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 I

Sammanfattning 
 
I Europa pågår det ett projekt som har till uppgift att ta fram lagtextförslag till en gemensam 
europeisk civillag. Syftet med denna uppsats är att försöka förutspå hur Sverige skulle 
påverkas av denna civillag. Materialet till uppsatsen är främst hämtat från aktuella artiklar och 
Internet men viss litteratur har också hittats, trots att projektet inte är slutfört. Denna uppsats 
är inte uttömmande inom området utan det är förändringarna i stort som behandlas. Vi anser 
att Sverige behöver engagera sig mer för att kunna påverka utgången av projektet. Det är svårt 
att säga hur Sverige skulle påverkas. De områden som vi studerat kommer inte att utsättas för 
så omvälvande förändringar. Trots detta är vi ganska skeptiska till projektet eftersom vi tror 
på den rådande mångfalden i Europa. Däremot är projektet intressant och resultatet kommer 
att ha betydelse även om det inte blir någon gemensam europeisk civillag.   
 



 II

Abstract 
 
In Europe a project with the task to bring forward a proposition of a joint European Civil 
Code is under progress. The purpose of this paper is to try to predict how Sweden would be 
affected by this intended European Civil Code. The material to our paper is foremost collected 
from current articles and the Internet but some literature has also been found in spite of the 
fact that the programme not is completed. This paper is not in any way exhaustive in the area 
but it is the changes in big that are being studied. In our own opinion we believe that Sweden, 
to have a chance to influence the outcome of the project, have to be more involved. It is very 
hard to see how Sweden would be influenced. The areas that we have been studying are not 
going to be exposed to those revolutionary changes. In spite of that we are rather sceptical to 
the project since we believe in the current diversity in Europe. On the other hand the project is 
very interesting and the result will be of great importance even if it would not become a joint 
European Civil Code. 
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Till att börja med vill vi tacka vår handledare professor Bertil Bengtsson som med sin visdom 
har gett oss tips och idéer under resans gång. Bertil har kunnat ställa upp på kort varsel, trots 
att han har suttit på annan ort. Utan hans engagemang hade arbetet inte löpt lika smärtfritt. 
Nästa person vi vill tacka är professor Christina Ramberg. Hon har varit mycket hjälpsam 
med att ta fram material kring förslaget om borgen. Eftersom hon själv är engagerad inom 
SGECC så har vi på detta sätt kunnat få ovärderlig hjälp.   



 IV

Förkortningar 
 
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område 
 
BGB  Bürgerliches Gesetzbuch, Tysklands civilrätt 
 
CISG  United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
 
EEC  European Economic Community 
 
HB  Handelsbalken 
 
HD  Högsta domstolen 
 
JFT  Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 
 
JT  Juridisk Tidskrift 
 
KOM  Kommissionens meddelande 
 
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 
 
NJM  Nordiska Jurist Mötet 
 
O.J.E.C Official Journal of the European Communities 
 
PECL  Principles of European Contract Law 
 
SGECC The Study Group for a European Civil Code 
 
SvJT  Svensk Jurist Tidning 
 
TfR  Tidskrift for Rettsvitenskap 
 
ULF Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of 

Goods 
 
ULIS  Uniform Law on the International Sale of Goods 
 
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 



 V

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning              1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ........................................................................................................................... 1 
1.3 Metod ......................................................................................................................... 1 
1.4 Avgränsning ............................................................................................................... 1 
1.5 Disposition ................................................................................................................. 2 

 
2 En europeisk civillag – insatser inom EU         3 

2.1 EU:s harmoniseringsarbete av civilrätten .................................................................. 3 
2.1.1 Grönboken av 2001 ................................................................................................ 3 
2.1.2 Europaparlamentets resolution från 2002 .............................................................. 5 
2.1.3 Handlingsplanen av 2003 ....................................................................................... 5 

2.2 Lando-kommissionens arbete..................................................................................... 6 
2.3 Unidroit Principles ..................................................................................................... 7 
2.4 CISG – den internationella köplagen ......................................................................... 8 
2.5 EU:s kompetens.......................................................................................................... 9 
2.6 Den befintliga europeiska civillagstiftningen ............................................................ 9 

 
3 SGECC            11 

3.1 Projektets uppbyggnad ............................................................................................. 11 
3.2 Projektets mål och syfte ........................................................................................... 12 
3.3 Projektets arbetsområden ......................................................................................... 12 

 
4 Röster om SGECC           14 

4.1 Ulf Bernitz om den gemensamma civillagen ........................................................... 14 
4.1.1 Den engelska kritiken........................................................................................... 14 
4.1.2 Den konstitutionella frågan .................................................................................. 15 
4.1.3 Det svenska förhållningssättet.............................................................................. 15 

4.2 Thomas Wilhelmssons åsikter.................................................................................. 17 
4.2.1 Harmoniseringssyftet ........................................................................................... 18 
4.2.2 Oförutsebarhet ...................................................................................................... 19 
4.2.3 Kodifieringen - en strategi.................................................................................... 21 
4.2.4 Lagstiftningsmakten ............................................................................................. 22 
4.2.5 En splittrad europeisering..................................................................................... 23 
4.2.6 Den fria rörligheten .............................................................................................. 24 

4.3 Torgny Håstads skäl för och emot en gemensam civillag........................................ 25 
4.3.1 Minskade transaktionskostnader .......................................................................... 25 
4.3.2 Den europeiska identiteten och gemensamma värderingar.................................. 26 
4.3.3 Ökad abstraktion?................................................................................................. 26 
4.3.4 Kommer gemenskapen att utvecklas eller avstanna?........................................... 27 
4.3.5 Underskott i EU:s demokrati................................................................................ 27 
4.3.6 Vem levererar prejudikaten? ................................................................................ 28 
4.3.7 Norden och rätten ................................................................................................. 28 
4.3.8 Harmoniering utanför Europa .............................................................................. 29 

 
 



 VI

5 Svensk avtalsrätt och PECL, en jämförelse       30 
5.1 Avtalslagen............................................................................................................... 30 
5.2 PECL ........................................................................................................................ 31 
5.3 Några allmänna avtalsprinciper................................................................................ 32 

5.3.1 Avtalsfrihet........................................................................................................... 32 
5.3.2 Avtalsbundenhet................................................................................................... 33 
5.3.3 Skälighet............................................................................................................... 34 
5.3.4 Sedvänja ............................................................................................................... 35 

5.4 Om slutande av avtal ................................................................................................ 35 
5.4.1 Anbud ................................................................................................................... 35 

5.4.1.1 Återkallelse................................................................................................... 36 
5.4.2 Acceptfristen ........................................................................................................ 37 
5.4.3 Accept................................................................................................................... 38 

5.4.3.1 Sen accept..................................................................................................... 38 
5.4.3.2 Oren accept................................................................................................... 39 

 
6 Regler om borgensförbindelser         41 

6.1 Allmänna regler........................................................................................................ 42 
6.1.1 Generella regler för borgen .................................................................................. 42 
Artikel 1.1 Scope ............................................................................................................... 42 

6.1.1.1 Nationella regler........................................................................................... 43 
6.2 Principerna om solidarisk och subsidiär förpliktelse ............................................... 44 

Artikel 2.6 Solidary liability of guarantor ......................................................................... 44 
6.3 Borgenärens informationsplikt ................................................................................. 45 

Artikel 2.8 Creditor’s duty of information ........................................................................ 45 
6.3.1 Svenska regler ...................................................................................................... 46 

6.4 Speciella regler om konsumentskydd av borgensmän ............................................. 48 
Artikel 4.1 Scope of application ........................................................................................ 48 
6.4.1 Konsumentskydd och privatpersoners borgensåtaganden.................................... 49 

6.4.1.1 Konsumentskydd i Norden........................................................................... 49 
6.4.1.2 Borgensmännens rätt till information........................................................... 50 
6.4.1.3 Konsumentskyddsaspekter på borgensansvaret ........................................... 51 

 
7 Slutsats            52 

7.1 Avtalslagen och PECL ............................................................................................. 53 
7.2 Borgen ...................................................................................................................... 54 

 
Käll- och litteraturförteckning            I 
 
Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Just nu pågår ett omfattande projekt i Europa som bedrivs av The Study Group for a European 
Civil Code, SGECC. Projektet handlar om att försöka skriva lagtextförslag till en europeisk 
civillag som omfattar utomobligatorisk skadeståndsrätt, sakrätt, allmän och speciell 
avtalsrätt.1 Organisatören bakom SGECC är Christian von Bar, som har byggt upp ett stort 
forskningsinstitut kring uppgiften.2 SGECC kan beskrivas som ett nätverk av experter inom 
civilrättens område. Projektet bygger vidare på Lando-kommissionens arbete vid namn 
European Principles of Contract Law, PECL.3 SGECC har som mål att försöka fastställa i 
vilken grad de existerande privaträttsliga reglerna i medlemsstaterna kan bli formulerade i 
gemensamma principer. Syftet med deras arbete är att det skall kunna fungera som en 
användbar information angående den europeiska juridiken. Dessutom skall arbetet kunna ses 
som ett stöd för EG-rättens utveckling samtidigt som det skall kunna bidra till en ökad 
förståelse för utländsk rätt och komparativ rätt.4 
 
 
1.2 Syfte 
 
Denna uppsats har till syfte att klargöra hur Sverige skulle påverkas av en eventuell 
gemensam europeisk civillag. Arbetet innehåller två exempel inom områdena avtalsrätt och 
borgen. Syftet med exemplet avtalsrätt är att visa vilka förändringar som Sverige kan komma 
att ställas inför. Med området borgen vill vi även där visa på vilka förändringar som kan 
komma att bli aktuella för Sverige men också översiktligt titta på hur det ser ut i en del av de 
europeiska länderna. 
 
 
1.3 Metod 
 
För att kunna genomföra detta arbete har den huvudsakliga källan varit Internet. Eftersom 
ämnet är högaktuellt har vi kunnat följa den pågående debatten om en gemensam europeisk 
civillag genom de olika juridiska tidsskrifterna. En annan viktig källa har varit det arbete som 
Lando-kommissionen gjort och som resulterat i boken Principles of European Contract Law 
Parts I and II. Det är på detta arbete som SGECC byggt vidare och därför har boken gett en 
välbehövd bakgrund till hur arbetet med att förena den europeiska civilrätten har framskridit. 
Annan doktrin har också använts och framförallt aktuella artiklar på området. För att se vilka 
eventuella förändringar som Sverige skulle kunna ställas inför har vi tagit med två områden 
där vi gör en jämförelse mellan svensk rätt och de tänkta förslagen.  
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Denna uppsats har inte för avsikt att i detalj redogöra för de olika områdena som SGECC 
arbetar med. Vi kommer bara att behandla delar av avtalsrätten och borgensinstitut. Uppsatsen 
                                                 
1 Ramberg Christina, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning. SvJT 5-6/04, s 459. 
2 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04 Nr 3, s 505. 
3 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten. NJM 2002, s 341. 
4 www.sgecc.net  
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kan därför inte på något sätt ses som uttömmande utan fokus ligger på vilka förändringar i 
stort som Sverige kan komma att ställas inför. På samma sätt går det inte att se på exemplen 
som uttömmande eftersom vi där har begränsat oss till det vi anser vara relevant för 
uppsatsen. 
 
 
1.5 Disposition 
 
I kapitel två redogörs för vad som ligger bakom det arbete som SGECC gör idag. I detta 
kapitel kommer tidigare akademiska insatser inom området att presenteras. Kapitel tre handlar 
om SGECC och deras arbete. Här framkommer deras mål, syfte och användningsområde.  
Därefter kommer det i kapitel fyra ett avsnitt som tar upp vad olika svenska författare har sagt 
angående den eventuella europeiska civillagen. Sedan har vi tittat närmare på två områden 
inom civilrätten som vi tycker är intressanta. Denna fördjupning inleds med kapitel fem där vi 
har gjort en jämförelse mellan svensk avtalsrätt och PECL. Det som ligger i fokus är främst 
slutande av avtal samt vissa allmänna principer. Kapitel sex behandlar det andra området, 
borgensåtaganden. Där tittar vi på allmänna regler kring borgensförbindelser. Slutligen 
kommer i kapitel sju vår analys av arbetet.  
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2 En europeisk civillag – insatser inom EU 
 
Arbetet med att försöka formulera en gemensam europeisk civillag har av många ansetts som 
en ren utopi. Den åsikten har framförallt förekommit i de nordiska länderna. Trots denna syn 
har viktiga steg tagits mot målet att förenas till en europeisk civillag.5 
 
 
2.1 EU:s harmoniseringsarbete av civilrätten  
 
Efter andra världskriget startade det europeiska samarbetet med en kol- och stålunion. Syftet 
var att bevara freden i Europa. Sedan dess har de samarbetande staterna satsat på fri rörlighet 
av varor, personer, tjänster och kapital. Ytterligare satsningar har även gjorts kring en inre 
marknad, en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik samt en valutareform. Att en union som 
EU vill gå vidare med projekt som verkar sammansvetsande är inte på något sätt konstigt. 
Juridiken har utgjort ett viktigt instrument i skapandet av den inre marknaden. Detta har i de 
nordiska länderna medfört en märkbar, om än marginell, förskjutning från politik till juridik. 
Det har däremot länge saknats ambitioner kring att skapa en mer omfattande gemensam 
rättsordning i det europeiska samarbetet.6  
 
Det har tidigt funnits krav på ökad harmonisering av den europeiska civilrätten. Redan år 
1964 efterlyste presidenten för EEC-kommissionen Walter Hallstein en harmonisering av den 
europeiska privat- och processrätten.7 Inom EU var det Europaparlamentet som från en början 
uttalade sig för ett tillskapande av någon form av europeisk civillag. Europaparlamentet 
behandlade harmoniseringen av medlemsstaternas civilrätt i sina resolutioner från 1989 och 
1994.8 Genom dessa resolutioner ville parlamentet försöka främja ömsesidig förståelse av alla 
olika rättssystem inom gemenskapen.9 Resolutionen från 1994 kan ses som en påminnelse om 
att Europaparlamentet inte har glömt bort frågan. De ville visa att de fortfarande var 
intresserade av att finansieringen skulle fortsätta. I denna resolution framkom även att en 
gradvis harmonisering av särskilda delar av civilrätten var nödvändig för att den inre 
marknaden skulle fungera.10 
 
Under år 2001 fick frågan kring en europeisk civillag ett starkt ökat politiskt stöd. 
Anledningen var att europeiska rådet uttalade sig för ett undersökande av behovet kring en 
ökad harmonisering inom civilrätten. Detta skedde som ett led i EG-fördragets mål att skapa 
ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europa och återfinns i artikel 61.1.11 
 
 
2.1.1 Grönboken av 2001 
 
EU-kommissionens (fortsättningsvis kommissionen) meddelande KOM (2001) 39812, som 
även kallats Grönboken av 2001 (fortsättningsvis grönboken), adresserades till rådet och 
Europaparlamentet och var färdigt 11 juli 2001. Detta handlade om europeisk avtalsrätt och 
                                                 
5 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04, Nr 3, s 503.  
6 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten. NJM 2002, s 341. 
7 Sisula-Tulokas Lena, Mot en europeisk civilrätt, JFT 1999, s 373. 
8 O.J.E.C. 1989 C 158/400 och O.J.E.C. 1994 C 205/518. 
9 O.J.E.C. 1989 C 158/400 p. G. 
10 O.J.E.C. 1994 C 205/518 p. B-D. 
11 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04, Nr 3, s 503. 
12 http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2001/com2001_0398sv01.pdf.  

http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2001/com2001_0398sv01.pdf
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kan sägas vara ett svar på Europaparlamentets resolutioner från 1989 och 1994.13 
Kommissionens syfte med detta tillägg till debatten är att främja det gemenskapsrättsliga 
kravet på en fungerande inre marknad. Med detta menas att diskussionen koncentreras till de 
delar av avtalsrätten som har en betydelse för hur marknaden fungerar. I denna grönbok ger 
kommissionen särskild uppmärksamhet till små och medelstora företags möjligheter att agera 
på den europeiska marknaden. Kommissionen ställer bland annat följande fråga: Har 
medlemsstaternas olika nationella avtalsrättsliga bestämmelser direkt eller indirekt förhindrat 
att den inre marknaden fungerar väl och i så fall i vilken utsträckning? I grönboken efterlyser 
kommissionen ställningstaganden till denna fråga.14 Dessutom ville kommissionen få med 
andra intressenter i debatten såsom näringsliv, offentliga förvaltningar, akademiker och 
verksamma jurister. Tanken var att det sedan skulle kunna gå att samla in viktig information 
angående behovet av åtgärder på avtalsrättens område.15 Det som låg i fokus i debatten var 
vilka problem som kunde uppstå och vilka olika valmöjligheter som fanns.16 Olikheterna i 
medlemsländernas respektive avtalsrättssystem kan ha en förhindrande effekt på den inre 
marknaden. Detta eftersom all handel regleras med hjälp av olika former av avtal. EU kan 
behöva genomföra åtgärder för att rörligheten på den inre marknaden skall kunna förbättras.17 
 
Grönboken innehåller inte några färdiga ståndpunkter och förslag utan har formen av att 
presentera och resonera.18 Kommissionen presenterade bland annat fyra olika 
handlingsalternativ. Dessa var: 
 
1. Inga gemenskapsåtgärder. Detta alternativ bygger på teorin att marknaden kommer att 

hitta lösningar på de problem som den själv givit upphov till. Anledningen är att sociala 
värderingar, allmän opinion och påtryckningar från olika intressenter kommer att påverka 
marknaden. Alla aktörer kan på olika sätt stimulera gränsöverskridande transaktioner så 
att fördelarna med sådana transaktioner uppväger riskerna. För att detta skall fungera 
krävs det att avtalsparterna kan få tillgång till heltäckande och korrekt information om 
andra EU-länders rättssystem. Dessutom krävs det att tvistlösningssystemen är 
ekonomiskt hållbara för båda parter.19 

2. Främja en utveckling mot gemensamma avtalsrättsliga principer som leder till ökad 
konvergens av medlemsstaternas lagstiftning. Alternativet bygger på samarbete. 
Kommissionen menade att de, tillsammans med akademiker och jurister, skulle kunna 
stödja komparativa utredningar med syfte att få fram gemensamma principer.20 Ett sådant 
samarbete kan leda till principer som skulle kunna vara användbara för både skiljedomare 
och nationella domstolar. Principerna skulle få en viss tyngd genom att alla avtalsrättsliga 
system skulle tillämpa samma principer.21 

3. Förbättra kvaliteten på den befintliga lagstiftningen. Kommissionen har för avsikt att 
bygga vidare på de redan gjorda insatserna när det gäller konsolidering och kodifiering. 
Dessutom kan det vara viktigt att titta över terminologi och systematik för att se om dessa 
kan förbättras.22 

                                                 
13 Se not 12, KOM (2001) 398, s 2 och p. 10-11, s 6. 
14 Sisula-Tulokas Lena, To be or not to be – harmonisering av den europeiska avtalsrätten, JFT 2001, s 709. 
15 Se not 12, KOM (2001) 398, s 2 och p. 10-11, s 6. 
16 Se not 12, KOM (2001) 398 p. 15, s 7. 
17 Se not 12, KOM (2001) 398 p. 23-24 och 26, s 8. 
18 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04, Nr 3, s 508. 
19 Se not 12, KOM (2001) 398 p. 49-51, s 13 f. 
20 Se not 12, KOM (2001) 398 p. 52, s 14. 
21 Se not 12, KOM (2001) 398 p. 54-55, s 14 f. 
22 Se not 12, KOM (2001) 398 p. 57-60, s 15 f. 
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4. Anta en ny heltäckande lagstiftning på EG-nivå. Detta förslag omfattar flera möjliga typer 
av instrument. Om det är direktiv som används så får medlemsstaterna en hel del frihet 
kring införandet. Väljs istället en förordning så minskas därmed friheten för 
medlemsstaterna.23 

 
Trots att kommissionen förde fram några olika förslag var det främst handlingsalternativet 
som innebar en gemensam europeisk civillag, som ansågs vara särskilt intressant. Även om 
det inte var första gången som tankar funnits kring en europeisk civillag, så blev många 
överraskade när kommissionen presenterade grönboken. Om förslaget skulle införas som ett 
direktiv så innebar detta att lagtexten skulle bli likalydande och omedelbart gällande i alla 
medlemsländer.24 
 
Grönboken var ute på en bred remiss i de olika EU-länderna. Många olika organ var 
inblandade, bland annat domstolar, universitet och organisationer. Bland de inkomna svaren 
återfanns både starka entusiaster och skarpa kritiker. En redovisning av responsen på 
grönboken lämnades som en bilaga till en handlingsplan som kommissionen lämnade under 
2003 (se avsnitt 2.1.3).25 
 
 
2.1.2 Europaparlamentets resolution från 2002 
 
Denna resolution, O.J.E.C. 2002 C 140E/53826, behandlar i huvudsak avtalsrätten och togs 
fram med anledning av grönboken. Det som betonas här är behovet av att harmonisera 
avtalsrätten i medlemsstaterna. Detta behov uppstår när ömsesidiga erkännanden av de 
nationella bestämmelserna inte sker och skillnaden mellan dessa bestämmelser motarbetar den 
inre marknaden.27 Europaparlamentet konstaterade att lösningen till problemen, som handlar 
om frågorna om avtalsslut, avtalets genomförande och dess avslut, kräver en samtidig lösning 
på frågorna om allmänna formella bestämmelser, ansvarsfrågor som ligger utanför kontrakt, 
bestämmelser om obehörig vinst och sakrätt. Detta för att det skall gå att lösa problemen 
överhuvudtaget.28 I denna resolution uppmanades kommissionen att lägga fram en 
handlingsplan som skulle omfatta olika åtgärder.29 
 
 
2.1.3 Handlingsplanen av 2003 
 
Kommissionens meddelande, KOM (2003) 6830, har även kallats för Handlingsplanen av 
2003 (fortsättningsvis endast handlingsplanen). Detta var det första samrådsdokumentet som 
utfärdats av kommissionen. Syftet med handlingsplanen var att den skulle utgöra en 
uppföljning av det tidigare meddelandet.31 I handlingsplanen sammanfattas de problem som 
kommit fram under samrådsförfarandet. Dessa problem gäller behovet av en enhetlig 
avtalsrätt men också behovet av att den inre marknaden fungerar smidigt. Denna 
handlingsplan innehåller förslag på hur arbetet med en europeisk avtalsrätt skall fortlöpa. Det 
                                                 
23 Se not 12, KOM (2001) 398 p. 61-65, s 17. 
24 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04, Nr 3, s 508. 
25 A.a, s 508 f. 
26 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2002/cel40/cel4020020613sv05380542.pdf  
27 Se not 26, O.J.E.C. 2002 C 140E/538 p. 10. 
28 Se not 26, O.J.E.C. 2002 C 140E/538 p. 13. 
29 Se not 26, O.J.E.C. 2002 C 140E/538 p. 14a. 
30 http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2003/com2003_0068sv01.pdf  
31 Se not 30, KOM (2003) 68 p. 1, s 5. 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2002/cel40/cel4020020613sv05380542.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2003/com2003_0068sv01.pdf
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föreslås bland annat en blandning av icke-lagstadgade och lagstadgade bestämmelser för att 
lösa de problem som uppstår genom olikheter i avtalsrätten inom EU. Ett av handlingsplanens 
syften är att få synpunkter på sina förslag. Dessa förslag är bestämmelser för att: 
 

• öka samstämmigheten i gemenskapens regelverk på avtalsrättens område, 
• främja utarbetandet av standardklausuler inom hela unionen, 
• undersöka om icke-sektorsspecifika åtgärder, till exempel ett frivilligt instrument, 

kan behövas för att lösa problemen på den europeiska avtalsrättens område.32 
 
När det gäller frågan om en gemensam europeisk civillag så tonas ambitionerna ned i 
jämförelse med förslag nummer 4 i grönboken, vilket föreslog en ny lagstiftning på EG-nivå. 
Kommissionen talar istället om ett frivilligt instrument på området europeisk avtalsrätt. Det 
verkar som om kommissionen tänker sig en europeisk avtalslag, som skall existera parallellt 
med nationell avtalsrätt.33 
 
I handlingsplanen går det även att finna en bilaga som sammanställer olika reaktioner34 på de 
fyra lösningarna som presenterades i grönboken. I bilagan har näringslivet, praktiserande 
jurister, akademiker och medlemsstaternas regeringar fått komma med sina åsikter. 
 
 
2.2 Lando-kommissionens arbete 
 
I början av 1980-talet inleddes ett arbete för att få fram ett underlag för en enhetlig europeisk 
kontraktsrätt. Initiativtagaren var Ole Lando, professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn. 
Lando satte samman en arbetsgrupp, bestående av verksamma jurister från alla dåvarande 
medlemsstater i EG. Tillsammans skulle de skapa arbetet Principles of European Contract 
Law, PECL, eller European Principles, som de också kallas. Avsikten med dessa principer är i 
första hand att de skall tillämpas som allmänna regler för kontraktsrätten i EU och de 
tillhandahåller ett regelsystem för det kontraktsrättsliga området. Grunden består av 
komparativa undersökningar av reglerna i de olika medlemsländerna.35  I PECL går det bland 
annat att hitta regler för slutande av avtal, ogiltighet, jämkning, tolkning, kontraktsbrott, 
överlåtelse av fordringar, kvittning och preskription.36 
 
Lando-kommissionens arbete har resulterat i tre delar som till viss del finansierats av EU-
kommissionen.37 De två första delarna presenterades som en komplett version år 1999. Den 
tredje delen publicerades år 2003.38 Dessa tre delar består av allmän avtalsrätt, allmän 
kontraktsrätt och allmän obligationsrätt.39 PECL visar bland annat på att olikheter mellan 
europeiska länders avtals- och obligationsrätt är långt mindre när de enskilda reglerna 
analyseras konkret och resultatinriktat än när de framställs mer principiellt.40 
 

                                                 
32 Se not 12, KOM (2003) 68, s 2. 
33 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04, Nr 3, s 511. 
34 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/comments/index_en.htm  
35 Herre Johnny mfl (2004), Internationella Köplagen (CISG), En kommentar, s 82. 
36 Håstad Torgny, Inför en europeisk sakrätt – några principfrågor, JT 2002/03, Nr 4, s 746. 
37 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04, Nr 3, s 505. 
38 www.storme.be/PECLre.html  
39 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 345. 
40 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04 Nr 3, s 505. 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/comments/index_en.htm


 7

Enligt artikel 1:101 (1) PECL är syftet bakom principerna att de skall tillämpas som 
generalregler för kontraktsrätten inom EU. De skall dessutom tjäna som inspiration och 
underlag för EU:s beslutsorgan.41 Ytterligare ett syfte med principerna kan sägas vara att 
överbygga klyftan mellan kontinental Civil Law och engelsk Common Law.42 Det finns 
nämligen stora skillnader mellan Civil Law och Common Law när det gäller bland annat 
terminologi, klassificeringar och struktur.43  
 
I väntan på institutionella initiativ kan PECL och dess principer tillämpas när 

• parterna har inkorporerat dessa i sina kontrakt, 
• parterna har hänvisat till ”general principles of law” eller inte hänvisat till något 

rättssystem alls eller 
• när den tillämpliga nationella rättsordningen inte presenterar någon lösning.44 

 
 
2.3 Unidroit Principles 
 
År 1994 presenterade International Institute for the Unification of Private Law 
(fortsättningsvis UNIDROIT) sin Unidroit Principles of International Commercial Contracts. 
Dess principer kallas i fortsättningen för Unidroit Principles. Innehållet i detta arbete 
motsvarar del I och II i PECL.45 En ny upplaga av Unidroit Principles of International 
Commercial Contract gavs ut 2004. Unidroit Principles har tagits fram med hjälp av 
medarbetare från hela världen. Denna stab består av både akademiskt och praktiskt 
verksamma jurister.46 
 
UNIDROIT har flera syften och avsikten med Unidroit Principles har varit att parterna i ett 
avtal skall kunna hänvisa till principerna, som ett neutralt alternativ till traditionella 
lagvalsklausuler. Tanken är att problematik av internationellt privaträttslig karaktär skall 
kunna begränsas. Det är också meningen att Unidroit Principles skall kunna användas när 
parterna gjort en oprecis hänvisning till lex mercatoria. Lex mercatoria är en 
samlingsbeteckning på allmänna avtalsrättsliga principer i internationella 
kontraktsförhållanden. Ett annat syfte med Unidroit Principles är att dessa principer skall ses 
som en introduktion till internationell avtalsrätt. Principerna ger nämligen en översikt över 
juridiska problem som avtalsparter kan komma att ställas inför vid internationella avtal. 
Ytterligare ett syfte har varit att principerna skall kunna fungera som en modellag för 
nationell lagstiftning inom avtalsrättens område. Unidroit Principles kan sägas fungera som 
ett komplement till CISG (se om CISG i avsnitt 2.4). Principerna har nämligen utarbetats med 
bland annat CISG som en utgångspunkt.47 
 
Unidroit Principles grund kan sägas vara medarbetarnas tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Det kan vara svårt att avgöra i vilken utsträckning som Unidroit Principles är nyskapande 
eller endast återspeglar redan existerande internationella avtalsrättsliga principer. Det kan 

                                                 
41 Lando Ole mfl (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s xxiv. 
42 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 345. 
43 Lando Ole mfl (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s xxiii. 
44 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 345. 
45 A.a, s 343. 
46 Hultmark Christina, Internationaliseringen av svensk avtalsrätt – Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts, JT 1995/1996, s 656. 
47 A.a, s 656 ff. 
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därför sägas att Unidroit Principles innehåller definitioner av handelsbruk och allmänna 
avtalsrättsliga principer, samtidigt som det går att finna en del nyskapande rättsregler.48 
 
När parterna i ett avtal hänvisar till Unidroit Principles gäller principerna som en avtalad 
norm. Christina Hultmark menar att Unidroit Principles skulle kunna vara en rättskälla på 
grund av att de ger uttryck för handelsbruk. Handelsbruk som rättskälla har nämligen 
internationaliserats. Hultmark menar att i den utsträckning som Unidroit Principles ger uttryck 
för internationellt handelsbruk är de, genom sin funktion som informationsmedel, en 
betydelsefull faktor som påverkar domstolar. Hultmark säger att i Sverige, där till exempel 
den allmänna avtalsrätten endast täcker ett ganska begränsat område, kan det vara 
betydelsefullt att Unidroit Principles erbjuder en lättillgänglig information om internationella 
allmänna principer. Anledningen till att dessa principer kan sägas vara lättillgängliga är att de 
finns tryckta och att de är kortfattade.49 
 
 
2.4 CISG – den internationella köplagen 
 
Den internationella köplagen, United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, brukar förkortas CISG. Försöken att åstadkomma internationell rättsenhet på 
köprättens område började på 1920-talet och var en första uppgift för UNIDROIT. I detta 
skede kan insatser från den tyske rättsvetenskapsmannen Ernst Rabel tillges en mycket stor 
betydelse. Arbetet avstannade under andra världskriget men återupptogs när kriget var över. 
Detta arbete ledde till de båda Haagkonventionerna ULIS och ULF som stod klara 1964. 
Dessvärre blev Haagkonventionerna ingen större succé. Under år 1966 bildades UNCITRAL, 
United Nations Commission on International Trade Law. Detta FN-organ fick till uppgift att 
undersöka vilka förutsättningar som fanns för en framgångsrik unifiering av köprätten. En 
arbetsgrupp tillsattes år 1968 för att utarbeta en ny text med utgångspunkt i ULIS och ULF. 
Detta arbete färdigställdes 1978 men trädde i kraft 1980. I Sverige trädde CISG i kraft 1989 
genom lagen (1987:822) om internationella köp, men med vissa undantag på köprättsliga avtal 
mellan nordiska avtalsparter tillämpas inte CISG. Dessutom har Sverige inte tillträtt del två i 
CISG som handlar om ingående av avtal.50 
 
CISG består av fyra delar. Den första behandlar tillämpningsområdet och vissa allmänna 
principer. Den andra behandlar vad som gäller vid ingående av avtalet. Den tredje innehåller 
bestämmelser om parternas skyldigheter samt påföljder av avtalsbrott. Den fjärde innehåller 
avslutande bestämmelser om konventionens förhållanden till andra konventioner.51 
 
Få internationella instrument har gett upphov till en sådan omfattande behandling i olika 
rättskällor som CISG. Materialet är nästan oöverskådligt men ett omfattande arbete har lagts 
ned på att göra materialet mer lättillgängligt. Idag finns en stor del av materialet tillgängligt på 
Internet, vilket underlättar för allmänheten att ta del av detta. Eftersom materialet kring CISG 
är så omfattande finns det ett behov av att sammanfatta rättsläget och ge klarhet i hur olika 
bestämmelser skall tolkas och tillämpas. För att uppfylla detta behov har en grupp av 
framstående akademiker bildats. Denna grupp går under namnet CISG-Advisory Council och 
kom till genom ett privat initiativ. Det betyder att gruppen inte är bunden till någon särskild 
                                                 
48 Hultmark Christina, Internationaliseringen av svensk avtalsrätt – Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts, JT 1995/1996, s 660. 
49 A.a, s 661. 
50 Herre Johnny mfl (2004), Internationella köplagen (CISG), En kommentar, s 47. 
51 A.a, s 49. 
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organisation och kan därför vara fri i sin tolkning av CISG. Gruppens syfte är att främja en 
enhetlig tillämpning av konventionen.52 
 
 
2.5 EU:s kompetens 
 
Enligt Romfördraget artikel 2 har EG till uppgift att främja en harmonisk, väl avvägd och 
hållbar utveckling av näringslivet. Artikel 3.1 c säger att verksamheten skall innefatta en inre 
marknad som kännetecknas av fri rörlighet (mellan medlemsländerna) för varor, personer, 
tjänster och kapital. Enligt artikel 5 skall gemenskapen handla inom dess befogenheter. Inom 
de områden där gemenskapen inte är ensam behörig skall den handla enligt 
subsidiaritetsprincipen. Det betyder att gemenskapen endast får vidta en åtgärd om den 
planerade åtgärden inte kan uppnås av medlemsstaterna. Åtgärden skall alltså bättre uppnås på 
gemenskapsnivå. Det talas även om att gemenskapen inte skall vidta åtgärder som hamnar 
utanför Romfördraget. Det handlar alltså om proportionalitetsprincipen. När det gäller den 
inre marknaden omfattar den ett område utan inre gränser, detta enligt artikel 14.53 
 
Ett problem är om en europeisk gemensam civillag kan förenas med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen som återfinns i artikel 5. Om den kan förenas med principerna så 
kan det enligt Torgny Håstad vara möjligt att genomföra en gemensam civillag enligt artikel 
14.54 
 
 
2.6 Den befintliga europeiska civillagstiftningen 
  
Det får inte glömmas att det redan finns en gemenskapsrättslig lagstiftning med inriktning på 
ämnen inom central civilrätt. Denna lagstiftning utvecklas hela tiden genom nya förordningar 
och direktiv. Arbetet med en gemensam europeisk civillagstiftning grundar sig förstås på den 
befintliga.55 
 
I grönboken har de viktigaste rättsakterna inom EG som berör avtalsrätten tagits upp. Där går 
bland annat följande att hitta: 

• konsumenträttsliga direktiv om konsumentköp, konsumentkrediter och oskäliga 
avtalsvillkor, 

• produktansvarsdirektivet, 
• handelsagenturdirektivet, 
• E-handelsdirektivet, 
• upphandlingsdirektiven, 
• harmoniseringen av den internationella privaträtten. 

 
Det förekommer kritik mot gemenskapslagstiftningen. Kritiken går ut på att 
gemenskapslagstiftningen blivit alltför svåröverskådlig och splittrad. Följden blir att den slår 
sönder den civilrättsliga systematiken. I grönboken går det att hitta visst stöd för den kritiken. 
Grönboken innehåller en sammanställning av den avtalsrättsliga strukturen i det nuvarande 

                                                 
52 Herre Johnny mfl (2004), Internationella köplagen (CISG), En kommentar, s 66 ff. Mer information går att 
finna på www.cisg.law.pace.edu.  
53 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 356 f. 
54 A.st. 
55 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04, Nr 3, s 506. 



 10

gemenskapsrättsliga regelverket. Denna sammanställning visar på bristande samstämmighet 
inom regelsystemet.56 
 
Det har från akademiska håll framförts kritik mot de ofta osammanhängande och 
osystematiska lagstiftningsinstrument som produceras inom EG. Direktiven har fått kritik för 
sin inkonsekventa begreppsbildning och för att vissa bestämmelser är motstridiga. Det som 
har efterlysts är klarhet och harmonisering av vanliga centrala juridiska termer. Kritik har 
även riktats mot systematiken som har ansetts vara obegriplig och bristande. Vissa branscher 
har efterlyst en harmonisering och däribland finns försäkringsbranschen. De EU-initiativ som 
hittills gjorts har misslyckats.57 
 

                                                 
56 Bernitz Ulf, En europeisk civillag? JT 2003/04, Nr 3, s 507. 
57 Sisula-Tulokas Lena, To be or not to be – harmonisering av den europeiska avtalsrätten, JFT 2001, s 710 ff. 
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3 SGECC 
 
För närvarande pågår ett projekt i Europa som bedrivs av SGECC. Det är ett mycket ambitiöst 
arbete som omfattar utomobligatorisk skadeståndsrätt, sakrätt, allmän avtalsrätt och speciell 
avtalsrätt.58 
 
 
3.1 Projektets uppbyggnad 
 
Organisatören till SGECC är professor Christian von Bar. von Bar är både professor och 
direktör på institutionen för internationell privaträtt och komparativ rätt vid universitetet i 
Osnabrück, Tyskland.59 Studiegruppen SGECC startade sitt arbete år 2000 med finansiellt 
stöd från främst tyska och holländska forskningsstiftelser. Det är ett hundratal personer som 
engagerar sig i projektet och engagemanget sker av olika skäl. En del personer har en 
världsförbättrarvision och dessa är övertygade om att det kommer att finnas en gemensam 
civillag i framtiden. Andra tror inte på en gemensam civillag men tycker att det är ett 
intressant projekt som ger kunskap om andra länders rättsordningar. De flesta som är 
engagerade tillhör däremot en kategori som ligger någonstans mitt emellan. Projektet har 
hittills finansierats genom oavlönade insatser från universitetsanställda samt bidrag från olika 
stiftelser.60  
 
SGECC kan beskrivas som ett nätverk av experter inom civilrättens område.61 Det arbete som 
studiegruppen gör är en fortsättning på Lando-kommissionens PECL. Studiegruppen räknar 
alltså med att bygga vidare på dessa principer, vilket betyder att huvuddelen av den allmänna 
avtalsrätten och den allmänna obligationsrätten kommer att stämma överens med PECL. 
Dessutom skall övriga förslag noga anpassas efter principerna.62 
 
SGECC:s arbete leds av en styrgrupp där många av medlemmarna varit delaktiga i Lando-
kommissonen. Arbetet med att ta fram lagtexterna förbereds i olika arbetsgrupper som leds av 
professorer. Dessa professorer har till sin hjälp en mängd assistenter som kommer från olika 
europeiska länder. Assistenternas uppgifter är att ta fram komparativa underlag. Professorerna 
får dessutom en mindre grupp av rådgivare till sitt förfogande, vilka tas fram för varje projekt 
som skall genomföras. Förutom de nämnda grupperna finns även en samordnande kommitté 
och en redaktionskommitté. När det gäller beslutsordningen börjar den med att 
arbetsgruppernas förslag läggs fram halvårsvis. Detta sker vid möten där alla 
styrgruppsmedlemmar, samordnare, projektledare och rådgivare är delaktiga. Om det råder 
oenighet inom ett område så hålls en omröstning där alla närvarande får rösta. I detta läge får 
även rådgivare som egentligen har ett annat område rösta. Det har länge varit så att SGECC 
bara fått stöd från parlamentet och kommissionen men efter toppmötet i Tammerfors har även 
rådet intresserat sig för närliggande frågor.63 
 
Studiegruppen är endast en privat forskargrupp som inte har någon politisk påtryckning. Det 
som erbjuds är expertis inom de aktuella områdena. Det slutliga resultatet får tala för sig 

                                                 
58 Ramberg Christina, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 5-6/04, s 459. 
59 Von Bar Christian, A civil Code for Europe, JT 2001/02, Nr 1, s 3. 
60 Ramberg Christina, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 5-6/04, s 459 f. 
61 www.sgecc.net.  
62 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 343. 
63 A.a, s 344. Toppmötet i Tammerfors var i oktober 1999. 
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självt. Om resultatet motsvarar den kvalitet och de förväntningar som finns så kan detta vara 
ett första steg mot en framtida europeisk civillag.64  
  
 
3.2 Projektets mål och syfte 
 
Målet med projektet är att skapa principer som täcker den europeiska civilrätten. SGECC 
försöker formulera principer som är lämpliga att använda över hela Europa. Det som ligger till 
grund för projektets arbete är inte ett enda lands nationella lag. Istället är alla rättssystem 
inom EU intressanta. Ett viktigt mål med arbetet att ta fram en europeisk civillag är nämligen 
att fastställa i vilken grad de existerande privaträttsliga reglerna i de varierade nationella 
systemen i medlemsstaterna kan bli formulerade i gemensamma legala principer.65 I vissa fall 
kommer inte principerna att härstamma från något särskilt rättssystem utan dessa principer 
kan ses som innovationer. SGECC behandlar inte politiska frågor som till exempel 
implementeringen av principerna. De lämnar alltså frågor som när, var och hur utanför sitt 
arbete. Målet med projektet är istället att komma med ett bidrag till debatten kring en 
europeisk civillag genom att ta fram en möjlig lagtext.66 
 
SGECC:s primära syfte är för det första att deras arbete skall kunna användas som en nyttig 
information om juridik i Europa. Civillagen kommer att kunna förse advokater med en första 
effektiv källa, som ger en överblick av privaträtten inom EU. Detta kan även vara av nytta för 
personer, både inom som utanför EU, vilka har aktiviteter eller transaktioner i Europa. Det 
kan nämligen vara viktigt att känna till den underliggande privaträtten i de olika 
medlemsstaterna. Genom att visa och jämföra de i dagsläget olika sätten att lösa problemen 
inom privaträtten i de olika medlemsstaterna, kan detta assistera advokater och domare när det 
gäller juridiska argument och utvecklingen av den existerande lagen i deras eget nationella 
system. Idén är att där den nationella lagen är osäker eller tveksam kan förslaget omedvetet 
hjälpa till att fostra frivilligt samarbete av nationella regler genom att se de regler som 
majoriteten av medlemsstaterna tagit sig an av de europeiska juristriktionerna.67 Ett annat 
syfte är att deras arbete skall kunna ses som stöd för utvecklingen av EG-rätten. Ytterligare ett 
syfte är att deras arbete skall kunna bidra till en ökad förståelse för utländsk rätt och 
komparativ rätt.68 Resultatet av projektet kommer nämligen att innehålla en ojämförbar källa i 
komparativ rätt till fördel för domare, praktiserande jurister och advokater i hela Europa och 
världen.69 
 
 
3.3 Projektets arbetsområden 
 
Vissa områden inom privaträtten är mer utsatta för påverkan av bland annat sociala och 
politiska påverkansfaktorer, vilka kan variera mellan individuella juristriktioner, baserat på 
skillnader i traditioner och sett ur den historiska synen den sociala funktionen. Dessa områden 
är bland andra familjerätt och arbetsrätt. I ett första steg bör uppmärksamheten dras till de 
områden av lagen som är minst troliga att bära de dominerande inslagen av olika sociala och 
politiska omdömen. Av dessa anledningar riktar studiegruppen in sig på privaträttens område. 
                                                 
64 Von Bar Christian, A civil Code for Europe, JT 2001/02, Nr 1, s 7. 
65 A.a, s 6. 
66 www.sgecc.net.  
67 Von Bar Christian, A civil Code for Europe, JT 2001/02, Nr 1, s 7. 
68 www.sgecc.net. 
69 Von Bar Christian, A civil Code for Europe, JT 2001/02, Nr 1, s 7. 
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Det är detta ämne som avses när det talas om en europeisk civillag. Förhoppningen är att det 
färdiga utkastet skall innehålla artiklar och kommentarer om flera områden i lagen och dessa 
skall forma studiegruppens tro om en europeisk civillag. Dessa områden är: 
 

1. Obligationsrätt 
• den allmänna avtalsrätten, 
• lagen om speciella kontrakt till exempel köpekontrakt, servicekontrakt, 

lånehandlingar, personalsäkerhet, försäkringsavtal, 
• icke-kontraktuella avtal som till exempel skadestånd.  

2. Lagstiftningen om lösa saker som till exempel förflyttning av lös egendom och 
säkerhet i lös egendom.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Von Bar Christian, A civil Code for Europe, JT 2001/02, Nr 1, s 4. 



 14

4 Röster om SGECC 
 
Under detta avsnitt kommer några framstående svenska författares åsikter och resonemang att 
framställas. Under avsnitt 4.1 kommer Ulf Bernitz kritiska åsikter fram. Thomas 
Wilhelmssons åsikter kommer fram i avsnitt 4.2. Torgny Håstads åsikter både för och emot 
finns i avsnitt 4.3. 
 
 
4.1 Ulf Bernitz om den gemensamma civillagen 
 
När det gäller kritiken för den gemensamma civillagen menar Ulf Bernitz att det finns tre 
stora kritiska drag. Den allmänt kritiska engelska hållningen till förslagen, frågan om de 
konstitutionella gränserna för EU:s lagstiftningskompetens och den principiella kritiken mot 
civillagsprojektets allmänna lämplighet, som i den europeiska debatten särskilt betonats av 
Tomas Wilhelmsson.71  
 
 
4.1.1 Den engelska kritiken 
 
För Englands, Wales och Irlands del skulle en gemensam europeisk civillag medföra vissa 
svårigheter för strukturen på Common Law. Engelsk rätt har en rättstradition som bygger på 
Case Law och en i åtskilliga hänseenden speciell begreppsbildning. Dessutom är den 
grundläggande hållningen till lagstadgande regler speciell. Eftersom lagstiftning fortfarande 
betraktas som undantag från Common Law är engelsmännen främmande inför lagstiftning 
som uttrycker breda rättsprinciper och i regel tolkar lagbestämmelser e contrario. De 
skillnader som finns mellan Common Law och den kontinentala så kallade Civil Law är dock 
inte den enda förklaringen till Englands negativa inställning. En annan stark orsak är att det 
finns en allmänt skeptisk inställning till förändringar som kommer utifrån. Ett exempel på 
detta som kan vara värt att nämna är att CISG har införts i USA men inte i Storbritannien.72  
 
England anser att eftersom Common Law även gäller i de forna kolonierna, tillhör de också 
en annan stor rättsgemenskap som är utomeuropeisk och där varandras rättspraxis följs nära. 
London uppfattas som ett starkt internationellt centrum för kommersiell civilrätt. De stora 
advokatbyråerna inom internationell affärsrätt har huvudsakligen sin bas i London eller New 
York, alltså i Common Law-länder och inte i kontinentaleuropa. Engelsk Common Law i sig 
har stor kommersiell betydelse och är då också en viktig inkomstkälla. Det är därför högst 
förståeligt att juristerna i London vill behålla denna position.73  
 
Även kommissionen har förslag men dessa är inte lika långtgående. När det gäller dem så är 
England inte lika kritiska, utan tvärtom så anser de att dessa förslag skulle kunna vara 
värdefulla. Förslagen riktar in sig på bättre lagstiftningskvalitet inom EU, ökad transparens, 
undanröjande av onödiga praktiska hinder föranledda av nationella bestämmelser och 
liknande.74 
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Mot bakgrund av detta kan enligt Bernitz ett ifrågasättande av en kommande europeisk 
civillag vara på sin plats. Det torde i vart fall bli nödvändigt att ge en europeisk civillag 
karaktären av att vara dispositiv, vilket också kommissionen är inne på i den nya 
handlingsplanen.75  
 
 
4.1.2 Den konstitutionella frågan 
 
Kommissionen har, varken i grönboken eller i handlingsplanen, tagit upp den känsliga 
konstitutionella frågan om hur långt EG: s lagstiftningskompetens sträcker sig. De rättsakter 
som antas i EU måste bygga på någon i EG-fördraget angiven och tydligt åberopad rättsgrund. 
När rådet kan fatta ett enhälligt beslut är kompetensfrågan inte något problem. Rådet kan som 
legal bas stödja sig på sin så kallade restkompetens enligt artikel 308 i EG-fördraget. Denna 
gör det möjligt att fatta beslut om åtgärder som förverkligar något av de gemensamma målen. 
Av de resonemang som förs visas att kommissionen dock är inställd på att i första hand stödja 
sig på befogenheten i artikel 95 EG-fördraget, det vill säga att se införandet av någon typ av 
europeiskt civillagsinstrument såsom en form av lagharmonisering med syftet att säkerställa 
den inre markandens funktion. När det gäller artikel 95 skall beslut tas gemensamt av 
parlamentet och rådet. Eftersom att det endast är kvalificerad majoritet i rådet skulle det få 
konsekvensen att en gemensam europeisk civillagsstiftning skulle kunna genomföras trots att 
flera medlemsstater röstar emot i rådet.76  
 
Framförallt från engelskt håll har denna fråga om artikel 95 EG-fördraget ger rättslig grund 
för att genomföra en europeisk civillag tagits upp kritiskt. En invändning som framförs är EG-
domstolens dom i det första tobaksreklammålet77 där domstolen ogiltigförklarar ett 
långtgående direktiv om förbud mot tobaksreklam som hade antagits enligt artikel 95. För att 
lagstiftningskompetens skall föreligga enligt denna artikel bör det sannolikt fordras att en 
lagstiftningsåtgärd motverkar konkreta risker för handelshinder av i vart fall viss reell 
betydelse, vilket detta avgörande visar.78 
 
Det som blir avgörande i frågan om konstitutionaliteten av ett eventuellt framtida förslag till 
en europeisk civillag är vilken närmare utformning ett sådant förslag ges. Frågan blir om 
lagen kommer att begränsas till gränsöverskridande transaktioner eller om den kommer att 
öppnas för valfrihet. Då skulle utrymmet för konstitutionella invändningar bli väsentligt 
mindre. Allmänt sett kommer de konstitutionella begränsningarna främst att synas när EU 
inför rättsakter som föreskriver tvingande regler. I det stora hela är sannolikheten inte särskilt 
stor att frågan om den bristande lagstiftningskompetensen skulle kunna stoppa utvecklingen 
mot en europeisk civillag, om medlemsstaterna i allmänhet finner en sådan utveckling 
önskvärd och ger den sitt stöd.79  
 
 
4.1.3 Det svenska förhållningssättet 
 
I nuläget är det enligt Bernitz svårt att urskilja någon tydlig hållning för svensk del. Det har 
heller aldrig funnits någon ordentlig diskussion kring vilket vägval som vore lämpligast för 
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Sveriges del. Hittills har det svenska förhållningssättet varit avvaktande och rent av passivt. 
Bernitz anser att Sverige inte kan fortsätta att avvakta. Han menar att Sverige måste välja att 
antingen ta avstånd från utvecklingen och försöka motverka att den går vidare eller att Sverige 
bör vara med i utvecklingen, vilket Bernitz anser är det rätta. Om Sverige ställer sig positiv 
till en gemensam europeisk civillag så är det viktigt att försöka ta till vara på och tillgodose 
både den nordiska rätten och det svenska näringslivets intresse av en ändamålsenligt utformad 
kommersiell rätt. För att kunna tillgodose den nordiska rätten är det viktigt att Sverige gör sin 
röst hörd och inte bara följer med.80  
 
Enligt Bernitz är det för svensk del inte att rekommendera att försöka ställa sig bakom den 
engelska kritiken, bland annat för att förutsättningarna är alltför olika. Sveriges rätt är starkt 
influerad tillsammans med de övriga nordiska länderna av kontinentaleuropeisk rätt, i första 
hand tysk rätt. Det är vanligt att svenska exportföretag vill att svensk rätt skall vara tillämplig 
på sina internationella avtal men det är ingen orsak till att försöka motverka utvecklingen, 
utan det är snarare tvärtom så att det skulle främja svensk rättsutveckling.81  
 
Bernitz är inte övertygad av Thomas Wilhelmssons kritiska linje (se avsnitt 4.2). Själv 
ansluter han sig till den allmänna uppfattningen i Europa och även i Norden, vilken är att den 
centrala avtals- och obligationsrättsliga lagstiftningen till övervägande del är tämligen 
värderingsneutral. När det förekommer värderingsolikheter följer de hur som helst sällan 
någon nordisk/europeisk skiljelinje. Det bör med försiktighet utgås från att nordisk 
civilrättslig lagstiftning skulle vara speciellt modern eller avancerad, i vissa fall gäller snarast 
motsatsen. Om en jämförelse görs mellan svensk rätt och PECL så ligger reglerna nära 
varandra men ändå framstår svensk avtals- och obligationsrätt som närmast föråldrad. Det 
finns ett undantag och det är den senare tillkomna 36 § avtalslagen (AvtL). Denna regel är en 
betydligt mer modern och smidig lösning på avtalsrättliga ogiltighets-, oskälighets- och 
jämkningsfrågor än vad icke-nordiska europeiska länder har. Där finns en mer stel syn på 
avtalsrättsliga ogiltighetsverkningar.82  
 
Ett nordiskt rättssamarbete fördes förut fram som ett möjligt alternativ till det europeiska men 
detta har gått ur tiden i och med det ofrånkomliga faktumet att Norge och Island ställt sig 
utanför EU. Både Island och Norge genomför visserligen en ny europalagstiftning i efterhand 
inom ramen för EES-avtalet och kan då ses som passiva medlemmar men det är inte samma 
sak som att kunna delta aktivt i det europeiska lagstiftningsarbetet.83  
 
I den svenska civilrätten är europeisk lagstiftning redan idag starkare än vad många tror. 
Exempel på obligationsrättsliga lagar som helt eller delvis bygger på EU-direktiv är 
handelsagenturlagen, produktansvarslagen, lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 
och distansavtalslagen. Även stora delar av aktiebolagsrätten, immaterialrätten och 
konsumenträtten är baserade på EU-direktiv. Genom Bryssel I-förordningen (tidigare 
Luganokonventionen) och Romkonventionen har den internationella privaträtten, när det 
gäller förmögenhetsrätten och lämplig lag för avtalsförpliktelser, nästan helt europeiserats.84 
 
Bernitz anser som tidigare sagts, mot bakgrund av detta, att vi från svensk sida bör bejaka den 
pågående utvecklingen av en europeisk civillag. För Sverige och Norden förefaller det klokare 
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att engagera sig i projekten för att kunna bevara de viktiga principer som finns i nordisk rätt. 
Han anser att det vore dumt att ställa sig vid sidan om. För Norden gäller det att ta fram det 
som vi betraktar som värdefullt och särskilt bör tas tillvara på och sedan föra fram dessa 
viktiga värden i det europeiska arbetet. Inte bara i innehållet i enskilda rättsregler bör vår 
rättskultur komma till uttryck, utan det är även viktigt i de grundläggande modellerna för 
lagstiftning, kontraktsskivning och avtalstolkning, liksom i synen på den juridiska 
systematiken och dess användning.85  
 
Vi är i nordisk rätt, anser Bernitz, i allmänhet inriktade på realistiska och resultatinriktade 
lösningar och är skeptiskt inställda till långt drivna begreppsbyggen och teoretiska system. 
Denna grundinställning tar de nordiska juristerna med sig när de arbetar i europeiska 
lagstiftningssammanhang. Det är även en grundinställning som präglar PECL.86 
 
 
4.2 Thomas Wilhelmssons åsikter 
 
Thomas Wilhelmsson är en finländsk civilrättsprofessor som också är deltagare i 
studiegruppen SGECC.87 Enligt Wilhelmsson ger en internationalisering av den europeiska 
rätten möjligheter till ett bredare perspektiv. Genom europeiseringen och 
internationaliseringen ges även, av det akademiska samfundet, rättsvetenskapen nya 
möjligheter att omintetgöra det vanliga påståendet att rättsvetenskapen är en så kallad 
nationell disciplin. Med nationell disciplin menas att rättsvetenskapen på något sätt är mindre 
värd än ”riktig” vetenskap, som till sin natur är internationell. Rättsvetenskapen får genom 
europeiseringen och internationaliseringen också en chans att stärka sin position i relation till 
andra aktörer på det juridiska fältet, till exempel i relation till domstolar och förvaltning men 
även relationen till lagstiftaren. Wilhelmsson har även kommit med en del övergripande kritik 
mot det europeiska civillagsprojektet.88  
 
Den Europeiska Unionen har sett en enhetlig privaträtt i Europa som en utopi men också som 
ett mål. När det gäller denna vision bör rättsvetenskapen försöka främja och bidra till arbetet 
av en ny systematisk europeisk rättsordning. Det ultimata målet för ett sådant arbete är en 
europeisk civillagbok. Wilhelmsson menar dock att detta inte är en god utopi ur samhällelig 
synvinkel, även om det kan verka lockande ur en rättsvetenskaplig synvinkel. Det finns flera 
grunder till varför en europeisk civillagbok är ett felaktigt mål vid utvecklingen av rätten. 
Målet, att försöka skapa en europeisk civillagbok, innebär att Sverige blir tvungen att binda 
sig vid en samhällelig värdebas, vilken inte helt avspeglar de värden som i välfärdsstaten 
vunnit inflytande också i privaträtten. Slutprodukten skulle skapa en orörlighet i 
rättsordningen, som inte är önskvärd.89  
 
En europeisk civillagbok skulle alltså bli en produkt som passar bättre i ett förgånget samhälle 
än i ett nutida eller framtida. Detta innebär ett betydande dilemma. Å ena sidan hävdar 
Wilhelmsson att det är en dålig lösning ur den samhälliga synvinkeln. Å andra sidan är inte 
heller en fortsatt nationellt inriktad privaträtt särskilt tilltalande. Wilhelmsson har ett 
alternativ, vilket innebär att det fortfarande går att hålla rättens och rättsvetenskapens dörrar 
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öppna till Europa och världen, utan att bli bunden av värden som kanske inte alltid upplevs 
som aktuella. De fragmenteringstendenser som präglar dagens europeisering och 
internationalisering av rätten måste inte med nödvändighet ses som något negativt. Det kan 
tvärtom ses som en styrka i den europeiska rätten att den är fragmenterad, att den tillåter 
rättsligt experimenterande, att den gynnar en fri rörlighet för stora och små juridiska idéer och 
att den fortgående ger möjlighet att söka inspiration från andra platser, utan hinder av 
nationella gränser. Ur denna synvinkel är Wilhelmsson positiv till en internationalisering och 
europeisering av rätten. Utopin är inte en enhetlig civillagbok, utan en fortgående utveckling 
och anpassning av rätten genom nationella och europeiska experiment och utväxling av 
erfarenheter, utan något enhetligt slutmål.90  
 
 
4.2.1 Harmoniseringssyftet 
 
Inom konsumenträtten föreligger ett omfattande resultat av direktiv, som i många detaljer 
påverkat medlemsstaternas nationella rättsordningar. Likaväl har dessa europeiska 
lagstiftningsåtgärder tillsvidare haft en relativt begränsad betydelse vad avser utvecklingen av 
en harmoniserad europeisk privaträtt.91  
 
Det finns tre slag av privaträttsliga harmoniseringsåtgärder; reglerande, rättsteknisk och 
ideologisk harmonisering.  
 

1. I första gruppen, reglerande, befinner sig huvudsakligen de EG-rättsliga åtgärderna. Ett 
harmoniseringsarbete på denna nivå behöver i regel inte ha som mål att åstadkomma 
identiska normer i medlemsstaterna. När det gäller att skapa enhetliga 
konkurrensförhållanden är det ofta tillräckligt att de nationella reglerna befinner sig på i 
stort sett samma nivå. Om det varierar juridiskt så har det sällan den ekonomiska 
betydelsen att de skulle påverka konkurrensen. Därför är de flesta direktiv i 
konsumentförhållanden minimidirektiv, som endast syftar till en uppskattning av 
rättsreglerna och lämnar stort rörelseutrymme för den nationella lagstiftningen. 

 
2. När det talas om behovet av en internationell harmonisering av privaträtten, särskilt 

kontraktsrätten, menas de harmoniseringsbehov som antas föreligga hos parter, vilka 
bedriver gränsöverskridande handel och samarbete. Det finns ett antagande som säger att 
organiseringen av den internationella handeln skulle underlättas och 
transaktionskostnaderna minska om avtalsparterna kunde fungera på grundval av en 
harmoniserad kontraktsrätt. Denna form kallar Wilhelmsson för rättsteknisk 
harmonisering. Anledningen till detta är att de harmoniseringssträvanden som domineras 
av detta syfte ofta riktar sig mot kontraktsrättens dispositiva regler, vilka ter sig mer 
rättstekniska än de reglerande normerna. Målet för ett sådant harmoniseringsarbete måste 
vara att uppnå en relativt hög grad av normativ enhetlighet på det område som berörs av 
arbetet. Om regler, som parterna tror är lika, i själva verket skiljer sig från varandra, har 
det skapats farliga fallgropar för dem som uppgör kontrakten.  

 
3. När det talas om ideologisk harmonisering så handlar det primärt om symbolvärdet av en 

europeisk harmonisering. Det är naturligt att det i arbetet kring en europeisk union krävts 
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att denna union skall, på det rättsliga planet, symboliseras av en europeisk civillagbok. 
Detta på samma sätt som den franska revolutionen frambringade Code Civil.92  

 
Det är intressant att EG-rätten har fått få resultat vad avser den rättstekniska och än mindre 
den ideologiska harmoniseringen. Inget betydande arbete för en enhetlig privaträtt, med 
ambitionen att skapa mer eller mindre identiska normer, har än så länge ägt rum inom EU. 
Sådana normer har utarbetats främst inom den internationella privaträttens område, där 
Romkonventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser i betydande mån fört samman 
denna del av rätten. När det gäller de materiella normerna har harmoniseringsarbetet bedrivits 
på andra arenor än inom EU och ofta med uttryckligt syfte att skapa enhetliga normer, endast 
för internationella avtal. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, 
CISG, håller här på att få större betydelse som ett redskap för harmoniseringen av den 
internationella kontraktsrätten.93 
 
Wilhelmsson menar att den europeiska lagstiftaren har, både underförstått och uttryckligt, 
lämnat arbetet med en europeisk civillagbok till rättsvetenskapen. Europa nästan kryllar av 
akademiska samarbetsprojekt som syftar till att skapa en grund för den europeiska 
privaträtten. Ett projekt är Lando-kommissionen som har publicerat sin version av den 
europeiska kontraktsrättens principer, där det mest centrala projektet är SGECC. Förutom 
dessa finns även projektet Trento och Tilburg.94 
 
 
4.2.2 Oförutsebarhet 
 
Rättsvetenskapen har starkt engagerat sig i harmoniseringsarbetet och anledningen är det stora 
behovet av normativ kunskap, vilket ett projekt som de ovan nämnda förutsätter. Wilhelmsson 
hävdar att det nya grunddraget, oförutsebarheten, som följer av EG-rättens relation, eller 
kanske avsaknad av relation, till dessa nivåer har lett till en speciell situation. I denna situation 
är det mer eller mindre omöjligt att med rättslig metod förutse i vilka konkreta fall EG-rätten 
kommer att träda in i bilden och skjuta åt sidan den nationella rätten eller ändra dess 
tillämpning. Just denna oförutsebarhet har att göra med osäkerheten kring när den EG-
rättsliga aspekten kan förväntas dyka upp. Detta kallar Wilhelmsson för gubben i lådan 
effekten.95 
 
Den kvalitativa ökningen av oförutsebarheten i rätten hänger samman med bristen på 
systematisk struktur i EG-rätten och särskilt EG:s privaträtt. Påståendet att de privaträttsliga 
elementen saknar inre systematik är i sig rätt självklart. Det skulle inte behöva betyda mer än 
tillfälliga problem. Det kan tänkas vara möjligt att se EG-rätten som outvecklad i detta 
hänseende men då antas att det kan åtgärdas genom större satsningar på en mer systematisk 
beredning och beskrivning av den framväxande EG-rätten. Oförutsebarheten och gubben i 
lådan skulle återigen framstå som ett relativt alldagligt och övergående fenomen. 
Wilhelmsson tror att denna karaktärisering, i alla fall i ett kortfattat tidsperspektiv, inte är 
tillfredsställande. EG-rättens oförutsebarhetsproblem har djupare orsaker än avsaknaden av ett 
tillräckligt rättstekniskt systematiseringsarbete. Rättsvetenskapen har visserligen som en av 
sina huvuduppgifter att skapa systematik i rättsreglerna. Med detta menar han inte att 
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rättsvetenskapen skall avhålla sig från sådant arbete utan den skall givetvis försöka 
systematisera också EG-rätten. Poängen är att sådana systematiseringar blir mer ytliga och 
godtyckliga än de möjliga systematiseringarna av den nationella rätten. Skillnaden ligger i det 
faktum att EG-rätten inte har samma relation till rättskulturen som de nationella 
systematiseringarna.96 
 
Kaarlo Tuori, en finsk rättsteoretiker, har analyserat vad han kallar rättens nivåer. Dessa är: 
 

1. Rättens ytnivå. Den innehåller de enskilda lagstadgandena, rättsfallen och annat 
motsvarande material.  

2. Rättskulturen, som innehåller de rättsliga begrepp och principer och den rättsliga 
metoden. 

3. Rättens djupstruktur, vilken förändrar sig mycket långsamt. Den bildar ett slags 
rättsligt a priori för varje historisk epok till exempel den moderna västerländska 
rätten.  

 
Tuori beskriver å ena sidan hur fenomenen på rättens ytnivå producerar vad han kallar 
sedimentation på de djupare nivåerna och å andra sidan hur tankemönstren från de djupare 
nivåerna rättsligt påverkar beslutsfattande på ytnivån. Fastän alla nivåer är samtidigt 
närvarande i konkreta beslutsprocesser, utvecklas de i olika hastigheter under ömsesidig 
påverkan. Denna indelning visar att EG-rätten är väsentligt annorlunda än de nationella 
rättsordningarna. Inom EG-rätten sker rörelsen huvudsakligen på rättens ytnivå. Fenomenen 
på denna nivå påverkas inte i betydande mån av någon tänkbar EG-rättskultur, utan snarare 
av de nationella rättsordningarnas rättskulturer. Någon sedimentering av rättskultur har inte 
ägt rum, vilket till viss del kan förklaras med EG-rättens relativa ungdom, inte ens 50 år. Det 
är även möjligt att gå längre och säga att en sådan sedimentering har varit omöjlig på grund 
av den mångfald som råder på EG-rättens ytnivå. EG-rätten är med andra ord en rätt på 
ytnivå, utan någon egen rättskultur. Detta innebär att EG-rätten inte kan läsas och förstås på 
samma sätt som nationell rätt. Rättskulturen påverkar starkt det sätt på vilket jurister 
använder sitt konkreta rättsmaterial.97 
 
I EU understryks detta ytterligare av det faktum att det förekommer djupa klyftor mellan de 
olika inblandade rättskulturerna. Här brukar det särskilt nämnas förhållandet mellan engelsk 
Common Law och kontinental rätt. Det är här uppenbart att de djupa skillnaderna i förståelsen 
av fenomenet rätt ökar svårigheterna att förstå och använda EG-rättens ytmaterial på ett 
enhetligt sätt. Sådana skillnader föreligger inte enbart mellan Common Law och kontinental 
rätt utan även det nordiska sättet att uppfatta rätten har många särdrag. Den nordiska rätten 
symboliseras av en kontinental begreppsvärld kombinerad med en avsaknad av en 
civillagbok. Detta är enligt Wilhelmsson svårt att förklara för såväl kontinentala som engelska 
kolleger. Det finns ingenting som talar för att den nordiska rätten skulle ha lättare att förstå 
andra än de har att förstå oss. Det är denna avsaknad av en gemensam rättskultur som ger en 
förklaring till såväl uppkomsten gubben i lådan som till det faktum att varken en europeisk 
civilrättskodifikation eller ens en mer begränsad rättsteknisk kontraktskodifikation kan 
genomföras som en rent legislativ produkt. Wilhelmsson menar att en rättskultur inte kan 
skapas genom lagstiftning. Visionen om en europeisk civillagbok är med andra ord ägnad att 
ge rättsvetenskapen ny status och tyngd också på det juridiska spelfältet.98  
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4.2.3 Kodifieringen - en strategi 
 
Wilhelmsson säger att kodifieringsprojektet förutsätter ett bindande vid en bestämd värdebas, 
en bestämd uppfattning av rättvisa. Det är enligt honom självklart att sådana här 
kodifikationer är svåra att förena med exempelvis det juridiska sättet att tänka som 
kännetecknar Common Law, vilket har lett till en försvarskamp. Detta skulle innebära att även 
det nordiska instrumentellt präglade tänkandet skulle behöva revideras, om det finns en 
önskan att använda sig av kodifieringsprojektet.99 
 
Wilhelmsson hävdar att visionen om en europeisk civillagbok förutsätter ett godtagande av 
traditionella liberalistiska värden som grund för projektet. För en del av deltagarna i 
kodifieringsdebatten kan det till och med vara ett medvetet strategiskt val att tala för en 
kodifiering. Anledningen skulle kunna vara att föra utvecklingen i riktning mot en mer 
liberalistisk privaträtt. Om till exempel 1800-talets kontraktsrättsliga värden anses vara bäst 
lämpade också för en modern kontraktsrätt kan kodifieringsalternativet vara en riktig strategi. 
Det är möjligt att de som är med i produktionen av den europeiska civillagboken ofta är 
experter på allmän privaträtt, vilket medför att de har otillräcklig förståelse för tänkande som 
framhäver behoven att skydda svagare parter och konsumenter. För dem framstår en 
liberalistisk kodifieringsstrategi som helt naturlig. Wilhelmsson tror att problemen är förenade 
till själva kodifieringstanken.100  
 
Det skäl som finns att betvivla själva möjligheten till en allmän civillagbok är att det har 
tillåtits att normer, med mer eller mindre socialt innehåll, har fått en viktig position. Då olika 
sociala grupperingar idag kan ha åtminstone något inflytande på rättsutvecklingen, förefaller 
det omöjligt att skapa en på samma sätt homogen civillagbok, som skulle bygga på en 
konsistent värdebas. För att åstadkomma en enhetlig produkt av en regelmassa, som i 
varierande grad avspeglar både liberalistiskt och välfärdsstatligt tänkande, måste någon av 
dessa upphöjas till huvudregel, medan den andra ställs i en undantagsposition.101 
 
Wilhelmsson använder sig av Lando-kommissionen som ett exempel. Kommissionen ger flera 
motiveringar till varför det ansetts vara viktigt att utarbeta samlingen PECL. Det finns två 
huvudsyften. Det ena är det rättstekniska syftet, som handlar om att underlätta handeln över 
gränserna i EU genom att erbjuda avtalsparter en samling enhetliga regler. Det är till dessa 
enhetliga regler som parterna kan hänvisa i sina avtal. Det andra syftet är en möjlig grund för 
en europeisk lagstiftning. Wilhelmsson anser att i det första syftet är de nya principerna 
användbara. De avspeglar en relativt aktuell syn på de kommersiella avtalen, bland annat 
genom att betona samarbete och flexibilitet. När det gäller regleringen av ändrade 
förhållanden faller det tillbaka på nutida kontraktspraxis och erbjuder en så kallad ”hardship” 
regel, där en av avtalsparterna är skyldig att inträda i förhandlingar om ändring av avtalet 
inträffar när prestationen enligt avtalet blivit ”excessively onerous”. Principerna, som har tagit 
hänsyn till vad CISG kan erbjuda till sådana avtalsparter, kan mycket väl väljas av dem som 
önskar en neutral spelplan.102 
 
Det andra syftet, som är att utgöra grunden för en europeisk lagstiftning, är dock mer 
problematisk. En civillagbok, som bygger på principerna, skulle inte ge uttryck för ett sådant 
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välfärdsstatligt tänkande som präglar dagens rätt, särskilt inte i Norden. Av naturliga skäl kan 
inte Lando-principerna innehålla många tvingande bestämmelser. Det är naturligtvis 
avtalsfriheten som är huvudregeln enligt artikel 1:102 i PECL103. En europeisk civillagbok, 
som baseras på dessa principer, skulle innehålla få spår av konsumentskydd och liknande 
regleringar. Detta trots att principerna uttryckligen är avsedda att täcka både kommersiella 
avtal och konsumentavtal. De speciella konsumentskyddande normerna har förvisats till EG-
regleringar och nationell rätt.104 
 
Det finns en bestämmelse i artikel 1:201 PECL om ”good faith and fair dealing”105. Även om 
denna princip har en bred tillämpning och skall iakttas såväl då avtalet ingås, som då det 
uppfylls och verkställs, så kan det knappast uppfattas som en inkörsport för långtgående 
välfärdsstatliga värden i Lando-principerna. På samma sätt som de nordiska avtalslagarnas 
bestämmelser om tro och heder, har den som huvudfunktion att ta fram ett minimiskydd mot 
ohederligt beteende på marknaden. Den enda bestämmelse i Lando-principerna, som 
egentligen kan sägas avspegla något som i Norden betecknas som en välfärdsstatlig eller 
social kontraktsrätt, är bestämmelsen om jämkning av oskäliga avtalsvillkor i artikel 4:110106. 
Enligt denna artikel skall ett avtalsvillkor inte äga tillämpning om det, i strid med kravet på 
god sed och rättvis handel, medför en betydande obalans i parternas rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet. En sådan jämkningsregel framstår enligt Wilhelmsson som något 
nytt i jämförelse med 1800-talets kontraktsrätt. Denna jämkningsregel har till betydande delar 
kopierats från EG-direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal. Det problematiska i 
bestämmelsen ligger emellertid i att det upprätthållits andra begränsningar i 
tillämpningsområdet för direktivets jämkningsregel, vilket gör den relativt traditionell och 
konservativ bedömd ur en nordisk synvinkel.107 
 
Det finns avgränsningar för direktivets tillämpningsområde vilka saknar motsvarighet i 
nordisk rätt. Där kan jämkningsreglerna tillämpas på individuella avtal men också på 
exempelvis det pris som är avtalat. Då direktivet är ett minimidirektiv hindrar det heller inte 
att det på nationell nivå upprätthåller sådana lägre gående regler. Lando-principerna följer 
emellertid en annan linje. Om de skulle bli en del av en europeisk civillagbok så skulle de 
liberalistiskt motiverade begränsningarna i jämkningsmöjligheten, som direktivet om oskäliga 
villkor i konsumentavtal endast utnyttjat som en del av minimikraven på konsumentskyddet, 
upphöjas till regler. Här erbjuds en lösning som klart underordnar skälighetsprincipen under 
avtalsfrihetens princip.108 
 
 
4.2.4 Lagstiftningsmakten 
 
Wilhelmsson menar att en europeisk civillagbok inte bara skulle innebära en förstärkning av 
traditionella liberalistiska värden i privaträtten. Den skulle även göra privaträtten mer statisk 
och svår att utveckla. De traditionella värdenas position skulle befästas ännu fastare i rätten. 
Tillkomsten av en europeisk civillagbok skulle på detta område innebära en definitiv 
övergång av lagstiftningsmakten, från medlemsstaterna till unionsnivån. Det område som 
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täcks av kodifikationen skulle huvudsakligen undandras medlemsstaternas lagstiftningsmakt 
och ansvaret för rättsutvecklingen skulle här primärt ligga på den Europeiska Unionen. Detta 
skulle minska medlemsstaternas möjligheter att reagera på socioekonomiska förändringar 
inom betydande och centrala delar av rättsordningen. Ändringarna skulle endast kunna 
åstadkommas genom den Europeiska Unionens besvärliga lagstiftningsprocesser. Den flexibla 
samverkan mellan EG-rätten och nationella rätten, som kan åstadkommas genom tekniken 
med minimidirektiv, skulle inte heller ha en lika naturlig plats i en europeisk rättsordning som 
domineras av en civillagbok.109  
 
 
4.2.5 En splittrad europeisering 
 
Wilhelmsson anser inte att målet med att försöka eftersträva en europeisk civillagbok är väl 
motiverat eftersom det är ägnat att stärka de konservativa och statiska dragen i privaträtten. 
Då det inte heller finns några goda skäl att hålla fast vid en inkrökt nationalism är det viktigt 
att söka nya alternativ för hur dörren skall hållas öppen för Europa och världen. I detta 
sökande går det att ta utgångspunkt i ideologisk harmonisering, målet att stöda utvecklingen 
av en europeisk identitet genom en europeisk civillagbok.110 
 
För många av dem som förespråkar en europeisk civillagbok har det varit ett viktigt argument 
att en gemensam rättsordning befordrar uppkomsten av en gemensam identitet, känslan av 
gemenskap. Betydelsen av en harmonisering av just privaträtten har betonats med hänvisning 
till att privaträtten utgör en central komponent i den europeiska kulturen. Argumentet att ett 
förenhetligande av rätten stärker den europeiska identiteten har åberopats, inte bara i samband 
med privaträtten rent generellt, utan också då det förespråkats en harmonisering av dess 
delområden, såsom kontraktsrätten.111 
 
Det går däremot att ifrågasätta utgångspunkten att den europeiska identiteten förutsätter eller 
ens gynnas av en harmonisering av rätten. Den utgår från förutsättningen att en europeisk 
identitet är som starkast om den bygger på enhetligheten. Wilhelmsson ställer frågan om en 
europeisk identitet verkligen kräver att våra sociala, kulturella och juridiska strukturer förs 
samman i högsta möjliga grad? Är inte kärnan i den europeiska identiteten just en inställning 
som erkänner och uppskattar pluraliteten i språk och kulturer i vår världsdel? Ligger inte 
Europas styrka både i dag och i framtiden i att utnyttja samspelet mellan likheter och 
olikheter?112  
 
Ses pluralismen som en väsentlig del av den europeiska identiteten så skulle en systematisk 
harmonisering av rätten snarare utgöra ett hot mot den europeiska identiteten. Jurister och 
rättshistoriker invänder emellertid ofta mot detta att den europeiska identiteten på det rättsliga 
området, åtminstone i ett kontinentalt perspektiv, verkligen varit enhetlig. Det talas då om det 
gemensamma rättsarvet från den romerska rätten och ius commune. Wilhelmsson menar 
däremot att den lokala rätten alltid haft stor betydelse, även under ius communes glansperiod. 
Wilhelmsson ser därför denna historiska bas, snarare som en grund för ett sådant gemensamt 
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juridiskt språk som vi behöver för att förstå varandra, än som historisk föregångare till en 
gemensam detaljerad civillagbok.113 
 
EU har kallats för en ny postmodern stat. En stat som är abstrakt och splittrad, i avsaknad av 
en klar allmän linje som av visioner kring det goda livet och en strävan av lagstiftning som är 
diskuterad och debatterad. I ett federalistiskt perspektiv kan sådana drag naturligtvis ses som 
brister i unionen, som med tiden kommer att försvinna. Å andra sidan har det också hävdats 
att EU:s struktur snarast bör ses som en reflektion av postmoderniteten och därför kan antas 
vara mer permanent. Godtas dessa påståenden och antas det föreligga ett samband mellan 
statens och rättens pluralism, kan tanken på en harmonisering av rätten i EU inte härledas från 
de grundidéer EU bygger på, utan den kan istället hävdas stå i strid med dem.114 
 
Alternativet till den systematiska harmoniseringen är att ta den pluralism och fragmentering 
som kännetecknar rätten i Europa på allvar. Att förkasta tanken på en europeisk 
privaträttskodifikation behöver alltså inte betyda ett försvar av traditionella nationella rättsliga 
strukturer, utan kan tvärtom innebära ett förutsättningslöst sökande av EG-rättsliga och 
komparativrättsliga impulser för att bryta upp sådana nationella strukturer som uppfattas som 
stagnerade eller outvecklade i relation till dagens sociala värden. Impulser från utländsk rätt 
liksom också från EG-rätten kan fungera som rättsliga irritationsmoment, som kan sätta igång 
nyttiga utvecklingsprocesser i den nationella rätten.115 
 
Då de risker som skadeståndsrätten i dag reglerar i allt högre grad är gränsöverskridande, är 
det naturligt för detta rättsområde att det engageras i internationaliserade inlärningsprocesser, 
där intryck av det som sker tas i andra länder. Europa kan med andra ord även på rättens 
område framstå som ett fält för experimentell inlärning av nya regleringsformer och 
fortgående anpassningar av regleringar till förändringar i verkligheten eller i den värdebas på 
vilken rätten bygger.116 
 
 
4.2.6 Den fria rörligheten 
 
De rättsliga irritationsmomenten kan få inverkan på såväl lagstiftning som doktrin, rättspraxis 
och administrativ praxis. Wilhelmsson tror att vi i någon grad är på väg i den riktningen. Han 
tror också att vi kommer att stå inför en utveckling av rätten, som baserar sig snarare på fakta 
i enskilda fall än på rättens systematiska klassificeringar. Det kan här talas om en fri rörlighet 
för rättsliga begrepp och doktriner, som en del av den fria rörligheten för rättsliga idéer. 
Wilhelmsson ser just här nya möjligheter för en rättsvetenskap, som erkänner behovet av en 
ökad öppenhet för gränsöverskridande påverkan men inte vill binda sig vid ett konservativt 
kodifieringsideal.117  
 
Visionen av en sådan experimentell rätt, som kan lära av andras erfarenheter när det gäller 
såväl lösningar på praktiska problem som utvecklingen av begreppsapparaten och 
principstrukturen, förutsätter en viss grundförståelse mellan de rättsliga aktörerna i olika 
ordningar. Det behövs med andra ord en grundläggande gemensam begreppsapparat, ett 
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gemensamt juridiskt språk. Här tror Wilhelmsson att de rättsvetenskapliga 
harmoniseringsprojekt som pågår i Europa kan ha mycket att ge.118 
 
 
4.3 Torgny Håstads skäl för och emot en gemensam civillag 
 
 
4.3.1 Minskade transaktionskostnader  
 
I kommissionens grönbok är det dominerande argumentet för en gemensam civillag behovet 
av att minska transaktionskostnaderna i den inre marknaden vid gränsöverskridande handel. 
Detta skulle leda till en ökad konkurrens. Så som läget är idag, när det gäller avtalsslutande, är 
det tämligen kostsamt för parter att undersöka vad lagvalsrätten innehåller och vad en 
främmande materiell lag innehåller, vilket de måste ta reda på vid en eventuell tvist. Detta 
innebär extra kostnader för företag som måste anlita ombud som redan kan den okända rätten. 
Av skäl som dessa kan många avstå från att leverera till eller köpa från andra länder, vilket 
leder till att de nationella aktörerna får ett kostnadsmässigt försteg som ingen vill ha i 
Europa.119  
 
De protester som kan komma att uppstå är att det saknas konkretisering av vad nu aktuella 
kostnader uppkommer från. Det finns forskning som pekar mot att juridiken ändå spelar en 
liten roll för affärsmän, både när avtal skrivs och till och med när tvister uppstår, att det inte 
spelar särskilt stor roll. Håstad säger vad gäller detta att affärsmän och konsumenter verkar 
vara likgiltiga för de små skillnader i resultat som normalt förekommer i de olika 
rättordningarna. Det viktiga bör vara att avtal kan hävas vid väsentligt kontraktsbrott och att 
rätt till prisavdrag finns, vilket går i alla länder. Att det går att komma åt motparten rent 
praktiskt är också en viktig sak. Problemen med detta löses inte genom en unifierad civilrätt 
men skulle underlättas genom en skyldighet för representanter i samma affärsgrupp att 
ansvara för fel oavsett vem som sålt varan. Det finns rättsregler som är viktigare än andra 
exempelvis ansvar för produktskador där i och för sig en harmonisering redan skett genom 
EG-direktiv. Även säkerhet för betalning i sålt gods hör till denna grupp, eftersom hela 
betalningen riskeras om inte säkerhetsrätt finns i varan.120  
 
Ett annat sätt att se på saken är de kostnader, som parter kommer att få under de många år det 
kommer att ta innan en ny gemensam europeisk civillagbok, genom rättspraxis, fått den 
klarhet på detaljnivå som finns i de nuvarande nationella systemen. De uppkommande 
oklarheterna kommer att drabba många tvistande, inte bara de som slutligen blir parter i de 
nya prejudikaten. Frågan, om de nationella rättsordningarna för nationella affärer skall ändras 
om en gemensam civillag genomförs, finns dock kvar. Motiveringen till en ändring är att det 
finns betydande transaktionskostnader att spara i den gränsöverskridande europahandeln och 
den inre marknaden skulle i och med det förbättras. På lång sikt kan det medföra en 
effektivisering eftersom jurister och affärsmän inte skulle behöva behärska mer än en 
rättsordning. Även den inre marknaden skulle kunna öka genom att utländska aktörer inte 
längre ses som en konkurrerande faktor.121  
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4.3.2 Den europeiska identiteten och gemensamma värderingar 
 
Ett annat argument för en gemensam europeisk civillag är av politisk karaktär. EU behöver 
identitetsskapande symboler eftersom medborgarna har olika språk och i många avseenden 
även olika kulturer. En annan orsak är att de olika medlemsstaterna är med i EU av olika 
anledningar, vissa är med för att förebygga krig i Europa. Andra är medlemmar bara för att 
konsumentpriserna skall bli lägre, kapitalet och arbetstillfällena inte skall lämna landet eller 
kanske bara för att subventionerna skall strömma in från Bryssel. En sak finns dock 
gemensamt och det är Euron, men denna räcker inte. För att kunna genomföra en politik med 
solidariska inslag krävs att en starkare europeisk identitet skapas. De som då är emot detta 
förslag säger å andra sidan att det är just den kulturella mångfalden i Europa som är bra. Det 
är en tillgång istället för en nackdel varför den bör upprätthållas. Det är i de skilda kulturerna 
som de nationella rättsordningarna ingår menar somliga, medan andra menar att en 
kommersiell lag inte är någon folksaga.122  
 
De som förespråkar en europeisk civillag menar att det finns vissa grunder som alla 
medlemsstaterna har gemensamt. Dessa är bland annat att alla medlemsstater är demokratier, 
alla har en kristen bakgrund, alla bygger på marknadsekonomi och de sociala klyftorna är 
begränsade. De framhäver en slags gemensam värdegrund vilket skulle göra det möjligt att 
skapa en gemensam europeisk civillag som alla skulle acceptera. De som då är emot anser å 
andra sidan att det finns betydande politiska skillnader i medlemsstaterna, vissa stater har en 
starkare marknadsekonomi och de liberala, individualistiska inslagen är större än andra stater. 
En annan sak är att bland annat de nordiska länderna har, när det gäller främjandet av 
konsumentintressen och andra kollektiva intressen, legat långt framme i utvecklingen. Med 
detta menas att Europa kanske har fler skillnader än vad som framkommer.123  
 
 
4.3.3 Ökad abstraktion?  
 
En invändning mot en gemensam europeisk civillag är att denna skulle bli alltför abstrakt och 
för begreppsjuridisk. En jämförelse mellan den nordiska rätten och den tyska rätten kan 
belysa detta problem. I tysk rätt och när det gäller sakrättsliga problem undanhålls hela 
argumenteringen i en konstruktion, vilket får innebörden att en överlåtelse (parterna ovetande) 
innehåller två avtal. Enligt det ena avtalet överlåts obligationsrätten och enligt det andra 
överlåts sakrätten. Det finns dock vissa ogiltighetsgrunder som påverkar obligationsrätten 
men inte sakrätten. Det skall emellertid också tas hänsyn till reglerna om obehörig vinst innan 
slutresultatet är klart. Enligt tysk rätt är inte lösningen på de sakrättsliga problemen en öppen 
rättspolitisk värdering som görs om ett obligationsrättsligt anspråk har den kvaliteten att det 
förtjänar sakrättsligt skydd. Vi i Norden är istället vana att skriva väl systematiserade lagar 
med konkreta lösningar av de praktiska problemen. Ett exempel här är den nordiska köplagen 
från tidigt 1900-tal. Denna överträffade motsvarande bestämmelser i den samtida BGB 
(Tysklands civillag). Skandinaver är också vana att göra en realistisk analys vilket medför en 
skepsis mot bland annat resonemang om äganderättens övergång och andra mellanbegrepp.124  
 
PECL är inte mer abstrakta eller begreppsjuridiska än de motsvarande reglerna i Norden så 
ännu skall inget dömas ut. Vår skuldebrevslag rankas bland de bästa lagverken på grund av 
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sin systematik, konsistens och precision. Trots det är den inte särskilt konkret eller 
lättillgänglig, precis som andra nordiska lagstiftningar.125  
 
 
4.3.4 Kommer gemenskapen att utvecklas eller avstanna? 
 
Det finns ett mycket tungt motargument till en gemensam europeisk civillagstiftning och det 
är att en sådan kan istället för att utveckla gemenskapen kan den göra att den avstannar. Detta 
framförs bland annat av Thomas Wilhelmsson (se under 4.2). Ett liknande exempel på detta är 
de svårigheter Tyskland haft att modernisera BGB som har kodifierat 1800-talets tysk-
romerska rätt vid förra sekelskiftet. Det är först nyligen som Tyskland lyckats genomföra en 
reform av sin obligationsrätt. I detta fall skulle den moderna europeiska civilrätten bli 
kodifierad till en gemensam civillag men efterföljande ändringar kommer inte att bli lätta att 
åstadkomma i den europeiska beslutsapparaten. Wilhelmsson vill dock inte heller se en 
fortsatt nationell självständighet på det civilrättsliga området. Håstad återger vidare 
Wilhelmssons nämnda lösningsförslag (se 4.2.5).126  
 
 
4.3.5 Underskott i EU:s demokrati 
 
Ett annat motargument för en gemensam civillag är att den europeiska lagstiftningsapparaten 
inte har samma demokratiska fäste som den nationella lagstiftningen. I Sverige och 
åtminstone i Norden är det lätt att veta vad som pågår. Det är lätt att starta en allmän debatt i 
massmedia, vilket troligen inte alls är lika lätt på ett europeiskt plan. När vi skall tillsätta en 
ny lag förbereds den normalt genom en offentlig utredning med representation för berörda 
grupper. Därefter följer en öppen remissomgång. Möjligheter finns att skriva till riksdagens 
utskott innan de med riksdagen beslutar i den aktuella frågan. När ett EG-direktiv antas råder 
inte samma öppenhet. Där fungerar det så att de nationella regeringarna håller viss kontakt 
med så kallade berörda grupper och de får ge synpunkter på utkast från kommissionen. Den 
nationella utvärderingen görs sedan inom departementet eller regeringen utan att något klart 
ställningstagande behöver redovisas nationellt. Här finns alltså inte samma insyn som finns 
när det gäller den nationella lagstiftningsprocessen. Det är först när direktivet skall 
genomföras i de aktuella länderna som den vanliga lagstiftningsprocessen tar vid.127  
 
Det sagda hänför sig endast till EG-direktiv. Med en gemensam europeisk civillag är ett av 
syftena att åstadkomma något som har bättre kvalitet än direktiven. Det är dock svårt att 
kunna föreställa sig hur något skulle få en djupare innebörd i alla medlemsstater men det 
måste finnas något, annars kommer detta projekt inte att kunna genomföras.128 
 
Vissa rättsliga avgöranden kan ge upphov till frustration hos befolkningen, jurister eller 
rättsväsendet i stort. Ibland kan missnöjet vara riktat till den rättstillämpande instansen, ibland 
till lagstiftaren. En styrka är då om lagen är demokratiskt väl förankrad och om det finns 
rimliga möjligheter att åstadkomma en ändring. Sedan är det en trygghet om det finns 
möjligheter till insyn i processen eller tankegångar för hur lagen är tänkt att användas.129  
 

                                                 
125 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 361. 
126 A.st. 
127 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 361 f. 
128 A.a, s 362. 
129 A.st. 
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4.3.6 Vem levererar prejudikaten? 
 
Där områden är allmänt hållna får rättspraxis en central roll och frågan blir då om det är bra 
att rättsutvecklingen delegeras till domstolarna eller vem det egentligen är som skall leverera 
prejudikaten. 
 
Det finns en möjlighet, som även förespråkarna framhåller, som innebär att 
prejudikatbildningen lämnas till de nationella domstolarna. Risken med detta är att de 
allmänna formlerna fylls ut med den gamla nationella rätten. Tyskland skulle exempelvis 
lägga in hela sin 242 § BGB i principen om ”good faith and fair dealing” och England skulle 
förmodligen aldrig anse att en anbudstagare haft anledning att lita på att anbudet skall vara 
bindande under en acceptfrist, och undantagen från partsautonomin skulle nog bli få.130   
 
Håstad anser att det skulle vara bättre om de högsta nationella instanserna blev ålagda att ta 
hänsyn till prejudikatbildningen i andra medlemsstater. Av främst praktiska skäl skulle detta 
leda till att domar från länder vars språk kan läsas överallt får leda rättsutvecklingen. Detta 
men även befolkningen och den ekonomiska aktiviteten skulle vara av vikt. Innebörden blir 
att Tyskland, Frankrike och England skulle handha de flesta prejudikatfrågor. De nordiska 
prejudikaten kan inte läsas av många utanför Norden och de skulle även komma flera år 
senare än vad som behövs. Det vore tidsbesparande för de nordiska domstolarna om alla 
länder hade samma värderingar och juridisk teknik men så är inte fallet.131 
 
Att skapa ett europeiskt Law Institute är ett annat alternativ. Detta institut skulle få uppgiften 
att följa den nationella rättsbildningen och sedan föreslå tillägg och preciseringar i den 
gemensamma europeiska civillagen. Sedan skulle besluten fattas i den ordning som föreskrivs 
i EU-fördraget. Ett annat sätt att se på saken är att hanteringen byts ut av en gemensam 
europeisk civillag från kommissionen och sedan läggs uppföljningen hos ett särskilt organ. 
Att göra alla nödvändiga preciseringar av en gemensam civillag i form av tillägg till själva 
koden betvivlas dock.132  
 
För att åstadkomma en enhetlig rättsutveckling kan den normala lösningen vara att 
prejudikatbildningen ligger hos den europeiska domstolen i Luxemburg. Nackdelen är att det 
då skulle hopa sig med fall, vilket leder till köbildning. Det blir då nödvändigt att ha många 
divisioner av en första instansrätt. I samband med detta uppkommer frågan om praxis skulle 
bli enhetlig inom förstainstansrättens divisioner. Många fall kan komma att behöva gå vidare 
till själva domstolen men det skulle ta lång tid att komma dit. Detta skulle bli en tungrodd 
beslutsordning och det kan inte försvaras såvida det inte rör sig om en begränsad lagstiftning 
(vissa EG-direktiv) men inte när det rör sig om hela det civilrättsliga området och speciellt 
eftersom det kommer att behövas prejudikat på i stort sett alla punkter.133 
 
 
4.3.7 Norden och rätten 
 
Det är ett problem för Norden att inte Norge och Island är medlemmar i EU. Detta eftersom 
att om det skulle bli en gemensam europeisk civilrätt skulle den nordiska rättsgemenskapen 
spräckas. Denna rättsgemenskap har varit värdefull på många sätt bland annat för att en stor 
                                                 
130 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 362. 
131 A.a, s 362 f. 
132 A.a, s 363. 
133 A.st. 
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del av den gränsöverskridande handeln i de nordiska länderna sker med andra nordiska länder. 
Även språkgemenskapen har varit värdefull, den likartade kulturella och värdemässiga 
bakgrunden och framförallt den likartade juridiska metoden. Detta har gjort att litteratur och 
rättsfall har kunnat utnyttjas effektivt mellan länderna.134  
 
 
4.3.8 Harmoniering utanför Europa 
 
En gemensam europeisk civillag kan ibland påstås vara för snäv eftersom mycket handel sker 
utanför Europa. Därför finns idén att på en gång istället bygga ut konventionerna inom FN:s 
ram exempelvis när det gäller säkerhetsrätter i rörlig egendom, antingen det rör 
anläggningstillgångar som flygplan eller sålda varor, och i kontraktsfordringar.135 
 
Det vore dock otänkbart med en World Civil Code. Det finns inte något motsatsförhållande 
mellan en gemensam civillag och FN-konventioner på valda områden. En europeisk civillag 
hindrar inte FN-konventioner men stärker den europeiska positionen i sådana förhandlingar. 
En nackdel kan vara att en europeisk stat tvingas stödja den europeiska lösningen fastän staten 
anser att till exempel den amerikanska linjen vore bättre.136  
  
 

                                                 
134 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 363. 
135 A.a, s 364. 
136 A.st. 
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5 Svensk avtalsrätt och PECL, en jämförelse 
 
EU har visat sitt intresse för avtalsrätten under många år. Anledningen till intresset har bland 
annat att göra med varors fria rörlighet, vilket är en av grundpelarna i den europeiska unionen. 
Avtalsrätten har av EU ansetts utgöra ett hinder mot denna rörlighet . Det har från EU:s sida 
förekommit ett finansiellt stöd till den så kallade Lando-kommissionen. Syftet med denna 
jämförelse är att visa på vilka följder olika beslut från EU kan få för svensk avtalsrätt. Det 
som står i fokus är avtalsslut. Det kommer att ske en jämförelse mellan reglerna i avtalslagen 
och principerna i PECL. Anledningen till att det är PECL:s regler som används är för att 
SGECC:s arbete är en fortsättning på Lando-kommissionens arbete. Detta avsnitt kommer 
inte att behandla alla regler och principer inom området utan det har gjorts ett visst urval. 
PECL:s artiklar, som behandlas i detta kapitel (återfinns i originaltext i bilagan). 
 
 
5.1 Avtalslagen 
 
Avtalslagen utfärdades den 11 juni 1915. Sedan tillkomsten har få förändringar137 gjorts. När 
det gäller den svenska avtalsrätten saknas en heltäckande reglering av allmän avtalsrätt. Med 
allmän avtalsrätt menas de regler som är gemensamma för alla avtalstyper. I avtalslagen går 
det att finna vissa bestämmelser om hur avtal kan komma till stånd, om hur fullmakt att ingå 
avtal för annans räkning går till, om oskäliga villkor samt ogiltighet. Även om avtalslagen 
behandlar de grundläggande frågorna om avtals ingående och giltighet så är det endast en 
mindre del av avtalsrätten som täcks. Ramberg och Ramberg har listat upp de viktigaste 
luckorna i avtalslagen. Några av dessa är: 
 

1. Det finns ingen uttrycklig bestämmelse som tar upp förutsättningarna för ett avtals 
uppkomst. 

2. Det saknas alternativa former för avtals ingående. Det som presenteras är anbud-
acceptmodellen. 

3. Bestämmelser kring avtalstolkning saknas. 
4. Det saknas regler för rättsverkan av bland annat uttalanden som inte ger ett klart 

uttryck för rättshandlingsvilja. 
5. Bestämmelser om rättsläget efter avtalets ingående saknas. 
6. De frågor som hänger samman med parternas rättssubjektivitet och rättsliga 

handlingsförmåga finns inte reglerade i avtalslagen. 
7. Rättsverkan av avtal, som ingåtts i strid mot legala förbud, saknas det bestämmelser 

om. 
8. Det saknas bestämmelser kring konsekvenserna av att ett avtal är ogiltigt. 

 
Det som inte finns reglerat i avtalslagen avgörs genom att titta på lagregler för särskilda 
avtalstyper eller allmänna rättsgrundsatser. De flesta luckor som nämnts ovan finns reglerade i 
bland annat PECL. Just PECL utgör ett bra exempel på att det är möjligt att skapa ett 
vägledande regelverk som är generellt hållet. Det krävs nämligen att reglerna är generellt 
hållna för att de skall passa alla olika typsituationer som avtal kan komma att avse.138 
 

                                                 
137 Genomförda förändringar genom SFS 1970:1006, SFS 1975:246, SFS 1976:185, SFS 1977:672, SFS 
1981:799, SFS 1987:329, SFS1988:1264 och SFS 1994:1513. 
138 Ramberg Jan mfl (2003), Allmän avtalsrätt, s 17 ff. 
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Det är i avtalslagens första kapitel som reglerna om avtalsslut finns. Enligt 1 § AvtL är 
reglerna tillämpliga på konsensualavtal. Det handlar om att avtal har kommit till stånd genom 
utbytande av samstämmiga viljeförklaringar. Annat är det med formalavtal, vilka kräver en 
särskild form för att vara giltiga. I det fallet är inte första kapitlet tillämpligt.139 Genom att 
undanta formalavtal från kapitlets tillämpningsområde sker en inskränkning i 
avtalsfriheten.140 
 
 
5.2 PECL 
 
PECL påbörjades 1982 av Lando-kommissionen och dess arbete resulterade i tre delar. Dessa 
delar är allmän avtalsrätt, allmän kontraktsrätt och allmän obligationsrätt.141 Första delen av 
PECL gavs ut 1995 och behandlar fullgörelse, icke-fullgörelse och ersättning. En ny upplaga 
kom ut år 2000 och den innehöll även den andra delen (allmän konstraktsrätt) av PECL.142 
PECL:s tredje del gavs ut år 2004. 
 
Enligt artikel 1:101 skall principerna i PECL tillämpas som allmänna avtalsrättsliga principer 
i EU. Principerna kan också tillämpas när parterna har kommit överens om att inkorporera 
dessa i sitt avtal eller när parterna är överens om att tillämpa principerna på deras avtal. Har 
parterna inkorporerat principerna i avtalet betyder det att dessa regler skall utgöra 
avtalsinnehåll. I övrigt gäller det nationella rättssystem som internationell privaträtt utpekar. 
Har istället parterna valt att tillämpa PECL:s principer betyder det att hela regelsystemet i 
PECL skall användas. Det är endast på de områden där PECL inte ger något lösningsförslag 
som det nationella rättssystemet träder in. PECL:s principer kan även tillämpas när parterna 
kommit överens om att allmänna avtalsrättsliga principer, lex mercatoria eller liknande skall 
tillämpas på avtalet. Principerna är också tillämpliga när parterna inte har hänvisat till någon 
lag eller regelsamling i deras avtal. Slutligen kan principerna tillämpas när den valda lagen 
inte kan ge något lösningsförslag.143 
 
Det kan uppstå en tvist mellan parterna där problemet är om den ena parten verkligen 
samtyckt till att tillämpa PECL:s principer på avtalet. För dessa problem säger artikel 
1:104(1) att existensen och giltigheten av parternas överenskommelse att tillämpa eller 
inkorporera PECL skall bedömas enligt PECL. Trots detta kan en part, enligt 1:104(2), förlita 
sig på det egna landets lagar för att försöka fastställa ett samtycke. Detta gäller om det med 
hänsyn till omständigheterna visar sig att det inte är rimligt att bedöma följderna enligt PECL. 
Inom internationell privaträtt är det en allmän princip att existensen och giltigheten av 
parternas lagval skall bedömas enligt den lag som är utpekad. En sådan regel går att finna i 
Romkonventionens144 artikel 3(4) och 8(1). Det främsta syftet med artikel 1:104(2) är att 
förhindra att exempelvis ena parten blir överraskad av en lagvalsklausul och 
omständigheterna kring denna klausul är sådana att avtalet skulle ha bedömts annorlunda 
enligt det egna landets lag.145 
 

                                                 
139 Adlercreutz Axel (2002), Avtalsrätt I, s 50. 
140 Grönfors Kurt (1995), Avtalslagen, s 46. 
141 Håstad Torgny, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, NJM 2002, s 345. 
142 Lando Ole mfl (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s xiv. 
143 A.a, s 95 ff. 
144 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförbindelser. Romkonventionen gäller enligt SFS 
1998:167 som lag i Sverige. 
145 Lando Ole mfl (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s 103 f. 
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5.3 Några allmänna avtalsprinciper 
 
Allmänna avtalsprinciper har sitt fäste i det demokratiska samhällssystemet. Det kan sägas att 
en allmän avtalsprincip är en representant för synpunkter, tankar och strävanden som är 
önskvärda i avtalsförhållanden. Dessa principer sätter upp riktlinjer för lagstiftning och 
rättstillämpning och de skär genom hela avtalsrätten.146 
 
 
5.3.1 Avtalsfrihet 
 
Den svenska avtalsrätten bygger på principen om avtalsfrihet. Den huvudregel som gäller är 
att parterna själva har möjlighet att bestämma om de vill ingå avtal och i så fall med vem och 
med vilket innehåll. Själva principen om avtalsfrihet är däremot ingen självklarhet. Denna 
princip kommer ur de grundläggande reglerna för mänsklig samvaro och innehållet påverkas 
av idéhistoriska utvecklingslinjer, politiska värderingar samt samhällsförhållanden i övrigt. I 
svensk rätt är avtalsfrihet en viktig princip. Trots detta går den inte uttryckligen att finna i 
lagtexten. Det är i den svenska avtalsrätten självklart att det råder en frihet att avtala med vem 
som helst, om vad som helst. Däremot existerar inte avtalsfriheten ensam utan i förening med 
de skyldigheter som parterna har gentemot varandra. Detta gäller i samband med avtalsslutet 
och fram till dess att avtalet blivit fullgjort.147 
 
I PECL:s artikel 1:102(1) stadgas att parterna är fria att ingå avtal och bestämma dess 
innehåll. Detta gäller så länge principen om ”good faith and fair dealing” och de indispositiva 
bestämmelserna i PECL följs. Enligt artikel 1:102(2) kan parterna utesluta någon av 
principerna eller avvika från eller förändra deras effekt.148 När det gäller principen om ”good 
faith and fair dealing” så kan det vara svårt att översätta dess betydelse till svenska. Dess 
betydelse är nämligen inte liktydigt med det svenska uttrycket god tro. Principen handlar om 
att parterna måste uppträda enligt god sed. Det är alltså en typ av lojalitetsförpliktelse som 
måste iakttas under alla olika delar av avtalsförbindelsen, både under avtalsslut och under 
avtalsfullgörelsen.149 Med ”good faith” menas ärlighet och rättvisa i sinnet och med ”fair 
dealing” menas iakttagande av rättvisa i praktiken.150  
 
Enligt artikel 2:301(1) kan parterna fritt förhandla och de är inte ansvariga för om 
överenskommelsen misslyckas. Däremot kan en part, som har förhandlat eller avbrutit 
förhandlingarna i strid med principen om ”good faith and fair dealing”, anses ansvarig för de 
förluster som orsakats motparten enligt artikel 2:301(2). I artikel 2:301(3) behandlas 
situationen när en part påbörjar eller fortsätter förhandlingar trots att det saknas verklig avsikt 
att uppnå en överenskommelse med motparten. Skiljelinjen mellan denna situation och 
avtalsfriheten att få förhandla, trots att part inte är helt säker på att ett avtal kommer till stånd, 
går vid vetskapen om att part inte kommer att slutföra avtalet.151 Syftet med denna 
bestämmelse om ”good faith and fair dealing” är att upprätthålla en hög nivå av anständighet, 
rättvisa och skälighet. Bevisskyldigheten för att någon har brutit mot principen ligger på den 
som påstår det.152 

                                                 
146 Taxell Lars Erik (1997), Avtalsrätt: Bakgrund, sammanfattning, utblick, s 34 f. 
147 Ramberg Jan mfl (2003), Allmän avtalsrätt, s 24. 
148 Lando Ole mfl (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s 99. 
149 Ramberg Jan mfl (2003), Allmän avtalsrätt, s 39 f och 186. 
150 Lando Ole mfl  (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s 115 f. 
151 A.a, s 189 ff. 
152 A.a, s 113 ff. 
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När det gäller en svensk motsvarighet till artikel 2:301 kan culpa in contrahendo anses 
motsvara i alla fall en del av den. Begreppet culpa in contrahendo kan sägas innebära 
klandervärt beteende vid avtalsingående, vilket kan medföra ersättning till den utsatta 
parten.153 
 
Enligt artikel 1:202 finns det uttryckt en skyldighet för parterna att samarbeta. Det handlar om 
att varje part skall samarbeta för att ge avtalet en fullständig verkan. Denna artikel inkluderar 
en plikt att tillåta den andra parten att prestera och därigenom få tillgång till det som följer av 
avtalet. Det finns även en plikt för den ena parten att informera motparten om det genom 
avtalet finns risk för skada för person eller egendom.154 
 
I svensk avtalsrätt finns det ingen motsvarighet till artikel 1:202. Det anses däremot att 
avtalsförhållandet bör uppfattas som ett samarbete mellan parterna. Detta bör ske genom att 
parterna skall göra en avvägning mellan bådas intressen och inte ovillkorligt sätta sina egna 
intressen först. Under långvariga avtal anses parterna ha större lojalitetsförpliktelse gentemot 
varandra eftersom denna typ av avtal kräver att parterna kan samverka för att uppnå önskat 
resultat.155  
 
I både den svenska avtalsrätten och i PECL är avtalsfriheten en viktig princip. Skillnaden är 
att denna princip inte finns upptagen i lagtext i den svenska avtalsrätten. Trots detta är 
avtalsfriheten en viktig hörnsten. 
 
 
5.3.2 Avtalsbundenhet 
 
Ett av juridikens huvudproblem har genom tiderna varit när och hur bundenhet har uppstått. 
Det har traditionellt varit naturligt att grunda bundenheten på tre olika moment. Dessa är: 
 

1. Viljan att binda sig. 
2. Viljeförklaringen, det vill säga hur viljan har kommunicerats till omgivningen. 
3. Motpartens tillit. Hur har viljeförklaringen uppfattats.156 

 
Avtalsbundenheten är en princip med innebörden att parterna skall iaktta de handlingsnormer 
som gäller för det avtal i vilket de samverkar. Det som gäller är att skyldigheter skall fullgöras 
och rättigheter skall förverkligas. Bundenheten gäller hela avtalet såsom lag, avtalklausuler, 
sedvänja och så vidare. När ett avtal har blivit definitivt så inträder bundenheten. Principen 
om avtalsbundenhet är inte absolut. Exempelvis har avtalsfriheten företräde.157 
 
Enligt artikel 2:101(1) anses ett avtal vara slutet när parterna visar vilja till bundenhet och när 
de kommer fram till en tillräcklig överenskommelse utan att några ytterligare krav kan ställas 
på det. Viljan till bundenhet behöver inte de facto finnas utan det som är avgörande är om den 
andra parten har anledning att tro att motparten vill bli bunden. Den bedömningen som skall 
äga rum för att försöka fastställa viljan till bundenhet är objektiv. Det finns inga subjektiva 
rekvisit utan istället blir det aktuellt med en skälighetsbedömning. Vad som menas med 
tillräcklig överenskommelse förklaras i artikel 2:103. Enligt denna artikel föreligger en 

                                                 
153 Adlercreutz Axel (2002), Avtalsrätt I, s 110 ff. 
154 Lando Ole mfl (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s 119. 
155 Nicander Hans, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, JT 1995, s 31ff. 
156 Ramberg Jan mfl (2003), Allmän avtalsrätt, s 47. 
157 Taxell Lars Erik (1997), Avtalsrätt: Bakgrund, sammanfattning, utblick, s 39. 
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tillräcklig överenskommelse om villkoren har blivit tillräckligt definierade av parterna för att 
avtalet skall kunna verkställas. Dessutom krävs det att villkoren kan fastställas i enlighet med 
PECL.158 
 
I artikel 2:205 behandlas frågan när ett avtal skall anses slutet. Den första punkten säger att 
om en accept har avsänts av anbudstagaren så anses avtalet slutet när accepten kommer 
anbudsgivaren tillhanda. Den andra punkten behandlar situationen när accepten sker i form av 
en handling. I detta fall anses avtalet slutet när meddelande om handlingen kommer 
anbudsgivaren tillhanda. Om anbudstagaren, på grund av anbudet, partspraxis eller sedvänja, 
får acceptera anbudet genom att utföra en handling, utan att lämna meddelande till 
anbudsgivaren, så anses avtalet slutet när handlingen börjar utföras. Detta enligt artikelns 
tredje punkt.159 
 
 
5.3.3 Skälighet 
 
Inom den svenska avtalsrätten finns en princip som kallas skälighetsprincipen. Denna princip 
innebär att oskäliga lösningar för parterna undviks. Denna grundtanke går långt tillbaka i det 
nordiska rättslivet. På senare tid har skälighetsprincipen utvecklats i regler om jämkning, dels 
av oskäliga avtalsvillkor, dels skadestånd, som uppkommer utanför avtalsrätten. 
Skälighetsprincipen framstår i sin utformning som ett uttryck för den allmänna 
skyddsprincipen eftersom den inriktar sig på att ge rättsskydd åt parterna. Principen har 
dessutom anknytning till det allmänna jämlikhetskravet genom att ta sikte på att skydda svag 
eller underlägsen part. När en skälighetsbedömning skall göras så vägs parternas skyddsbehov 
mot varandra eftersom skälighet inte får bedömas ensidigt. Skäligheten mäts med ledning av 
hur stränga och långtgående krav det kan ställas på parternas handlande och uppträdande.160 
Det finns ingen direkt bestämmelse i svensk avtalsrätt men begreppet används ofta i 
anslutning till 36 § AvtL.161 
 
I PECL:s artikel 1:302 behandlas hur skälighet skall bedömas. Bedömningen skall göras 
utifrån vad personer i samma situation och som handlar i enlighet med god sed skulle ha 
ansett som skäligt. Det skall vid bedömningen läggas särskild vikt vid avtalets syfte, 
omständigheterna kring avtalet, sedvänja och branschpraxis. Dessutom skall all fakta som är 
relevant beaktas tillsammans med omständigheterna kring det aktuella fallet. Syftet med 
denna artikel är att försöka underlätta bedömningen kring oskälighet i andra artiklar. I PECL 
används termen skäligt för att bland annat uttrycka vilken slags kunskap som kan förväntas av 
en part, hur lång tid det är rimligt att det skall ta innan en part agerar och hur länge det bör ta 
att nå en överenskommelse.162 
 
Även om det inte finns någon bestämmelse i svensk avtalsrätt, som motsvarar artikel 1:302, så 
kan det sätt på vilket skälighet bestäms på anses ha en motsvarighet. Det är med andra ord 
ingen större skillnad mellan den svenska avtalsrätten och artiklarna i PECL. 
 
 

                                                 
158 Lando Ole mfl (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s 137 f och 146. 
159 A.a, s 171 f. 
160 Taxell Lars Erik (1997), Avtalsrätt: Bakgrund, sammanfattning, utblick, s 65. 
161 Grönfors Kurt (1995), Avtalslagen, s 223 f. 
162 Lando Ole mfl  (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s 126 f. 
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5.3.4 Sedvänja 
 
När det gäller begreppet sedvänja har det i förarbetena till 10 § AvtL beskrivits som ”gängse 
skick och bruk” eller ”gängse uppfattning”. Det handlar alltså om ett handlingsmönster, som 
är så pass allmänt utbrett och har iakttagits så länge, att de har accepterats som en normal och 
riktig ordning. Det skall alltså vara något som parterna på den aktuella marknaden inrättar sig 
efter på ett naturligt sätt. Sedvänja kan enligt 1 § 2 st AvtL leda till att reglerna i 1 kap AvtL 
inte blir tillämpliga. En förutsättning för att parterna skall bli bundna av partsbruk är att de 
båda har samtyckt till detta.163  
 
Artikel 1:105(1) handlar om sedvänja och partspraxis som parterna har upprättat mellan sig. 
Under artikelns första punkt slås det fast att sedvänja används om parterna har kommit 
överens om detta. Det kan handla om såväl en tyst överenskommelse som en tydligt uttryckt 
sådan. Artikel 1:105(2) uttrycker att parterna är bundna vid sedvänja som kan ses som allmänt 
gällande av personer i samma situation. Detta gäller inte om sedvänjan kan anses som oskälig. 
Det får inte heller vara så att sedvänjan strider mot avtalet. Om situationen är sådan så binds 
inte parterna av sedvänjan. Det är möjligt att åsidosätta principerna i PECL med hjälp av 
sedvänja och partspraxis men detta gäller förstås inte de dispositiva bestämmelserna. Om det 
skulle uppstå en konflikt mellan sedvänja och partspraxis så är det partspraxis som gäller.164 
 
Vad som sägs i PECL:s artikel 1:105 överensstämmer i stort sett med svensk rätt. Däremot 
går det inte att finna någon klar motsvarighet till PECL:s skälighetsbedömning. Det som 
skiljer den svenska avtalsrätten från PECL är att det inte krävs att parterna har samtyckt till 
sedvänjan, vilket krävs enligt artikel 1:105(1). Däremot finns det en viss överensstämmelse 
mellan artikel 1:105(2) och svensk avtalsrätt. Den avvikelse som finns där handlar om själva 
skälighetsbedömningen.  
 
 
5.4 Om slutande av avtal 
 
5.4.1 Anbud 
 
Enligt avtalslagen består avtalet av två rättshandlingar. Dessa är anbudet och accepten. 
Anbudet och accepten är bindande var för sig för anbudsgivaren respektive anbudstagaren. 
Det som är viktigt för anbud är att det omedelbart kan ligga till grund för en accept.165 Enligt 
praxis, doktrin och allmänna avtalsrättsliga principer krävs det även att förslaget är tillräckligt 
preciserat, har en bestämd adressat, visar vilja till bundenhet och att det har kommit till 
adressatens kännedom. Det är i 9 § AvtL som kravet på bestämd adressat går att finna. 
Erbjudanden som är riktade till allmänheten, till exempel i form av annonser, reklam och 
fönsterskyltning räknas inte som anbud. Dessa erbjudanden är inte heller att räkna som 
uppfordran att avge anbud utan skall istället ses som utbud.166 I doktrin har det däremot gjorts 
gällande att preciserade uppgifter i till exempel annonser och skyltfönster skulle kunna 
betraktas som bindande anbud beroende på rådande omständigheter. Exempel på en sådan 
situation är om adressaterna skulle haft särskilda skäl till att tolka de givna uppgifterna som 
bindande eller om det skulle ha varit en begränsad grupp av människor som fått ta del av 

                                                 
163 Bernitz Ulf mfl (2004), Finna rätt, s 152. 
164 Lando Ole mfl  (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s 104 f. 
165 Adlercreutz Axel (2002), Avtal – lärobok i allmän avtalsrätt, s 20 ff. 
166 Adlercreutz Axel (2002), Avtalsrätt I, s 52 ff. 
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uppgifterna. Genom rättsutvecklingen på marknadsrättens och konsumenträttens områden 
skulle affärsinnehavaren kunna anses vara bunden av ett preciserat erbjudande.167 
 
I PECL:s artikel 2:201(1) framställs kraven för att ett förslag skall anses som ett anbud. De 
krav som ställs är att förslaget skall vara avsett att resultera i ett avtal om den andra parten 
väljer att acceptera det och att förslaget skall innehålla klara villkor. Enligt artikel 2:201(2) 
kan anbudet riktas till en eller flera personer men det kan också rikta sig till allmänheten 
genom till exempel reklam, posters och fönsterskyltning. Om ett sådant erbjudande visar på 
en vilja till bundenhet och är tillräckligt bestämt och öppet för vem som helst att acceptera så 
ses det som ett anbud. Detta gäller inte om det rör sig om ett erbjudande där det spelar en roll 
vem som blir avtalspart. Ett exempel på ett sådant erbjudande är jobbannonser. I artikel 
2:201(3) framkommer det att ett erbjudande om att tillhandahålla varor eller tjänster till 
bestämda priser, som angivits av en näringsidkare i reklam till allmänheten, anses utgöra ett 
anbud. Detta är dock begränsat till lagret av varor samt tjänsteleverantörens möjlighet att 
utföra tjänster. Samma punkt tar även upp hur föremål i ett skyltfönster skall betraktas. PECL 
stipulerar en presumtion att ett sådant erbjudande skall utgöra ett anbud i lagens mening till 
dess att varan är slut på lagret.168 
 
Avtalslagens anbud-acceptmodell handlar alltså i korthet om att ett avtal kommer till stånd 
genom att en anbudsgivare ger ett anbud som antas genom en accept. Avtalslagen talar endast 
om anbud som är bindande eller med andra ord oåterkalleliga efter att anbudstagaren tagit del 
av dem. I PECL klargörs det att även andra metoder än anbud-acceptmodellen är tillämpliga.  
En skillnad mellan svensk avtalsrätt och PECL visar sig när det gäller anbud ställda till 
allmänheten. I Sverige anses ett sådant erbjudande inte utgöra ett anbud såsom det gör enligt 
PECL. 
 
 
5.4.1.1 Återkallelse  
  
Enligt avtalslagen föreligger bundenhet för anbudsgivaren när anbudsmottagaren tagit del av 
det skriftliga anbudet. Detta kallas med andra ord för löftesprincipen.169 I avtalslagen ges det 
ett mycket begränsat utrymme för återkallelse. Det går, enligt 7 § AvtL, att återkalla ett anbud 
eller en accept om återkallelsen kommer mottagaren till handa innan mottagaren tagit del av 
det ursprungliga meddelandet. Uttrycket ”till handa” syftar till att meddelandet kommit fram 
genom att till exempel postdistributören gjort sitt arbete. Med termen ”tagit del av” menas den 
tidpunkt då mottagaren får kunskap om meddelandets innehåll. Detta leder alltså till att en 
återkallelse är möjlig även efter att mottagaren fått erbjudandet (till handa) men under 
förutsättningen att återkallelsen kommit mottagaren till handa innan denne tar del av anbudet. 
En återkallelse kan dessutom få betydelse om den kommit till adressatens kännedom efter att 
anbudet kommit denne till handa men innan anbudet inverkat bestämmande på adressatens 
handlingssätt. Detta enligt 39 § 2 st AvtL.170 
 
I PECL görs det en skillnad mellan termerna återkallelse (revocation) och tillbakadragande 
(withdrawal) när det handlar om ett anbud. Till att börja med får ett anbud verkan när det 
kommer adressaten till handa men innan det kommer adressaten till handa kan anbudet dras 

                                                 
167 Bernitz Ulf (2002), Marknadsföringslagen, s 113. 
168 Lando Ole mfl  (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s 159 ff. 
169 Ramberg Jan mfl (2003), Allmän avtalsrätt, s 107. 
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tillbaka. Detta framgår av artikel 1:303(5).171 Enligt artikel 2:202 kan återkallelse av anbud 
ske på två sätt. I artikelns första punkt framgår det att ett anbud kan återkallas om 
återkallelsen kommer anbudstagaren till handa innan denne har avsänt sin accept eller innan 
avtalet slutits i enlighet med artikel 2:205(2) eller (3) om accepten skall ske genom en 
handling. Enligt artikelns andra punkt kan ett anbud till allmänheten återkallas på samma sätt 
som anbudet gavs. Till dessa båda punkter finns det tre undantag. Dessa framkommer av 
artikelns tredje punkt som säger att en återkallelse av ett anbud är overksamt om (a) anbudet 
indikerar på att det är oåterkalleligt, (b) anbudet anger en bestämd acceptfrist eller (c) det var 
skäligt av anbudstagaren att lita på att anbudet var oåterkalleligt och anbudstagaren har 
handlat i den tron.172 
 
Den skillnad som finns mellan den svenska avtalsrätten och PECL är att det inte görs någon 
skillnad mellan uttrycken återkallelse och tillbakadragande i Sverige. Dessutom finns det en 
skillnad mellan tidpunkterna då återkallelse får ske. Den tidpunkt som utpekas enligt svensk 
rätt infaller senare än den tidpunkt för tillbakadragande som regleras i PECL. 
 
 
5.4.2 Acceptfristen 
 
I svensk avtalsrätt föreskriver 2 § AvtL att anbudsgivaren, om denne har angivit en viss tid, 
skall anses ha avsett att svaret skall vara honom till handa inom den angivna tiden. 
Acceptfristen beräknas från den dag som dokumentet är dagtecknat, vilket gäller för brev. 
Handlar det däremot om ett telegram så börjar acceptfristen löpa den tid på dagen som 
meddelandet är lämnat för befordran. Det är möjligt att det inte finns uttryckt vilken 
acceptfrist som gäller därför att den kan vara underförstådd och följa parts- eller handelsbruk. 
För det fall där ingen bestämd tid tagits upp av anbudsgivaren finns 3 § AvtL. Enligt denna 
bestämmelse skall anbudsgivaren kunna utgå ifrån att anbudet kommit fram i rätt tid och att 
det inom en skälig tid skall komma ett svar från anbudstagaren, även kallat legal acceptfrist. 
Vid muntligt anbud gäller ingen acceptfrist. Anbudet måste antas direkt för att fortfarande 
gälla, om inte annat medgivits enligt 3 § 2 st AvtL. Om ingen acceptfrist angivits och 
anbudsgivaren vill ha besked, så måste anbudstagaren ge sin accept för att anbudet inte skall 
förfalla. Detta finns föreskrivet i 8 § 1 st AvtL.173 
 
I PECL är det artikel 2:206 som behandlar acceptfristen. Enligt den första punkten krävs det 
att accepten har kommit anbudsgivaren till handa inom den tid som angivits i anbudet för att 
den skall anses giltig. Har det däremot inte angivits någon tid för acceptens inkommande 
gäller det, enligt artikelns andra punkt, att den kommer anbudsgivaren till handa inom skälig 
tid. Om accepten, enligt artikelns tredje punkt, sker genom fullgörande eller aktiv handling i 
enlighet med artikel 2:205(3), så skall handlingen utföras inom acceptfristen som angetts av 
anbudsgivaren eller inom skälig tid.174  
 
Vid en bedömning av vad som anses som skälig acceptfrist tas det hänsyn till rådande 
omständigheter vid transaktionen. En viktig faktor är vilket kommunikationssätt som 
anbudsgivaren använt sig av. Anledningen till detta är att anbudstagaren oftast förväntas 
använda samma kommunikationssätt som anbudsgivaren och utifrån detta 
kommunikationssätt beräknas acceptfristen. En annan faktor som är viktig vid en bedömning 
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174 Lando Ole mfl (2000), Principles of European Contract Law Parts I and II, s 174 f. 
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av acceptfristen är vilken typ av avtal det handlar om och vilka slags varor avtalet omfattar.175 
Enligt artikel 1:304(1) börjar en acceptfrist löpa det datum som dokumentet är dagtecknat och 
om inget datum är tecknat så börjar den löpa när dokumentet kommit adressaten till handa.176  
 
En skillnad mellan svensk avtalsrätt och PECL är att bestämmelserna 3 § 2 st AvtL och 8 § 1 
st AvtL inte har någon motsvarighet i PECL:s artiklar. 
 
 
5.4.3 Accept 
 
Bundenheten vid ett anbud är beroende av att mottagaren accepterar anbudet inom 
acceptfristen. Om inte anbudet accepteras inom acceptfristen så är det inte längre bindande. 
För att accepten skall vara bindande krävs att den är definitiv och förbehållslös.177 En accept 
behöver inte bara vara ett skriftligt svar utan kan även ske genom ett konkludent handlande. 
Med konkludent handlande menas att parten utför en handling som visar att han anser sig 
bunden till avtalet. Parten kan till exempel ha konsumerat eller använt den aktuella varan. 
Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att negativ avtalsbindning inte är tillåtet men det finns 
undantag. Exempel på sådana situationer är en tidningsprenumeration, som fortsätter att löpa 
tills prenumeranten själv säger upp avtalet.178 Om den ena parten, genom sitt handlande, kan 
anses ha framkallat anbudet så kan passivitet utgöra en bindande accept. Vid denna situation 
blir 9 § AvtL tillämplig. Passivitet kan också innebära en bindande accept när tidigare 
affärsförbindelser mellan parterna slutits på detta sätt men eftersom det inte finns någon 
lagregel att stödja sig på föreslås det av doktrin att försiktighet med tillämpning bör iakttas.179  
 
Enligt PECL:s artikel 2:204(1) räknas alla former av uttalanden eller uppträdanden från 
anbudstagaren som en accept om de indikerar på samtycke till avtalet. Accepten kan inte 
utgöras av endast passivitet eller tystnad. Däremot kan parterna ha en partspraxis där 
passivitet brukar innebära avtalsslut. I detta fall blir passiviteten bindande. Dessutom kan 
branschpraxis och tidigare ramavtal mellan parterna leda till ett bindande avtal genom 
passivitet.180 
 
De regler om accept som finns i PECL och avtalslagen kan i stort sett sägas motsvara 
varandra. Det som skiljer dessa åt är verkan av passivitet. I Sverige finns det ingen lagregel 
som uttrycker att passivitet skulle kunna utgöra en bindande accept när parterna haft tidigare 
affärsförbindelser.  
 
 
5.4.3.1 Sen accept 
 
4 § 1 st AvtL reglerar de fall där accepten avsänts för sent och inte när anbudet innan den 
utsatta acceptfristen gått ut. En sådan sen accept gäller istället som ett nytt anbud. Däremot 
kan det av omständigheterna framgå att accepten inte skall fungera som ett anbud om den 
kommer för sent. Enligt 4 § 2 st AvtL finns det vissa förutsättningar som gör att en sen accept 
kan leda till avtal. Dessa förutsättningar är att anbudstagaren utgår från att accepten 
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framkommit i tid, att anbudsgivaren har insett detta och att anbudsgivaren har underlåtit sig 
att reklamera den sena accepten.181   
 
Artikel 2:207 i PECL behandlar sen accept och den första punkten säger att en sen accept kan 
vara gällande om anbudsgivaren, utan dröjsmål, informerar anbudstagaren om att accepten 
kommer att betraktas som giltig. Under den andra punkten behandlas situationen när ett brev 
eller annan skrift, på grund av särskilda omständigheter, har kommit fram till anbudsgivaren 
för sent. Om brevet, utan dessa omständigheter, skulle ha kommit fram i tid så är accepten att 
anses som giltig. Denna sena accept anses som giltig om inte anbudsgivaren, utan dröjsmål, 
meddelar annat. Anbudsgivaren är alltså skyldig att reklamera mot den sena accepten för att 
undgå bundenhet. Annars är huvudregeln att sen accept inte har någon verkan.182 
 
När det gäller sen accept så skiljer sig PECL och avtalslagen åt genom att det inte finns någon 
motsvarande bestämmelse till 4 § AvtL i PECL.  
 
 
5.4.3.2 Oren accept 
 
6 § 1 st AvtL beskriver en oren accept som ett svar, som innehåller att anbud antages men 
som på grund av tillägg, inskränkning eller förbehåll inte överensstämmer med anbudet. 
Enligt huvudprincipen för avtalsrätten kan en oren accept inte leda till ett avtal. Ett avtal 
kräver nämligen samstämmande viljeförklaringar. Samma paragraf säger också att en oren 
accept skall gälla såsom avslag i förening med nytt anbud. Följden blir att den ursprunglige 
anbudsgivaren får ta ställning till det nya anbudet. I 6 § 2 st AvtL framkommer det undantag 
till huvudregeln och de förutsättningar som krävs motsvarar de förutsättningar som krävs 
enligt 4 § 2 st AvtL. Det svåraste vid tillämpningen av 6 § AvtL är att bedöma när en accept 
skall klassas som oren. Problemet ligger i att det inte är alla ändringar som påverkar accepten 
så att den blir oren.183 Utifrån omständigheterna, med hänsyn till partspraxis och handelsbruk, 
tolkas anbudet och accepten för att avgöra om det objektivt sett rör sig om en oren accept.184 
 
I PECL:s artikel 2:208(1) behandlas oren accept. Om ett svar från anbudstagaren innehåller 
väsentliga förändringar av villkoren i anbudet så utgör denna accept ett avslag i kombination 
med ett nytt anbud. I 2:208(2) stadgas att ett svar, som definitivt samtycker till anbudet, 
fungerar som en accept även om det innehåller en del förändringar. Förutsättningen är att 
dessa inte innebär väsentliga ändringar av villkoren i anbudet. De nya villkoren blir alltså en 
del av avtalet. När denna artikel kom till fanns det funderingar på att lista upp exempel på 
villkor som skulle ses som väsentliga. Denna lista uteslöts men med väsentliga villkor avses 
här villkor som anbudstagaren visste att anbudsgivaren skulle påverkas av vid bedömningen 
om avtal skulle slutas eller inte.185 
 
En näringsidkares skriftliga bekräftelse behandlas på samma sätt som oren accept. Artikel 
2:210 behandlar situationen när en näringsidkare har slutit avtal men inte nedtecknat det i ett 
avtalsdokument. Om den ena parten, utan dröjsmål, sänder den andra parten en skrift som är 
menad att vara en bekräftelse av avtalet men som innehåller ytterligare eller ändrade villkor, 
så blir dessa villkor en del av avtalet om inte: 
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• villkoren innebär väsentliga ändringar av avtalet, 
• adressaten invänder mot dem utan dröjsmål. 

 
Denna specialbestämmelse har utformats därför att näringsidkare ofta avtalar men inte skriver 
ned avtalet vid samma tillfälle. Det blir i detta fall viktigt att försöka klargöra vad som gäller 
för båda parterna.186 
 
I svensk avtalsrätt saknas en motsvarande bestämmelse till artikel 2:210 om näringsidkares 
skriftliga bekräftelse. Genom denna specialbestämmelse undviks vissa tolkningsproblem och 
bekräftelsen får samma följd som en accept. 
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6 Regler om borgensförbindelser 
 
Detta kapitel har till syfte att jämföra borgensförbindelser i främst Sverige med det aktuella 
civilrättsförslaget. Vi tittar även här på några andra länders rättsläge på de olika reglerna. 
Förslaget innehåller tre huvudområden; avtalsrätt, utomobligatorisk skadeståndsrätt och 
sakrätt.187 Inom det första området, avtalsrätt, tas området borgen upp, vilket vi skall titta 
närmare på.  
 
Det finns en arbetsgrupp i Hamburg som har jobbat och även färdigställt ett kapitel som 
handlar om borgen. Även detta område består av tre delar; en allmän del (dependent 
guarantee), en del i stort om remburser (independent guarantee) och en del med tvingande 
skyddsregler för konsumenter som är borgensmän (special rules for guarantees by 
consumers). Det finns i det färdigställda kapitlet uttryckliga bestämmelser om situationen med 
flera borgensmän. Det tas även upp om borgensmannens invändningsrätt, omfattningen av en 
generell borgen (global guarantee) samt regler om vad som krävs när borgenären skall kräva 
borgensmannen. Generellt har, för att förstärka borgesmannens rättigheter, borgenären ålagts 
en hårt sanktionerad informationsskyldighet gällande den allmänna risk som finns med borgen 
samt den särskilda risk som kan finnas i det enskilda fallet. Vidare måste en 
konsumentborgensman teckna ett maxbelopp för borgensåtagandet, vilket medför att 
konsumentborgensmän inte kan åta sig obegränsade åtaganden. Då kan inte heller borgenären 
kräva förfallna räntor eller andra avgifter som ligger utöver maxbeloppet. 
Konsumentborgensmannen har även en rätt att, efter tre år, säga upp borgensåtagandet med 
två månaders varsel.188  
 
För Sveriges del finns lagstiftning om säkerhetsrätterna endast i begränsad omfattning och på 
vissa områden saknas nästan helt lagregler. I 10 kap 8-12 §§ handelsbalken (HB) finns 
allmänna lagregler om borgen. 8-10 och 12 §§ infördes 1734 och har stått oförändrade sedan 
dess, 11 § däremot infördes genom lag 1936:87.189 Eftersom detta område till stor del saknar 
lagstiftning har andra rättskällor fått stort utrymme. Sverige har då utvecklat fler regler genom 
rättspraxis, doktrin och handelsbruk.190 Den rättspraxis som bildats genom HD:s dömande är 
den väsentligaste delen av det material som utgör borgensinstitut. Många av de frågor som 
lämnats öppna i lagstiftningen har besvarats i praxis och även flera grundprinciper har där 
slagits fast.191 
 
Andra länder har kommit längre och har infört liknande regler som det gemensamma 
förslaget, vilket innebär bättre regler om speciellt konsumentskyddet vid borgen. Ramberg 
anser att Sverige, för att klargöra många oklara rättsfrågor, skulle behöva översätta dessa 
regler och göra dem till svensk lag. Sverige skulle verkligen behöva göra en upprustning av 
sina regler och konsumentborgensmännen skulle behöva stärka sin ställning.192  
 
 
 

                                                 
187 Ramberg Christina, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 5-6/04, s 2. 
188 A.a, s 6. 
189 Ingvarsson Torbjörn (2000), Borgensliknande säkerhetsrätter, s 22.  
190 Ramberg Christina, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 5-6/04, s 6. 
191 Ingvarsson Torbjörn (2000), Borgensliknande säkerhetsrätter, s 23. 
192 Ramberg Christina, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 5-6/04, s 6. 
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6.1 Allmänna regler 
 
Vi har här tittat på och valt ut några speciella regler från det färdigställda kapitlet om borgen 
för att se om några skillnader finns. Generellt kan sägas att det inte är så stora skillnader 
mellan det färdigställda förslaget och svenska regler. Den största skillnaden är att förslaget 
innehåller regler som gäller borgen, medan vi i Sverige saknar regler för de flesta 
förhållanden, då vi endast har en begränsad lagstiftning. 
 
 
6.1.1 Generella regler för borgen 
 
Artikel 1.1 Scope 
 

(1) This chapter applies to any contractual obligation by a security giver (in Parts II-IV: 
guarantor) to make payment or another performance or to pay damages to the 
creditor in order 

- either to secure a present or future obligation of a third person (the debtor) to   
perform to the creditor; 

- or as an undertaking given for the purpose of security. 
(2) The rules of this chapter apply, in particular, to contracts of dependent guarantee 

(suretyship) and of independent guarantee, to stand-by letters of credit (even if not so 
designated) and binding comfort letters. They also apply where, in addition to a main 
debtor, a person assumes a corresponding obligation towards the creditor in order to 
secure the main debtor´s obligation (codebtorship for security purposes). 

(3) The performance of the debtor to the creditor may be the payment of money or any 
other performance. 

(4) This chapter does not apply to contracts of credit insurance. It applies to contracts of 
guarantee insurance only if and insofar as the insurer issues a guarantee in favour of 
the creditor. 

(5) The rules on the aval and the security endorsement of negotiable instruments remain 
unaffected.193 

 
Ovanstående artikel handlar om omfattningen av borgensåtaganden. Den första punkten 
innehåller en generell formulering beträffande begränsningar av borgen. Denna regel är viktig 
och nödvändig för att veta i vilka fall regeln gäller. Detta underlättar vid tillämpningen av 
regeln vid borgensinstitut nu och i framtiden eftersom det kommer att komma nya former. Där 
har även en precisering gjorts angående hur prestationen kan se ut. Det kan röra sig om att 
borgensmannens prestation skall vara att betala en summa pengar, att ersätta en skada eller 
någon annan prestation. Andra punkten innehåller en uppräkning av de speciella typer av 
borgen som finns. De flesta av de borgensåtaganden som är nämnda i denna punkt är 
dependent guarantees eftersom det vanligtvis är en borgensman som ger en säkerhet till 
borgenären för betalning eller prestation. I modern praxis finns dock ett nytt dokument, 
comfort letters, vilket blev utvecklat när borgensmannen åtar sig att betala eller att prestera till 
borgenärens gäldenär (vanligtvis en subsidiaritet till borgensmannen). I fall då de inte 
presterar som utlovat, uttryckligen eller indirekt, åtar de sig att betala skador till borgenären. 
Funktionellt sett är kombinationen av dessa två löften likvärdigt med borgen.194  
 
                                                 
193 Rules on Personal Security – Part I Common Rules, s 4. 
http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf 
194 Förslaget: Regler om borgen, s 5. Material med kommentarer från Christina Ramberg. 

http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf
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I förslaget om borgen införs i andra punkten en skillnad mellan dependent guarantees och 
independent guarantees. Dependent guarantees är den traditionella typen som är välkänd 
överallt sedan en lång tid tillbaka. Denna typ av borgen är ämnad som säkerhet beroende på 
prestation av en specifik fordran eller fordringar som borgenären har mot huvudgäldenären. 
Independent guarantees har även den en funktion som säkerhet men en indirekt sådan. 
Borgensmannen i independent guarantees garanterar prestation av en borgen given av honom 
till borgenären. Prestationen här är i princip oberoende av avtalsvillkoren som finns mellan 
borgenären och huvudgäldenären, även om något juridiskt missförstånd har uppstått under 
loppet av prestation i kontraktet mellan dessa två parter. Det är detta oberoende hos 
borgensmannens borgen som gör independence guarantees attraktiv för borgenären men 
samtidigt riskfylld för borgensmän.195 
 
 
6.1.1.1 Nationella regler 
 
I bland annat dansk, fransk, tysk och svensk lagstiftning finns inte någon term för borgen 
definierad. Däremot används termen borgen i den juridiska teorin. I alla länder finns det olika 
sorters borgen. Grundkonceptet för en borgen är en kontraktuell förpliktelse av en tredje 
person (borgensmannen) att prestera eller betala en skuld, eller en framtida sådan, som tillhör 
en annan person (gäldenären) till borgenären.196 
 
Det finns som sagt flera olika typer av borgen. Den vanligaste är dependent guarantees. Den 
väsentliga egenskapen är att förpliktelserna som borgensmannen har är av subsidiär karaktär. I 
de flesta länder är borgensmannens förbindelse också subsidiär i förhållande till 
huvudgäldenären. Reglerna om dependent guarantees har blivit betraktade som en slags 
allmän lag för borgen. I svensk och dansk rätt används termerna ”garanti” och ”borgen” 
likvärdigt för dependent guarantee. Under det senaste seklet har det i alla europeiska länder 
gradvis vuxit fram independent guarantees inom affärsvärlden. Den rättsliga acceptansen av 
dem som en slags borgen har dock haft olika kraft och framfart i de olika länderna.197  
 
I Sverige är de vanligaste typerna enkel borgen och proprieborgen. Huvudregeln, vilken även 
är accepterad i hela Norden, är 10 kap. 8 § HB som säger att den som går i löfte för annans 
gäld skall betala det gäldenären själv ”ej gälda gitter”. Gäldenären svarar i första hand för 
skulden och det är först när gäldenären inte fullgjort sitt åtagande som borgensmannen kan 
krävas.198 Enkel borgen utgör alltså en subsidiär förpliktelse vilken aktualiseras först efter att 
huvudgäldenärens bristande förmåga har dokumenterats på ett lämpligt sätt.199 Vid en primär 
borgensutfästelse förutsätts att borgensmannen åtar sig ett ansvar ”såsom för egen skuld”. Det 
föreligger då en proprieborgen, vilket innebär att borgenären kan välja att omedelbart vända 
sig mot borgensmannen för att kräva fullgörelse, enligt 10 kap 9 § HB. Borgenären behöver 
alltså inte söka att i rättslig väg utkräva sin fordran av huvudgäldenären före han vänder sig 
mot borgensmannen. Borgenären kan då välja om han vill vända sig först mot gäldenären eller 
borgensmannen.200   
 
 

                                                 
195 Förslaget: Regler om borgen, s 5. Material med kommentarer från Christina Ramberg. 
196 A.a, s 8. 
197 A.st. 
198 Ingvarsson Torbjörn (2000), Borgensliknande säkerhetsrätter, s 51. 
199 Walin Gösta (2002), Borgen och tredjemanspant, s 30. 
200 A.a, s 31. 
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6.2 Principerna om solidarisk och subsidiär förpliktelse 
 
Artikel 2.6 Solidary liability of guarantor 
 
Unless otherwise agreed (art. 2.7), the creditor has the choice of claiming solidary       
performance from the debtor and/or, within the limits of the guarantee, from the guarantor.201 
 
Artiklarna 2.6 och 2.7 handlar om de två bastyperna av borgensmannens skyldigheter, vilka är 
antingen solidariskt (2.6) eller subsidiärt (2.7) ansvar.202 
 
Artikel 2.6 reglerar borgensmannens solidariska ansvar. Borgenären kan välja vem han, vid 
proprieborgen, vill kräva prestationen ifrån, gäldenären eller borgensmannen. Borgenären kan 
även välja att dela sin förfrågan och kräva en del av borgensmannen och den andra delen från 
gäldenären. I vissa länder ses detta, rent tekniskt, inte som ett solidariskt ansvar eftersom de 
två kraven juridiskt sett skiljer sig. Effekten är dock jämförbar i vissa avseenden. Det 
solidariska ansvaret finns upprättat i de flesta moderna lagstiftningar.203 Ett undantag från det 
solidariska ansvaret kräver att en formell ansökan om insolvens skall ha gjorts. Eller så skall 
en prövning av exekution ha misslyckats på grund av otillräckliga tillgångar hos 
gäldenären.204 
 
För Sveriges del gäller, för både enkel och proprieborgen, i fall då två eller flera ingått borgen 
utan förbehåll om delad ansvarighet att de skall enligt 10 kap 11 § HB svara en för alla och 
alla för en (solidariskt) för sin förbindelse. Denna paragraf är tillämplig även om 
borgensmännen endast svarar subsidiärt i förhållande till huvudgäldenären. Regeln gäller 
alltså för borgensmännens del fastän deras ansvar vid enkel solidarisk borgen inte blir aktuellt 
förrän det visat sig att huvudgäldenären inte kan betala sin skuld.205  
 
 
Artikel 2.7 Subsidiary liability of guarantor 
 

(1) If so agreed, the guarantor may invoke as against the creditor the subsidiary 
character of its liability. 

(2) Before demanding performance by the guarantor, the creditor must have attempted to 
obtain satisfaction by execution into the debtor´s assets, except if 

(a) execution is obviously without any chance or exceedingly difficult; or 
(b) an insolvency of a proceeding has failed due to insufficient assets. 

(3) The exception in the preceding paragraph does not apply if and insofar as the creditor 
may obtain satisfaction from a proprietary security right granted by the debtor or a 
third person.206 

 
Enligt artikel 2.6 är det solidariska ansvaret för borgensmannen regel, för det subsidiära 
ansvaret krävs en dock en överenskommelse mellan parterna.207 I artikel 2.7 punkten 2 
                                                 
201 Rules on Personal Security – Part II Dependent Guarantees, s 54. 
http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf 
202 Förslaget: Regler om borgen, s 54. Material med kommentarer från Christina Ramberg. 
203 A.st. 
204 A.a, s 57. 
205 Walin Gösta (2002), Borgen och tredjemanspant, s 27. 
206 Rules on Personal Security – Part II Dependent Guarantees, s 56. 
http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf 
207 Förslaget: Regler om borgen, s 56. Material med kommentarer från Christina Ramberg.  

http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf
http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf
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definieras det väsentliga ansvaret. Genom att sätta en relativt hög norm för gäldenärens 
solidariska ansvar, är borgensmannen säkrad mot för tidiga ålägganden mot borgenären. 
Borgenären måste försöka uppnå full betalning genom gäldenärens tillgångar, främst genom 
utmätning. Ett undantag från detta kan bara bli aktuell om en exekution inte lyckas, det vill 
säga om gäldenären är insolvent.208  
 
När det gäller dependent guarantees ibland annat Sverige uppstår endast, utan 
överenskommelse, ett subsidiärt ansvar för borgensmannen (10 kap 9 § HB).209 I verkligheten 
är principen om subsidiärt ansvar, i de flesta medlemsstater, avskaffad av parterna. Det är i 
svensk lagstiftning en förutsättning att, även om borgensmannen är en kommersiell part, 
borgenären praktiskt taget alltid måste erbjuda ett sådant grundläggande ansvar, också i 
relation till privata personers antagna borgensåtaganden.210 
 
Enligt det föreslagna förslaget är ett solidariskt ansvar regel, artikel 2.6, medan det krävs en 
överenskommelse mellan parterna för att det skall finnas ett subsidiärt ansvar. I Sverige är det 
i nuläget tvärtom. Här uppstår utan någon överenskommelse ett subsidiärt ansvar. 
 
Denna subsidiära ansvarsprincip har inte samma mening och innebörd i alla länder. Det finns 
en svag form och en stark form. Den svagare formen av subsidiärt ansvar finns i bland annat 
Nederländerna, Österrike och Skottland. Denna form innebär att borgenären först skall vända 
sig till gäldenären och kräva full betalning innan han försöker på annat håll. När det gäller den 
starkare formen av subsidiärt ansvar finns denna bland annat i Danmark, Finland, Tyskland 
och Sverige. Här måste borgenären först försöka få någon betalning genom indrivning från 
gäldenären och sedan kan han kräva borgensmannen. I alla länder är det så att 
borgensmannens subsidiära ansvar inte efterlevs ex officio men det förväntas dock av 
borgensmannen mot borgenären.211  
 
Det finns ett undantag för det subsidiära ansvaret, som baseras på en omöjlig eller en väldigt 
svår exekution. I varken Sverige eller Finland finns några undantag från borgenärens plikt att 
försöka få full betalning genom exekution. Men i exempelvis Danmark behöver inte 
borgenären försöka erhålla betalning genom exekution av gäldenärens tillgångar om han 
antingen bevisar att det är omöjligt eller om borgensmannen intygar denna omöjlighet.212 
 
 
6.3 Borgenärens informationsplikt 
 
Artikel 2.8 Creditor’s duty of information 
 

(1) The creditor shall notify the guarantor of any default by or inability to pay of the 
debtor as well as of an extension of maturity of the secured claim, indicating the 
amounts of principal, interest and other charges owed by the debtor on the date of 
the information. In the case continuing defaults, this information must be given 
every three months. 

                                                 
208 Förslaget: Regler om borgen, s 56. Material med kommentarer från Christina Ramberg. 
209 A.a, s 57. 
210 A.st. 
211 A.a, s 58. 
212 A.a, s 59. 
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(2) In addition, in the case of a global guarantee (art. 2.5 par. 1), the creditor shall 
notify the guarantor of any agreed increase which in the aggregate surpasses 20 
% of the total amount of all secured credits available to the debtor. 

(3) Preceding paragraphs 1 and 2 do not apply, if and insofar as the guarantor knows 
or reasonably can be assumed to know the required information. 

(4) If the creditor omits or delays notification, it is liable for the damage caused by 
this omission or delay to the guarantor.213 

 
I överensstämmelse med lagens utveckling, måste borgenären, vid en riskfylld situation som 
ett borgensåtagande är, enligt första punkten som handlar om gäldenärens bristande, 
informera borgensmannen beträffande den förpliktelse som kan leda till anspråk på 
borgensmannen. Borgenären torde, för att borgensmannen skall få en chans att räkna ut den 
möjliga risken, informera borgensmannen bland annat om vilken den obetalda summan av 
huvudsumman är och andra förändringar. Om en försummelse att informera finns, skall 
informationen bli förnyad var tredje månad efter den föregående informationen.214 
 
Vid en generell borgen (artikel 2.5 (1)) finns ingen fast slutsumma. En givare av en sådan 
borgen är inte skyddad mot en ökning av den säkrade förbindelsen eftersom detta skulle vara 
tvärtemot det som är väsentligt i en generell borgen.215 Ett legitimt intresse ligger dock i att 
veta den ungefärliga omfattningen av risken som kan finnas om borgenären har beviljat en 
ökning av den totala slutsumman av potentiella förbindelser. Detta legitima intresse blir 
tillgodosett genom information om någon förändring skett. Den egentliga slutsumman av 
skulden kan förändras dagligen och information om denna kan då anses betungande, vilket 
medför att det bara är nödvändigt att informera när det är fråga om en större ökning. För att 
det skall vara fråga om en större ökning skall det röra sig om en ökning med 20 % över 
gäldenärens totala skuld.216  
 
Informationsplikten som borgenären har genom första och andra punkterna är meningslösa 
om borgensmannen redan är informerad eller lätt kan skaffa sig information, till exempel en 
chef för ett gäldenärsföretag skulle ha lätt att få den nödvändiga informationen som behövs. 
Detta undantag måste dock godkännas av borgenären först.217 
 
Sanktioner för försening eller utelämnande av den sammanlagt nödvändiga information i 
första och andra punkterna återfinns i punkt fyra. Denna säger att borgenären måste 
kompensera borgensmannen för skada som har uppkommit på grund av denna försummelse. 
En sådan skada kan uppstå om borgensmannen inte kan erhålla full betalning från gäldenären 
för att denne under tiden har blivit insolvent, på grund av utelämnandet av information.218  
 
 
6.3.1 Svenska regler 
 
Enligt svensk lag har borgenären en skyldighet att se till att borgensmannens rätt till regress 
inte förlorar sitt värde. Därför måste borgensmannen bli informerad om omständigheter som 

                                                 
213 Rules on Personal Security – Part II Dependent Guarantees, s 60. 
http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf 
214 Förslaget: Regler om borgen, s 61. Material med kommentarer från Christina Ramberg. 
215 A.st. 
216 A.a, s 61. 
217 A.st. 
218 A.st. 

http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf
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är av vikt i detta hänseende, när det inte kan antas att borgensmannen håller sig själv 
informerad. Kraven på banker och andra liknande borgenärer är högre än på privata 
borgenärer.219 Det har från finansinspektionens sida betonats att kreditväsendets kunder 
omsorgsfullt bör informeras och att blivande gäldenärers och borgensmäns kreditvärdighet 
måste utredas.220 Vid fall då kredittagarens ekonomi blivit drabbad av sådana varaktiga och 
djupgående försämringar att den bedöms medföra risk för att borgensförbindelsen kan komma 
att tas i anspråk bör borgensmannen underrättas. Normalt skulle ingen information om 
utvecklingen behöva lämnas om borgensmannen vid kreditgivningen hade insyn i 
kredittagarens ekonomi. Det kunde dock vara rimligt, i särskilda fall, att informera 
borgensmannen om förhållanden som påverkar dennes regressmöjligheter.221  
 
 
Rättsfallet NJA 1993 s 163 handlar om bland annat informationsplikten. I detta rättsfall har tre personer ingått en 
generell beloppsbegränsad borgen för en annan persons skulder till en bank. Banken har sedan beviljat 
gäldenären kredit vid tre olika tillfällen. Frågan här var huruvida borgensansvaret helt eller delvis har fallit bort 
genom att banken har gjort en otillfredsställande kreditprövning vid beviljandet av krediterna eller om banken 
försummat sin informationsskyldighet gentemot borgensmännen eller genom att de har gjort sig skyldiga till 
vanvård eller annan försumlighet beträffande företagshypoteken. Här fick det enligt HD anses rimligt att en 
bank, oberoende av formella rekommendationer, självmant informerade privatpersoner vilka avsåg att ingå en 
borgensförbindelse om vad detta innebar. Borgen hade i detta fall redan ingåtts innan några officiella råd hade 
lämnats. HD menade att det hade särskild betydelse i det aktuella borgensavtalet som medförde ömsesidiga 
förpliktelser, att borgensmannen underrättades om förhållanden av vikt för regressrättens utövande. Detta 
eftersom det inte kunde förutsättas att han höll sig själv informerad om det. Denna talan som borgensmännen 
väckt mot den kreditgivande banken ogillades av HD då det inte ansågs att banken gjort sig skyldig till någon 
skadeståndsgrundande försummelse. När det är fråga om kreditgivarens skyldigheter att informera har det 
betydelse bland annat för borgensmannens regressrätt.  
 
 
När det gäller konsumentförhållanden och då borgenären inte ger den nödvändiga 
informationen som krävs är, i Österrike, Finland och Frankrike, konsumentborgensmannen fri 
från förpliktelserna han har. I Finland och Frankrike förlorar borgenären sin rätt dock bara 
tills informationen meddelas. Enligt dansk och svensk lagstiftning gäller att, om en borgenär 
utlämnar någon information som skäligen kunnat lämnas av honom, är borgensmannen fri 
från sina åtaganden så länge som utelämnandet har minskat borgensmannens regressrätt mot 
gäldenären. Borgenären måste bevisa att hans utelämnande inte har orsakat en sådan förlust 
för att ovanstående inte skall gälla.222 I Sverige är det regressrätten som är den viktiga 
tyngdpunkten för huruvida borgenären behåller sin rätt eller ej. Rättsfallet ovan (NJA 1993 s 
163) handlar om detta, men även NJA 1992 s 351. 
 
 
I NJA 1992 s 351 har en borgenär ansetts ha en principiell skyldighet att beakta att borgensmannens regressrätt 
inte går förlorad, varken helt eller delvis. En bank har åsidosatt denna skyldighet och har heller inte kunnat visa 
att borgensmannen inte lidit någon skada på grund av denna försummelse. I och med detta har banken ansetts 
förlora sin rätt enligt borgensåtagandet.  
 
 
 
 

                                                 
219 Förslaget: Regler om borgen, s 62. Material med kommentarer från Christina Ramberg. 
220 Walin Gösta (2002), Borgen och tredjemanspant, s 51. 
221 A.a, s 56. 
222 Förslaget: Regler om borgen, s 63. Material med kommentarer från Christina Ramberg. 
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6.4 Speciella regler om konsumentskydd av borgensmän 
 
I Sverige finns inga särskilda regler avseende konsumentskydd av borgensmän däremot finns 
i det färdigställda förslaget om borgensåtaganden regler om detta. Nedan finns ett utdrag av 
några relevanta artiklar. Avsnitt 6.4.1 behandlar konsumentskyddsaspekter på privatpersoners 
borgensåtaganden.   
 
Artikel 4.1 Scope of application 
 

(1) Guarantess assumed by a guarantor who is a consumer are subject to the rules of 
Parts I to III, except as provided otherwise in this Part. The rules of this Part do not 
apply if the creditor also is a consumer. 

(2) A consumer is every person who, in assuming a guarantee, does not act in the exercise 
of its commercial or professional activity. [Are regarded as consumers small 
merchants, farmers and artisans and any not-for-profit legal entity [[with a maximum 
of five employees]]] 

(3) Are not regarded as consumers persons who, or legal entities which, by virtue of their 
legal or factual position, are able to exercise substantial influence upon a debtor 
company.223 

 
 
Artikel 4.3 Creditor´s precontractual duty of information 
 

(1) Before a guarantee is granted, the creditor must explain to the intending guarantor 
(a) the general effect to the intended security and  
(b) the special risk to which the guarantor may be exposed in view of the 

perceivable present and the foreseeable future financial situation of the debtor. 
In addition, if and insofar as the creditor is prevented from full disclosure or if 
he or she has notice of a relationship of trust and confidence existing between 
the debtor and the guarantor, the creditor must ascertain that the guarantor 
has received independent advice. 

(2) If the information or  independent advice according to the preceding paragraph is not 
given at least ten days before the guarantor signs its promise or offer, the contract or 
offer can be avoided by the guarantor within ten days after receipt of the information. 

(3) If contrary to par. 1 or 2 no information or independent advice is given, the contract 
can at any time be avoided by the guarantor. 

(4) If the guarantor avoids the contract according to the preceding paragraph, the return 
of performances made by the parties is governed by art. 4:115 PECL or by the general 
rules on unjust enrichment.224  

 
Det finns en speciell informationsplikt när det gäller föravtal vid konsumentborgen. I bland 
annat England, Frankrike och Österrike är borgenärer tvingade att informera 
konsumentborgensmän om gäldenärens bristande.225 
 
 

                                                 
223 Rules on Personal Security - Part IV Special Rules for Guarantees by Consumers, s 14. 
http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf 
224 A.a, s 14 f. 
225 Förlaget: Regler om borgen, s 62. Material med kommentarer från Christina Ramberg. 

http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf
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Artikel 4.6 Guarantor´s subsidiary liability 
 
If a consumer assumes a dependent guarantee, its liability is subsidiary within the meaning of 
art. 2.7.226  
 
 
 
6.4.1 Konsumentskydd och privatpersoners borgensåtaganden 
 
Konsumentverket har publicerat en undersökning där det framgår att många privatpersoner 
har bristfälliga kunskaper om skillnaden mellan en proprieborgen och en enkel borgen, i vissa 
fall har de även en helt felaktig uppfattning. Det finns i Sverige ingen direkt lagstiftning som 
skyddar privatpersoner som gått i borgen. Under 1970-talet tillkom flera lagar där 
konsumenters rättigheter blev stärkta i förhållande till näringsidkare. Dessa lagar har med 
tiden ändrats eller ersatts av nya. Kreditavtalet regleras av en modern lagstiftning medan 
borgen regleras av några få åldriga bestämmelser. De flesta regler om borgen infördes med 
1734 års lag och har sedan endast i liten utsträckning kompletterats med fler bestämmelser. 
Dessa regler utgår dock från att parterna är tillräckligt jämställda för att de skall kunna sluta 
ett tillräckligt fördelaktigt avtal för dem båda. Men uppenbarligen är situationen inte jämställd 
då någon går i borgen för en väns eller släktings banklån eftersom det då inte är ”två socialt 
och ekonomiskt likställda parter” som sluter avtalet.227 
 
 
6.4.1.1 Konsumentskydd i Norden 
 
I Finland finns en lag som reglerar borgensåtaganden, lag (361/1999) om borgen, 
tredjemanspant och särskilda regler för enskilda borgensmän. En enskild borgensman är en 
fysisk person som har ställt borgen vilket definieras i lagens 2 § 6 p.228 
 
Norge har i lov nr 46 25 juni 1999 reglerat privatpersoners borgensåtaganden gentemot 
kommersiella kreditgivare. Borgensmän skyddas, enligt lagen, om de har gått i borgen för en 
kredit som regleras av finansavtaleloven och förutsatt att denne är konsument. Vidare regleras 
i lagen ett krav på skriftlig form enligt 61 §, borgenärens informationsplikt till 
borgensmannen innan borgen ingås, 59 §, och den regressrätt som borgensmannen har 
gentemot gäldenären finns i 74 §.229 
 
När det gäller det danska rättsläget befinner de sig i stort sett på samma nivå som här i 
Sverige. Privatpersoner som gått i borgen är alltså hänvisade till att försöka jämka sitt 
åtagande enligt Aftaleloven 36 §. Även i Danmark är lagstiftningen föråldrad och för att 
kompensera det har skyddsregler utvecklats i rättspraxis.230 
 
I Sverige finns en möjlighet för borgensmannen att jämka sitt borgensåtagande med stöd av 
avtalslagen 36 §. Ett avtalsvillkor får enligt bestämmelsen jämkas eller lämnas utan avseende 

                                                 
226 Rules on Personal Security - Part IV Special Rules for Guarantees by Consumers, s 15. 
http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf 
227 Ingvarsson Torbjörn, Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden, JT 2001/02, 
Nr 1, s 34 f. 
228 A.a, s 35. 
229 A.a, s 36. 
230 A.st. 

http://www.sgecc.net/media/download/personal_securities.pdf
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om avtalsvillkoret är oskäligt. För att bedöma detta skall särskild hänsyn tas till behovet av 
skydd för den som i egenskap av konsument eller på annat sätt intar en underlägsen ställning i 
avtalsförhållandet.231 
 
 
6.4.1.2 Borgensmännens rätt till information 
 
Banker och även andra som bedriver utlåningsverksamhet näringsmässigt har, enligt 
rättspraxis, en skyldighet att lämna information till borgensmannen. Informationen skall röra 
förhållanden om kreditens utveckling. Denna regel gäller generellt och inte bara när det gäller 
privatpersoners borgensåtaganden. I avsnitt 6.3.1.1 finns rättsfallet NJA 1993 s 163 som 
också belyser detta. 
 
 
Även rättsfallet NJA 1992 s 351 bekräftar detta. Ett bolag tog ett lån i en bank vilket en person gick i 
proprieborgen för. Lånet om 200 000 kr beviljades den 6:e september 1984 och förföll enligt avtalet till betalning 
redan den 30:e december samma år. Lånet betalades emellertid inte på förfallodagen. Bolaget försattes i konkurs 
den 6:e oktober 1986 utan att ha betalt skulden. I samband med konkursen, nästan två år efter att skulden förfallit 
till betalning, krävde banken borgensmannen på betalning. Vid denna tidpunkt hade det par som företrätt bolaget 
gentemot banken lämnat Sverige. Borgensmannen invände mot banken att han inte hade skyldighet att fullgöra 
sitt åtagande eftersom han saknade regressmöjlighet. Enligt HD hade banken brustit i sin informationsplikt till 
borgensmannen som på grund av sin ovetskap om kreditens utveckling inte kunnat tillvarata sina intressen 
gentemot huvudgäldenären. 
 
 
Borgenären får anses ha en principiell skyldighet att beakta att inte borgensmannens 
regressrätt helt eller delvis går förlorad. När det inte kan förutsättas att borgensmannen själv 
håller sig informerad, är det av stor vikt att denne underrättas om förhållanden av vikt för 
regressrättens utövande. Informationsplikten går ut på att borgensmannen skall upplysas om 
sådant som är av betydelse för regressrättens utövande. Detta är en allmän plikt, men banker 
och andra institutionella kreditgivare bör enligt domskälen åläggas ett större ansvar än andra 
borgensmän. Verkan av att borgenären inte fullgör denna informationsplikt är enligt 
domskälen att borgensmannen blir fri från sitt betalningsansvar mot borgenären i den mån 
försummelsen orsakat borgensmannen skada i fråga om regressrätten.232 Se rättsfallet NJA 
1993 s 163 (i avsnitt 6.3.1.1) där HD trycker särskilt på uttrycket ”förhållanden av vikt för 
regressrättens utövande”. 
 
Enligt uttalanden i rättspraxis kan borgenären undkomma rättsföljden att borgensåtagandet 
bortfaller genom att visa att borgensmannen inte lidit någon skada på grund av att 
informationen inte lämnats. En förutsättning för att borgenären skall kunna lämna 
informationen är givetvis att borgenären själv har vetskap om relevant fakta. Det torde inte 
föreligga någon plikt för kreditgivaren att aktivt hålla sig underrättad om hur gäldenärens 
ekonomi utvecklas efter det att krediten givits och borgensåtagandet tecknats.233 I rättsfallet 
NJA 1993 s 163 finns antydningar till att den omständigheten att borgensmännen och 
gäldenären bodde på samma ort samt att dessa var syskon gjorde att banken kunde förutsätta 
att borgensmännen kände till hur gäldenärens rörelse utvecklades ekonomiskt. 
 
 
                                                 
231Ingvarsson Torbjörn, Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden, JT 2001/02, 
Nr 1, s 40. 
232 A.a, s 43. 
233 A.st. 
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NJA 1998 s 852. Tvisten gällde en privatperson, Mats B som leasat en personbil. Leasingkontraktet överläts 
senare till leasingtagarens arbetsgivare och i samband med överlåtelsen tecknade Mats B borgen för avtalet. Två 
månader efter överlåtelsen blev Mats B uppsagd från företaget. Leasinggäldenären gick senare i konkurs och 
leasingbolaget krävde därför borgensmannen i enlighet med borgensåtagandet. Beroende på vissa 
omständigheter blev regressrätten förstörd. Tvist uppstod om huruvida leasingbolaget brustit i sin 
informationsskyldighet mot borgensmannen. HD anförde i sina skäl att skyldigheten att informera 
borgensmannen om förhållanden av vikt för regressrättens utövande redan prövats i flera avgöranden och 
hänvisade till NJA 1992 s 351, 1993 s 163 samt 1994 s 381. Genom dessa avgöranden samt omständigheter i det 
särskilda fallet fann HD att borgenären förlorat sin rätt enligt borgensåtagandet. Skälet till detta var att 
borgenären bara visste att Mats B var anställd hos leasetagaren och då underlåtit att skaffa sig mer information. 
Det kunde därför inte anses vara befogat av borgenären att anta att Mats B höll sig underrättad om betalning 
skedde och andra förhållanden av vikt för regressrättens utövande. 
 
 
6.4.1.3 Konsumentskyddsaspekter på borgensansvaret 
 
När borgen ingås till säkerhet för konsumenttransaktioner kan det röra sig om både långa och 
korta lånetider. En kort lånetid kan vara vid exempelvis konsumentkreditköp och vid en lång 
lånetid kan det röra sig om en finansiering vid ett fastighetsköp. Borgensmannen får vid 
konsumentkreditköp ett visst skydd genom principen om borgensåtagandets accessoriska 
natur på så sätt att själva köpet ger konsumenten/köparen rätt att gentemot kreditgivaren 
framställa invändningar på grund av fel i varan (16 § konsumentkreditlagen).234 
 
Borgensåtagandet utformas vanligen som en proprieborgen vilket innebär att långivaren kan 
vända sig direkt mot borgensmannen och till och med utan att dessförinnan ha krävt 
låntagaren. I praktiken torde detta förfaringssätt vara mycket sällsynt om det ens förekommer. 
Normalt försöker den professionelle kreditgivaren – banker, finansbolag och andra 
kreditinrättningar – först få ut fordringen hos låntagaren. Först om svårigheter uppstår tas 
proprieborgensmannens ansvar i anspråk. En fördel med proprieborgen jämfört med enkel 
borgen är emellertid att långivaren inte först utan resultat måste ha krävt låntagaren.235 
 
Enligt gällande rätt görs ingen distinktion mellan olika slags borgensförbindelser med hänsyn 
till borgensmannens ställning som privatperson eller som intressent i själva lånetransaktionen. 
En mening är att en privatperson som gått i borgen för annans lån är förtjänt av större skydd 
än låntagaren själv och att det sålunda inte skulle räcka med det skydd som borgensmannen 
uppnår genom att borgen är accessorisk till huvudförbindelsen och även borgensmannen får 
glädje av den utökade rätt till invändningar mot kreditgivaren som medges enligt 
konsumentskyddslagarna. I viss omfattning är det möjligt att skydda borgensmannen något 
bättre än vad som är möjligt när borgensåtagandet ställs av näringsidkare för kommersiella 
ändamål eller av en privatperson med kommersiellt intresse i lånetransaktionen. Sålunda kan 
tänkas att med stöd av 36 § 2 st AvtL ta särskild hänsyn till privatpersonen som borgensman, i 
den meningen att denne är i en underlägsen ställning.236 

                                                 
234 Lehrberg Bert (1995), Borgen, s 155. 
235 A.a, s 156. 
236 A.st. 
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7 Slutsats 
 
Till att börja med vill vi säga att SGECC:s projekt, angående en eventuell gemensam 
europeisk civillag, har varit mycket intressant att arbeta med. Det faktum att ämnet är 
högaktuellt, eftersom det pågår i skrivande stund, gör däremot att det inte går att analysera 
hela projektet. Vi har därför medvetet valt att ta två områden, som är mer eller mindre färdiga, 
för att vi skall kunna dra någon form av slutsats. Det första området är avtalsrätt, med 
inriktning på avtalsslut, och det andra området är borgen, med tyngdpunkt på vissa viktiga 
regler. Dessa områdens slutsatser presenteras i var sitt eget avsnitt efter att vi först analyserat 
själva projektet och dess betydelse. 
 
Arbetet med att försöka formulera en gemensam europeisk civillag har, framförallt av de 
nordiska länderna, ansetts som en ren utopi. Trots detta har många viktiga steg tagits mot att 
försöka förena den europeiska civilrätten. Studiegruppen SGECC startade sitt arbete år 2000 
men innan dess har det från EU:s sida förekommit en del andra satsningar på 
harmoniseringsarbetet. SGECC kan beskrivas som ett nätverk av experter inom civilrättens 
område. Eftersom det är många välkvalificerade människor med olika nationaliteter som 
arbetar tillsammans, så tror vi att detta ger goda förutsättningar för att projektet kommer att 
kunna presentera ett bra slutresultat. 
 
Det har framförts varierande uppfattningar om huruvida det är önskvärt att sträva mot en 
harmonisering av den europeiska avtalsrätten. Vissa debattörer har intensivt förespråkat en 
unifiering med motiveringar från europeiska symbolvärdeargument till praktiska 
överväganden. De som istället ställt sig kritiska mot en harmonisering menar att det skulle 
hota den europeiska rättsliga pluralismen. De skarpa motsättningar i ställningstagandena till 
en harmonisering kan delvis bero på att vi inte kommit så långt i konkretiseringen av vad vi 
egentligen anser om en harmonisering av bland annat avtalsrätten. Vi tror att Sverige bör vara 
med i harmoniseringsprocessen genom ett aktivt deltagande. Vi anser att det är viktigt med 
deltagande och engagemang därför att det kan vara enda sättet för Sverige att få vara med och 
påverka vad som händer. Det kan aldrig vara bra att tyst titta på när förändringarnas vind 
blåser genom Europa. Oavsett om Sverige vill ställa sig negativ eller positiv till en gemensam 
europeisk civillag så kan ett mer aktivt deltagande ha betydelse för framtiden.  
 
En av anledningarna till att tankarna på en gemensam europeisk civillag en gång väcktes var 
att kommissionen ville försöka främja den inre marknaden på något sätt. I grönboken ger 
kommissionen särskilt stor uppmärksamhet till små och medelstora företag. Det kan därför 
vara viktigt att ställa sig frågan om det föreligger några problem som hindrar den inre 
marknaden från att fungera. Sisula-Tulokas menar att de stora internationella företagen har en 
stark ställning på marknaden och med hjälp av skickliga jurister ordnas de flesta affärerna på 
ett fördelaktigt sätt. Annat kan det vara för de små och medelstora företagen. Deras ställning 
är mer utsatt och när olikheterna i lagstiftningarna visar sig kan det bli dyra affärer för 
företagen. Ur denna synvinkel tror vi att det skulle kunna vara positivt med en gemensam 
europeisk civillag. En sådan lag skulle betyda att avtalsparterna fick klara regler uppställda 
för sig. Vi tycker att det är viktigt att alla företag har samma förutsättningar när de skall göra 
affärer med varandra. Även om en gemensam civillag inte skulle kunna garantera samma 
förutsättningar så tror vi i alla fall att det skulle bidra till en förbättring, främst för de små och 
medelstora företagen.  
 
Wilhelmsson är en av de kritiska röster som kan höras i den pågående debatten. En anledning 
till att han anser att det inte bör bli en gemensam civillag är att det är för djupa klyftor mellan 
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de olika inblandade rättskulturerna. De djupa skillnaderna mellan rättskulturerna ökar 
svårigheterna att förstå och använda EG-rättens material på ett enhetligt sätt. Wilhelmsson 
menar att en rättskultur inte kan skapas genom lagstiftning. Vi håller med om att det ur de 
rättskulturella aspekterna kan uppstå svårigheter när det gäller att få alla medlemsstaterna till 
en enhet. Det tydligaste problemet enligt vår mening är att Europa består av många olika 
länder med olika kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder. Vi har funderat kring denna 
rådande mångfald och undrar om det verkligen är bra för Europa att sträva efter enhetlighet. 
Kan det tänkas att Europas styrka är just denna mångfald med sina likheter och olikheter som 
samverkar? Vore det inte då fel att förstöra detta samspel genom att sträva efter enhetlighet? 
Vi har inte några svar på dessa frågor men tycker att det kan vara viktigt att fundera kring 
detta. 
 
Om det skulle bli aktuellt med en gemensam europeisk civillag så har vi funderat på vad som 
händer med de rådande normerna i vårt samhälle. Alla samhällen är uppbyggda av normer 
som kommit till under en längre tid. En del av dessa normer har till och med kommit att 
utvecklas till lagar. Olika länder har olika normer och vi har funderat vilka förändringar en 
harmonisering av civilrätten skulle medföra. Vi har svårt att se att alla medlemsländers 
normer skulle kunna tillgodoses. Även om det förekommer en del likheter mellan vissa 
medlemsländer så finns det alltid skillnader som kan vara svåra att överbygga. 
 
Det kan i alla fall sägas att det råder stor osäkerhet kring frågan om projektet någonsin 
kommer att mynna ut i en gemensam europeisk civillag. Däremot behöver det inte betyda att 
SGECC gjort allt jobb förgäves. Resultatet av SGECC:s projekt borde kunna användas på 
många olika sätt. Ett av projektets syften är att deras arbete skall kunna användas som en 
nyttig information om Europas juridik. Detta syfte kan uppfyllas, även om det inte blir någon 
harmonisering av civilrätten. Advokater runt om i Europa kommer att kunna få en överblick 
av privaträtten inom EU. Även andra personer, som vill lära sig om vilken slags privaträtt som 
ligger bakom EU:s medlemsländer, kan komma att dra nytta av projektets arbete. Ett annat 
syfte med projektet är att stödja EG-rättens utveckling och även detta syfte kan uppfyllas. 
Resultatet av SGECC:s projekt kan få betydelse vid utarbetande av framtida direktiv inom 
EU. Även individuella länder kan använda sig av detta resultat vid den nationella 
lagstiftningen. Kanske kan Sverige förbättra sin civilrätt genom att inspireras av de 
välarbetade artiklarna. 
 
Sammanfattningsvis ställer vi oss en aning skeptiska till en gemensam europeisk civillag. Vår 
främsta oro grundar sig i vad som händer med mångfalden i Europa. Vi undrar om det 
verkligen är bäst för Europa att sträva efter en enhetlighet. Dessutom får det inte glömmas 
bort att en gemensam europeisk civillag skulle innebära en definitiv övergång av 
lagstiftningsmakten från medlemsstaterna till unionsnivån. Detta medför att Sverige får 
mindre att säga till om och får svårare att påverka. Däremot anser vi att projektet i sig 
kommer att utgöra en tillgång för många, inte minst jurister runt om i Europa.  
 
 
7.1 Avtalslagen och PECL 
 
Den svenska avtalsrätten kan stå inför en del förändringar. Det kan vara på sin plats att 
fundera på när förändringen kommer att ske, på vilket sätt och hur mycket vi i Sverige har att 
säga till om när det gäller dessa förändringar. Det finns många likheter mellan svensk 
avtalsrätt och PECL när det gäller slutande av avtal. En viktig skillnad är att det i PECL 
tydligt framkommer att avtal kan slutas på andra sätt än bara genom anbud-acceptmodellen. 
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En annan skillnad visar sig när det handlar om anbud som är ställda till allmänheten. I Sverige 
anses ett sådant erbjudande inte utgöra ett anbud, vilket det gör enligt PECL: s bestämmelser. 
Ytterligare en skillnad bör nämnas när det gäller slutande av avtal. Denna skillnad handlar om 
återkallelse av anbud eller accept. I PECL:s bestämmelser görs det en skillnad mellan 
uttrycken återkallelse och tillbakadragande, vilket inte görs i svensk rätt. Dessutom görs en 
skillnad mellan de tidpunkter då en återkallelse får ske. Den tidpunkt som utpekas enligt 
svensk rätt infaller senare än den tidpunkt för tillbakadragande som regleras i PECL. 
 
Avtalsfriheten anses i både svensk avtalsrätt och PECL som en viktig princip. Skillnaden är 
att denna princip inte finns upptagen i lagtext i den svenska avtalsrätten. Det faktum att 
principen inte finns upptagen i lagtext behöver inte betyda att den är av mindre viktig i 
Sverige eller att det skulle medföra någon egentlig skillnad om denna reglering skulle antas i 
Sverige. Detsamma gäller vad som regleras i artikel 1:302 i PECL som handlar om skälighet. 
Det sätt på vilket skälighet bestäms har en motsvarighet i svensk avtalsrätt, trots att det i 
lagtexten inte finns någon bestämmelse upptagen. I praktiken råder det alltså inte någon större 
skillnad mellan avtalslagen och PECL. Ytterligare ett exempel där det finns 
ställningstaganden i svensk praxis men inte i lagtext är principen om ”good faith and fair 
dealing” som finns reglerad i PECL. Det går nämligen att finna ställningstaganden i praxis 
som tyder på att en sådan allmän skälighetsprincip, som handlar om uppträdande mellan 
parterna och olika lojalitetsförpliktelser, finns att tillgå. Trots att denna princip inte finns 
upptagen i lagtext behöver inte det betyda att den är mindre viktig. Det behöver enligt vår 
mening inte heller betyda att denna reglering skulle vara onödig, även om den inte medför 
någon praktisk skillnad. Vi ser en fördel med att detta finns uttryckt på ett tydligt sätt så att 
det inte råder något tvivel om vad som gäller. Ju tydligare en lagreglering är desto bättre blir 
det för tillämparna.  
 
Av de skillnader i avtalsrätten som vi fått fram i detta arbete så kan vi inte hitta någonting 
som skulle innebära en försämring av den svenska avtalsrätten. Många gånger handlar det 
bara om att vissa principer skulle finnas reglerade i lagtext, vilket istället skulle underlätta 
tillämpningen. 
 
Vi har även försökt skaffa oss en uppfattning om hur användarvänliga PECL:s artiklar är. Ett 
första intryck är att dessa artiklar är skrivna på ett lättförståeligt och tydligt sätt, trots att 
artiklarna är förhållandevis allmänt hållna. Vi anser att själva uppbyggnaden av PECL är gjort 
på ett mycket tilltalande sätt. Till varje artikel finns utförliga kommentarer, som förutom att 
förklara artikeln, dess tillämpningsområde och syfte, även hänvisar till sätt att lösa den 
aktuella rättsfrågan i Uncitral Model Law on Arbitration, CISG, UNIDROIT Principles samt i 
de olika medlemsstaterna. Tack vare detta system är det lättare att förstå hur Lando-
kommissionen har tänkt kring de olika artiklarna och deras tillämpning. Vi tycker att det 
märks att det ligger ett enormt arbete bakom dessa artiklar och vi tror att PECL:s arbete kan 
komma att få en stor betydelse för handeln inom Europa, även om det inte blir något av 
SGECC:s projekt.  
 
 
7.2 Borgen 
 
Det aktuella förslaget angående borgen är ett väl genomarbetat och omfattande arbete. Detta 
förslag skulle dock i sig inte medföra särskilt stora förändringar eftersom att även om det inte 
finns så många regler så har vi utarbetat regler i praxis och genom handelsbruk. Det skulle 
dock vara bra, oavsett om förslaget genomförs eller inte, att ta till sig dessa regler och göra 
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våra föråldrade regler i 10 kap. 8-12 §§ HB förbättrade. Även om detta förslag inte skulle 
accepteras anser vi att det för Sveriges del skulle vara bra att översätta dessa regler och göra 
dem till svensk lag då det behövs en modernisering av reglerna.  
Våra vanligaste typer av borgen är enkel och proprieborgen. Det har visat sig att 
privatpersoner som ingår borgen inte vet skillnaden mellan dessa två. Detta kan få förödande 
konsekvenser när en privatperson inte vet vilket av de båda förhållanden han har ingått. En 
person som har ingått en borgen är i en ganska utsatt situation då han skall stå för en annan 
persons skuld. Har denne dessutom inte vetskap om vilken skillnaden är mellan de båda kan 
han bli negativt överraskad när han exempelvis blir tvungen att betala utan att gäldenären 
tillfrågats, som vid en proprieborgen. 
 
En skillnad som finns mellan den svenska lagen och förslaget är att när det gäller det 
solidariska ansvaret är det i förslaget en regel och för att det skall föreligga ett subsidiärt 
ansvar krävs en överenskommelse mellan parterna. I Sverige däremot uppstår ett subsidiärt 
ansvar utan att någon överenskommelse har skett mellan parterna. Det är i stort sett ett krav 
att borgenären måste erbjuda en subsidiär skyldighet. Här anser vi att det är bra att, som i 
förslaget, ett solidariskt ansvar finns utan överenskommelse. Det är alltså bra att borgenären 
kan välja att dela sin förfrågan och kräva en del av borgensmannen och den andra delen från 
gäldenären.  
 
När det gäller själva prestationen finns inga undantag i Sverige för borgenären att försöka få 
full betalning genom exekution, medan det i förslagsreglerna finns ett undantag som innebär 
att borgenären inte behöver försöka få betalt av gäldenären om det är bevisat omöjligt att få ut 
tillgångar genom exekution eller om borgensmannen intygar detta. 
 
Borgenärens skyldighet att informera är en bra regel, speciellt när det gäller 
konsumentförhållanden. Genom HD:s avgöranden har även vi i Sverige kommit fram till att 
någon slags information bör krävas av borgenären, då särskilt en bank eller någon annan 
liknande borgenär. Förslagets regel innebär att borgenären skall informera borgensmannen om 
allting som är av vikt och intresse, dels en allmän information om vad det innebär att ingå i en 
borgensförbindelse, dels en information om den aktuella summan. Denna regel är bra och vi 
anser att den bör vara en av de regler som kan översättas till svensk lagstiftning. Speciellt med 
tanke på att det har blivit känt att många borgensmän ingår borgen utan att veta vad de exakt 
har tagit på sig. Här i Sverige håller vi starkt på borgenärens skyldighet att se till att 
borgensmannens rätt till regress inte går förlorad. Det är där informationsplikten kommer in, 
borgenären måste informera om omständigheter som är av vikt här. Regressrätten är det enda 
som borgensmannen har om han måste gå in och prestera istället för gäldenären. Det är därför 
denna är så viktig, vilket vi anser borde komma till uttryck mer i förslaget. 
 
I dagsläget finns inga regler i Sverige om konsumentskydd av borgensmän. Det görs alltså 
ingen skillnad mellan borgensåtaganden i konsumentförhållanden och vanliga 
borgensåtaganden. I förslaget finns däremot ett helt avsnitt om vad som gäller vid borgen i 
konsumentförhållanden. Det är främst här vi anser att den största skillnaden kommer att bli 
för oss och om förslaget inte skulle genomföras anser vi att vi i Sverige borde översätta dessa. 
Borgen är det enda området som inte har några särskilda regler vid konsumentförhållanden 
och eftersom konsumenter är den grupp som är i störst behov av skydd är detta ett viktigt steg 
i rätt riktning. Den enda möjligheten i dagsläget för borgensmännen att få sitt 
borgensåtagande jämkat är 36 § AvtL. Ofta utformas borgensåtagandet som en proprieborgen, 
vilket innebär att borgenären kan vända sig direkt mot borgensmannen och kräva betalning. 
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Detta förfaringssätt är nog i praktiken ovanligt. Borgenären prövar nog först hos gäldenären 
och om det inte går krävs borgensmannen. Trots detta är det en rätt de har. 
 
 
Det görs ingen skillnad mellan olika borgensförbindelser med hänsyn till borgensmannens 
ställning som privatperson eller som intressent i själva lånetransaktionen. Vi anser att en 
privatperson, som gått i borgen för en annans lån, är förtjänt av ett större skydd än låntagaren 
själv. Det räcker inte med skyddet borgensmannen uppnår genom att borgen är accessorisk till 
huvudförbindelsen. Det är i och för sig i viss omfattning möjligt att skydda borgensmannen 
något bättre än vad som är möjligt när borgensåtagandet är ställt av näringsidkare för 
kommersiella ändamål. Här kan ett skydd av AvtL 36 § 2 st ”underlägsen ställning” hjälpa en 
privatperson som hamnat i problem. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att om förslaget antas kommer detta avsnitt om borgen inte 
att medföra några revolutionerande förändringar men det är dock, anser vi, nästan ett måste att 
Sverige försöker göra något åt dessa uråldriga regler i handelsbalken. Som det har 
framkommit ovan anser vi att det viktigaste är att översätta reglerna om 
konsumentborgensförbindelser då vi saknar sådana. Det är som sagt just konsumenter som är 
utsatta, ofta saknar de kännedom om vad som gäller och inte alltför sällan tar de inte heller 
reda på vad som krävs och vad det innebär att vara en borgensman. Ett område som vi även 
bör måna om är regressrätten. Det är viktigt att se till att borgensmannens regressrätt bibehålls 
och att borgenären anses ha en principiell skyldighet att se till denna, eftersom det är den som 
lättar bördan för borgensmannen. Överlag är detta förslag till regler för borgensinstitut ett bra 
förslag där alla förhållanden verkar finnas med och tänkta på. Att Sverige inte har några fler 
skrivna regler än de i handelsbalken innebär för den delen inte att det är ett oreglerat område, 
det har trots allt bildats handelsbruk och HD har kommit med praxis på området. 
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Bilaga 

Principles of European Contract Law Parts I and II    

Article 1:101: Application of the Principles 
 
(1) These Principles are intended to be applied as general rules of contract law in the 
European Communities. 

(2) These Principles will apply when the parties have agreed to incorporate them into their 
contract or that their contract is to be governed by them. 

(3) These Principles may be applied when the parties: 

(a) have agreed that their contract is to be governed by "general principles of law", the "lex 
mercatoria" or the like; or 

(b) have not chosen any system or rules of law to govern their contract. 

(4) These Principles may provide a solution to the issue raised where the system or rules of 
law applicable do not do so. 
 

 
Article 1:102: Freedom of contract  
 
(1) Parties are free to enter into a contract and to determine its contents, subject to the 
requirements of good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by these 
Principles. 

(2) The parties may exclude the application of any of the Principles or derogate from or vary 
their effects, except as otherwise provided by these Principles. 

 

Article 1:104: Application to questions of consent 
 
(1) The existence and validity of the agreement of the parties to adopt or incorporate these 
Principles shall be determined by these Principles. 

(2) Nevertheless, a party may rely upon the law of the country in which it has its habitual 
residence to establish that it did not consent if it appears from the circumstances that it would 
not be reasonable to determine the effect of its conduct in accordance with these Principles. 

 

Article 1:105: Usages and Practices 
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(1) The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practice they 
have established between themselves. 

(2) The parties are bound by a usage which would be considered generally applicable by 
persons in the same situation as the parties, except where the application of such usage would 
be unreasonable. 

 

Article 1:201: Good Faith and Fair Dealing 

(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing. 

(2) The parties may not exclude or limit this duty. 

 
 
Article 1:202: Duty to Co-operate 
 
Each party owes to the other a duty to co-operate in order to give full effect to the contract. 

 

Article 1:302 : Reasonableness  
 
Under these Principles reasonableness is to be judged by what persons acting in good faith 
and in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In particular, in 
assessing what is reasonable the nature and purpose of the contract, the circumstances of the 
case, and the usages and practices of the trades or professions involved should be taken into 
account. 

 
 
Article 1:303: Notice 
 
(1) Any notice may be given by any means, whether in writing or otherwise, appropriate to 
the circumstances. 

(2) Subject to paragraphs (4) and (5), any notice becomes effective when it reaches the 
addressee. 

(3) A notice reaches the addressee when it is delivered to it or to its place of business or 
mailing address, or, if it does not have a place of business or mailing address, to its habitual 
residence 

(4) If one party gives notice to the other because of the other's non-performance or because 
such non-performance is reasonably anticipated by the first party, and the notice is properly 
dispatched or given, a delay or inaccuracy in the transmission of the notice or its failure to 
arrive does not prevent it from having effect. The notice shall have effect from the time at 
which it would have arrived in normal circumstances. 
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(5) A notice has no effect if a withdrawal of it reaches the addressee before or at the same 
time as the notice. 

(6) In this Article, 'notice' includes the communication of a promise, statement, offer, 
acceptance, demand, request or other declaration. 

 

Article 2:101: Conditions for the Conclusion of a Contract 
 
(1) A contract is concluded if: 

(a) the parties intend to be legally bound, and 

(b) they reach a sufficient agreement 

without any further requirement. 

(2) A contract need not be concluded or evidenced in writing nor is it subject to any other 
requirement as to form. The contract may be proved by any means, including witnesses. 

 

Article 2:103: Sufficient Agreement 
 
(1) There is sufficient agreement if the terms: 

(a) have been sufficiently defined by the parties so that the contract can be enforced, or 

(b) can be determined under these Principles. 

(2) However, if one of the parties refuses to conclude a contract unless the parties have agreed 
on some specific matter, there is no contract unless agreement on that matter has been 
reached. 

 

Article 2:201: Offer  
 
(1) A proposal amounts to an offer if: 

(a) it is intended to result in a contract if the other party accepts it, and 

(b) it contains sufficiently definite terms to form a contract. 

(2) An offer may be made to one or more specific persons or to the public. 

(3) A proposal to supply goods or services at stated prices made by a professional supplier in 
a public advertisement or a catalogue, or by a display of goods, is presumed to be an offer to 
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sell or supply at that price until the stock of goods, or the supplier's capacity to supply the 
service, is exhausted. 

 
 
Article 2:202: Revocation of an Offer 
 
(1) An offer may be revoked if the revocation reaches the offeree before it has dispatched its 
acceptance or, in cases of acceptance by conduct, before the contract has been concluded 
under Article 2:205(2) or (3). 

(2) An offer made to the public can be revoked by the same means as were used to make the 
offer. 

(3) However, a revocation of an offer is ineffective if: 

(a) the offer indicates that it is irrevocable; or 

(b) it states a fixed time for its acceptance; or 

(c) it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree 
has acted in reliance on the offer. 

 

Article 2:204: Acceptance 
 
(1) Any form of statement or conduct by the offeree is an acceptance if it indicates assent to 
the offer. 
 
(2) Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance. 

 
Article 2:205: Time of Conclusion of the Contract 
 
(1) If an acceptance has been dispatched by the offeree the contract is concluded when the 
acceptance reaches the offeror. 

(2) In case of acceptance by conduct, the contract is concluded when notice of the conduct 
reaches the offeror. 

(3) If by virtue of the offer, of practices which the parties have established between 
themselves, or of a usage, the offeree may accept the offer by performing an act without 
notice to the offeror, the contract is concluded when the performance of the act begins. 

 
Article 2:206: Time Limit for Acceptance 
 
(1) In order to be effective, acceptance of an offer must reach the offeror within the time fixed 
by it. 
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(2) If no time has been fixed by the offeror acceptance must reach it within a reasonable time. 

(3) In the case of an acceptance by an act of performance under art. 2:205 (3), that act must be 
performed within the time for acceptance fixed by the offeror or, if no such time is fixed, 
within a reasonable time. 

 
Article 2:207: Late Acceptance 
 
(1) A late acceptance is nonetheless effective as an acceptance if without delay the offeror 
informs the offeree that he treats it as such. 

(2) If a letter or other writing containing a late acceptance shows that it has been sent in such 
circumstances that if its transmission had been normal it would have reached the offeror in 
due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, without delay, the offeror 
informs the offeree that it considers its offer as having lapsed. 

 
Article 2:208: Modified Acceptance 
 
(1) A reply by the offeree which states or implies additional or different terms which would 
materially alter the terms of the offer is a rejection and a new offer. 

(2) A reply which gives a definite assent to an offer operates as an acceptance even if it states 
or implies additional or different terms, provided these do not materially alter the terms of the 
offer. The additional or different terms then become part of the contract. 

(3) However, such a reply will be treated as a rejection of the offer if: 

(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer; or 

(b) the offeror objects to the additional or different terms without delay; or 

(c) the offeree makes its acceptance conditional upon the offeror's assent to the additional or 
different terms, and the assent does not reach the offeree within a reasonable time. 

 

Article 2:210: Professional's written confirmation  
 
If professionals have concluded a contract but have not embodied it in a final document, and 
one without delay sends the other a writing which purports to be a confirmation of the 
contract but which contains additional or different terms, such terms will become part of the 
contract unless: 

(a) the terms materially alter the terms of the contract, or 

(b) the addressee objects to them without delay. 
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Article 2:301: Negotiations Contrary to Good Faith 
 
(1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement. 

(2) However, a party who has negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and 
fair dealing is liable for the losses caused to the other party. 

(3) It is contrary to good faith and fair dealing, in particular, for a party to enter into or 
continue negotiations with no real intention of reaching an agreement with the other party. 

 

Article 4:110:Unfair terms which have not been individually negotiated  
 
(1) A party may avoid a term which has not been individually negotiated if, contrary to the 
requirements of good faith and fair dealing, it causes a significant imbalance in the parties' 
rights and obligations arising under the contract to the detriment of that party, taking into 
account the nature of the performance to be rendered under the contract, all the other terms of 
the contract and the circumstances at the time the contract was concluded. 

(2) This Article does not apply to: 

(a) a term which defines the main subject matter of the contract, provided the term is in plain 
and intelligible language; or to 

(b) the adequacy in value of one party's obligations compared to the value of the obligations 
of the other party. 


