ungefär samtidigt avkunnad dom av Sveriges högsta domstol,
sedan säljaren inte avhjälpt allvarliga fel i sålda bensinkalkylatorer (dessa visade
för liten mängd såld bensin och torde därför ha varit odugliga för sitt ändamål).
Kontraktet överensstämde med NL 79 och därmed ECE 188. HD tolkade fri-
skrivningen i p 30 så att den bara omfattade skyldighet att ersätta indirekt skada
(vilket knappast var riktigt) men godtog denna friskrivning bl a med hänvisning
till att kontraktet överensstämde med det internationellt flitigt använda ECE-
kontraktet samt att andra påföljder kunde utnyttjas, som hävning och skadestånd
för direkt skada, samt att det fanns sakliga skäl för riskens placering (NJA 1979 s
483).

Efter ikraftträdandet av den nya köplagen, där indirekt förlust ersätts bara om
den avtalsbrytande parten varit vårdslös, torde det - trots uttalandena under för-
arbetena till ECE 188 - åtminstone mellan finska, norska och svenska parter vara
klart att en friskrivning från skyldighet att ersätta indirekt skada inte bör jämkas
bara därför att ett allvarligt fel visar sig omöjligt att avhjälpa; friskrivningen stäm-
mer ju med dispositiv rätt. Men redan före den nya köplagen synes den svenska
Högsta domstolens bedömning (som jag har varit med om att följa i en skiljedom)
ha varit rimlig, eftersom friskrivningen avseende indirekt skada var tydlig i kon-
traktet och gällde en central fråga samt sakliga skäl fanns för att köparen skulle
bära risken. Annorlunda är det med en klausul (se 9.16 ECE 188) om att köparen
- utan att han har rätt till ersättning för indirekt förlust - inte får häva vid allvar-
liga kvarstående fel och inte heller får kräva ersättning för prisskillnad vid täck-
ningsköp, eftersom en sådan klausul urholkar själva förpliktelsen.

Exemplen visar måhända att man ur ett samlat nordiskt perspektiv har an-
ledning att utvärdera hur den allmänna jämkningsregeln tillämpats med betoning
av de principiella synpunkterna.

5.2 Övrigt
Vad gäller avtalslagens ogiltighetskapitel i övrigt begränsar jag mig till några

korta påpekanden.
36 § bör inte vara den enda ogiltighets- och jämkningsregeln, under vilken allt

skall föras. Detta skulle skada överskådligheten. Vad som otvetydigt kan fastslås,
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t ex att avtal som slutits genom svek är ogiltigt, bör ej döljas under en oskälighets-
norm.

Å andra sidan bör vid tillämpning av regler om svek, tvång och andra obe-
höriga förfaranden inte bara ogiltighet utan även jämkning vara en möjlig påföljd.
Jämför att prisavdrag finns vid fel i godset, fastän prisavdrag kan vara ett sämre
alternativ för säljaren än hävning.

Motivvillfarelse bör som nu hållas utanför lagen, men denna bör å andra sidan
inte vara uttömmande (se senast NJA 1985 s 178). 35 § bör överföras till skulde-
brevsrätten.

Enligt 32 § 2 st bär mottagaren risken för ett befordringsfel, när en viljeförkla-
ring befordrats med bud eller telegram el dyl. Den avsändande parten kan inte
gärna göras ersättningsskyldig för det positiva kontraktsintresset, eftersom det
skulle undergräva lagens lösning. Möjligen kan den avsändande parten som en
kompromiss bli skyldig att ersätta det negativa intresset, oavsett culpa, men läget
är oklart (se Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål, 2 uppl s 27 ff).

Vid en översyn av avtalslagen kan det övervägas att lägga risken för beford-
ringsfel på den avsändande parten. Han har kunnat välja befordringsmedel i mot-
sats till mottagaren. Tillitsprincipen borde kanske omfatta även denna situation.
Genast uppstår emellertid frågan, om detta är möjligt utan att en huvudman blir
strikt ansvarig för den behörighet som hans fullmäktig utger sig för att ha - ge-
nom att företa rättshandlingen i huvudmannens namn utan att klargöra att han
saknar behörighet - så snart fullmäktigen av huvudmannen givits någon behörig-
het. Ställningstagandet till befordringsfel bör alltså samordnas med frågan om
principalansvar för en fullmäktig. Se ovan 4.3 in fine.

6. Nya ämnen

6.1 Standardavtal
I vissa länder - bl a de båda tyska staterna och England - finns civilrättsliga lag-

regler särskilt för standardavtal. Sådana avtal är nu så betydelsefulla att det måste
övervägas att särreglera dem i avtalslagen. Reglerna skulle exempelvis kunna gäl-
la formella förutsättningar för att standardavtalet eller vissa villkor däri alls blir
införlivade med det individuella avtalet inklusive battle of forms (se ovan 3.4),
tolkning av standardavtal samt ogiltigförklaring av standardvillkor på grund av
dessas materiella innehåll.

Ifråga om standardvillkors införlivande är rättsläget något oklart vad gäller in-
förlivande utan hänvisning. Säkert är att standardvillkor kan bli inkorporerade till
följd av tidigare partsbruk. Likaså torde en parts standardvillkor bli gällande, om
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det är allmänt känt att parten tillämpar standardvillkor och motparten exempelvis
per telefon tar initiativ till vad som för parten med standardvillkor är ett massav-
tal utan att motparten berör vilka avtalsvillkoren skall vara (NJA 1949 s 87, cirku-
lär om pråmuthyrning, och 1978 s 432, charterresor). Men skall allmänt använda
agreed documents alltid tillämpas, om inget annat sagts? Vissa tendenser finns i
denna riktning (se rörande de nordiska speditionsvillkoren NRt 1973 s 967 och
Svea HovR i ND 1980 s 1 samt Ramberg, Spedition och fraktavtal, 1983, s 40 ff
och Allmän avtalsrätt, 2 uppl, s 83) men också ett visst motstånd (t ex Bernitz,
Standardavtalsrätt, 4 uppl s 28 f). Svenska Högsta domstolen synes tills vidare ha
hållit frågan öppen vid avtal mellan näringsidkare (se NJA 1985 s 397 II rörande
entreprenad). En precisering av rättsläget vore värdefull. För egen del är jag
skeptisk till ett godtagande av standardvillkor, vartill hänvisning inte skett och
där tidigare partsbruk ej föreligger, såvida inte starka praktiska skäl kan motivera
detta (jfr ovan, Hellner, Kommersiella avtal, 3 uppl s 47 f och Wilhelmsson, Stan-
dardavtal, 1984 s 53 f). En annan sak är att domstolar vid skapande av den ut-
fyllande rätten bör beakta ett allmänt använt standardavtal på områden där ingen
dispositiv lag finns.

En annan oklarhet gäller i vad mån oväntade eller särskilt tyngande enskilda
villkor måste ha tydligt presenterats för motparten, t ex genom biläggande av
standardavtalet i vilket villkoret inte får vara undanskymt. Annars riskerar villko-
ret att det anses ej vara införlivat med parternas individuella avtal eller att det an-
ses vara oskäligt (se NJA 1978 s 432, 1979 s 401 och 1980 s 46). Enligt min mening
är det naturligt att en part, som i ett anbud fått hänvisning till allmänna men icke
bilagda villkor, efter blank accept får anses ha godtagit att dessa inte bara kom-
pletterar utan även avviker från dispositiv rätt, men han bör kunna utgå från att
de överensstämmer med vad som är sedvanligt i branschen. Överraskande villkor
bör därför bifogas. Däremot är det svårare att ta ställning till huruvida villkor får
vara särskilt tyngande, när bifogande ej skett. Skall jämförelsen göras med dis-
positiv rätt, följde härav tidigare att nästan alla standardvillkor var mycket tyng-
ande och måste biläggas. Efter antagandet av den nya köplagen får regeln knap-
past längre denna effekt. Möjligen bör därför även särskilt tyngande villkor alltid
bifogas. Detta gäller framför allt mellan näringsidkare, eftersom det är i sådana
avtalsförhållanden som förhandlingsmekanismen kan tänkas fungera och efter-
som konsumenter i stort sett skyddas genom den tvingande konsumentköps- och
konsumenttjänstlagstiftningen. Även i förhållande till konsumenter bör samma
krav dock gälla.

En regel om att standardavtal i vissa fall kan bli avtalsvillkor utan hänvisning
bör föras in i avtalslagens kapitel om avtalsslut. Därmed blir det naturligt att på



Reformering af de nordiske aftalelove? 281

samma ställe införa regeln om överraskande och tyngande villkor, fastän denna
regel lika gärna kunnat införas i ogiltighetskapitlet.

Beträffande battle of forms samt jämkning av standardvillkor hänvisas till av-
snitt 3.4 och 5.1 ovan.

6.2 Tolkning
Som ovan nämnts bör det övervägas att i första kapitlet införa en generell regel

om klargörandeplikt vid äventyr av avtalsbundenhet och en annan om bundenhet
av en förklaring i enlighet med motpartens berättigade tillit. Dessa får då stor be-
tydelse för avtals tolkning, särskilt om det är individuellt förhandlade villkor,
men de löser naturligtvis långt ifrån alla tolkningstvister. Jag vill understryka att -
fastän jag anser lojalitetsregler med subjektiva inslag svårfrånkomliga - sådana
regler skall tillämpas endast då det är alldeles klart att de subjektiva rekvisiten
var uppfyllda. Domarens egna resonemang skall redovisas öppet.

Frågan är om man även bör ta upp andra tolkningsregler i lagen och i samband
därmed göra ett särskilt kapitel om tolkning.

En tredje tillräckligt precis princip, som då kommer i åtanke, är regeln om att
den gemensamma partsavsikten alltid skall respekteras. Regeln är emellertid inte
oomstridd. Sålunda har Grönfors nyligen betvivlat, att lagstiftarens noggrant ut-
arbetade och balanserade lösningar vid tolkning alltid bör åsidosättas av en ge-
mensam partsvilja (Tolkning av fraktavtal, 1989, s 36 f). Uttalandet skall ses mot
bakgrund av Grönfors' allmänna uppfattning att avtalsfriheten numera är kon-
trollerad och rudimentär. Men man kan fråga sig, om det finns skäl att åsidosätta
parternas gemensamma vilja - förutsatt att denna verkligen kunnat utredas - i
större omfattning vid tolkning än när avtalet låter sig förstås utan närmare tolk-
ning. Kan parterna förmodas inte ha övervägt sin omanifesterade avsikt lika väl
som de normalt övervägt en rättshandling som fått ett adekvat uttryck? Grönfors'
åsikt innebär att utrymmet för att tillämpa 36 § med beaktande av dispositiv rätt
är större vid tolkning än eljest. Ty det är väl inte så att båda parterna är obundna
av sin partsvilja, då den ej har utgivits, till följd av en analogi från 35 § av-
talslagen? Detta skulle möjligen kunna hävdas, men den 35 § underliggande hu-
vudprincipen torde vara avsedd att tillämpas bara när ingen viljeförklaring alls
har utgivits. Jämför att 6 § 2 st är tillämplig när acceptantens misstag måste inses,
oavsett om den verkliga viljan kan betraktas som utgiven eller ej. Jag tror nog att
domstolar - i de fall en gemensam partsavsikt verkligen låter sig utredas och inte
blott kan fingeras - skulle ha svårt att förbise denna, om det inte uttryckligen för-
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bjudits i lagen (jfr NJA 1962 s 276, där den gemensamma partsuppfattningen nog
var det starkaste skälet för uttänjningen av passivitetsregeln; domslutet grundades
dock inte uteslutande på gemensam partsuppfattning, men det kan bero på att
denna ej åberopats som rättsfaktum). Jag har också svårt att se varför domstolar
borde bortse från en verklig, gemensam partsvilja. Av pedagogiska skäl, och möj-
ligen även för att åstadkomma klarhet, må en regel om den gemensamma parts-
viljans primära betydelse lagfästas i anslutning till tillitsprincipen och klargöran-
deplikten.

Övriga tolkningsregler, som tillgrips när ingen av de ovanstående givit utslag,
har i allmänhet inte sådan precision att de bör upptas i lagtext. Detta gäller t ex
reglerna att domstolen skall beakta dispositiv rätt och avtalspraxis, tidigare bruk
mellan parterna, vilken part som till lägsta kostnad kan bära en viss risk eller vad
som eljest allmänt sett är lämpligt etc. Regeln om att friskrivningar skall tolkas
restriktivt är visserligen precis, men det är inte alltid givet på vilket stadium i
tolkningsproceduren regeln skall appliceras. Detsamma gäller principen om tolk-
ning contra stipulatorem vid individuellt författade avtal; regeln torde ej alls kun-
na tillämpas vid agreed documents.

Några andra tolkningsregler än de tre inledningsvis nämnda bör därför knap-
past komma i fråga för lagstiftning.

6.3 Skadeståndsskyldighet för culpa in contrahendo
Skadestånd för vårdslöshet vid avtals ingående är en mycket viktig sanktion i bl

a tysk rätt. I Sverige, och kanske även övriga Norden, spelar denna regel en un-
danskymd roll. En förklaring torde vara att culpa in contrahendo många gånger
leder till avtalsbundenhet enligt regler om förklaringsmisstag, passivitet (se t ex
NJA 1982 s 244 och 1977 s 92) eller toleransfullmakt (NJA 1973 s 725).

Skadeståndsskyldighet föreligger och bör föreligga, om en part svikligen för-
mått motparten att ingå ett avtal, som förklaras ogiltigt, eller om en part vilselett
en annan att lägga ner kostnader i samband med förhandlingar om ett avtal, som
sedan aldrig kommer till stånd, fastän han redan bestämt sig för att inte sluta det-
ta avtal eller vet att det på grund av en omständighet inom hans kontroll är ytterst
osannolikt att det kommer till stånd (NJA 1978 s 147 respektive 1963 s 105); i öv-
rigt får varje part i princip ta sitt eget intresse till vara. Härav torde följa att en
part som utfärdat ett allmänt s k letter of intent, men sedan kommer till insikt om
att avtalet är olämpligt och därför utan dröjsmål avbryter förhandlingarna utan
att sluta avtal, ej drabbas av skadeståndsskyldighet, oavsett om han kan före-
bringa „objektivt godtagbara skälu för sin ändrade inställning och oavsett om
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motparten i samförstånd med honom vidtagit åtgärder för att uppfylla det emot-
sedda avtalet (jfr också NJA 1973 s 175). Skulle parten i stället ha förklarat att
han kommer att sluta avtal ifall visst villkor blir uppfyllt, t ex om finansiering kan
ordnas, torde han däremot vid äventyr av skadeståndsskyldighet vara skyldig att
göra vad på honom ankommer för att uppfylla villkoret. Frågor av detta slag har
stor praktisk betydelse och bör lämpligen regleras i en ny avtalslag. Särskilt gäller
det om man vill utsträcka skadeståndsskyldigheten. NJA 1978 s 147 erbjuder här
en god utgångspunkt för diskussionen.

I detta sammanhang bör även vårdslöst orsakande av befordringsfel enligt 32 §
2 st uppmärksammas. Enligt den norska lagen är avsändaren skadeståndsskyldig i
dessa fall. De svenska motiven intar samma ståndpunkt, bl a med hänvisning till
vårdslöst möjliggörande av förfalskning (NJA II 1915 s 253). Grönfors manar
emellertid till försiktighet i sin lagkommentar (s 161), alltså t o m när den som
lämnat meddelandet för befordran själv varit culpös. Även detta är ett fall där
den avsändande parten bör bli skadeståndsskyldig vid culpa; alternativet är sna-
rast att stipulera avtalsbundenhet, vilken antingen kan vara beroende av culpa
(jfr 32 § 1 st, 18 § 2 st avtalslagen och beträffande förfalskning, Hessler, Obe-
höriga förfaranden med värdepapper, 2 uppl s 90 ff) eller vara strikt (se ovan
5.2).

7. Avslutning

Den konkreta genomgången av olika frågor, som bör uppmärksammas vid en re-
form av avtalslagen, är naturligvis ej uttömmande. Genomgången visar enligt min
mening ändå

1) att avtalslagen bara i begränsad utsträckning speglar den moderna avtals-
rättens problem, vilket i sig är ett starkt skäl för en reform, till gagn för kun-
skapen om avtalsrätten,

2) att beträffande avtals ingående flera tolkningsregler med objektiv utform-
ning bör införas så att parter och domstolar får klara utgångspunkter för sitt
handlande,

3) att en allmän lojalitetsregel med subjektiva rekvisit, vilken leder till bunden-
het av motparten uppfattning, behövs även i en ny avtalslag men att lojalitets-
regeln bör modifieras genom en hänvisning till god förhandlingssed el dyl och

4) att det även i övrigt finns en hel del regler i avtalslagen eller praxis som kan
behöva justeras.


