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1. Inledning 
 

Den ökade harmoniseringen inom avtalsrätten medför att länder allt mer förlorar sina 
nationellt hållna rättsregler. Det ökade handelsutbytet mellan olika länder och multinationella 
företag, de senaste 30 åren, har resulterat i harmoniseringens förekomst.  
 
Svenska avtalslagen är sedan över 90 år tillbaka en av de grundläggande civilrättsliga lagarna, 
som uppkom i samband med det nordiska lagstiftningssamarbetet. Diskussioner har förts om 
huruvida de nordiska avtalslagarna kan stå emot påtryckningar från europeiska unionen och 
internationella handelskammarens vilja, eller om de bör modifieras för en anpassning efter 
CISG:s internationella alternativ. Europa tillsammans med de nya medlemsländerna är den 
största marknaden för svenska handeln vad gäller både import och export. Detta påvisar en 
nödvändighet att den svenska avtalsutvecklingen får en internationell prägel. Redan i detta 
skede då Sverige bibehållit sin ursprungliga avtalslag, förekommer ändock 
gränsöverskridande avtal som underkastats andra system, såsom den engelska eller 
amerikanska. Nordiska tidiga samarbetet kommer därmed i dagslägets situation att få en allt 
mer minskad betydelse. 
 
I detta sammanhang kan även framväxten av andra internationella regelverk på 
avtalsrättsområdet nämnas, UNIDROIT principles och PECL, är principer som kommer att 
påverka avtalsrättens utveckling på så vis att hänvisning kommer att ske till dessa. Nationella 
avtalslagar kommer att ofrivilligt eller ej, ge plats för den nya lex mercatoria.   

 

1.1. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att med hänsynstagande till den internationella avtalsrättsliga 
utvecklingen, redogöra för samt analysera förslag för anpassning av den svenska avtalslagen 
till de framkomna internationella regelverken.   
Frågeställningen har därmed blivit om man med underlag av empiriska studier, kan 
introducera nya möjligheter för revidering av avtalslagen.  
(komparativ studie)! 
 

1.2. Metod och material 
 

Uppsatsens samtliga delar har genomförts utifrån den rättsdogmatiska metoden i det 
avseendet att analyserna skrivits med stöd från den gällande rätten. Vi har således utgått från 
nationella samt internationella lagtexter, propositioner, förarbeten och doktrin, Internet som 
källa har också förekommit. Ett arbete skriven av Jan Ramberg och Johnny Herre, 
Internationella köplagen (CISG) - en kommentar, har varit en god utgångspunkt för 
uppsatsens tyngsta del, del tre, den komparativa studien av svenska avtalslagen och CISG:s 
avtalsdel.  
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1.3. Avgränsning 
 
Avtalsrätten är ett vitt omfattande ämne och har lett till en begränsning till avtalslagens första 
kapitel om slutande av avtal.  
Uppsatsen i sig skall inte ses som uttömmande, den belyser de alternativ i avtalslagen som 
kan ligga till grund för en internationalisering av avtal på köprättens område, förändringar 
som Sverige snart måste ta ställning till.  
 

1.4. Disposition 
 
Uppsatsens andra kapitel syftar till att ge en översiktlig bild av de redan fastställda 
regleringarna i både den svenska och internationella avtalslagen, CISG. Reservationen till 
samt ratificeringen av, CISG:s del II behandlas även i samma kapitel. Tredje kapitlet hör till 
en av de tyngsta delarna av uppsatsen, nämligen den komparativa studien av avtalslagen och 
CISG. Vidare nämns samtidigt andra internationella bestämmelser som parallellt med CISG 
del II kan hjälpa avtalslagen bli en internationellt erkänd lag. Slutligen i kapitel fyra lämnas 
våra egna diskussioner om avtalslagens fortlevnad och hur den bör revideras enligt de 
avtalsrättsliga alternativ som behandlats i uppsatsen.  
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2. Den svenska avtalslagen och CISG 

2.1. Avtalslagens historik 
 
Dagligen förekommer avtal av mångskiftande karaktär. Avtalet är ett centralt instrument och 
ett medel som främst används för uppkomsten av civilrättsliga mellanhavanden.  
I det ekonomiska livet har avtal även en särskild betydelse vad gäller framför allt den 
ekonomiska omsättningens tjänst, för utbytet av varor och andra naturaprestationer mot 
pengar.1Avtalets form kan också användas för att uppställa regler och villkor, s.k. 
handlingsföreskrifter, för att begränsa parternas handlingsfrihet. I denna typ av restriktioner 
används avtalet som ett styrningsmedel.2 
 
De största genomgripande förändringarna inom den svenska rättsutvecklingens historia 
började under 1800- talet. Ideologiska strömningar, befolkningsökning, näringslivets 
begynnande industrialisering samt den politiska utvecklingen, var faktorer som utmynnade i 
denna förändring. Den framåtskridande samhällsutvecklingen medförde förbättringar på 
handelsområdet, vilket följaktligen förfinade tekniken av kommunikationsmedlen. I detta 
revolutionsskede krävdes nu en anpassning av rättssystemet till de nya produktions- och 
distributionsförhållandena. Därmed påbörjades ett flitigt reformarbete rörande avtalsrätten och 
köprätten.3 
 
Tillkomsten av den svenska AvtL härrör från ett gemensamt nordiskt lagstiftningsarbete som 
inleddes på 1870-talet. Detta samarbete medgav överlag stora förändringar på vårt 
civilrättsliga område.4 I Sverige antogs AvtL  år 1915, lag om avtal och andra rättshandlingar 
på förmögenhetsrättens område (1915:218). Att lagen baseras på äldre samhällsförhållanden 
kan särskilt märkas på de former AvtL valt för avtalsslut inom affärslivet. Ändock besitter den 
fortfarande en hög kvalitet, trots att den nyligen passerat 90 år.5 
 

2.1.1. Avtalslagens tillämpningsområde och dess allmänna principer 
 
I AvtL:s rubrik fastställs att dess tillämplighet gäller på avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område. Formuleringen av lagens tillämpningsområde är dock 
missvisande då den i främsta rummet behandlar konsensualavtal, dvs. avtal som uppkommer 
genom utväxling av i huvudsak samstämmiga viljeförklaringar.  
 

                                                 
 
1  A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s. 15 
2 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s. 16 
3 E. Anners, den europeiska rättens historia 2, 1990 s. 96 
4 E. Anners, den europeiska rättens historia 2, 1990 s. 221 
5 Agell-Malmström, Civilrätt, 2007 s. 93 
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Formalavtalen är uttryckligen undantagna i 1 § 3 stycke och realavtalen har helt fallit utanför 
lagen.6 Denna inriktning mot en viss avtalstyp, formalavtal, har medfört att AvtL inte ger en 
heltäckande reglering av den allmänna avtalsrätten.7 Den allmänna avtalsrättens syfte är att 
reglera generella och gemensamma problem som kan uppkomma i de olika typerna av 
avtalen.8 
 
Med hänsyn till AvtL:s ålder täcker den i dagsläget numera endast vissa fragmentariska 
områden,9 vilket kan göra den svår att tillämpa och förstå.  
En lösning på detta problem är att en rad andra lagar kan tillämpas vid sidan av den svenska 
rätten, särskilt i internationella sammanhang. Tillämpningar kan göras med hjälp av 
internationella konventioner såsom t.ex. CISG, UniP och PECL.10

 
 
I AvtL kan hittas en rad olika bestämmelser om hur vissa avtal kan komma till stånd, om hur 
fullmakt att ingå avtal för annans räkning ska gå till samt vad som anses vara ogiltiga och 
oskäliga avtalsvillkor.11Lagen är huvudsakligen indelad i 4 kapitel, kapitel 1 reglerar ingående 
av avtal, kapitel 2 fullmaktsförhållanden, kapitel 3 innehåller bestämmelser om avtals 
ogiltighet och slutligen i kapitel 4 anges vissa allmänna bestämmelser.12 
 
I AvtL:s 1 kapitel regleras bestämmelser om avtalsslut, som huvudsakligen består av två 
rättshandlingar, anbud och accept. Genom en utväxling av anbud och accept med 
samstämmande innehåll, kommer ett avtal till stånd.13 
Detta är dock en bland flera modeller hur avtal kan uppkomma mellan parterna. 
Kapitel 1 syftar huvudsakligen till att lösa problem i situationer då parterna ej är närvarande 
vid avtalsslutet. Vid s.k. gemensamma avtalsslut då parterna förhandlar muntligt, vilka sker i 
normala fall av uttryckliga accepter, förekommer ingen problematik med löftesprincipen, 
såväl som vid realhandlande. Situationen ser dock annorlunda ut då parterna genom 
meddelanden t.ex. per brev eller mail skall skapa ett avtal, då förvanskningar av anbudet eller 
accepten kan uppkomma.14 
 
Lagens dispositiva karaktär framgår inte enbart av kapitel 1 utan såväl i det 2 kapitlets 
hänvisning till sedvänja.15 Innebörden av dispositiv karaktär är att parten fritt kan forma sina 
villkor i avtalet. AvtL:s regler framträder då en tolkning av avtalets innehåll påträffar att 
parterna förbisett en viss reglering eller då avtalet är diffust. 
 
Dispositiviteteten hör till avtalsfriheten och räknas till en av de viktigaste avtalsrättsliga 
huvudprinciperna. Individerna skall själva kunna bestämma om de vill avtala, med vem avtalet 
skall ingås och hur innehållet i avtalet skall gestaltas.  

                                                 
6  A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s. 50 
7  J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s. 23 
8  J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s. 20 
9 J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s. 23 
10 J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s. 26 
11 J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s. 23 
12 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s. 32 
13 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s. 47 
14 J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s. 84 
15 Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, 2005 s 11 
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Avtalsfriheten får i engelska sammanhang namnet freedom of contract.16 En väsentlig princip 
AvtL bygger på är löftesprincipen, vilken kan ses som en motsvarighet till det latinska 
begreppet, pacta sunt servanda.17 
Till varje regel finns dock ett undantag, även till denna regel. Ett avtal måste inte hållas i alla 
förhållanden och härmed inträder motsatsen till pacta sunt servanda, pacta non sunt semper 
servanda.18 
 
Detta innebär att det föreligger en bundenhet för anbudsgivaren efter att mottagaren tagit del 
av dennes skriftliga anbud. Principens tillämpningsområde finns alltså vid anbud-accept-
modellen. 
Löftesprincipen är dock ingen modern företeelse. Inspiration till principen hämtades från den 
tyska BGB:s lagstiftning19 och praktiserades även tidigare i Norden, både i doktrin och 
rättspraxis, innan AvtL:s ikraftträdande.20 

 

 

 

 
21 

 

2.2. CISG historik 
 
Det internationella institutet UNIDROIT började redan efter sitt grundande år 1926 arbeta på 
en internationell rättsenhet på det privaträttsliga området.22  
Unifieringsarbetet avstannade dock när andra världskriget bröt ut.  
Under 1950-talet återupptogs samarbetet inom UNIDROIT och resulterade i de båda 
Haagkonventionerna ULIS och ULF.23 Då ingen av dessa konventioner blev särskilt 
framgångsrika övertog FN-organet UNCITRAL skapandet av unifieringen av de materiella 
reglerna på handelsrättsområdet.  
 

                                                 
16 J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s. 28 
17 avtal skall hållas 
18J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s. 30 
19 Bürgerliches Gesetzbuch 
20 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s. 42 och 51 
21 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s 318 
22www.unidroit.org 
23 L. Hjerner. Haag-konventionerna (1955 och 1986) om lagval vid internationella köp, SvJT 1993 s 320 
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UNCITRAL modifierade de gamla bestämmelserna som ingick i ULIS och ULF, vilket 
resulterade i två texter som infördes i konventionen som bl.a. behandlade ingående av avtal 
(del II) och parternas rättigheter och skyldigheter (del III) i internationella sammanhang.24 
 
I den avtalsrättsliga delen gjordes kompromisser mellan staternas olika rättssystem, å ena 
sidan den engelsk-amerikanska och andra sidan den europeiska och nordiska rätten.  
Vid konferensen i Wien år 1980 antogs den färdigställda konventionen, United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, även s.k. CISG.25 
CISG ratificerades av samtliga europeiska länder förutom Portugal, Storbritannien och Irland. 
Idag är 70 länder anslutna till konventionen.26 
 

2.2.1. CISG:s tillämpningsområde och allmänna principer 
 
Konventionen inriktar sig på obligationsrättsliga frågeställningar trots att enstaka spörsmål av 
sakrättslig karaktär vidrörs.27 Förutsättningskraven för tillämpningen av CISG är att avtalet 
vilar på en internationell grund, på så vis att parternas affärsställen är belägna i skilda stater 
samt att dessa stater är fördragsslutade, detta framgår av artikel 1(1)(a).28  
Förutom det nyss nämnda rekvisit krävs också att avtalet mellan parterna avser köp av varor, 
”goods”.  
 
Ovannämnda begrepp, ”fördragsslutande stat”, åsyftar till att staten skall ha ratificerat, 
godtagit, godkänt eller anslutit sig till konventionen, enligt de bestämmelser som följer av 
artikel 91.29 Vid bedömning av CISG:s eventuella tillämpning skall endast hänsyn tas till 
affärsplatsernas belägenhet eller parternas nationalitet. Vilken typ av rättssubjekt parterna 
iklär sig har ingen betydelse, detta följer av artikel 1(3). 
 
CISG är uppdelad i fyra olika delar, del I, artikel 1-13, behandlar konventionens 
tillämpningsområde och vissa allmänna principer, del II, artikel 14-24, anger vad som gäller 
för ingående av avtal, del III, artikel 25-88, innehåller parternas skyldigheter och påföljder av 
avtalsbrott, del IV, artikel 89-101, innehåller slutbestämmelser.30  
Andra delen i konventionen behandlar giltigheten för anbud och accept, oren och sen accept 
samt återkallelse.31 I huvuddrag är CISG del II kompatibel med den svenska AvtL:s 1 kapitel. 
 
I likhet med AvtL har även CISG en princip om avtalsfrihet, artikel 6, vilket innebär att 
konventionens regler vilar på en dispositiv grund.32  
                                                 
 
24 

J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 47 
25 A. Adlercreutz- L. Hatzidaki-Dahlström, Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, 2003 s 27 
26  http://www.uncitral.org/uncitral/en/unictral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html 
27 L. Gorton- L. Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationell köpavtal, 2006 s. 87 
28 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 74 
29J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 77 
30  L. Gorton- L. Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationell köpavtal, 2006 s. 86 
31 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 49 
32A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s. 324 
 
 
 
 
 
 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/unictral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
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Avtalsparterna kan välja att antingen utesluta eller avvika från konventionens enskilda 
bestämmelser.33 
 
Vid sidan av avtalsprincipen, finns ytterligare två principer som räknas till konventionens 
viktigaste, principen om inget formkrav samt hänsynstagandet till avtals- och 
marknadspraxis. Artikel 11 menar att ett köpeavtal inte behöver underkastas några 
skriftlighetskrav, emellertid fordras det heller inga särskilda formkrav.34 
 
Vid tillämpningen av konventionen skall i första hand uppkommen problematik lösas genom 
avtalstolkning, artikel 8(1) och artikel 35. För att avtalstolkningen skall uppnå sitt syfte, borde 
ej uteslutande grundas på de förhållanden som rådde vid parternas avtalsslut.  
Tidigare förfarande vid avtal måste också beaktas, dvs. hur parterna i normala fall brukar 
avtala, s.k. partsbruk. Handelsbruk och sedvänja35 iakttages också i konventionen på så sätt 
att tolkningen utgår från parternas kännedom om dessa.36 
 

2.3. Reservationen till CISG del II 

2.3.1. Sveriges reservation 
 
I artiklarna 92-97 anges vilka förklaringar om inskränkningar och reservationer till 
konventionen staterna får avge med bindande verkan.37 
När Sverige och övriga nordiska staterna ratificerade CISG gjordes vissa förbehåll vid 
tillträdandet till konventionen. Reservationen gjordes med stöd av artikel 92, som innebar att 
staterna inte skulle vara bundna av del II i CISG om avtals ingående.38  
Därmed skulle de inte anses vara fördragsslutande stater vid tillämpningen av artikel 1(1) 
CISG.39 
De nordiska ländernas huvudsakliga reservation gjordes till artikel 94(1)-(2), denna avser att 
stater med helt eller nära överrensstämmande rättsregler kan tillämpa sina nationella lagar 
framför konventionens regleringar, s.k. nabolandsklausulen.40  
CISG skall således inte tillämpas på köpavtal då ena parten har sitt affärsställe i Norge, 
Sverige, Finland, Danmark eller Island och den andra parten i en av dessa stater.41  
Dessa nordiska länder är de enda som gjort undantag för reglerna i del II CISG. 
I svenska rätten stadgas undantaget i 1 § lagen om internationella köp (1987:822) att 
artiklarna 1-13 samt 25-88 i FN-konventionen skall gälla i originaltext som lag i landet.42 
                                                 
33J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 53 
34 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 54 
35 dvs. reglerna är utformade med hänsyn efter det handelsbruk eller sedvänja som parterna använder vid avtalets formning 
36 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 54 
37 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 636 
38J. Herre, Framtida lagstiftningsarbete på köprättens område, SvJT 2000 s 315 
39 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 615 
40 Proposition, 1986/87:128, s 85 
41 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 647 
42 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 615 
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Främsta orsaken till Sveriges förbehåll till CISG del II är att den internationella köplagen 
utelämnat tillämpningen av löftesprincipen, som AvtL bygger på. Konventionen har 
emellertid gjort kompromisser mellan löftes- och kontraktsprincipen men detta ansågs inte 
vara tillräckligt tillfredsställande för den svenska rätten.43 

2.3.2. För- och nackdelar med Sveriges reservation 
 
I regeringens proposition om internationella köp44 , beaktades samtliga organisationers åsikter 
kring den internationella AvtL, Industriförbundet, Grossistförbund, Svenska 
handelskammarförbundet och Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté. 
Deras yttranden om köpdelen i CISG återspeglade en fruktan, att dörrarna för särreglering av 
det nordiska förhållandena på köprättens område skulle stängas.  
Till frågan om ratificering av avtalsdelen redovisades en primärt negativ hållning.  
Organisationerna framförde vidare att avtaldelens kompromisser mellan anbuds 
återkallelighet samt oåterkallelighet inte var särskilt klargörande, då den subjektiva 
tolkningsregeln i artikel 8 i CISG, inte var överrensstämmande med svenska löftesprincipen. 
Inte heller ansågs det någon anledning för Sverige att ansluta sig, då anpassningen av CISG 
främst gällde för common law- länder som själva ej hade anslutit sig, exempelvis 
Storbritannien. 
 
Problemet av underlåten ratificering av CISG del II, kan illustreras med hjälp av tre exempel. 
Det första exemplet gäller säljare som har affärsställe i Sverige och antagit CISG med 
undantag för del II. Denne sluter avtal med köpare som befinner sig i Storbritannien, vilken 
inte är en fördragsslutande stat till CISG. Oenighet om avtal kommit till stånd uppkommer. 
Prövas tvisten i Sverige och landets internationella privaträttsliga regler leder till att svensk 
rätt skall tillämpas, utesluts tillämpningen av konventionens andra del, artikel 92. I denna 
fråga hade de svenska regleringarna inom avtalsrätten inträtt. Hade situationen varit den 
omvända, dvs. att säljaren befann sig i Storbritannien, då hade engelska avtalsrättsliga regler 
tillämpats.45 
 
Andra exemplet gäller när säljare i Sverige och köpare i Tyskland ingår affärsförbindelser och 
oenighet uppstår huruvida avtal ingåtts. Inträder de svenska internationella privaträttsliga 
reglerna med avgörandet om att tysk rätt skall gälla, tas CISG del II i beaktande. Detta 
eftersom Tyskland ratificerat CISG till fullo utan undantag. Utfallet av denna situation kan 
förklaras på så vis att Sverige som reserverat sig enligt artikel 92(2), inte kan anses som 
fördragsslutande stat, eftersom konventionens artikel 1(1)(a) inte tillämpas då båda parterna ej 
har sina affärsplatser i fördragsslutande stater.46 
 
Tredje exemplet illustrerar problemet då säljare har sitt affärsställe i Sverige och skall enligt 
avtalet skicka en vara till en köpare vilkens affärsställe är belägen i USA. USA har antagit 
CISG, men dock valt att reservera sig angående artikel 95, vars reglering handlar om att båda 
parterna har sina affärsställen i fördragsslutande stater. Tvisten prövas i köparens hemstad. 
                                                                                                                                                         
43 Jan Ramberg, ”Den nordiska avtalsrätten och utvecklingen av en europeisk avtalsrätt”, 35:e Nordiska Juristmötet i Oslo, 
     1999 s 105 
44  Proposition, 1986/87:128 s 171 
45 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 615 
46 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 616 
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CISG del II kan därför inte tillämpas eftersom USA har gjort reservationer mot artikel 95. 
Härigenom får de internationella privaträttsliga reglerna avgöra vilket lands lag som skall 
tillämpas för att bedöma om avtal ingåtts.47 

2.4. Sverige ratificerar CISG 
 
1980 års Wienkonvention ratificerades48 av Sverige år 1989 och inkorporerades i svensk rätt 
genom lagen om internationella köp 1987:822. Inkorporering innebär att autentiska texter från 
konventionen införlivas i svenska författningssamlingen. 
Tidigare införlivades texter genom transformation, Sverige gick ifrån denna typ av 
införlivning, med bl.a. de skäl att övriga länderna i Norden inte använde metoden. Detta har 
underlättat för den internationella handeln då parter kan stödja sig på de ursprungliga 
regleringarna.49 

2.4.1. ICC, den internationella handelskammaren 
 
Den internationella handelskammaren, ICC, grundades år 1919 i Atlantic City, USA.  
Denna världsorganisation representerar näringslivets olika branscher, genom att bl.a. 
sammanslut bedömningar av både leverantörer samt kunders olika intressen.  
ICC har sedan år 1946 högsta konsultativa status hos FN-organet. 
 
Organisationen verkar sålunda också på nationell nivå, den svenska ICC ingår i 
nationalkommittéerna inom internationella handelskammaren. De främsta uppgifterna inom 
ICC är att företräda och framföra svenskt näringslivs ståndpunkter inom ICC, samt att 
påverka lagstiftningen i Sverige och EU i marknadsekonomisk riktning.50 
ICC:s intresse att framarbeta en harmoniserad handelsrätt påvisas genom det initiativ som tas 
för att underlätta den internationella handeln.  
 
I Köpenhamn år 2005 hölls ett möte om det nordiska undantaget från CISG del II. 
Dåvarande vice ordförande för ICC, Jan Ramberg, uttalade sig följande om avståndstagandet; 
”dessa nordiska undantag skapar osäkerhet inte bara för nordiska företag men också för deras 
avtalsparter runtom i världen. Till exempel, om ett internationellt kontrakt är underkastat 
svensk lag, gäller den svenska avtalslagen. Men om samma kontrakt är underkastat lagen i ett 
land som har ratificerat CISG, kan i stället reglerna i CISG om ingående av avtal komma att 
gälla.” Denna osäkerhet har berört många företag och i brist på information har de varit 
tvungna att vända sig till ICC för vägledning.51 
 

                                                 
47 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 616 
48 med undantag från den avtalsrättsliga delen 
49 A. Adlercreutz- L. Hatzidaki-Dahlström, Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, 2003 s 32 
50 www.icc.se 
51www.icc.se 
 
 

http://www.icc.se
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3. Den komparativa studien av avtalets ingående, AvtL och 
CISG 

3.1. Den huvudsakliga skillnaden mellan reglerna i 1 kap AvtL och 
CISG del II 
 
I detta avsnitt behandlas komparativt de moment som är relaterade till avtalsslut. Reglerna i 
CISG om avtalets tillkomst i artikel 14-24 innehåller beståndsdelar som är likartade de 
skandinaviska principerna, de avviker dock från de lösningar som har valts i de nordiska 
avtalslagarna.52 Detta har utmynnat i en nordisk reservation. 
 
Inom den internationella privaträtten har kompromisser gjorts för att överbrygga skillnaderna 
mellan civil law och common law. Den svenska AvtL bygger på den s.k. löftesprincipen, som 
gäller enligt civil law. Principen innebär att ett anbud är bindande, då anbudsgivaren angett att 
det gäller under en viss tid om kriterierna för acceptfristen överensstämmer med lagen. Detta 
avsaknas i kontraktsprincipen, där varken motprestation eller motlöfte till ett anbud anses vara 
bindande, vilken tillämpas i common law. Kompromissen visar sig i CISG på så sätt att anbud 
endast är oåterkalleligt om det sägs vara det. 

3.1.1. Anbud och dess bindande verkan 
 
Regleringarna om ingående av avtal i CISG artikel 14(1), fastställer definitionen av ett anbuds 
giltighet dvs. krav som behöver uppfyllas för att ett förslag om att sluta avtal skall räknas som 
anbud.53 Anbudsgivaren måste i sitt anbud ge ett uttryck för sin avsikt att bli bunden, vid en 
accept av anbudet. Det uttryck anbudsgivaren ger skall möjliggöra en grund för ett antagande 
svar för att ett avtal kan komma till stånd. Det är emellertid inte alltid nödvändigt att 
anbudsgivaren skall uttrycka sin vilja om att bli bunden. Ett uttryck för sin avsikt, ”intention” 
kan också anses vara tillräckligt. 
 
Begreppet ”indication” används i 14 artikelns första punkt. En indication måste vara 
preciserad, ”sufficiently definite”, för att kunna fastställa avsikten hos anbudsgivarens vilja att 
bli bunden. Kriteriet för avtalets tillräckliga precision uppfylls när varan, och när uttryckliga 
anvisningar för varans kvantitet och pris anges.54 I den svenska AvtL saknas sådana 
bestämmelser av ovannämnda slag, köpavtal där regleringar av pris utelämnats har 
accepterats. Principen har sålunda lett till svårigheter i frågan av bevisbördan för påståendet 
om utelämning av pris. Bevisbördan har efter omdiskuterade pleniavgöranden ansetts i 
slutändan falla på säljaren. 
 
I artikel 14(2) finns ytterligare ett rekvisit för att ett meddelande skall räknas som ett anbud, 
det är att meddelandet skall rikta sig till en eller flera bestämda personer. Riktar sig däremot 
anbudet till en obestämd personkrets är anbudet endast en uppfordran.55 Undantaget för denna 
princip är om anbudsgivaren klart uttrycker i meddelandet att den avser innefatta ett anbud.  
 

                                                 
52  L. Gorton- L. Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationell köpavtal, 2006 s. 88 
53 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s. 325 
54 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 134 
 
55 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 136 
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Ett nämnvärt exempel relaterat till denna problematik kan vara då en säljare, i en 
tidningsannons förbinder sig till försäljning, ”så långt lagret räcker”, enligt principen att de 
som hinner först får företräde framför andra. Detta kan anses som försäljarens uttryckta avsikt 
att bli bunden i företeelse av en accept (enligt förutsättningarna i artikel 14(1)), trots att 
kraven för giltigt anbud om bestämd personkrets inte uppfylls enligt artikel 14(2).56  
 
Svenska AvtL överrensstämmer med artikel 14 om till allmänheten riktade erbjudanden. Ett 
anbud riktat till obestämd grupp personer betraktas ej som anbud, utan betraktas istället som 
ett utbud som inte är en bindande viljeförklaring. Detta kan finnas i motiven till 9 § AvtL.57 
I huvuddrag finns stora likheter mellan artikel 14 CISG och den svenska AvtL. 
 
I artikel 15 första stycke fastslås att ett anbud får bindande verkan när det kommer fram till 
anbudstagaren. I artikel 15(2), möter tillämparen skillnaden mellan möjligheterna att dra 
tillbaka ett anbud, ”withdrawal”, samt att återkalla det, ”revocation”. Dessa begrepp bygger 
på den angloamerikanska rätten och påträffas tydligast i artikel 1658, men löper dock i största 
allmänhet genom hela konventionens II del. Begreppen kan först tillämpas då anbudet nått 
adressaten, indrages den dock innan dess får den överhuvudtaget ingen verkan (15(1)). 
Definitionen av 15(2) är således att meddelanden om återkallelse får verkan då det kommer 
fram till adressaten både före eller samtidigt med anbudet.59 
 
Enligt uttalanden i Axel Adlercreutz, Avtalsrätt I, innehåller artikel 15(1) ”ingenting om 
anbudets bindande verkan, fast det vid första anblick kan tyckas så”. Grunden till Adlercreutz 
resonemang ligger troligtvis i att artikel 15(1) endast beskriver att; anbudet får verkan när det 
kommit fram till anbudstagaren, några vidare resonemang eller definitioner om anbudets 
bindanden förs ej i artikeln. 

3.1.2. Ett anbuds avslag och accept 
 
Enligt artikel 17 upphör anbudets giltighet då ett svar varigenom anbudet avslås, kommer 
fram till anbudsgivaren.60 
Ett avvisande av ett anbud kan hädanefter inte antas även om det antagande svaret kommer 
anbudsgivaren tillhanda, ”reaches”, inom den tid som angetts för ett oåterkalleligt anbud.61 
 
Motsvarande princip till denna artikel kan hittas i 5 § AvtL, om ett anbud avslås under sin 
acceptfrist avbryts betänketiden. Följderna av detta blir att anbudet anses som förfallet och 
helt oåterkalleligt.62 
 
I artikel 18 anges vad en accept innehåller och när en accept får verkan. Ordalydelsen i 18(1) 
säger att ett uttalande eller annan prestation från anbudstagarens sida som påvisar dennes 
samtycke till ett anbud, utgör ett antagande svar, dvs. en accept.63 Passivitet, ”silence or 
inactivity”, får därmed ej rättverkan som accept. En anbudsgivare kan ej heller genom 

                                                 
56 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 136 
57 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s. 55 
58 Proposition, 1986/87:128 s 105 
59 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 137 
60 Proposition, 1986/87:128 s 105 
61 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 143 
62 J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s 87 
63 Proposition, 1986/87:128 s 105 
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påtryckningar ålägga en anbudstagare en svarsplikt med innebörden att avtal ska träda ikraft i 
samband med uteblivet svar.64 
 
Svenska AvtL:s första kapitel gäller samma regler vid passivitet, att avtal ej kan komma till 
stånd. Negativa avtalsbildningar är inte godtagbara. 
Enligt 8 § AvtL åligger det den tilltänkte acceptanten att på förfrågan ge ett svar om denne vill 
anta ett s.k. stående anbud. Uteblir ett svar på denna fråga förfaller anbudet enligt 8 §. För att 
en svarsplikt ska föreligga krävs att någon blivit uppfordrad att avge anbud. Vidare måste 
mottagaren ha insett faktumet att anbudet uppkommit genom dennes uppfordran.65 I denna 
situation åligger det mottagaren att ange besked till anbudsgivaren om ett eventuellt 
antagande, detta skall ske utan oskäligt uppehåll. Liknande reglering finns alltså inte i CISG 
del II men utgångspunkten för en sådan tillämpning kan sätta artikel 7 i belysning.  
 
Där principen om good faith regleras, vilken innebär att svarsplikt åligger den som tar initiativ 
till att få fram ett anbud från någon annan. Reglerade svarsplikten i CISG kan till jämförelse 
med svenska AvtL 9 § uppfattas som något lindrigare förutsättningar då mottagaren ”bort 
inse” att anbudet framkallats genom hans uppfordran. Det åligger således mottagaren att utan 
oskäligt uppehåll meddela anbudsgivaren om hans ställningstagande till anbudet.66 
 
Enligt artikel 18(2) får accepten en bindande verkan då den kommit fram till anbudsgivaren, 
det är först vid denna tidpunkt anbudstagaren blir bunden till avtalet.67  
Vid denna tidpunkt får accepten inte dras tillbaka. 
Tiden för en accept till anbud är begränsad. Har anbudsgivaren bestämt tid för svar, förlorar 
accepten sin verkan om den ej inkommer inom den avtalade tiden. Accepttagaren bär således 
risken för både en försenad och en inte framkommen accept. Har ingen tid för antagande av 
anbud avtalats ska accepten kommit fram inom skälig tid för att få genomslag. 
Anbud som avges muntligen bör antas direkt om inget annat framgår av omständigheterna.68  
 
I den svenska AvtL stadgas reglerna för tolkningar av de uttryckliga tidsbestämmelserna i 
anbud i 2 § AvtL. Med detta menas att anbudstagaren skall ha skickat iväg svaret så att 
anbudsgivaren tillhandahåller svaret inom den föreskrivna tiden, enligt 2 § första stycket.  
I andra stycket avses situationer då anbud skickas via brev eller telegram men att viss tidrymd 
bestämts för svaret. Tiden skall då räknas ”från den dag brevet är dagtecknat eller den tid på 
dagen då telegrammet är inlämnat för befordran”.69 
 
I 3 § regleras beräkningen av den så kallade legala acceptfristen dvs. den tidrymd då anbudet 
är gällande. Den legala acceptfristen innehåller tre moment, den första är tiden för anbudets 
befordran dvs. när anbudsgivaren avgett anbudet och det nått anbudstagaren, den andra är att 
anbudstagaren skall få en skälig betänketid. Det sista momentet är tiden för svarets befordran 
från anbudstagaren till anbudsgivaren, däri kan anbudstagaren välja att acceptera, avslå eller 
göra eventuella tillägg/ändringar (oren accept) i anbudet.70 Andra stycket i samma paragraf 
redogör för anbud, vilka görs muntligen och måste genast antagas.71 Vidare i artikelns tredje 
                                                 
64 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 145 
65 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 145 
66 J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 145 
67 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s 326 
68  Proposition, 1986/87:128 s 106 
69 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s 56 
70 Agell- Malmström, Civilrätt, 2007 s. 98 
71 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s 57 
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stycke anges att realhandling kan ligga till grund för en accept. Förutsättningarna för denna 
möjlighet är emellertid att detta har stöd i, anbud eller i praxis som uppkommit mellan 
parterna, handelsbruk eller annan sedvänja. Handlingar som kan få samma verkan som 
uttrycklig accept, kan vara leverans och betalning.72 
 
Till den svenska motsvarigheten av realhandlingen, finnes i 8 § AvtL, häri krävs en 
förutsättning att svaret till anbudet också kan vara ”tyst” eller konkludent. Med en konkludent 
handling avses när en person genom sitt beteende ger motparten ett giltigt skäl för att 
motparten skall räkna honom som en anbudstagare dvs. en konkludent accept.73 

3.1.3. Oren och sen accept 
 
CISG artikel 19 reglerar den välbekanta principen om oren accept, då accepttagaren lämnar 
ett antagande svar på anbudet men som innehåller tillägg, begränsningar eller andra ändringar. 
Enligt artikelns första stycke skall ett svar av denna typ anses som ett avslag på anbudet och 
utgöra ett nytt anbud, s.k. motbud.74 
 
Fenomenet av oren accept är inte mindre känt inom den svenska AvtL, där behandlas frågan 
om vad som ska klassificeras som en ren accept.75 
 
I likhet med artikel 19(1) stadgas det i 6 § AvtL att ett antagande svar kan anses som en 
accept då det förhandlade anbudet innehåller antingen tillägg eller ändringar. Detta betraktas 
dock som ett nytt anbud för den ursprungliga anbudsgivaren, oren accept. Den ursprungliga 
anbudsgivaren får då en skälig acceptfrist för att avgöra vare sig om denne vill acceptera, 
avslå eller t.o.m. göra ändringar i det föreslagna anbudet. Detta blir då som ett nytt motförslag 
och därmed växlas parternas roller igen.76 
 
Artikel 19 andra punkt innehåller en s.k. reklamationsplikt, vars syfte är att hämma en 
avtalsbundenhet när ändringar eller tillägg förändrat villkoren i det ursprungliga anbudet. För 
att undersöka i vilken grad de nya villkoren förändrat det föregående anbudet, krävs att en 
väsentlighetsbedömning utförs, ett s.k. materiality test.77 
 
Ett sådant test i den svenska AvtL mening finns ej. Andra stycket 6 § följer av ordalydelsen 
att anbudsgivaren kan bli bunden av avtalet vid passivitet, trots att accepten är oren. Denne 
måste dock ha insett att accepten modifierats, samt att anbudstagaren inte insett att hans 
accept varit oren.78 6 § 2 st bygger sålunda på två subjektiva kriterier medan konventionens 
regler bygger på objektiva, detta är inte fråga om större skillnad.79 

                                                                                                                                                         
72 Proposition, 1986/87:128 s 106 
73A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s 72 
74  J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 149 
75 C. Svernlöv (red.). Internationella avtal – i teori och praktik, 2003 s 28 
76 J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s. 90 
77 J. Ramberg- J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 149 
78  Svensk författningssamling, SFS, 6 § Avtalslagen  
79  Proposition, 1986/87:128 s 106 
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I artikel 19(3) uppräknas de exempel som kan anses utgöra väsentliga avvikelser, såsom 
exempelvis pris, betalningssätt, kvalitet samt kvantitet av gods, tid och rum för avlämning av 
gods m.m. Hänförs ändringar till något av de ovanstående exemplen utesluts tillämpningen av 
artikelns andra punkt (19(2)) även om det skulle handla om obetydliga ändringar.80 
 
I artikel 21(1) regleras bestämmelser som avser den sena accepten, vilken kan godtagas av 
anbudsgivaren så att ett avtal kommer till stånd. För att denna möjlighet skall kunna ske avses 
att denne utan dröjsmål meddelar accepttagaren om sitt beslut. 
Anbudstagarens underrättelse kan ske muntligen eller via andra erkända 
kommunikationsmedel, artikel 21(2).81 
 
I normala fall då accepten är sent framkommen, krävs en aktivitet från anbudsgivarens sida 
för att ett avtal överhuvudtaget skall komma till stånd erinrar artikel 21 om 4 § AvtL. 
Likheterna mellan CISG och AvtL ligger alltså häri att anbudsgivaren kan välja mellan att 
hålla sig passiv eller aktiv, genom att avlämna ett meddelande, för att ge upphov till ett giltigt 
avtal.82 
 
AvtL 4 § avser, som ovan nämnts, sen accept. Paragrafens första stycke formulerar lagtexten 
som följer; ett jakande svar som för sent kommer anbudsgivaren tillhanda, skall gälla som ett 
nytt anbud. Detta medför att den avsedda ”acceptanten” blir den nya anbudsgivaren. 
Här påträffas en avsevärd skillnad till CISG artikel 21(1), en sent ankommen accept får inte 
en verkan som ett nytt anbud. Vidare enligt AvtL följs ett försenat svar av att anbudsgivaren 
inte längre är bunden av sitt givna anbud utan kan istället besluta att antingen anta eller avböja 
anbudstagarens accept. Därmed blir emellertid accepttagaren bunden, i detta fall blir han då 
den nya anbudsgivaren.83 

3.1.4. Återkallelse av anbud och accept 
 
I Artikel 16 anges under vilka förutsättningar ett anbud får återkallas, ”be revoked”, något 
som även kan ske efter det att anbudet kommit fram till anbudsgivaren.84 
 
Artikeln 16 liknar artikel 15, då de båda har regleringar som överbrygger klyftan mellan 
kontrakts- och löftesprincipen.85 Det är i frågan om återkallelse av anbud skillnaderna mellan 
rättsprinciperna föreligger, där uppfattningen i common law (kontraktsprincip) är att anbud 
utan vare sig motprestation eller motlöfte saknar verkan. Löftesprincipen enligt civil law 
innebär att anbudets skriftlighet redan i sig medför en bindande verkan, under den acceptfrist 
som är i lagen angiven.86 
 

                                                 
80  Proposition, 1986/87:128 s 106 
81J. Ramberg- J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 156 
82  A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s 60 
83 Agell- Malmström, Civilrätt, 2007 s 99 
84 Proposition, 1986/87:128 s 105 
85 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s 326 
86 J. Ramberg- J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 138 
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Svenska AvtL:s 7 § behandlar anbudets återkallelse, vars verkan endast blir gällande då den 
kommit anbudstagaren tillhanda, dvs. innan denne tagit del eller fått kännedom av anbudet.87 
Här finns en avsevärd skillnad till CISG, som föreligger i att en återkallelse av anbud även 
kan få verkan efter det att adressaten tagit del av anbudet eller accepten.  
 
Ramberg och Herre hävdar i sitt arbete, Internationella köplagen CISG, att bestämmelserna i 
artikel 15 är lämpligare än 7 § AvtL, i den bemärkelsen att det i praktiken ”är omöjligt att på 
ett trovärdigt sätt försöka fastställa vad som försiggår hos adressaten och i vilken ordning 
denne tar del av olika slags meddelanden”.88 
 
Artikel 22 innehåller bestämmelsen om tillbakadragande av accept, ”withdrawal”. Principen i 
denna artikel är densamma som i artikel 15 om återkallelse av anbud. För ett verkställande av 
en återkallelse, krävs att rekvisitet om att meddelande därom kommer fram, ”reaches”, till 
anbudsgivaren före eller samtidigt med att accepten blir bindande.89 Samma reglering finns i 
AvtL 7 §. 

3.1.5. Avtalstidpunkterna, acceptfristens beräkning och Avtalstidpunkten 
 
I artikel 20 innehåller regler om hur en acceptfrist skall beräknas när det inte framgår av 
anbudet när den skall börja löpa. Tiden för accept börjar, enligt artikeln, löpa från det datumet 
som möjligen kan framgå av brevet med anbudet. Saknas ett datum görs en bedömning utifrån 
poststämpelns datum. 
Anbud som lämnas per telefon, fax eller genom andra medel skall tidpunkten räknas från och 
med anbudet kommit fram till anbudstagaren. 
Speciella tidsperioder som exempelvis helgdagar innefattas också i acceptfristen, om 
anbudstagaren på grund av dessa omständigheter hindras att lämna svar, förlängs tidsfristen 
till efterföljande arbetsdag.90 
 
I AvtL 2 § första stycke regleras emellertid också fastställelsen av acceptfristen. 
Har det i avtalet framgått en bestämd tid för acceptfristens längd, gäller den. Vidare i samma 
stycke framförs att svaret skall ha kommit anbudsgivaren tillhanda, inom den fastställda tiden. 
Det räcker således inte enbart med att anbudstagaren har expedierat svaret. 
I paragrafens andra stycke finns en tilläggsregel, vilken gäller i sådana situationer då en 
anbudsgivare i sitt anbud, genom brev eller telegram, har ställt en viss tid för inkommande av 
svaret. Tiden skall då räknas enligt lagregeln ”från den dag brevet är dagtecknat eller den tid 
på dagen då telegrammet är inlämnat för befordran”. Den nämnda bestämmelsen skall då, 
genom en analogisk tillämpning av lagen, leda till att dagen för expedierande av 
textmeddelanden via telefax, e-post eller andra kommunikationsmedel som mobiltelefoner 
åstadkommer utgångspunkten för acceptfristens beräkning.91 
 
I artikel 23 fastslås att ett uppkommet avtal kommer till stånd i det skede då antagande svaret 
får sin verkan i enlighet med de andra artiklarnas bestämmelser i konventionen. Artikeln är till 
sin reglering dock inte uttömmande vad anbelangar giltigheten för avtalets uppkomst.  

                                                 
87 Agell- Malmström, Civilrätt, 2007 s 99 
 
88 J. Ramberg- J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 138 
89 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s 327 ff 
90 Proposition, 1986/87:128 s 107 
 
91 Agell- Malmström, Civilrätt, 2007 s 98 
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Vad som saknas är den reglering för andra typer av avtal som ej nödvändigtvis uppstått 
genom meddelanden med antagande svar. En part kan t.ex. ha förhållit sig på ett sätt som gör 
det underförstått att denne accepterat anbudet. 
 
En motsvarighet till denna artikel saknas i den svenska AvtL, detta kan te sig vara underligt 
då denna lagstiftning handlar om avtal och dess ingående. 

3.1.6. Definition av uttrycken ”kommit fram” samt ”kommit tillhanda” 
 
Artikel 24 syftar till att tydliggöra begreppet ”reach” som frekvent används i konventionens II 
del. 
Uttrycket komma fram, ”reach”, anger den viktiga tidpunkten då anbudstagaren meddelats, 
vare sig skriftligt eller muntligt, på hans affärsplats eller postadress. Saknar denne en 
affärsplats gäller istället att meddelandet ska komma fram till hans hemvist. 
 
Begreppet ”komma tillhanda”, motsvaras av termen reach i CISG. Det är en avtalsrättlig 
terminologi och innebär att rättsverkningar förbinds till den tidpunkt då rättshandlingen 
kommer mottagaren tillhanda92 dvs. då budet, postdistributören eller en Internet provider ”har 
gjort sitt”, meddelandet har kommit fram.93 I AvtL finns emellertid ingen definition som 
motsvarar den i artikel 24. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
92 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002 s 313 
93 J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007 s 88 
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3.2 Andra internationella konventioner för internationalisering av 
AvtL 

3.2.1 Mot en internationalisering 
 
I tusentals år har människan ägnat sig åt olika typer av gränsöverskridande handel. Denna typ 
av sysselsättning gav upphov till ekonomisk tillväxt, vilket kan ses som en förklaring till 
varför den internationella handeln förekom långt innan den nationella rätten skapades.94 
 
Under den första inledande perioden i medeltiden skedde en framväxt av nya förutsättningar 
för det internationella handelsbruket, särskilt på sjöfartområdet. Vilket följaktligen krävde, 
och resulterade i en stor lagsamling, lex mercatoria. 
I lex mercatoria kunde man, på samma vis som vi idag kan urskilja i våra rättskällor, finna 
traditionella sedvanor från lokala marknader som hade införlivats i regelverket.95 
 
Skapandet av nationer och deras rättsutveckling medförde en splittring av de internationella 
handelsrättsliga företeelserna.96 
I samband med teknikens framgångar under 1900-talet, återupptogs funderingar kring en 
harmonisering av de splittrade rättsreglerna, som det nationella lagstiftningsarbetet hade 
förorsakat.97 
Denna internationalisering är resultatet av vad vi ser idag, på global respektive regional nivå 
har länder sammanslutits i syfte att på olika områden och nivåer skapa enhetlighet mellan 
ländernas rättsordning. 
Denna unifiering är av oerhört stor vikt då världshandeln de senaste trettio åren har mer än 
fördubblats. Världshandelns andel av världs- BNP låg på 27,2 % 2004.98  
Samma år noterades i Sverige att exporten och importen utgjorde, 42 % respektive 38 % av 
landets BNP. 
Europa är den största marknaden för svensk handel vad gällande både import och export.  
EU tillsammans med de nya medlemsländerna utgör nästan 85 % av den totala import- och 60 
% av den totala exportmarknaden, året 2006.99  
Detta är klara exempel på att handeln är i behov av en harmoniserad och tydlig lagstiftning, 
särskilt mellan EG:s anslutningsländer. 
 
Idag kan man finna en mängd redan etablerade internationella konventioner och flera 
privaträttsliga regleringar som inträtt på Sveriges lagstiftningsarena. 
Följande konventioner har implementerats i svensk rätt, Haagkonventionen från år 1955 
genom lag (1964:528) beträffande internationella köp av lösa saker (IKL), Romkonventionens 
införlivning genom lag (1998:167) lagen för avtalsförpliktelser, 1980 års FN-konvention 
angående internationella avtal om köp av varor CISG.100 
                                                 
94 C. Svernlöv (red). Internationella avtal – i teori och praktik, 2003 s 22 
93  C. Svernlöv (red). Internationella avtal – i teori och praktik, 2003 s 22 
94 L. Gorton- L. Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationell köpavtal, 2006 s. 34 
95 L. Gorton- L. Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationell köpavtal, 2006 s. 34 
96 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Varldshandelns_utveckling/ 
97 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges_varuimportmarknader/ och      
98http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges_varuexportmarknader/ 
99C. Svernlöv (red). Internationella avtal – i teori och praktik, 2003 s 23 
100 www.unidroit.org 
 
 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Varldshandelns_utveckling
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges_varuimportmarknader
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges_varuexportmarknader
http://www.unidroit.org
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CISG är en bland de mest betydande konventionerna för internationaliseringen av 
privaträtten. Sedan sitt ikraftträdande 1 januari år 1988 har konventionen fått en världsvid 
spridning och förutom Sverige har ytterligare sjuttio länder anslutits.101  
I anslutning till detta kan frågan ställas om dessa nämnda internationella regelverk är så pass 
fullständiga i sina utformningar att en internationalisering på civilrättens område är möjlig. 
Vilka andra konventioner och regelverk bör ikraftträdas för att fylla ut Sveriges redan 
anslutna internationella konventioners brister? 

3.2.2 UNIDROIT principles 
 
UNIDROIT är det internationella institutet som arbetar för att unifiera privaträtten och har sitt 
säte i Rom.102  
Under en tid på över tjugo år har organisationen utarbetat UniP. Dessa principer färdigställdes 
1994, därefter utkom ytterligare en version år 2004.103  
Principernas tillförlitlighet i samtliga världens rättsordningar anses bero på att medlemmarna i 
UNIDROIT, som framarbetade dess principer kom från hela världen.  
 
Ett bland UniP främsta syfte var att fungera som en modellag. I de forna östeuropeiska 
staterna behövdes en ny förmögenhetsrättlig lagstiftning, i samband med detta kom därför 
principerna att betyda mycket. Vidare vid utformningen tänkte man att principerna skulle 
fungera som komplement till lagvalsklausuler, vilket också lyckades. Idag görs allt oftare 
hänvisningar till UniP vid internationell handel. Tanken var också att principerna skulle 
utgöra en självständig rättskälla, även om parterna inte hänvisat till dem. Vid de 
internationella skiljeförfarandena har detta fenomen blivit näst intill en norm.104 
 
Indelningen av UniP har resulterat i tio kapitel.105  
Innehållet i UniP reglerar och berör de flesta avtalsrättsliga problemområdena. Regler och 
principer som tillhandahålles är som tidigare nämnts, avsett för internationella kommersiella 
avtal. Dessa är tänkta att tillämpas när t.ex. parterna bestämt att avtalet skall regleras av lex 
mercatoria och när det visats sig omöjligt att fastslå vad som gäller i ett visst hänseende enligt 
tillämplig lag. Principerna bör också kunna användas som ett tolkningsunderlag eller som 
utfyllnad av internationella konventioner eller andra överenskommelser, såsom CISG.106 
 
En till de viktigaste kapitlen i UniP hör till avtalets ingående, kapitel två. Här återfinns en 
viktig bestämmelse som anger att ett avtal kan slutas på ett annat sätt än den normala anbud-
accept-modellen, då ”sufficient agreement” föreligger.107  

                                                 
101 L. Gorton- L. Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationella köpavtal, 2006 s. 86 
102  http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/main.htm 
103 C. Svernlöv (red.). Internationella avtal – i teori och praktik, 2003 s 40 
104 UNIDROIT principles of international commercial contracts, 2004 s xxiii (contents) 
105 J. Herre, Framtida lagstiftningsarbete på köprättens område, SvJT 2000 s 306 
106 C. Svernlöv (red.). Internationella avtal – i teori och praktik, 2003 s 39 
107 O. Lando- H. Beale, Principles of European Contract Law, 2000 s xxi 
 
 
 
 
 
 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/main.htm
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De regleringar som förekommer i UniP skiljer sig inte speciellt mycket från de allmänna 
principerna som återfinns i svensk rätt. I principerna ges regler förutom avtals ingående, även 
avtals giltighet, avtalstolkning, parters skyldigheter, fullgörelse och konsekvenserna av dem 
då de ej uppfylls.108 

3.2.3 Principles of European Contract Law, PECL 
 
Under senare delen av 1970-talet påbörjades ett projekt av professor Ole Lando i Köpenhamn. 
Projektet gällde en utarbetning av en gemensam europeisk avtals- och kontraktsrätt. 
Arbetsgruppen som tillsattes för bedrivandet av projektet bestod främst av akademiskt 
verksamma jurister från alla dåvarande medlemsstater i EG.  
I samband med EG:s expansionsfas utsågs därefter nya representanter i arbetsgruppen från de 
nya staterna. Många i Lando-kommissionen hade sedan tidigare erfarenheter av utredningar 
av lagregler på det internationella området, bl.a. hade en del redan medverkat i arbetet med 
CISG. 
År 1992 resulterade arbetet i Principles of European Contract Law, PECL.109 
 
Enligt PECL är en harmonisering av kontraktsrättens principer, av speciell betydelse för att 
uppnå välutvecklad funktion på den europeiska marknaden. Kontentan av att ha gemensamma 
lagar och regleringar är att övervinna de hinder som kan uppkomma på handelsområdet p.g.a. 
nationella lagar.110 
Principerna blir därmed användbara för parter som verkar inom handel i olika stater. Där 
också parternas önskan om att deras avtalsrättsliga relation skall baseras på neutrala regler, 
dvs. regler som inte grundas på något nationellt legalt system, utan använder den bästa 
lösningen som är offererad av de gemensamma lagarna samt jurisdiktion inom Europa.111 
 
Parterna kan deklarera att deras avtalsvillkor skall ”bevakas” enligt reglerna i PECL.112 
Detta innebär att parterna själva kan bestämma under vilka förutsättningar deras avtal skall 
följas, vilket fastslår principen om avtalsfrihet som regleras i kapitel 1 PECL.  
PECL tillämpningsområde kan sålunda också inträda då parterna hänvisat till lex mercatoria 
eller general principles of law. Samtidigt beskrivs lojalitet, ”good faith and cooperation”, 
skälighet och riktlinjer för tolkningen av konventionen, i det inledande kapitlet.113 
 
PECL del I och II publicerades år 1999, del III förelåg sålunda färdig 2002. Delarna 
tillsammans utgör 17 kapitel och spänner ett bredare område över avtalsrätten i jämförelse till 
den svenska AvtL.114 

                                                 
108 J. Herre, Framtida lagstiftningsarbete på köprättens område, SvJT 2000 s 306 
109 J. Ramberg- J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 82 
110 O. Lando- H. Beale, Principles of European Contract Law, 2000 s xxiii 
111 O. Lando- H. Beale, Principles of European Contract Law, 2000 s xxiii och xxiv 
112 C. Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004 s 462 
113 C. Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004 s 463 
114 C. Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004 s 463 
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2 kapitlet i PECL finns regleringar om avtalets ingående, vilket överensstämmer med 1 
kapitel i AvtL. Skillnaden ligger dock i att PECL tydligt klargör att det finns andra alternativ 
att sluta avtal än den modellen om anbud-accept som återfinns i AvtL. 
Det går också att finna uttrycklig reglering av ansvaret i samband med förhandling av 
avtalsinnehållet.115 
 
I kap 4 behandlas avtalets giltighet, misstag, svek, oskälighet vid avtalets ingående och fel i 
samband med överföring av meddelanden, s.k. transmissionsfel. I praktiken överensstämmer 
reglerna med svensk rätt, dock i kap 4 finns ytterligare regleringar som saknas i svensk lag, 
dvs. bestämmelser om effekterna pga. ogiltighet, samt i vilken utsträckning den drabbade 
avtalsparten har rätt till skadestånd, ersättning för det negativa kontraktsintresset.116 
 
Riktlinjer för avtalstolkning återfinnes i kapitel 5, vilket saknas i den svenska AvtL. 
Riktlinjerna för avtalstolkningen i övrigt stämmer dock överens med den beskrivna i svensk 
doktrin, men återfinns, som nämnts, inte i vår SFS.  
Likväl ges en motsvarighet till 5 kapitel, i den bemärkelsen att i kapitel 6 finns stöd för 
tolkning av avtal. Speciellt i situationer då parterna underlåtit att reglera specifika moment i 
avtalet, som kan gälla exempelvis kvalitet eller pris på godset. AvtL 36 § grundar sig på 
liknande fall, som handlar om oskälighet pga. ändrade förhållanden.117 
 
Kapitel 7 handlar om hur avtalen ska fullgöras, generellt vis kan detta inte urskiljas 
uttryckligen i lagrummen i AvtL. För att finna detta måste analyser av de allmänna 
avtalsrättliga principerna göras.118 
 
Kontraktsbrott och dess påföljder regleras i kapitel 8 och 9. De nämnda reglerna har ingen 
motsvarighet till svensk rätt. Regleringar av de speciella avtalstyperna förekommer 
visserligen men det saknas lagregler vad gäller konsekvenser av kontraktsbrott på det 
allmänna avtalsrättsliga området.119 
Följaktligen är det också avslutningsvis viktigt att poängtera att regleringarna i PECL är 
primärt utformade för användning av medlemsstaterna inom den europeiska unionen.120 

3.2.4 Jämförelser i huvuddrag 
 
I detta avsnitt kommer en jämförelse av de mest betydande regelverken för 
internationaliseringen att ske. Genom denna komparativa studie som kommer att ske i 
huvuddrag av CISG, PECL, UniP och AvtL, skall de största skillnaderna respektive likheter 
påvisas dem emellan vid avtalsprocessen. 
 

                                                                                                                                                         
115 C. Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004 s 462 
116 C. Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004 s 463 
117 C. Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004 s 463 
118  C. Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004 s 463 
119  C. Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004 s 463 
120  O. Lando- H. Beale, Principles of European Contract Law, 2000 s xxv 
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Ingående av avtal i CISG återfinns i artiklarna 14-24, motsvarande principer till dessa 
återfinns i UniP:s artiklar 2.1.1-2.1.22 och i PECL i artiklarna 2:201-2:211.121 
Bestämmelserna i PECL motsvaras i stora drag UniP. Det bör nämnas att ambitionsgraden 
bakom projektet med PECL, är beaktansvärt högre, vilket har resulterat i att PECL täcker ett 
vidare område än UniP. I UniP andra upplaga behandlas däremot till skillnad från den första 
upplagan, även fullmaktsfrågor. UniP har alltså en snävare omfattning än PECL, men är 
ändock något mer detaljrik.  
De valda formuleringarna i preamblen till UniP beskriver principernas användningsområde 
för de internationella handelsavtalen. Den delvis motsvarande artikeln i PECL är 1:101, 
application of the principles. PECL har dock uttryckligen i preamblen inskränkt sin 
tillämpning till EU genom uttrycket ”general rules of contract law in the European Union”.122  
 
Beträffande tillämpningen framförs det enligt principerna i PECL att de blir gällande då 
parterna överenskommit om att dessa skall reglera avtalet. Dessutom kan dessa principer även 
tillämpas då parterna i avtalet uppgett att det överenskomna skall tillämpas i enlighet med 
general principles of law, eller lex mercatoria.123 
 
Liknande bestämmelser som hänförts ovan kan inte finnas i svenska AvtL, då bestämmelserna 
avser internationella avtal. Enligt artikel 1 i CISG finns ingen direkt motsvarighet till detta, 
dock förutsätts det enligt artikel 1 att rekvisitet för att konventionens tillämplighet är att avtal 
skall ingås mellan parter som befinner sig i skilda stater. 
 
I kapitel 2 i UniP handlar om ”formation”, här återfinns flera stadganden som också kan 
kännas igen i den svenska AvtL, rörande avtalsbindning och återkallelse av anbud.  
Vidare i samma kapitel 2.1.3 i UniP, är principen uppbyggd på att anbudet är bindande då det 
når anbudstagaren, inte så som det står i AvtL, att avtal först blir bindande då denne tar del av 
anbudet. Samma lösning påträffas i CISG artikel 16.124 
 
Regleringarna för orena samt sena accepter återfinns i PECL 2:207. Häri blir sena accepter 
gällande om anbudsgivaren utan dröjsmål informerar acceptanten om att han godtar anbudet. 
Detta skulle strida mot good faith och fair dealing. Bestridelse mot good faith och fair dealing 
skulle förutsätta krav på deras giltighet, då exempelvis marknadspriserna förändrats till 
anbudstagarens nackdel efter sin avsändande accept.  
Reglerna är snarlika 4 § andra stycket i de nordiska avtalslagarna. 
Inom den nordiska rätten finns dock en liten skillnad, vilken ligger i att det inte specificeras 
särskilt krav på att anbudstagaren fortfarande skall vara i god tro när accepten kommit fram i 
tid.125 
Motsvarande definitioner i UniP av good faith och fair dealing, hittas i konventionens artikel 
1.7. Trots att dessa bestämmelser inte finns i den svenska lagstiftningen, kan de engelska 
begreppen översättas till god affärssed och lojalitet i avtalsförhållanden.  

                                                 
121 L. Gorton- L. Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationella köpavtal, 2006 s. 98 
122 T. Håstad, ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, 36:e Nordiska Juristmötet i Helsingfors, 2002 s 345 
123 Jan Ramberg, Den nordiska avtalsrätten och utvecklingen av en europeisk avtalsrätt, 35:e Nordiska Juristmötet i Oslo  
      s 103 
124 L. Gorton- L. Hatzidaki-Dahlström, Nationell rätt och internationella köpavtal, 2006 s. 99 
125 T. Håstad, ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, 36:e Nordiska Juristmötet i Helsingfors, 2002 s 347 
 
 
 



 22

Lojalitetsprincipen har däremot en utgångspunkt i AvtL då den förekommer i åtskilliga 
lagrum bland annat 36 §.126 
  
Oren accept regleras i artikel 2:208 i PECL och artikel 19 i CISG, dessa bygger på en objektiv 
modell. Svenska AvtL behandlar orena accepter i 6 §127 andra stycket och kan enligt detta 
lagrum bli bindande efter en tillämpning av två subjektiva kriterier.128  
Torgny Håstad, professor i civilrätt, menar att de objektiva reglerna, då part i ond tro, kan 
åstadkomma förbättringar inom avtal genom sin accept, om anbudstagaren inte märker 
modifieringarna och reklamerar.129 
 
I fråga om anbuds oåterkallelighet under skälig acceptfrist, har kompensation mellan två olika 
rättssystem gjorts i både CISG och PECL. Unifieringen underlättas för länderna då deras 
principer kan igenkännas i de internationella konventionerna. Övergången kan därmed bli mer 
smärtfri, därför är försöken att brygga över klyftan mellan common law och civil law 
påtagliga.130 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 C. Svernlöv (red.). Internationella avtal – i teori och praktik, 2003 s 44 
127 Se även den komparativa studien, del 3 
128J. Ramberg-J. Herre, Internationella köplagen (CISG), 2001 s 19 
129T. Håstad, ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, 36:e Nordiska Juristmötet i Helsingfors, 2002 s 347 
130 T. Håstad, ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, 36:e Nordiska Juristmötet i Helsingfors, 2002 s 345 
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4. Slutsatser 
 
I dagsläget har avtalsrätten fått ett alltmer omfattande syfte, den har blivit ett redskap för 
parter att fastställa giltighet för deras överenskommelse. Det nordiska samarbetet, då den 
svenska AvtL bildades, syftade till att gynna den nordiska handelsmarknaden.  
Alltsedan efter andra världskriget växte en vilja fram om att skapa fred i det då stormigare 
Europa. Sedan dess har staterna samarbetat på rörlighet som gynnar en växande frihandel. 
Denna framväxt av den inre marknaden har medfört att juridiken har blivit ett viktigt 
instrument och förskjutit politiken i bakgrunden. Därför har ambitioner om en gemensam 
europeisk avtalsrättsordning ställts i ljuset. 
 
Under 1980-talet förelåg ett stort intresse inom EU på det privaträttsliga området. Det 
inriktade intressets aktuella rättsområde var att eliminera de hinder som motverkade fri 
rörlighet vid den internationella handeln. Finansiella stöd från EU möjliggjorde kollaboration 
mellan olika länders akademiker. Med professor Ole Lando i spetsen skapades så småningom 
den s.k. Lando-kommissionen. Arbetet inleddes med att framskaffa underlag för 
möjliggörandet av en europeisk kontraktsrätt, resultatet blev PECL. 
 
Delarna som behandlas i PECL är i huvudsak samma delar som idag ligger till grund för 
skaparintresset av den gemensamma referensramen. Inspiration vid framväxten av PECL fick 
man bland annat från CISG och europeiska länders avtalsrätt. 
 
PECL har likt CISG i frågan om anbuds oåterkallelighet under en rimlig acceptfrist, försökt 
att brygga över klyftan mellan common law och civil law. Grundregeln i denna princip, 
liksom i common law, är att återkallelsen når acceptanten innan denne har avsänt accepten.  
 
Motsatsvis till den nordiska rätten kan, enligt PECL, en näringsidkares utbud av varor i 
allmän annons eller skyltning presumeras vara ett anbud, till varulagret är uttömt.  
Regelverkens grundprinciper är till sin helhet lika, dessa gäller bl.a. kraven på anbud, accept 
och avtalsslut.  
Avtalsfriheten hör även till grundprinciperna som både svenska AvtL bygger på, likaså CISG, 
PECL och UniP. Skillnaden finner sig i att avtalsfriheten inte finns uttryckligen reglerad i 
lagtext i AvtL. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att de principer som återfinns i PECL har stora likheter med 
den skandinaviska kontraktsrätten, mer än de övriga rättssystemen.  
 
Vad anbelangar frågan om den svenska avtalsrättens giltighet i sin samtid, särskiljs svaren åt i 
den svenska doktrinen.  
Ramberg menar att den nordiska AvtL inte är tillräcklig för reglering av problem som i 
dagsläget uppkommer vid kontraktsförhållanden och behöver reformeras. Vidare påpekar 
Ramberg att det krävs ett större och bättre engagemang, hos de nordiska länderna, i 
utvecklingen som sker inom EU. Fler påpekanden riktar sig också mot de stora skillnaderna 
som finns i AvtL som rör avtalsslutet, speciellt vad gäller formkrav och frågan om anbudets 
bindande och icke-bindande verkan, inom EU:s regelverk. 
 
 
 
 



 24

Vid ett sektionsmöte131 år 2002 yttrade sig Håstad om betydelsen för de nordiska ländernas 
engagemang och vidare att de bör samarbeta vid framställningen av den gemensamma 
europeiska civilrätten. Då denna kommer att bli genomförd oberoende av de nordiska 
ländernas vilja, som i det liknande fallet med euron. Det vore synd om länderna hade anslutit 
sig i efterhand, på det viset kan de förlora möjligheten att vara med och influera skapandet av 
den eventuella gemensamma civillagstiftningen. Det bästa utfallet hade således varit att den 
europeiska civilrätten hade påverkats av nordiska pragmatiska synpunkter.  
 
Håstad har också anfört att det nordiska justitiedepartementet bör följa arbetet på en 
gemensam europeisk civillag. Att länderna skall i beredskap samla sina synpunkter, ifall då ett 
ordförandeland plötsligt bestämmer sig att placera den gemensamma europeiska civilrätten 
högst på den europeiska dagordningen. CISG ligger mycket nära den diskussion vi nu för om 
en gemensam europeisk civilrätt, då detta regelverk för ett steg närmare en internationell 
unifiering som Sverige och Norden i övrigt delvis valt att stå utanför pga. reservationen till 
CISG del II. Båda ämnena är viktiga att tillsammans nämna med tanke på att de berör den 
stora gränsöverskridande handeln som förekommer. 
 
Hur saken än ses, betraktas sålunda CISG som en framgång och som ett väsentligt bidrag till 
rättsunifiering inom handelrättsområdet. CISG är ännu långt ifrån heltäckande och bl.a. 
undantas köpavtalets tredjemansverkningar, genom att konventionen inte omfattar den effekt 
som avtalet kan ha med avseende på ”property in the goods sold”, artikel 4 b, samt sådant som 
berör avtalets giltighet, artikel 4 a. För att uppnå en täckning av luckorna och reglera vad som 
följer av köpavtalet, används en s.k. ”gap filling” från UniP. Det tillhandahålles alltså en 
lösning från UniP, i frågor som inte kan avgöras med vägledning av tillämplig lag.132 
 
Sveriges avstående från del II i CISG innebär i praktiken svårigheter för den internationella 
handeln att handskas med både den nationella rättsordningen och den internationella 
privaträtten samtidigt. Följderna av detta ger betydande transaktionskostnader inför avtal om 
parterna behöver överväga både internationellt privaträttsliga frågor och den främmande 
rätten. I många hänseenden kommer förhandlingslandets lagar att framstå som oklara och 
dubbla ombud kommer att behövas. Detta kan i sin tur leda till att företagen drar sig för att 
idka internationell handel.133  
 
En ratificering av CISG del II bör i sin kontext leda till att jurister och affärsmän skulle slippa 
behärska olika regelsystem samtidigt. Ytterligare bedömningar om huruvida en affär skulle 
ses som internationell eller nationell hade kunnat undvikas. Å andra sidan kan det diskuteras 
om det nordiska samarbetet hade blivit lidande av en ratificering.  
 
Dock ser vi positivt på det harmoniseringen kan bära med sig. Norden som består av små 
nationer, det vill påpekas med litet invånarantal, har begränsade resurser. Ett välplanerat 
samarbete hade kunnat medföra det bästa resultatet. Länderna borde sträva efter en 
organisering och ”lära” ut om den juridiska kultur som skiljer sig från de övriga Europas, 
såsom rättskällornas betydelse vid lagtolkning, i särskilt beaktade förarbeten. För att Norden 
ska få inflytande på den internationella privaträtten krävs deltagande i europeiska 

                                                 
131 2002, Sektionsmöte ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, s 40 
132 Jan Ramberg, Den nordiska avtalsrätten och utvecklingen av en europeisk avtalsrätt, 35:e Nordiska Juristmötet i Oslo 
       s 98 
133 T. Håstad, ”En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten”, 36:e Nordiska Juristmötet i Helsingfors, 2002 s 359 
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forskningsgruppers arbete och bildning av nordiska nätverksgrupper och en sammanslagning 
av juridisk verksamma från olika branscher. Slutet på det nordiska samarbetet är långt ifrån 
nära, det är endast en fråga om en ny era.134 
 
Vår svenska AvtL återspeglar i främsta rummet en samhällsordning som i förhållande till 
internationaliseringen betraktas som föråldrad och kan inte längre lösa de moderna problemen 
som uppstår inom avtalsrätten.  
Håstad tar positiv ställning till en revidering av AvtL och uttrycker sig på följande sätt om vad 
den möjligt framtida AvtL bör innefatta ”Frågor om avtalstolkningsregler med objektiv 
utformning bör införas så att parter och domstolar får klara utgångspunkter för sitt 
handlande, att en allmän lojalitetsregel med subjektiva rekvisit, vilken leder till bundenhet av 
motpartens uppfattning bör ingå i en ny avtalslag”.135 
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