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Sammanfattning

Målet med denna uppsats var att undersöka om den svenska avtalslagen är i behov av 
förändring och behöver bli mer internationell. Uppsatsen har undersökt vilka internationella 
avtalsrättsliga alternativ som finns att tillgå samt det pågående arbetet inom EU angående en 
gemensam europeisk civillag. Vid författandet av uppsatsen har utgångspunkten varit den 
svenska avtalsrätten och vad som är bäst för Sverige. Materialet som främst använts har 
bestått av både internationell och nationell lagtext och doktrin. Sverige har än så länge klarat 
sig med den nationella avtalslagen. Den håller hög kvalitet men det betyder inte att det idag är 
den bästa lösningen. Mycket har hänt, både samhället och avtalsslut ser annorlunda ut idag 
jämfört med 1915, då lagen kom till. Avtalslagen behöver anpassas till dagens samhälle och 
avtal och det finns många bra avtalsrättsliga alternativ att tillgå. Det börjar bli dags för en 
förändring, oavsett vilket alternativ eller vilken lösning som väljs. 
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1. Inledning

Globaliseringen och den internationella handeln har ökat och har skapat ett behov av enhetliga 
regler, vilket resulterat i flertalet harmoniseringsförsök. Allt för att få en effektiv och 
välfungerande marknad. Med hänsyn till detta går det att ifrågasätta hur väl anpassad den 
svenska avtalslagen är till dagens samhälle. Avtalslagen är över 90 år gammal och tillämpas 
fortfarande trots att samhället har förändrats en hel del sedan lagen stiftades. Det har varit tal 
om en revidering av avtalslagen under en lång tid men ännu har ingenting hänt. Trots att 
avtalslagen är gammal och avtalsrätten kan tyckas uttjatad är det ett aktuellt ämne med tanke 
på vad som händer internationellt och inom EU. Avtalet spelar en viktig roll i utbytet av varor 
och tjänster, både för enskilda och för samhället i stort, särskilt ur ekonomisk synpunkt. Det är 
därför viktigt med ett bra regelverk som underlättar och finns tillgängligt för avtalsparterna. 
Idag finns det ett antal internationella avtalsrättsliga alternativ som i ett urval presenteras 
nedan. De alternativa regelsamlingarna har varierande ambitionsnivå men kan med stor 
sannolikhet fungera som en inspirationskälla vid en revidering av AvtL eller få en ännu större 
betydelse än så. 

1.1 Syfte 

Med utgångspunkt i den svenska avtalsrätten och vad som är bäst ur ett svenskt perspektiv, 
syftar denna uppsats till att utreda om avtalslagen från 1915 är i behov av förändring, om den 
bör revideras och bli mer internationellt anpassad. Detta innebär att uppsatsen även syftar till 
att besvara frågan om vad det finns för internationella avtalsrättsliga alternativ samt redogöra 
för dessa. Uppsatsen behandlar även projektet inom EU angående utarbetandet av en 
gemensam europeisk civillag.

1.2 Metod

Vid författandet av denna uppsats har en traditionell juridisk metod använts. Metoden har 
använts eftersom uppsatsen presenterar gällande rätt och olika avtalsrättsliga alternativ. 
Främst har nationella och internationella lagtexter och regelverk använts samt 
rättsvetenskaplig doktrin och rättsvetenskapliga artiklar. I viss mån har även förarbeten och 
förberedande rättsakter använts. Med hänsyn till uppsatsens frågeställning har inte rättspraxis 
använts alls. Rättspraxis har dock varit viktigt för utvecklingen av den svenska avtalsrätten 
men att redogöra och lyfta fram vissa rättsfall ansågs i detta sammanhang inte vara
nödvändigt. Fokus ligger mer på den framtida utvecklingen. Den doktrin och de artiklar som 
använts är skrivna av framstående personer på avtalsrättens område. Därför får källorna anses 
som tillförlitliga. Litteratursökandet har skett genom sökande bland böcker och artiklar på 
biblioteket och på internet. Det har funnits mycket bra och aktuellt material att tillgå och i så 
stor utsträckning som möjligt har primärkällor använts.

1.3 Avgränsningar

Avtalsrätten utgör ett stort rättsområde och en avgränsning är därför nödvändig. Uppsatsen är 
avgränsad till att behandla de kapitel som rör slutandet av avtal i de olika regelverken. För att 
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läsaren skall få mer förståelse har även regelverkens allmänna bestämmelser tagits med. 
Uppsatsen gör inget anspråk på att vara heltäckande och därför presenteras ett urval av de 
avtalsrättsliga alternativen som finns tillgängliga. De alternativ som valts, nämligen CISG, 
PECL och UniP är ofta förekommande i litteraturen, har likheter med varandra och kan även 
komplettera varandra. När det gäller arbetet inom EU och utarbetandet av en European Civil 
Code har EU-dokument från 2000-talet använts, dokument som varit viktiga och 
betydelsefulla för arbetet med en europeisk avtalsrätt. Vidare intar uppsatsen ett svenskt 
perspektiv i och med att den tar avstamp i den svenska avtalsätten och belyser vad som är bäst 
för Sverige och den svenska avtalsrätten.

1.4 Disposition

Uppsatsens andra kapitel fokuserar på avtalslagen och på slutande av avtal. Kapitlet inleds 
dock med att ge en övergripande och allmän bild av det aktuella rättsområdet. I det tredje 
kapitlet presenteras CISG, främst del II och avtalslut enligt denna lag. Det fjärde kapitlet 
består av en presentation av andra internationella avtalsrättsliga alternativ, nämligen UniP och
PECL. Uppsatsens femte kapitel behandlar det aktuella arbetet inom EU och projektet med en 
European Civil Code. Det sjätte kapitlet utgörs av ytterligare synpunkter angående 
avtalsrättens och avtalslagens behov av förändring och framtida utveckling. I uppsatsens
sjunde och avslutande kapitel återfinns en diskussion kring det material som presenterats 
inom ramen för uppsatsens syfte.
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2. Avtalsrätt

Avtalsrätten är en del av civilrätten. Den är uppdelad i två delar, allmän och särskild 
avtalsrätt. Avtalsrätten är främst inriktad på förmögenhetsrätt även om det förekommer avtal 
på andra områden. Den allmänna avtalsrätten behandlar frågor om hur avtal uppkommer, om 
fullmakt, om avtals ogiltighet samt frågor om hur avtals innehåll och rättsverkningar 
bestäms.1

Det finns många allmänna principer inom avtalsrätten. Dessa fungerar som vägledning i vissa 
frågor. Ett exempel på en sådan princip är den så kallade viljeprincipen. Denna princip är en 
äldre uppfattning där den rättshandlandes vilja är det centrala och det som ger vägledning. 
Den rättshandlande ansågs kunna bli bunden endast av det som omfattades av dennes vilja, 
även i fall då avtalet av misstag fått annat innehåll. Denna princip ledde till att frågor löstes 
till den rättshandlandes fördel. Som en reaktion mot viljeprincipen kom en annan teori, 
tillitsteorin. De främsta syftena med denna teori var att även tillgodose den andra parten och 
att lätta på verkan av misstag. Tillitsteorin ledde till godtrosskyddsprinciper som får anses 
bekräftade i och med avtalslagen.2 En annan princip av betydelse är den så kallade 
löftesprincipen. Denna princip innebär att anbudet är bindande innan det accepteras och att 
det inte kan återkallas. Det är därför av största vikt att veta vad som är att betrakta som ett 
anbud och vad som inte är det. Det är vanligt att det i anbud görs förbehåll angående 
bundenheten, exempelvis att bundenhet inträffar först när anbudsgivaren godtagit accepten. 
Vid förhandling är det även vanligt att använda sig av avtalad skriftform, det vill säga att 
parterna blir bundna först när de skriver under ett eventuellt avtal.3 De principer och teorier 
som finns inom avtalsrätten kan uppfattas och har också uppfattats på olika sätt. Idag 
uppfattas rättsreglerna så som grundade på rättspolitiska överväganden som erbjuder praktiska 
lösningar baserade på värderingar.4

Det finns två viktiga huvudprinciper inom avtalsrätten. Den ena är avtalsbundenhet genom 
principen pacta sunt servanda, avtal skall hållas. Detta är huvudregeln i rättsordningen men 
det vore alldeles för lätt att stanna vid en sådan enkel princip. I gällande lag finns undantag då 
det inte är lämpligt att upprätthålla avtal in i minsta detalj.5 Avtalsbundenheten gäller hela 
avtalet, prestationerna skall uppfyllas. I vidare perspektiv omfattar även bundenheten 
parternas skyldighet att godta de påföljder som kan bli aktuella vid avtalsbrott. Parterna skall 
kunna lita på det ingångna avtalet, till exempel åtnjuta rättssäkerhet och ha möjlighet till att 
ställa upp ekonomiska kalkyler. Avtalsbundenheten gäller till den tidpunkt då avtalet 
betraktas som fullgjort.6 Den andra huvudprincipen är avtalsfriheten. För att avtalets bindande 
verkan skall vara accepterad, krävs frivillighet. Grunden är den enskildes 
självbestämmanderätt. Därför anses det som en nödvändighet att principen om 
avtalsbundenhet och principen om avtalsfrihet är sammankopplade. Huvudregeln och 
utgångspunkten avtalsfrihet består av följande tre delar:

                                                
1 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 32
2 Ibid., s. 37
3 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s.55f
4 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 38
5 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 91
6 Taxell, Avtalsrätt, s. 39
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 Individen bestämmer själv om han vill ingå avtal.
 Individen bestämmer själv med vem avtal skall ingås.
 Individen bestämmer själv över vad avtalsinnehållet skall vara.7

Taxell räknar även med en tredje huvudprincip, nämligen den så kallade skyddsprincipen.
Skyddsprincipen betraktar tryggheten som ett demokratiskt värde och utgör en erforderlig 
beståndsdel i ett socialt skyddsnät utöver den rättstatliga legaliteten och välfärdstänkandet. I 
avtalsförhållanden kan parter hotas av enkelriktade och hårda marknadskrafter. I dessa fall har 
skyddsprincipen en återhållande och en återställande funktion. Principens innehåll och 
räckvidd kan inte exakt fastställas. Det är en allmängiltig princip som ger part rättsskydd när 
han är i faktiskt behov av det. Den fungerar framför allt som en central riktlinje i diverse 
ställningstaganden i avtalsrätten. Principen kan inte direkt svara på när och hur rättsskydd 
skall eller kan ges. Skyddsprincipen återfinns genom hela avtalsrätten och vid rättstillämpning 
används principen som en bedömningsfaktor. Skyddsprincipen tar hänsyn till faktiska behov 
istället för att fokusera på avtalsmekanismerna och parternas handlande vid avtalsslut. Taxell 
menar att principen inte endast finns för att skydda svagare part utan även jämlik eller starkare 
part som begått avtalsbrott och som behöver skydd mot överdrivna påföljdskrav. Han 
efterlyser vidare en konkretisering med hjälp av typfall eftersom principen är väldigt abstrakt 
och endast får en reell innebörd om den sätts i ett sammanhang.8

God och ond tro hos part har stor betydelse och återkommer ständigt på avtalsrättens område. 
Det är relativt vaga uttryck som är att uppfatta som tekniska termer och inte som moraliska 
bedömanden. Dessa termer används för att ge uttryck för diverse krav när det handlar om 
parts vetskap eller ovetskap om ett visst förhållande. Det rör sig om subjektiva rekvisit 
eftersom de kan hänföras till parts uppfattningar om relevant fakta. Bedömningen skall dock 
ske objektivt, alltså vad part bort inse eller måste inse vid de omständigheter som förelåg, 
objektivt sett.9

2.1 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område(1915:218)

Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område är mer känd som 
avtalslagen(AvtL)10 Det är den viktigaste lagen inom den allmänna avtalsrätten och kom till 
genom ett nordiskt lagstiftningssamarbete och är idag över 90 år gammal. På så vis speglar 
den vad som ansågs viktigt och lämpligt att lagstifta om samt vad de nordiska länderna då 
kunde enas om. AvtL är dispositiv och allmänt hållen. Innebörden av att lagen är dispositiv är 
att lagreglerna träder in och fyller ut avtalet i de delar som parterna inte reglerat. Detta gäller 
dock inte ogiltighetsgrunderna. Lagen är anpassad för konkreta situationer och definitioner 
och självklara saker har lagstiftaren lämnat åt sidan. AvtL är inte uttömmande eller den enda 
lagen med avtalsrättsligt innehåll. 1 kap. i AvtL innehåller regler om slutande av avtal, 2 kap. 
behandlar regler om fullmakt, 3 kap. innehåller regler om rättshandlingars ogiltighet och 4 
kap innehåller supplerande bestämmelser.11

                                                
7 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 51f
8 Taxell, Avtalsrätt, s. 40ff
9 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 38
10 Grönfors, Avtalslagen, s. 41
11 Adlercreutz, Avtalsrätt1, s. 33



6

Inom avtalsrätten finns många frågor som inte är lagreglerade. Vissa har blivit lösta med hjälp 
av rättspraxis medan andra fortfarande är osäkra eller till och med olösta. Problemen på 
området är ganska olika med tanke på att det kan gälla så vitt skilda typer av avtal. Det kan 
handla om rutinmässiga avtal å ena sidan och om komplexa, noggrant utformade avtal å andra 
sidan. Denna skillnad avspeglas inte i lagstiftningen, som nämnts är allmänt hållen. Dock gör 
sig dessa problem gällande i rättstillämpningen.12

Inom avtalsrätten är det som på andra rättsområden främst en fråga om att tillämpa 
lagstiftning. Som stöd för lagstiftningen och för de fall som inte uttryckligen framgår av lag 
finns rättspraxis eller allmänna avtalsrättsliga principer att tillgå samt till viss del förarbeten 
och doktrin. I svensk rätt saknas en heltäckande reglering av den allmänna avtalsrätten. AvtL 
ger svar på grundläggande frågor om avtals ingående och giltighet men det utgör endast en 
liten del av alla de frågor som aktualiseras inom avtalsrätten.13 Även de frågor som AvtL 
behandlar är inte heltäckande och svaret på många frågor framgår indirekt genom 
motsatsslut.14 Det uppstår luckor i lagen och dessa måste fyllas ut, oftast med hjälp av 
allmänna civilrättsliga principer, praxis och handelsbruk. Huvudprincipen inom avtalsrätten är 
att parterna i stor utsträckning kan bestämma vilka regler som skall gälla dem emellan. 
Avtalet fungerar på så vis som ett styrmedel och som en typ av rättskälla.15

De allmänna avtalsrättsliga principerna som faller utanför AvtL är av diffus karaktär, på 
grund av att de inte står uttryckta i lagtext och för att de formuleras av domstolar och 
rättsvetenskapsmän som långt ifrån alltid uppfattar saker och ting lika. Eftersom allmänna 
avtalsrättsliga principer sträcker sig över ett betydligt större område än AvtL pågår det 
ständigt interaktioner mellan dessa principer och reglerna i AvtL.16

De nordiska avtalslagarna stämmer i de väsentliga delarna i stort överens med varandra.17 De 
har främst influerats av tysk rätt (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB)18 AvtL speglar hur 
samhället såg ut då den stiftades. Den avspeglar de tekniska och ekonomiska förhållandena 
som då var gällande. Kurt Grönfors menar att AvtL är starkt tidsbunden till det samhälle som 
fanns vid dess tillkomst. Han menar vidare att detta är något som bör has i åtanke när lagen 
tillämpas på dagens situationer. Enligt Grönfors kan lagtexten ses på med två olika synsätt. 
Det ena synsättet är att läsa lagtexten inifrån, det vill säga att se lagtexten som ett uttryck för 
lagstiftarens föreställningsvärld och tolka dagens förhållanden i ljuset därav. Det andra 
synsättet är att läsa lagtexten utifrån, det vill säga att till den grad det är möjligt se lagen 
befriad från sin föråldrade bakgrund och i ljuset av dagens förhållanden. Oavsett synsätt är 
uppgiften att med utgångspunkt i dagens samhälle anpassa den gamla lagtexten till den 
aktuella situationen.19

AvtL skaffade sig snabbt ett gott anseende och behöll sitt ursprungliga skick i 40 år, ända 
fram till 1955. Ändringen som då gjordes var endast av redaktionell art. Större ändringar och 

                                                
12 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 34ff
13 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 19
14 Karnovkommentar, s.1, 
http://www.westlaw.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614
15 Ramberg, Ramberg, Avtalsrätten – en introduktion, s. 17f
16 Grönfors, Avtalslagen, s. 26f
17 Karnovkommentar, s.1, 
http://www.westlaw.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614
18 Adlercreutz, Avtalsrätt1, s. 42
19 Grönfors, Avtalslagen, s. 27f

http://www.westlaw.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614
http://www.westlaw.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614
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moderniseringar ansågs avlägset.20 Frågan om en total revidering av AvtL har diskuterats vid 
flertalet nordiska juristmöten utan att det resulterat i något nordiskt reformarbete.21 Frågan 
togs upp första gången redan 1966 vid det 24:e nordiska juristmötet. Folke Schmidt 
utarbetade rapporten och kom fram till ett jakande svar, AvtL borde revideras. Frågan 
diskuterades men önskan om en reform var liten. Vid det 32:a nordiska juristmötet togs frågan 
upp igen. Denna gång stod Torgny Håstad för avhandlingen som diskuterades men inte heller 
denna gång var intresset stort för en total reform. En anledning till detta kan enligt Grönfors 
vara den stora uppskattning AvtL har bland de nordiska juristerna.22 Vid det 36:e nordiska 
juristmötet 2002 var det återigen Håstad som stod för avhandlingen som diskuterades. Ämnet 
för diskussionen var en europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten. Vid denna 
tidpunkt var det en övervägande positiv inställning till förslaget om en europeisk 
kontraktsrätt.23

2.2 Allmänt om avtal

Någon definition av vad ett avtal är återfinns varken i avtalslagen (1915:218) (AvtL) eller i 
någon annan lagtext. Ur rubriken till AvtL går det visserligen att läsa att det rör sig om någon 
slags rättshandling.24 I förarbetena till den ursprungliga AvtL som återfinns i
obligationsrättskommitténs förslag ges följande definition: ”alla viljeförklaringar, vilka hava 
till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande” Det är syftet, inte 
uppnåendet av syftet som är avgörande. Kommittén menade att det inte var angeläget att
försöka definiera begreppet i lagen.25 Avtal och kontrakt är synonymer, det senare används 
dock mest för skriftliga avtal.26

Avtalet har stor betydelse för det moderna samhället, särskilt för ekonomin. Det anses vara 
det viktigaste verktyget för uppkomsten av civilrättsliga mellanhavanden.27 Avtal kan vara av 
vitt skilda slag, allt från inköpet i livsmedelsbutiken till långsiktiga tillverkningsavtal. Det kan 
på så sätt vara fråga om momentana företeelser och om långvariga, upprepade förbindelser. 
Försäkringar och anställningar är andra exempel på avtal. 28

Avtalets viktigaste och mest typiska funktion är transaktion, det vill säga utbytet av varor och 
tjänster. En annan funktion är att avtalet ger handlingsföreskrifter, dessa är den ena partens 
förpliktelser och den andra partens rättigheter vilka kan vara uttryckliga eller underförstådda. 
En del avtal ger endast handlingsföreskrifter, exempel på ett sådant avtal är kollektivavtalet 
som anger vad som ska gälla för anställningar. I dessa fall betraktas och används avtalet som 
ett styrmedel.29 Avtalet har vidare en partsbindningsfunktion, det talar om vilka som är parter 
och binder samman dessa i ett rättsförhållande.30

                                                
20 Grönfors, Avtalslagen, s. 29
21 Karnovkommentar, s.1, 
http://www.westlaw.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614
22 Grönfors, Avtalslagen, s. 30f
23 Bernitz, En europeisk civillag? Aktuell utveckling och svensk hållning, JT 2003/04 nr. 3, s. 516
24  Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 20
25 Kommittébetänkanden, s. 116
26 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 22
27 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 91
28 Adlercreutz, Avtalsrätt1, s. 15
29 Ibid., s. 15f
30 Ibid., s. 22

http://www.westlaw.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614
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Avtalsreglering karakteriserar ett liberalt samhälle, en marknadsekonomi med avtalsfrihet 
som huvudprincip. Avtalsreglering kompletterar lag och myndighetsbeslut men kan även stå 
på egna ben och ses som ett alternativ till dessa. Det viktigaste uttrycksmedlet för avtal är 
muntliga och skriftliga formuleringar men det finns även andra uttryckssätt, såsom 
realhandlingar.31

Det finns olika kategorier av avtal. Nedan presenteras dessa med hjälp av en teknisk 
indelning, vilket innebär en indelning efter hur bundenhet uppstår:

 Konsensualavtal- samstämmiga viljor, inga formkrav.
Exempelvis köp av lös egendom, hyra av lös sak och anställningsavtal.

 Formalavtal- formkrav finns uppställda.
Exempelvis köp av fast egendom och kollektivavtal.

 Realavtal- krävs tradition.
Exempelvis gåva och saklån.  

Det bör påpekas att ett avtal endast kan hänföras till en kategori.32

Avtal är bindande och sanktionerade utan att detta behöver uttryckas på något särskilt sätt i 
själva avtalet. Innebörden av att ett avtal är sanktionerat är att part kan ta hjälp av exempelvis 
domstolar och exekutionsmyndigheter om motpart inte uppfyller sin del av avtalet. Det finns, 
som nämnts, en rättslig princip om att ingångna avtal skall hållas. Pacta sunt servanda är 
liksom avtalsfriheten en huvudprincip i ett liberalt samhälle med marknadsekonomi. Attityden 
till att i alla lägen upprätthålla ett avtal har dock luckrats upp en aning. Detta beror bland 
annat på konsumentlagstiftning, utbyggnad av jämkningsmöjligheten och möjlighet till 
omförhandling. Avtalsbundenhet kan i och med detta vara mer eller mindre sträng. I slutändan 
kan förtroende och samarbete vara viktigare för parterna än alla bokstäver i avtalet.33

2.3 Om slutande av avtal enligt 1 kap.  AvtL

I 1 kap. AvtL har det ställts upp vissa allmänna grundregler om hur avtal skall slutas. Dessa 
regler utgår från avtalets enklaste uppkomst, nämligen anbud + accept = avtal.34 Individer 
tänker oftast inte på sina dagliga inköp som avtal men däremot vid köp av exempelvis en ny 
bil eller en ny försäkring. Företag och industrier ingår stora och långvariga avtal såsom 
transportavtal, samarbetsavtal och licensavtal.35 De flesta avtal är tvåpartsavtal även om det 
förekommer mer komplicerade avtal med fler parter. Utgångspunkten är i regel att ingen 
annan än parterna är berättigade eller förpliktade till följd av avtalet.36 Anbud -
acceptmodellen enligt AvtL kan uppfattas ha en ganska allmän räckvidd. Idag, till skillnad 
mot förr låter sig avtalen inte lika lätt infångas inom ramen för denna enkla modell.37 Även 
om modellen för avtals ingående är enkel har den en slags generell tillämplighet för hela 
förmögenhetsrätten och fungerar som vägledning när avtal eller sedvana saknas.38 Grönfors 
menar dock att påfrestningarna på lagmodellen i dagens samhälle kan bli stora och resultatet 

                                                
31 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 17
32 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 92ff
33 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 22f
34 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 97
35 Ranta, Hur man sluter avtal – en introduktion, s. 7f
36 Grönfors, Avtalslagen, s. 56
37 Ibid., s. 57
38 Ibid., s. 58
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av ett resonemang med hjälp av modellens termer kan bli orimligt. Trots sin elasticitet finns 
det gränser för hur anpassningsbar den kan vara.39 Grönfors menar vidare att det i praktiken 
finns flera variationer på lagmodellen, detta för att avvikelserna ibland blir för stora och för 
att inte lagmodellen skall spricka. Exempel på sådana variationer är muntliga avtal och 
avtalad skriftform.40

Enligt 1§ AvtL är anbud och accept bindande för avgivaren. Anbudsgivaren är bunden under 
en acceptfrist, bestämmelser om denna återfinns i 2 och 3§§ AvtL. Detta innebär att anbudet i 
princip inte kan återkallas. Dock tillåter 7§ AvtL i viss mån återkallelse. En sen accept enligt 
4§ AvtL eller en oren accept enligt 6§ AvtL leder till avslag i förening med ett nytt anbud. 
Flera meddelanden kan utbytas mellan parterna innan avtalets innehåll är bestämt och enighet 
uppnåtts kring det. Anledningen till att anbud – acceptmodellen är dominerande i 1 kap. AvtL 
är att ett av huvudsyftena med AvtL var att fastslå och närmare reglera löftesprincipen. 
Principen hade tidigare fått genomslag i doktrin och praxis. I AvtL kommer löftesprincipen 
främst till uttryck i 1§ 1st. och 7§.41 Principen innebär att anbudsgivaren är ensidigt bunden av 
anbudet under en acceptfrist och att anbudet i princip är oåterkalleligt. Detta tankesätt har 
motiverats med att anbudstagaren får tid att överväga om denne vill anta anbudet eller ej utan 
att oroa sig för att anbudsgivaren skall ta tillbaka det.42 Anbud – acceptmodellen dominerar 
inte bara i 1 kap. AvtL utan är även det dominerande synsättet bland svenska jurister när det 
gäller avtalsslut.43 Anledningen till att löftesprincipen tillämpas har varit av praktiska skäl, ett 
argument som idag enligt Jan och Christina Ramberg är till synes grundlöst.44

Det finns även en princip som kallas för kontraktsprincipen. Denna tillämpas i många länder, 
exempelvis i England och USA.45 Kontraktsprincipen innebär att anbudet anses bindande för 
avgivaren först när det blivit accepterat.46 Detta innebär att båda parter blir bundna 
samtidigt.47

Av 1§ 2 st. AvtL framgår det att reglerna i 2-9§§ är dispositiva. Detta innebär, som nämnts,
att reglerna kan frångås men trots detta är AvtL:s reglering en central del av avtalsrätten.48

Utmärkande för den nordiska avtalsrätten är att majoriteten av reglerna gäller både i 
handelsrättsliga och i övriga relationer. Den är så att säga kommersiellt präglad. 49

1§ 3 st. AvtL uttrycker att formalavtal är undantagna. Det är vidare klart att detsamma gäller 
realavtal utan att detta uttryckts. Detta betyder att AvtL bara är tillämplig på 
konsensualavtal.50

                                                
39 Grönfors, Avtalslagen, s. 59
40 Ibid, s. 60f
41 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 50f
42 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 97
43 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 79
44 Ibid., s. 84f
45 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 51
46 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 97
47 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 84
48 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 97
49 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 52
50 Grönfors, Avtalslagen, s. 57
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2.3.1 Anbud och återkallelse

Det viktigaste när det gäller anbud är att det omedelbart kan ligga till grund för en accept, 
utan ytterligare viljeförklaring eller annan fakta. Vidare skall anbudet ha en någorlunda 
bestämd adressat. Erbjudanden till allmänheten är istället att betrakta som utbud.51 Det är 
uppfattningen inom svensk doktrin och erbjudandet är inte heller bindande för avgivaren, av 
praktiska skäl. Det är dock i svensk rätt osäkert om butiksskyltning, annonserbjudanden och 
annonser på webbsidor skall betraktas som anbud eller endast som utbud. 52 Dock uttalas det 
ofta att dessa typer av erbjudanden aldrig får uppfattas som ett anbud.53

Anbudet är bindande för avgivaren och det är viktigt att veta när anbud är bindande. Ibland 
framgår det tydligt men oftast är det oklart vad som gäller. Parterna använder vanligtvis inte
heller AvtL:s termer och begrepp. Meddelanden mellan parterna kallas sällan anbud och 
accept utan istället förfrågan, beställningsunderlag, erbjudande, offert, beställning, bekräftelse 
etc. I praktiken utväxlas oftast inte bara två meddelanden utan ett flertal. I sådana situationer 
kan det vara svårt att utreda vilket dokument som är att betrakta som anbud respektive 
accept.54 Grönfors menar att långa kedjor av dokument är ett tecken på att ett sådant 
förfarande inte stämmer överens med anbud – acceptmodellen. Han anser snarare att det är 
fråga om avtalsförhandlingar.55

Skillnaden mellan återkalleliga och oförbindande anbud bör påpekas. Det är svårt att avgöra 
om ett erbjudande är det ena eller det andra. Ett anbud som är oförbindande, är enligt AvtL 
inget anbud och kan återkallas när som helst, även efter det har accepterats. Ett återkalleligt 
anbud kan återkallas intill dess att det accepterats men inte efteråt.56 Enligt anbud –
acceptmodellen är möjligheten till återkallelse mycket begränsad.57Återkallelse kan endast 
göras innan anbudet kommer mottagaren tillhanda, innan denne tagit del av det eller senast 
samtidigt enligt 7§ AvtL.58 En återkallelse enligt 7§ AvtL är ofta kopplad till ett nytt anbud på 
grund av exempelvis en rättelse.59

2.3.2 Acceptfristen

Anbudsgivaren är bunden till anbudet under en acceptfrist. Om en accept inte tas emot under 
denna frist förfaller i princip anbudet.60 Acceptfristen varierar från fall till fall. I första hand är 
den, om inget annat anges lika med den tid som angivits i anbudet.61 2 och 3§§ AvtL 
innehåller vissa bestämmelser angående acceptfrist. Längden på acceptfristen kan ibland vara 
avtalad, detta avtal kan vara uttryckligt, underförstått eller följa av handels- eller partsbruk.62

Eftersom detta är något som parterna själva får bestämma om kallas detta för den 

                                                
51 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 55
52 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 82
53 Grönfors, Avtalslagen, s. 51
54 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 80f
55 Grönfors, Avtalslagen, s. 83
56 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 83f
57 Ibid., s 87
58 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 99
59 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 53
60 Ibid., s. 56
61 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 98
62 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 87
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konventionella acceptfristen.63 2§ AvtL hjälper till att fastställa betydelsen av vissa uttryck. 
Enligt 2§ 1st. AvtL framgår det att om anbudsgivaren bestämt viss tid för svar skall svaret 
vara honom tillhanda inom denna tid. Det räcker alltså inte med att svaret avsänts. ”Komma 
tillhanda” är ett vikigt begrepp.64 Den allmänna innebörden av begreppet är att accepten skall 
ha kommit fram till anbudsgivaren så att denne omedelbart kan ta del av innehållet. 
Mottagaren behöver dock inte tagit del av den bara möjligheten att göra detta finns.65 Om 
anbudstagaren istället bestämt en viss tidsrymd för svar skall tiden enligt 2§ 2st. AvtL räknas 
från den dag brevet är dagtecknat eller från den tid på dagen telegram är inlämnat för 
befordran. Innebörden av ”från den dag” är att dagen för dagtecknandet räknas bort.66 Genom 
analogislut leder detta fram till att tiden på dagen för avsändandet av meddelandet via telefax, 
e-post eller mobiltelefon är utgångspunkten.67

Om anbudet inte innehåller tidpunkt för svar ger 3§ AvtL vägledning för beräkning av den 
legala acceptfristen. 3§ 1st. AvtL gäller anbud i brev eller telegram. Den legala acceptfristen 
innehåller tre delar. Dessa är tiden för anbudets befordran, skälig betänketid för 
anbudstagaren och tiden för svarets befordran. Vad som är skälig betänketid varierar på grund 
av avtalets karaktär och förhållandena i övrigt. De nämnda delarna utgör tillsammans
acceptfristen.68 Anbudsgivaren får räkna med normala befordringstider samt förutsätta att 
anbudstagaren svarar på samma sätt som anbudet gavs på, det vill säga till exempel brev –
brev eller e-post – e-post. Det senare genom analogisk tillämpning.69 Förr var acceptfristen 
längre och anbudsgivaren var ensidigt bunden under en längre tid än idag eftersom nutidens 
kommunikationer sker snabbare.70 Muntliga anbud måste antagas omedelbart medan parterna 
fortfarande har direkt kontrakt. 71 Detta gäller även vid telefonkontakt.72

Om anbudet i och med svaret avslås är anbudet förfallet och acceptfristen upphör även om 
den inte löpt ut enligt 5§ AvtL.73 Acceptgivaren kan inte ändra sig och åberopa anbudet, 
denne skulle istället övervägt mer och väntat med att avge svar.74 En ren accept leder till att 
avtal sluts och att även acceptgivaren blir bunden.75

Om part i anbudet inte kräver svar inom viss tid har denne avgivit ett stående anbud.76

Acceptfristen är med andra ord obegränsad. 8§ 1 st. AvtL reglerar de situationer där 
anbudsgivaren inte kräver uttryckligt svar eller inte förväntar sig något. Anbudsgivaren är 
bunden enligt anbudets innehåll men kan få bundenheten tidsbegränsad genom en förfrågan, 
en så kallad interpellation hos anbudstagaren.77

                                                
63 Grönfors, Avtalslagen, s.70
64 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 56
65 Kommittébetänkanden, s. 41
66 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 55f
67 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 98
68 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 57
69 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 99
70 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 87
71 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 57
72 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 98
73 Ibid., s. 99
74 Grönfors, Avtalslagen, s. 79
75 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 61
76 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 87
77 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 57f
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2.3.3 Sen accept

Om inte accepten är anbudsgivaren tillhanda inom acceptfristen är anbudsgivaren inte längre 
bunden av anbudet och kan fritt välja om denne vill anta svaret trots förseningen. Enligt 4§ 1 
st. AvtL skall en för sen accept gälla som nytt anbud och acceptgivaren är tills vidare bunden 
av den sena accepten.78 För att avtal skall uppkomma i dessa situationer krävs en accept från 
den ursprunglige anbudsgivaren. I 2 st. samma paragraf återfinns undantag. Sen accept leder 
till avtal om acceptgivaren utgått från att accepten framkommit i tid, anbudsgivaren måste 
inse detta samt om anbudsgivaren underlåter att reklamera. Det sistnämnda innebär att 
anbudsgivaren måste meddela accepttagaren om denne inte vill godta accepten.79

2.3.4 Oren accept

Om accepten innehåller någon typ av avvikelser som inte överensstämmer med anbudet är det 
fråga om en oren accept enligt 6§ AvtL. Av 1 st. i nämnda paragraf framgår det att en oren 
accept skall gälla såsom avslag i förening med nytt anbud. Liksom den sena accepten blir den 
orena accepten ett nytt anbud. Det är upp till den ursprunglige anbudsgivaren om avtal skall 
komma till stånd. 6§ 2st. AvtL innehåller undantag till detta. En oren accept kan leda till avtal 
om acceptgivaren anser att accepten motsvarar anbudet, anbudsgivaren måste inse detta samt 
att denne låter bli att reklamera. Om reklamation inte görs anses avtal ha kommit till stånd 
med innehåll enligt accepten.80 Med en oren accept menar acceptgivaren att denne är villig att 
ingå avtal på vissa villkor. Om den ursprunglige anbudsgivaren accepterar det nya anbudet 
uppstår avtal. Om denne istället i sin tur svarar med en oren accept byter parterna roller igen. 
Utbytet av dokument kan teoretiskt sett hålla på i oändlighet men i praktiken förtröttas 
parterna efter ett tag och antingen uppstår avtal eller ej.81

En svårighet med 6§ AvtL är när en accept skall anses som oren. Varje ändring eller tillägg 
gör inte accepten oren.82 Avvikelsen måste vara relevant och av materiell betydelse.83 Det är 
en fråga om tolkning av anbudet och accepten i förhållande till omständigheterna runt 
omkring, vad som är brukligt i allmänhet, enligt handelsbruk eller mellan parterna.84

2.3.5 Avtal utan uttrycklig accept

Huvudregeln är att avtal kräver ett anbud och en accept. Inom avtalsrätten gäller i regel inte 
tystnad eller passivitet som konsensus, anbud – acceptmodellen förhindrar negativ 
avtalsbindning. I undantagsfall förekommer det att part blir bunden genom passivitet, detta 
exempelvis med hänsyn till parternas tidigare mellanhavanden.85 Om anbudstagaren erhållit 
ett anbud utan att uttryckligt svar fordras kan denne låta bli att svara. Om samma person 
senare får en förfrågan av anbudsgivaren om denne vill anta eller avslå anbudet är 

                                                
78 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 99
79 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 59f
80 Ibid., s. 61ff
81 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 90f
82 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 63
83 Kommittébetänkanden, s. 49 
84 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 63
85 Agell, Malmström, Civilrätt, s. 99f
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anbudstagaren inte skyldig att svara för att vara obunden. Om premisserna i 8§ 1 st. AvtL är 
uppfyllda vid underlåtenhet att ge besked så kan inte anbudstagaren längre åberopa anbudet. 
Det är förfallet och utgör inte underlag för en accept. Med begreppet ”uttryckligt” i 8§ AvtL 
menas att svaret även kan vara tyst eller konkludent, det vill säga icke uttryckligt.86

I 9§ AvtL där det går att läsa att meddelanden som inte är nog preciserade för att räknas som 
ett anbud men det framgår genom viss skrivelse att avsändaren inte är bunden tolkas såsom en
uppfordran att avge anbud. När anbud inkommer med anledning av uppfordran kommer avtal 
till stånd om inte reklamation av avsändaren görs. För att avtal skall kunna slutas utan en 
egentlig accept krävs att uppfordran är tillräckligt preciserad i fråga om både innehåll och 
adressat, att anbudet anlände i skälig tid, att anbudet anlänt med anledning av uppfordran och 
motsvarar denna. Vidare måste avsändaren inse detta och underlåta att reklamera. Dock har 
inte varje uppfordran de rättsverkningar som 9§ AvtL stadgar, till exempel entreprenader.87

3. CISG

Redan på 1920-talet började försöken med att få till stånd ett internationellt enhetligt 
rättssystem inom köprätten. Haagkonventionerna ULIS88 och ULF89 från 1964 fick inte den 
önskade effekten. Syftet med dessa var att frambringa uniforma regler som skulle gälla 
internationella köp oberoende av lagvalsregler och tanken var att dessa två lagar skulle bli 
gemensamma lagar för EU, dåvarande EG. Beträffande själva avtalsslutandet bestod den av 
en kompromiss av engelsk – amerikansk, kontinental och nordisk rätt.90 UNCITRAL91

bildades 1966 och en arbetsgrupp tillsattes ett par år senare. Gruppens uppgift var att med 
utgångspunkt i ULIS och ULF arbeta fram en ny text, vilket ledde fram till CISG.92 93 Denna 
skulle ersätta de uniforma lagarna och resultatet av och anslutningen till denna konvention är 
betydligt bättre.94 CISG är Förenta nationernas konvention från 1980 om internationella 
köpeavtal, även känd som Wienkonventionen. Den brukar kallas den internationella köplagen 
och består av en avtalsrättslig och en köprättslig del. Den avtalsrättsliga delen motsvarar 1
kap. AvtL.95 CISG är den första köplagen som blivit accepterad världen över. Många länder 
har ratificerat konventionen och fler länder tillträder hela tiden. Detta gör CISG till Europas 
och hela världens köplag.96 Handelsrätten är i stort behov av internationella enhetliga regler 
och flera försök har gjort på de områden som AvtL berör.97

Alla de nordiska länderna har ratificerat CISG men gjorde en reservation i samband med 
undertecknandet angående den avtalsrättsliga delen (del II).98 Denna är inte alls till lika stor 
del influerad av nordisk och kontinental rätt om en jämförelse görs med den ena 
Haagkonventionen ULIS.99 Den främsta anledningen till reservationen är reglerna om 
                                                
86 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 71f
87 Ibid., s. 75f
88 Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods
89 Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods
90 Adlercreutz, Hatzidaki – Dahlström, Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, s.27
91 United Nations Commission on International Trade Law
92 Ramberg, Herre, Internationella köplagen (CISG) – en kommentar, s. 47
93 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
94 Adlercreutz, Hatzidaki – Dahlström, Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, s.27
95 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 43
96 Lookofsky, Understanding the CISG in Scandinavia, s. 1
97 Grönfors, Avtalslagen, s. 32
98 Lookofsky, Understanding the CISG in Scandinavia, s. 1f
99 Grönfors, Avtalslagen, s. 32
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möjligheten att återkalla anbud.100 Trots att Sverige inte har ratificerat den avtalsrättsliga 
delen av CISG kan reglerna ändå bli tillämpliga för svenskar om anbudsgivaren lever i ett 
land som ratificerat denna del. Detta på grund av att lagen i säljarens land skall tillämpas. 
Ramberg och Ramberg anser att det är ytterst olämpligt att Sverige och de övriga nordiska 
länderna vägrar släppa taget om löftesprincipen och inte anta CISG del II.101 Länderna har 
dock lämnat dörren öppen till att ta tillbaka reservationen enligt art. 92 CISG. Det var inte 
bara AvtL som kom till genom nordiskt lagstiftningssamarbete, det gjorde även köplagen. 
Detta gör att de nordiska köplagarna i stort liknar varandra, därför reserverade sig samma 
länder även enligt art. 94 CISG. Reservationen innebär att konventionsstater med samma eller 
liknande köplag kan tillämpa dessa istället för CISG. Ett problem är att Danmark har kvar sin 
köplag från 1906 medan övriga nordiska länder har antagit nyare köplagar. Detta leder till 
väsentliga skillnader mellan dansk köprätt och de övriga ländernas köprätt och på grund av 
detta kan reservationen ifrågasättas. Trots att den kan anses som konventionsstridig består 
reservationen fortfarande.102

Nuförtiden finns flera väl erkända internationella konventioner. Haagkonventionen 
förverkligades i Sverige i och med lagen (1987:822) om tillämplig lag vid internationella köp 
(IKL). Denna konvention och Romkonventionen hanterar endast lagvalsfrågor och innehåller 
därför inga materiella regler, till skillnad från CISG. Den sistnämnda har stor betydelse för 
internationell handel och tillämpas frekvent i samtliga världsdelar.103 I Sverige trädde CISG i 
kraft genom lagen (1987:822) om internationella köp.104 Lagen uttrycker inte CISG:s 
materiella innehåll utan 1§ meddelar att art. 1-13 och 25-88 CISG skall gälla som lag i 
Sverige.105

Konventionen är tillämplig på köp av varor mellan parter med affärsställe i olika stater, om 
båda staterna ratificerat konventionen eller om lagvalsregler hänvisar till konventionsstats lag. 
Vidare gäller CISG endast vid köp av varor, med vissa undantag som anges i art. 2 CISG. 
Konventionen är tillämplig vid handelsköp, civila köp samt beställningsköp, dock inte 
konsumentköp. För att del II CISG skall vara tillämplig måste båda avtalsparternas stater 
antagit denna.106 Konventionen har vidare begränsad tillämplighet på grund av vissa 
ambitionsinskränkningar som återfinns i art. 1-6 CISG.107

CISG består av totalt 101 artiklar, fördelade på fyra delar. De centrala delarna är del II om 
avtals ingående och del III om köp av varor.108 Del III reglerar parternas rättigheter och 
skyldigheter samt påföljder vid avtalsbrott.109 Del I innehåller allmänna principer och viktiga 
bestämmelser som meddelar om och hur de materiella reglerna i de centrala delarna skall 
tillämpas.110 Den fjärde och avslutande delen reglerar konventionens förhållande till andra 
konventioner, vilka reservationer som tillåts och hur stat kan ratificera alternativt säga upp 
konventionen.111

                                                
100 Adlercreutz, Hatzidaki – Dahlström, Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, s. 32
101 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 85
102 Ramberg, Herre, Internationella köplagen (CISG) – en kommentar, s. 48
103 Svernelöv (red.), Internationella avtal – i teori och praktik, s. 23
104 Ramberg, Herre, Internationella köplagen (CISG) – en kommentar
105 Bogdan, Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem, s. 14
106 Adlercreutz, Hatzidaki – Dahlström, Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, s.28
107 Bogdan, Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem, s. 15
108 Lookofsky, Understanding the CISG in Scandinavia, s. 7
109 Ramberg, Herre, Internationella köplagen (CISG) – en kommentar, s. 48f
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111 Ramberg, Herre, Internationella köplagen (CISG) – en kommentar, s. 48f
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3.1 Tillämpningsområde art. 1-6 och viktiga allmänna bestämmelser 
art. 7-13 enligt del I CISG

Art. 1 stadgar att CISG är tillämplig vid köp av varor med de undantag som anges i art. 2 
CISG. Köp av varor går inte att likställa med köp av lös egendom utan det är ett mycket 
smalare begrepp.112 Enligt art. 4 CISG reglerar konventionen endast obligationsrättsliga 
förhållanden och därmed inte sakrättsliga frågor.113 Av art. 6 CISG framgår det att reglerna är 
dispositiva.114 Detta innebär att avtalsparterna kan utesluta tillämpning av konventionen i sin 
helhet eller vissa bestämmelser i densamma. Detta utgör även ett uttryck för att det råder 
avtalsfrihet115

Kapitlet om allmänna bestämmelser börjar med art. 7 som är riktad till domstolar och 
myndigheter. Vid tolkning skall hänsyn tas till konventionens internationella karaktär. Vidare 
bör enhetlighet och god sed inom internationell handel främjas.116 Vid tillämpning av CISG 
skall lösning i första hand finnas genom avtalstolkning.117 Art. 8 CISG anger betydelsen av 
parternas vilja och beteende vid avtalstolkning och art. 9 CISG anger sedvänjans betydelse.118

Tidigare partsbruk beaktas och om sådan praxis saknas tolkas avtalet utifrån den 
uppfattningen som en förnuftig person skulle ha haft i samma situation. Hänsyn tas vidare till 
handelsbruk, om handelsbruk i internationell handel är allmänt känt och tillämpat av parter i 
den aktuella branschen.119

I art. 11 CISG framgår det att avtal inte behöver vara skriftliga samt att formkrav saknas. 
Dock bör art. 29 CISG beaktas. Av denna artikel framgår det att om en bestämmelse rörande 
skriftlighetskrav för avtalsändringar finns mellan parterna, skall denna respekteras. Stater kan 
även enligt art. 96 CISG reservera sig gentemot art. 11 CISG. I länder där en sådan 
reservation gjorts blir formkraven tvingande när en part har sitt affärsställe där enligt art. 12 
CISG. Ryssland, Kina och Chile är exempel på stater som utnyttjat möjligheten till 
reservation.120 Del I CISG avslutas med art. 13, vilken fastställer att uttrycket ”skriftligt” i 
denna konvention även omfattar telegram och telex.121

3.2 Slutande av avtal enligt CISG del II i jämförelse med 1 kap. AvtL 

Som nämnts har Sverige och de övriga nordiska länderna reserverat sig gentemot denna del av 
CISG som reglerar avtalsslut. Skälen till reservationen var att reglerna ansågs olämpliga i sak 
samt att det kunde skapa förvirring om olika regelsystem skulle gälla vid slutande av 
internationella köpavtal och övriga avtalsslut. J. Ramberg och Johnny Herre anser dock inte 
att reglerna i 1 kap. AvtL är överlägsna motsvarande bestämmelser i CISG. Vidare resonerar 
de om inte den svenska reservationen till största delen beror på man vill behålla något 
välbeprövat och känt istället för att pröva något nytt.122

                                                
112 Bogdan, Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem, s. 15
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120 Ibid. s. 54
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Den största skillnaden mellan CISG del II och 1 kap. AvtL är att CISG inte bygger på 
löftesprincipen. Enligt art. 16 CISG är huvudregeln att anbud kan återkallas och är således 
inte bindande under en acceptfrist. Bundenhet enligt konventionen består av en kompromiss 
mellan olika synsätt, å ena sidan löftesprincipen, å andra sidan kontraktsprincipen och 
common law.123

CISG prioriterar objektivism framför subjektivism eftersom subjektiva förhållanden mellan 
parterna är svåra att fastställa, till exempel adressatens kännedom om att ett meddelande 
kommit fram enligt 7§ AvtL eller partsuppfattning när det gäller oren accept enligt 6§ 2 st. 
AvtL. Enligt CISG får anbudet, det antagande svaret, avslag av anbud och återkallelse av 
anbud rättsverkan när meddelandet kommer fram till adressaten. När det gäller skyldighet att 
reklamera en oren accept tas enligt art. 19 2 p. CISG ingen hänsyn till subjektiva element. För 
att avgöra om en accept är oren skall istället en objektiv bedömning företas. Hur bedömningen 
skall gå till framgår av art. 19 3 p. CISG.124

CISG är i likhet med AvtL inriktad på anbud och accept, dock bör inte andra former för avtals 
ingående förbises eftersom dessa kan få företräde på grund av att konventionen är dispositiv 
och träder tillbaka för handelsbruk och sedvänja.125

3.2.1 Anbud, återkallelse och avslag

Art. 14 i CISG definierar vad som uppfattas som anbud. Anbudet måste uttrycka 
anbudsgivarens vilja att bli bunden om anbudet accepteras. Uttrycket skall alltså kunna ligga 
till grund för en accept. Anbudsgivaren behöver inte i realiteten ha en vilja att bli bunden utan 
det räcker med en indikation om dennes vilja till bundenhet. Indikationen måste dock vara 
tillräckligt preciserad. Enligt art. 14 1 p. CISG är indikationen tillräckligt preciserad när varan 
anges och när uppgift lämnas angående fastställandet av varans mängd och pris. Denna 
uppgift kan både vara uttrycklig eller underförstådd.126 Detta överensstämmer med AvtL,
även om denna saknar en bestämmelse som anger vad som behövs för att ett anbud skall anses 
nog preciserat.127 I praktiken kan det vara svårt att avgöra om ett erbjudande är konkret nog 
för att vara ett anbud.128 Diskussioner har uppstått kring frågan om det är möjligt att ingå ett 
giltigt avtal utan att priset är bestämt. I svensk rätt accepteras avtal med obestämt pris. Inom 
andra staters rättsystem är läget det motsatta och på grund av detta har frågan om giltighet 
lämnats öppen, en slags kompromiss. Anbudet måste även rikta sig till en eller flera bestämda 
adressater. I annat fall anses det som en uppfordran att avge anbud, ett utbud i likhet med 9§ 
AvtL.129 Detta framgår uttryckligen av art. 14 2 p. CISG med undantag om det står klart att 
meddelandet innefattar ett anbud.130

I art. 15 och 16 CISG konfronteras kontraktsprincipen och löftesprincipen med varandra.131

Del II CISG skiljer mellan möjligheten att dra tillbaka anbud och möjligheten att återkalla det 

                                                
123 Ramberg, Herre, Internationella köplagen (CISG), s. 130f
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när det kommit fram till mottagaren. Dras anbudet tillbaka innan det kommit fram får det 
ingen verkan enligt art. 15 1 p. CISG. På så sätt får meddelande om tillbakadragande, verkan
om det kommit fram till mottagaren före eller samtidigt som anbudet enligt art. 15 2 p. CISG. 
Meddelande om återkallelse kan få verkan även efter det att anbudet kommit fram, om 
mottagaren tar del av meddelandet innan eller samtidigt som denne tar del av anbudet.132

Detta utgör en skillnad jämfört med återkallelse enligt 7§ AvtL. Eftersom anbud enligt AvtL 
är bindande behövs ingen åtskillnad mellan tillbakadragande och återkallande.133 J. Ramberg 
och Herre anser att konventionens bestämmelse är lämpligare. Det anses enklare att bevisa att 
anbud eller återkallelse kommit fram med hjälp av konventionens definition i art. 24 istället 
för att försöka fastställa i vilken ordning mottagaren läste de olika meddelandena.134

Art. 16 CISG reglerar återkallande av anbud. Denna artikel skapade diskussion eftersom 
uppfattningen om återkallelse av anbud skiljer sig åt mellan de olika rättsystemen. Enligt 
common law är anbud i princip aldrig bindande till skillnad från vad som gäller för 
löftesprincipen, enligt bland annat AvtL där anbud är bindande under en acceptfrist. På grund 
av detta utgör art. 16 1 p. CISG en kompromiss. Anbudet, både muntligt och skriftligt kan fritt 
återkallas. Möjligheten till återkallelse förfaller när ett antagande svar avsänds. Denna 
avsändningsprincip stämmer överens med common law. Återkallelsen begränsas i tiden 
istället för tidpunkten när det antagande svaret kommit mottagaren tillhanda.  I 2 p. samma 
artikel återfinns undantagen. Anbud kan inte återkallas om det anges att det är oåterkalleligt 
eller om en bestämd tid för svar har fastställts. Dock innebär ett bestämt svar inte 
ovillkorligen att anbudet inte kan återkallas utan det är enligt art. 16 2 p. a CISG en fråga om 
att tolka vad anbudsgivaren menat med sin tidsangivelse. Anbud är vidare oåterkalleligt enligt 
art. 16 2 p. b CISG om mottagaren rimligen kunde räkna med att anbudet var oåterkalleligt 
och handlat i tron på detta.135

För avslag av anbud gäller enligt art. 17 CISG samma princip som enligt 5§ AvtL. Ett 
avslaget anbud kan inte senare antas även om tiden för acceptfrist inte gått ut.136 Anbudet är 
med andra ord definitivt förfallet.137

3.2.3 Accept och återkallelse

Art. 18 CISG reglerar vad som krävs för en bindande accept. Enligt art. 18 1 p. CISG krävs en 
indikation angående samtycke till anbudet. När en sådan indikation kommer fram till 
anbudsgivaren får accepten rättsverkan enligt art. 18 2 p. CISG. Art. 18 1 p. CISG klarlägger
att passivitet inte utan vidare får rättsverkan som accept. Detta utgör en likhet med 1 kap. 
AvtL trots att det i denna inte uttrycks lika klart.138

Enligt 8§ AvtL måste acceptgivaren vid en förfrågan från anbudsgivaren ge besked om han 
vill anta anbudet. Vidare föreligger det en svarsplikt enligt 9§ AvtL när det gäller uppfordran 
till anbud. Del II CISG saknar motsvarighet till dessa bestämmelser men det kan antas att 
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svarsplikt gäller för den som tar initiativ till att anbud uppkommer. Detta enligt art. 7 CISG 
angående principen om good faith.139

Art. 18 2 p. CISG reglerar acceptfristen. Om anbudsgivaren bestämt viss tid för svar gäller 
denna och om sådan tidsangivelse saknas gäller skälig tid. Vad som är skälig tid bestäms av 
typ av transaktion inklusive kommunikationssätt. I likhet med AvtL föreligger ingen 
acceptfrist vid muntliga anbud om inte omständigheterna pekar på annat. Anbudsgivaren är 
vidare fri att meddela betänketid för anbudstagaren. 140

Anbudstagaren kan indikera att denne samtycker till anbudet genom realhandlande enligt art. 
18 3 p. CISG. Ett meddelande behöver på så vis inte lämnas.141 Åtgärder som anses som 
realhandlande kan vara avsändande av varan eller betalning av priset.142 Ett sådant 
tillvägagångssätt måste dock ha stöd i partsbruk, handelsbruk eller sedvänja. Bestämmelsen 
har idag en begränsad praktisk betydelse med tanke på nutida kommunikationsmöjligheter.143

Samma princip som gäller för anbud enligt art. 15 2 p. CISG gäller för att ta tillbaka en 
accept. Förutom detta måste hänsyn tas enligt art. 22 CISG till de fall när accepten kommit 
fram men ännu inte fått bindande verkan, exempelvis vid sen accept.144

3.2.4 Oren accept

Enligt huvudregeln i art. 19 1 p. CISG skall en oren accept ses som ett avslag och ett nytt 
anbud. Samma synsätt som i 6§ 1 st. AvtL. Det föreligger en reklamationsplikt för att inte bli 
bunden av en oren accept som innehåller avvikelser som inte väsentligt ändrar 
anbudsvillkoren, enligt art. 19 2 p. CISG. För att fastställa vad som utgör väsentligt ändrade 
villkor måste ett test göras.  Art. 19 3 p. CISG ger vägledning genom en icke uttömmande 
uppräkning av faktorer som kan anses som väsentliga avvikelser. I uppräkningen anses bland 
annat tilläggsvillkor eller avvikande villkor om pris, betalning och varans kvalitet och 
kvantitet som väsentliga avvikelser. Om testen resulterar i att det inte är frågan om en 
väsentlig ändring av anbudsvillkoren måste anbudsgivaren meddela acceptgivaren om han
godtar ändringarna eller inte. Om anbudsgivaren underlåter att meddela acceptgivaren blir han
bunden av den orena accepten med de ändringar och villkor denna innehåller.145 Enligt art. 19 
3 p. CISG betraktas i princip alla förändringar såsom väsentliga.146 Detta innebär att 
bundenhet inte uppkommer om accepten i princip inte i alla delar motsvarar anbudet.147 I 
praktiken kan dock bestämmelsens stränga krav modifieras.148 I CISG saknas det subjektiva 
rekvisit som återfinns i AvtL angående att acceptgivaren kan anse att dennes accept är ren och 
att anbudsgivaren måste inse detta.149 Bert Lehrberg anser att 6§ 2 st. AvtL inte kan ersättas 
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med en sådan objektiv bestämmelse som art. 19 CISG utgör. Vidare anser han att det i AvtL 
bör uppfattas som att det redan finns en objektiverad regel i 6§ 1 st. AvtL.150

3.2.5 Beräkning av acceptfristen

Om inte tid för svar angetts i anbudet innehåller art. 20 CISG hänvisningar om hur 
acceptfristen skall beräknas. Om exempelvis svar skall inkomma inom en vecka skall tiden 
enligt art. 20 1 p. CISG börja räknas från det datum som framgår av brevet med anbudet eller 
dennas poststämpel. Vid telegram som idag knappast används skall tiden räknas från dess 
inlämnande. Om anbudet lämnats per telefon, telex eller annat omedelbart 
kommunikationsmedel räknas tiden från tidpunkten anbudet kommer fram till adressaten. 
Detsamma borde även gälla telefax och e-post. Art. 20 2 p. CISG hanterar problemet med 
helgdagar. Dessa räknas med i acceptfristen och om sista dagen på acceptfristen infaller på en 
officiell helgdag eller fridag på anbudsgivarens affärsställe förlängs acceptfristen till närmast 
följande arbetsdag. Detta överensstämmer med svensk rätt i och med lagen (1930:173) om 
beräkning av lagstadgad tid. 151

3.2.6 Sen accept

En sen accept kan godtas av anbudsgivaren vilket leder till att avtal uppkommer. 
Förutsättningen är att denne meddelar acceptgivaren enligt art. 21 1 p. CISG. Anbudsgivaren 
har en reklamationsplikt i det fall anbud kommer för sent på grund av att dess befordran inte 
varit normal och acceptgivaren är ovetande om detta. Det skall alltså föreligga omständigheter 
som pekar på att accepten skulle inkommit i tid om befordringen varit normal. Anbudsgivaren 
måste meddela acceptgivaren om att anbudet är förfallet enligt art. 21 2 p. CISG. Denna 
situation uppkommer i princip endast vid kommunikation brevledes och uppkommer således 
inte vid kommunikation via e-post eller telefax. Om anbudsgivaren är medveten om att 
befordran av meddelandet inte är normal måste denne räkna med risken att accepten kan 
komma fram för sent.152

Enligt 4§ 1 st. AvtL skall sen accept gälla såsom nytt anbud. Detta är inte fallet enligt art. 21 1 
p. CISG. Anbudsgivaren är dock fri att bortse från förseningen, vilket leder till att accepten 
får rättsverkan och att ett avtal uppkommer. Förutsättningen för detta är att anbudsgivaren 
lämnar meddelande om detta utan dröjsmål, vilket kan jämföras med skälig betänketid enligt 
3§ AvtL. Avtal kommer till stånd redan i och med meddelandet om att anbudsgivaren godtagit 
den sena accepten enligt art. 21 1 p. CISG. Den sena accepten blir även bindande retroaktivt 
från och med att den kommit fram till anbudsgivaren. Detta utgör en skillnad gentemot 4§ 
AvtL där den sena accepten skall gälla såsom nytt anbud. Detta anbud skall antas som ett 
vanligt anbud och får rättsverkan från och med att accepten angående det nya anbudet kommit 
mottagaren tillhanda. 153
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3.2.7 Avtalstidpunkten

I 1 kap. AvtL saknas en bestämmelse om när avtal uppkommit. En sådan återfinns i art. 23 
CISG. Avtal uppkommer vid den tidpunkt då det antagande svaret får verkan enligt 
konventionsbestämmelserna. Denna artikel är dock inte särskilt uttömmande eftersom avtal 
kan komma till stånd även utan ett antagande svar, exempelvis genom realhandlande. Avtal 
uppkommer vanligtvis när accepten kommit fram till anbudsgivaren men kan i undantagsfall 
få verkan senare om det rör sig om en sen accept som godtas. Avtalstidpunkten räknas från 
det att accepten kom fram till anbudsgivaren men accepten får verkan när anbudsgivaren 
meddelar acceptgivaren om sitt godtagande.154  

3.2.8 Definition av ”komma fram” (reach)

”Komma fram” (reach) är ett viktigt uttryck angående tidpunkt för del II CISG. Enligt art. 24 
CISG kommer meddelande fram till adressaten då det sker muntligen eller på annat sätt 
avlämnas denne personligen, på dennes affärsställe eller postadress. Om dessa saknas gäller 
dennes hemvist. När uttrycket används står avsändaren för överföringsrisken. I fall där 
uttrycket ”dispatches a notice” används, gäller det motsatta och mottagaren står risken. Istället 
för ”komma fram” används i 3, 4,7§§ AvtL begreppet ”komma tillhanda”, dock saknas 
definition. Enligt CISG kan ett meddelande återkallas till dess meddelandet kommer dram till 
adressaten. Det har ingen betydelse om adressaten hunnit ta del av det eller ej som fallet är i 
AvtL.155

3.3 Förhållningssätt till CISG

Nationell rätt tillåts komplettera konventionen och valet mellan konvention och nationell rätt 
leder inte sällan till gränsdragningsproblem. UNIDROIT 156 lade 1994 fram UNIDROIT 
Principles. Inom EU har länderna försökt fastställa principer för europeisk kontraktsrätt, 
PECL157 eller European principles som de också kallas. Mer om dessa följer nedan. I 
dagsläget är det svårt att yttra sig om vad dessa internationella regelsamlingar har för 
betydelse vid rättstillämpningen. Principerna kan göras till avtalsinnehåll genom hänvisning. 
Dessa bör även ha betydelse i frågor som inte har en direkt lösning i den nationella rätten. Det 
är enligt J.Ramberg och Herre tveksamt om principerna, som de ser ut idag kan bli tillämpliga 
genom sin egen existens. De menar dock att de kan få betydande genomslag i praktiken när 
det gäller skiljeklausuler och skiljeförfaranden.158
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4. Andra internationella regelsamlingar

4.1 Lex mercatoria

Lex mercatoria utgör ett samlingsnamn på allmänna avtalsrättsliga principer när det gäller 
internationella avtal. Det diskuteras huruvida denna är överordnad eller tillämplig som 
supplement till nationell lag. Under medeltiden var lex mercatoria en självständig rättskälla 
men dennas roll som självständig rättskälla dog ut i och med kodifieringsvågen på 1800-talet.
Idag anses en ny lex mercatoria uppkommit genom harmoniseringssträvanden. Som en följd 
av den växande internationella handeln och behoven av enhetlighet och förutsebarhet. Lex 
mercatoria är ett slags internationellt handelsbruk och utgör således inte nationell lagstiftning. 
Begreppet ”lex mercatoria” bör användas med viss försiktighet, dels på grund av att det 
saknar en klar definition och dels för att innebörden av begreppet förändras över tiden.
Tillämpningsområdet för lex mercatoria utvidgas genom marknadens internationalisering och 
harmoniseringssträvanden. C. Ramberg menar att rättstillämpare inte skall vara rädda för att i 
ett konkret fall pröva om internationellt handelsbruk och internationella regler kan ge uttryck 
för allmänna principer som kan utgöra gällande nationell rätt.159

4.2 PECL

PECL är ett resultat av ett arbete som handhades av en kommission om europeisk 
kontraktsrätt. Denna kommission bestod av jurister från alla EU:s medlemsländer. Det fanns 
och finns fortfarande ett behov av uniforma regler och principer när det gäller kontraktsrätt 
inom Europa.160 Både inom och utanför Europa har stater börjat inse behovet av en 
harmonisering av regler för att minska skillnaderna mellan olika nationella rättssystem, vilka 
kan vara skadliga för effektiviteten när det gäller gränsöverskridande handel. En 
harmonisering har fördelar för avtalsparter från olika stater eftersom de kan hänvisa till ett 
regelsystem som uniformt kan tillämpas på båda staterna. Vidare är regelsystemet frigjort från 
andra rättssystem och tillgängligt på ett språk som båda parter förstår.161

Det finns avsevärda skillnader mellan EU-ländernas regler angående avtal, även terminologin 
skiljer sig åt. Därför är PECL inte enbart till för att reducera negativa effekter på grund av 
olikheter mellan de nationella reglerna utan principerna utgör även en grund för kontraktsrätt 
inom unionen.162 PECL syftar både till att återspegla den gemensamma kärnan av lösningar 
till kontraktsrättsliga problem och att vara framåtsträvande. PECL finns tillgänglig för att 
assistera europeiska domstolar och lagstiftare i deras arbete att säkra en givande utveckling av 
kontraktsrätten inom unionen.163
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Ett av de största problemen när det gäller harmonisering av europisk rätt är att rättsystemen är 
uppbyggda på common law å ena sidan och civil law å andra sidan. Det finns stora skillnader 
mellan dessa två. Exempel på detta är den rättsliga strukturen och resonemanget, 
terminologin, fundamentala begrepp och klassifikationer och rättspolitik. Skillnader av denna 
typ kan vara skadliga och leder till att den europeiska marknaden inte fungerar effektivt. 
PECL kommer här till nytta genom att skapa en bro mellan common law och civil law i och 
med skapandet av regler som förenar deras olika rättsfilosofier.164

Europaparlamentet godkände 1989 en resolution som handlade om att starta upp ett arbete 
kring en European Civil Code. Ett mål för PECL är att fungera som en grund för denna och 
för alla framtida European Code of Contracts.165

Parter i ett internationellt avtal som vill att deras avtal skall styras av internationellt 
accepterade principer, istället för ett nationellt rättsystem kan anta lex mercatoria. Var hittar 
skiljemannen dessa principer om en konflikt uppstår och ett skiljeförfarande blir aktuellt? 
Denne kanske vet på ett ungefär vad som är sedvana eller använder sunt förnuft men detta är 
inte ett säkert sätt att avgöra ett mål. Om det fanns ett uttalande om internationellt accepterade 
principer skulle skiljemannens liv bli enklare. Ett av de främsta målen med PECL var att 
tillhandahålla ett sådant uttalande som skulle bli accepterat inom Europa, en slags modern lex 
mercatoria.166

PECL har både kort- och långsiktiga mål, några av de kortsiktiga målen är nämnda ovan. Ett 
långsiktigt mål är att EU:s medlemsstater i slutändan skall vilja harmonisera de nationella 
avtalsrätterna och PECL kan utgöra en grundmodell till detta eventuella framtida arbete.167

PECL är begränsad till allmän avtalsrätt och reglerar inte speciella avtalstyper eller 
konsumentavtal. Kommersiella avtal är inte undantagna men det är tänkt att PECL främst
skall tillämpas på avtal i allmänhet, inklusive avtal mellan näringsidkare och konsument. I 
arbetet med PECL har kommissionen inte tvekat att låna ifrån lagstiftning och konventioner 
som rör avtal både inom och utanför Europa. CISG har utgjort en särskilt stor idékälla. PECL 
är utformade främst för användning inom EU.168 PECL innehåller allmänna regler som är 
utformade för att tillhandahålla så stor flexibilitet som möjligt. Därför har kommissionen 
motstått frestelsen att försöka täcka alla eventualiteter som skulle leda till att PECL skulle bli 
överdrivet detaljerad och specificerad samt att det skulle hämma den framtida utvecklingen av 
europeisk kontraktsrätt.169

4.2.1 Allmänna bestämmelser 1 kap. PECL

År 1999 var PECL del I och II klar, vilka senare åtföljdes av del III år 2002. Projektet med en 
European Civil Code är en fortsättning av detta arbete. PECL består av 17 kapitel och täcker 
ett brett område, även sådant som svenskar inte brukar räkna till avtalsrätten. C. Ramberg 
påpekar att vi i Sverige anser att avtalsrätt är det som regleras i AvtL. Detta är en snäv 
uppfattning med tanke på att bestämmelserna i AvtL inte är av så stort praktiskt intresse.170
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1 kap. PECL består av allmänna bestämmelser och principer om avtalsfrihet, lojalitet, 
skälighet och tillräknande av kunskap. Vidare ges riktlinjer om hur PECL skall tolkas och 
tillämpas. PECL är tillämplig på alla sorters avtal, konsumentavtal, som tidigare nämnts och 
avtal om köp av fast egendom inräknat.171 PECL innehåller inga särskilda bestämmelser för 
konsumenter och mindre företagare utan dessa förutsätts återfinnas i EU-lagstiftning eller 
tvingande nationell lagstiftning. Principerna är inte heller begränsade till rent kommersiella 
förhållanden.172

Principerna i PECL utgör varken nationell eller internationell rätt och av art. 1:101 PECL 
framgår att syftet med principerna är att de främst skall tillämpas för kontraktsrätten i EU, en 
sorts avsiktsförklaring. Utöver detta skall principerna tillämpas när parterna avtalat om att 
dessa skall utgöra en del av avtalet enligt art. 1:101 2 p. PECL. Vidare kan principerna enligt 
art. 1:101 3 p. PECL tillämpas när parterna har hänvisat till lex mercatoria eller dylikt eller i 
de fall parterna inte gjort något lagval. Principerna bör även enligt 1:101 4 p. PECL kunna 
användas när reglerna i tillämplig lag inte ger någon lösning. I PECL regleras frågor som både 
finns och inte finns representerade i CISG.173

4.2.2 Ingående av avtal enligt 2 kap. PECL

2 kap. PECL reglerar ingåendet av avtal och motsvarar på så sätt 1 kap. AvtL. En stor skillnad 
mellan dessa är att 2 kap. PECL art. 2:101 1 p. klargör att avtal kan slutas på andra sätt än 
med hjälp av anbud – acceptmodellen. Det finns även en uttrycklig bestämmelse gällande 
ansvar vid avtalsförhandlingar och vad som gäller angående ensidiga utfästelser. I övrigt 
överensstämmer de väsentliga delarna av innehållet i PECL med svensk rätt inklusive dennas 
utveckling i praxis och doktrin.174 PECL löser på ett enkelt sätt frågan om viljan eller tilliten 
som grund för bundenhet. Det avgörande är om en part vill vara bunden enligt art. 2:101 
PECL. I bedömningen måste dock hänsyn tas till motpartens befogade uppfattning enligt art. 
2:102 PECL.175

Art. 2:201 3 p. PECL presumerar att erbjudanden i annons, skyltfönster eller dylikt utgör 
anbud så länge lagret räcker. Detta skiljer sig åt från CISG. Enligt svensk avtalsrätt är 
erbjudande som är riktade till en obestämd, allmän krets inte att anse som ett bindande 
anbud.176 Avtalsfrihet är en grundsten i PECL men inskränks av art. 1:102 angående ”good 
faith and fair dealing”. Enligt art. 2:201 måste part alltid handla i enlighet med dessa och kan 
inte friskriva sig från dem.177

Anbud – acceptmodellen återfinns i PECL men förhandlingen behöver inte vara uppdelad på 
detta sätt enligt art. 2:211 PECL. Enligt art. 2:201 PECL föreligger ett anbud om det är avsett 
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att detta skall resultera i ett avtal och att anbudet innehåller tillräckligt bestämda villkor för att 
utforma ett avtal.178

När det kommer till anbuds återkallelighet har PECL löst det på samma sätt som CISG, 
nämligen genom en kompromiss mellan common law och civil law. Grundregeln 
överensstämmer med common law och anbud kan återkallas innan acceptgivaren hinner 
avsända sin accept. Återkallelsen är dock inte giltig om anbudet innehåller en indikation om 
att det är oåterkalleligt eller anger bestämd tid för svar eller om det av annan anledning är 
rimligt för adressaten att lita på att anbudet är oåterkalleligt och denne handlat därefter enligt 
art. 2:202 PECL.179

En sen accept blir enligt art. 2:207 PECL giltig om anbudsgivaren godtar denna. I samma 
artikel går det att läsa att accepten är bindande om innehållet i accepten visar på att accepten
skulle ha kommit fram i tid om befordran varit normal, om inte anbudsgivaren meddelar 
acceptgivaren att denna inkommit för sent. Detta stämmer överens med både CISG och 4§ 
AvtL. En skillnad gentemot AvtL är att det saknas krav på att acceptgivaren är i god tro att 
dennes accept kommit fram i tid.180

När det gäller sen accept ställer AvtL upp dubbla subjektiva rekvisit, något som varken PECL 
och CISG gör. Art. 2:208 PECL utgör en mer objektiv bestämmelse. En likhet är dock att en 
oren accept skall ses som ett avslag i förening med nytt anbud. Det finns dock en fara med en 
objektiv regel. En part i ond tro kan nämligen göra förbättringar av avtalet med hjälp av sin 
accept och hoppas att inte anbudsgivaren märker detta och reklamerar. Små skillnader skall 
dock inte hindra att avtal kommer till stånd. Håstad menar att den aktuella artikeln i PECL 
löser problemet med orena accepter bättre än motsvarande art. 19 CISG där i stort sett alla 
avvikelser ses som väsentliga.181

PECL stämmer till stora delar överens med UNIDROIT Principles som presenteras nedan.
Dock är ambitionsgraden avsevärt högre när det gäller PECL eftersom denna behandlar 
avtalsrättsliga principer och inte enbart internationella handelsavtal.182

4.3 UNIDROIT Principles (UniP)

År 1994 stod UniP klara och var resultatet av ett arbete av UNIDROIT. I arbetsgruppen var 
länder från alla världens alla hörn och alla de huvudsakliga rättsystemen representerade. I och 
med detta kan det antas att principerna är accepterade i alla rättsordningar. Välkända 
advokater, skiljemän och akademiker har utarbetat principerna, vilket talar om dess kvalitet. 
UniP har flera syften, ett av dessa syften var att principerna skulle fungera som en modellag. 
UniP fick därför stor betydelse när öststaterna var i behov av ny förmögenhetsrättslig 
lagstiftning. Vidare syftar UniP till att utgöra ett komplement till lagvalsklausuler. Det är idag 
vanligt förekommande att hänvisningar till UniP görs i internationella avtal. Det är även tänkt 
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att UniP skall kunna fungera som en självständig rättskälla även om parter inte hänvisat till 
dem. Detta har främst förekommit i internationella skiljeförfaranden.183

Arbetet med UniP satte igång på allvar sedan CISG antagits. I arbetsgruppen ingick många 
personer som även varit med i utarbetandet av CISG. UniP tillhandahåller regler och principer 
när det gäller internationella kommersiella avtal. UniP har fått ett positivt mottagande inom 
den internationella handeln och arbetet med en utveckling av principerna pågår. Principerna 
har vunnit mark och legat till grund för flera avgöranden.184

UniP kan ses som en introduktion till internationell avtalsrätt eftersom de tillhandahåller en 
översikt över de vanligaste juridiska problemen som parter kan komma i kontakt med vid 
internationella avtal. Principerna kan även användas som en checklista vid både 
internationella och nationella avtal. UniP utgör ett komplement till CISG och finns som stöd 
för en homogen tolkning. Trots att UniP till stor del liknar CISG finns det skillnader, 
exempelvis när det gäller avtalsbundenhet och orena accepter. I viss mån är regleringen i 
UniP en förbättring av motsvarande reglering i CISG eftersom hänsyn inte behövt tas till 
diplomatiska kompromisser som stör systematiken eller anses som mindre lämpliga. Detta gör 
även att försiktighet bör iakttas när UniP används som stöd och komplement till CISG.185

UniP innehåller i stort sett alla avtalsrättsliga problemområden. AvtL reglerar inte alls 
exempelvis avtalstolkning, ansvaret i samband med avtalsförhandlingar, andra 
tillvägagångssätt som leder till avtal än anbud – acceptmodellen, påföljder vid ogiltigt avtal 
och kontraktsbrott. Alla de nordiska avtalslagarna anses vara väldigt kortfattade, något de inte 
är ensamma om eftersom just den avtalsrättsliga lagstiftningen är omodern i många länders 
rättsordningar.186 Till stor del överensstämmer UniP med allmänna principer i svensk rätt 
förutom att de är klart uttryckta i UniP.187

I UniP återfinns artiklar som reglerar bland annat ingående av avtal, avtalstolkning, ansvar vid 
avtalsförhandlingar och parternas ställning vid ändrade förhållanden. UniP uppmärksammar 
även problemet med kontraktsbrott och rätten till avhjälpande, hävning och skadestånd. UniP 
innehåller bestämmelser som inte finns lagreglerade och sådana frågor som saknar vägledande 
rättspraxis i svensk rätt. Majoriteten av UniP:s artiklar är konkreta förutom de inledande som 
är mer allmänt hållna. UniP består således av detaljerade regler och generella principer.188

Genom att hänvisa till UniP istället för att använda traditionella lagvalsklausuler begränsas i 
viss mån problem som är av internationell privaträttslig karaktär. Eftersom UniP i vissa delar 
överlappar CISG bör avtalsparterna ange hur dessa skall förhålla sig till varandra.189 Om 
hänvisning görs till UniP i ett avtal blir principerna en del av avtalet. Detta leder till att avtalet 
får fyra nivåer som svar sökes i enligt följande ordning. Först sökes svar i avtalets 
grundstenar, det vill säga avtalets vem, vad, var och när. Om svar inte finnes, sökes svar i 
standardvillkoren som ofta består av klausuler som talar om vad som gäller om avtalets vad, 
var och när inte presenterats på ett tillfredställande sätt. Om svar fortfarande saknas finns 
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UniP tillgängliga och om detta inte leder någonvart får svar sökas i den sista normnivån som 
består av tillämplig lag, exempelvis tvingande regler i nationell rätt. Fördelen med att hänvisa 
till UniP är att de täcker in de mesta som utgör konfliktområden, vilket ger parterna en neutral 
grund att stå på. Vidare är UniP:s innehåll lättillgängligt och pedagogiskt. Dessutom är UniP 
moderna och anpassade efter behoven i internationella avtal. Därför kan det vara till fördel att 
hänvisa till UniP istället för att tillämpa nationell lag, exempelvis AvtL som kan uppfattas 
som svårtillgänglig och omodern på grund av sin ålder. Det bör dock påpekas att en 
hänvisning till UniP inte är heltäckande eftersom ett lagval måste göras i frågor som inte 
regleras av UniP, till exempel frågor om fullmakt och preskription. Att förhandla fram en 
hänvisning till UniP kan i vissa fall vara svårt om motparten inte är förtrogen med den. Idag 
sker alltfler hänvisningar till UniP även i litteraturen vilket kan leda till att yngre jurister är 
mer bekant med dessa än äldre. Carl Svernelöv är positiv till UniP och förespråkar att 
hänvisningar till dessa bör göras i svenska såväl som i internationella avtal.190

UniP har hämtat inspiration från olika håll, främst från internationellt handelsbruk men även 
av nationella avtalslagar. UniP grundar sig på så sätt på vad medlemmarna av arbetsgruppen 
ansåg vara den lämpligaste lösningen i internationella avtal. Det går inte att avgöra om UniP 
är nyskapande eller om de endast ger definitioner på befintliga avtalsrättsliga principer. Dock 
har arbetsgruppen respekterat de handelsbruk som redan finns istället för att välja den lösning 
som teoretiskt kan anses som lämpligast. UniP utgör på så sätt en blandning av å ena sidan 
definitioner av befintligt handelsbruk och allmänna avtalsrättsliga principer och å andra sidan 
nyskapande regler.191

4.3.1 Allmänna bestämmelser 1 kap. UniP

UniP är mer heltäckande än AvtL och dess struktur skiljer sig åt från den svenska avtalsrätten. 
Art. 1.1 UniP fastställer att avtalsfrihet är utgångspunkten, vilket överensstämmer med AvtL. 
En skillnad gentemot AvtL är att UniP avser endast kommersiella transaktioner. Art. 1.2 UniP 
ställer liksom AvtL inte upp några formkrav. Avtalets bindande verkan enligt art. 1.3 UniP 
har samma innebörd som i svensk rätt. När det gäller tvingande rätt enligt art. 1.4 UniP kan 
principerna inte anses vara tillämplig lag eftersom de inte reglerar alla avtalsrättsliga frågor. I 
artikeln undantas behörighets- och befogenhetsbrister och olagliga avtal. Eftersom UniP 
bygger på allmänna principer och alla problem inte kan lösas med hjälp av detta måste avtalet 
fyllas ut med nationell rätt. Av art. 1.5 UniP framgår det att principerna är dispositiva och kan 
således avtalas bort eller förändras, vilket motsvarar vad som gäller bestämmelserna i AvtL.
Art. 1.7 UniP reglerar god affärssed och lojalitet i avtalsförhållanden. Någon sådan uttrycklig 
bestämmelse återfinns inte i svensk rätt även om lojalitet utgör en utgångspunkt. Enligt art. 
1.8 UniP är avtalsparterna bundna till det handelsbruk och sedvänja som de kommit överens 
om och som de har etablerat mellan sig. Vidare är parterna även bundna till handelsbruk som 
är välkänt inom internationell handel. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som utgör 
handelsbruk och om detta bruk är tillräckligt etablerat för att ersätta lagstiftning. Praktiskt sett 
är handelsbruk viktigt vid avtalstolkning och utfyllnad. Art. 1.9 behandlar meddelanden och 
dessa går liksom inom svensk rätt på avsändarens risk. Inom den svenska rätten finns dock ett 

                                                
190 Svernelöv (red.), Internationella avtal – i teori och praktik, s. 40ff
191 Hultmark, Internationaliseringen av svensk avtalsrätt- Unidroit Principles of International Commercial 
Contracts, JT nr. 3 1995/96 s. 659f



27

viktigt undantag till detta, nämligen när meddelanden skickas för att tillgodose mottagarens 
intresse går det på dennes risk.192

4.3.2 Ingående av avtal enligt 2 kap. UniP

Regleringen av ingående av avtal enligt UniP har i princip samma uppbyggnad som del II 
CISG men UniP innehåller en del viktiga tillägg som inte återfinns i CISG.193 Art. 2.1 UniP 
motsvarar svensk rätt med den skillnaden att AvtL endast uttryckligen reglerar avtalsslut 
genom anbud – acceptmodellen. I art. 2.2 UniP återfinns en definition av vad som utgör ett 
bindande anbud. Trots att AvtL saknar liknande definition verkar det som att de båda 
regelverken i stort har samma uppfattning om vad som utgör ett anbud. Liksom CISG och 
PECL skiljer UniP på tillbakadragande och återkallelse av anbud, vilket inte AvtL gör. För 
återkallelse gäller samma principer som enligt CISG och PECL. Om ett anbud avslås anses 
anbudet avslutat och gäller inte längre enligt art. 2.5 UniP. Art. 2.6 UniP behandlar accept och 
motsvarar i princip svensk rätt. Anbudstagaren kan lämna en uttrycklig accept eller anta 
anbudet genom konkludent handlande. Passivitet leder inte av sig självt till accept. En accept 
får rättsverkan när den når anbudsgivaren, vilket inte regleras i AvtL. När det gäller tid för 
accept gäller enligt art. 2.7 UniP att accepten måste komma in i den tid som anbudet
föreskrivit eller om ingen tid framgår, inom skälig tid med hänsyn till omständigheterna. Ett 
muntligt anbud måste accepteras omedelbart om inte annat framgår. Detta överensstämmer 
med motsvarande bestämmelse i AvtL. Accept inom angiven acceptfrist behandlas i art. 2.8 
UniP. För brev skall acceptfristen räknas från brevets datum eller datumet på kuvertet. När det 
gäller telegram skall tiden räknas från tidpunkten när det lämnades in för befordran. 
Helgdagar och fridagar är inkluderade i beräkningen av acceptfristen. Om slutdatum är på en 
sådan dag är acceptfristen förlängd till första efterföljande vardag. Art. 2.9 UniP rörande sen 
accept motsvarar i huvudsak 4§ AvtL. Det kan dock anses lättare att få till stånd ett avtal 
enligt UniP eftersom bestämmelsen är objektiv till skillnad från de subjektiva insikterna i 
AvtL. Enligt Svernelöv är skillnaden av mer teoretisk än praktisk betydelse. Återkallelse av 
accept regleras av art. 2.10 UniP. Rent teoretiskt kan accepten återkallas under en längre tid 
enligt AvtL i jämförelse med UniP. Det avgörande ögonblicket enligt UniP är när 
meddelandet når adressaten till skillnad från när adressaten tar del av det enligt AvtL. Art. 
2.11 UniP handlar om oren accept. I likhet med 6§ AvtL skall en oren accept räknas som ett 
avslag i förening med nytt anbud. Dock saknas de dubbla subjektiva rekvisiten som 
bestämmelsen i AvtL uppställer. Anbudsgivaren måste reklamera den orena accepten och om 
denne underlåter detta blir acceptens villkor avtalsinnehåll.194

4.4 PECL:s och UniP:s rättsliga betydelse

UniP får betydelse och gäller som avtalad norm när parter har hänvisat till dessa. UniP kan 
även tänkas vara en rättskälla eftersom de uttrycker vad som är handelsbruk. I och med detta 
har UniP betydelse som en informationskälla för domstolar. UniP:s karaktär uttunnas dock 
eftersom det inte går att åtskilja vad som är handelsbruk och vad som inte utgör detta. UniP är 
i likhet med juridisk doktrin inte konstitutionellt förankrad och utgör därmed inte automatiskt 
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en bindande rättskälla utan kan snarare utgöra ett hjälpmedel för att fastställa gällande rätt.
Det är arbetsekonomiskt att ge betydelse och inflytande åt UniP eftersom arbetsgruppen 
bakom texten arbetat hårt för att finna lämpliga lösningar till avtalsrättsliga problem. Arbetet 
behöver inte göras om men det betyder inte att artiklarna skall läsas okritiskt. I Sverige där 
den allmänna avtalsrättens innehåll är svårfångat, är det av betydelse att UniP tillhandahåller 
lättillgänglig information. På grund av att den allmänna avtalsrätten i Sverige har den karaktär 
den har, använder ogärna svenska domstolar allmänna principer som grund för sina 
avgöranden. I och med att UniP tillgängliggjort handelsbruk och allmänna principer bör dessa 
i större utsträckning kunna betraktas som rättskällor. C. Ramberg anser att domare inte gör 
något fel om de hänvisar till och lägger UniP till grund för ett avgörande. Enligt henne finns 
ingen anledning att tveka eftersom UniP är lättillgängligt och innehållet rimligt. Vidare menar 
hon att det i dagsläget inte går att förutse vilken rättslig betydelse UniP kommer att få 
eftersom etableringsprocessen är relativt långsam. Dock står det ganska klart att principerna 
har och kommer att ha betydelse genom hänvisningar i avtal.195

Både PECL och UniP bör kunna användas som utfyllnad av CISG eftersom de bygger på 
denna och syftar till att vara just ett komplement. Det är av vikt att CISG skall tillämpas på ett 
enhetligt sätt. Möjligheterna till enhetlighet ökar om lösningar från PECL och UniP används 
som utfyllnad istället för lösningar hämtade ur nationell rätt. Detsamma gäller om PECL och 
UniP används som underlag till ett avgörande istället för vad en domare eller skiljeman 
uppfattar som en allmän princip. Vidare kan de även underlätta domarens eller skiljemannens 
arbete genom att tillhandahålla principer som kan appliceras på ett problem som inte CISG 
reglerar.196

Enligt J. Rambergs uppfattning kommer PECL och UniP successivt få ökad betydelse främst 
när det gäller frågor där osäkerhet råder vid tillämpning av nationell rätt. Han anser vidare att 
de även kommer att ha betydelse när parterna lämnat lagvalet öppet och en lämpligare lösning 
finns i något av de båda regelsystemen, än i den lag som valts enligt lagvalsreglerna.197

5. Andra harmoniseringsförsök

5.1 Arbetet inom EU 

Inom EU pågar arbete för en mer samordnad avtalsrätt. Arbetet och den aktuella debatten 
kring ämnet började ta fart på allvar i och med kommissionens meddelande, KOM(2001) 
0398 till rådet och europaparlamentet om europeisk avtalsrätt. Syftet med detta meddelande 
var att inbjuda till en öppen debatt mellan EU:s institutioner och allmänheten (till exempel 
företag, organisationer och jurister) angående europeisk avtalsrätt 198 Kommissionen var 
intresserad av att samla in synpunkter och information om behovet av mer långtgående 
gemenskapsåtgärder när det gäller avtalsrätten. I meddelandet söktes information om, och i så 
fall vilka problem som uppkommer mellan medlemstater angående avtalsrätt. I meddelandet 
gav kommissionen förslag på olika alternativ när det gäller framtida insatser på det 
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avtalsrättliga området. Förteckningen över tänkbara alternativ var dock inte uttömmande och 
kommissionen uppmuntrade därför berörda att inge andra tänkbara förslag på lösningar.199

Om avtalsrättsliga problem inte kan lösas från fall till fall är det eventuellt aktuellt med en 
mer övergripande åtgärd på EG-nivå. Detta skulle ge en mer övergripande förståelse av 
avtalsrättsliga regler. Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna begränsar 
kommissionens och andra institutioners behörighet att ingripa på det aktuella området. 
Lagförslag förbereds genom meddelanden, grönböcker och vitböcker, vilket är ett sätt att 
samråda med allmänheten och institutioner på olika nivåer. Genom att engagera samhället och 
näringslivet kan lagstiftningsinstrument som tillgodoser användarnas verkliga behov tas 
fram.200

Enligt kommissionen finns ett antal möjliga alternativ när inte områdesvis reglering är 
tillräcklig. I meddelandet presenteras fyra alternativ som även kan kombineras. Dessa är (I)
inga gemenskapsåtgärder, (II) främja utvecklingen av gemensamma avtalsrättsliga principer, 
(III) förbättra kvaliteten på befintlig lagstiftning samt (IV) anta en ny och heltäckande 
lagstiftning på EG-nivå. Kommissionen framför även ett annat alternativ som inte presenteras 
närmare eftersom det går utöver ett EU-initiativ. Detta alternativ innebär att ett internationellt 
avtal angående avtalsrätt förhandlas fram, liknande CISG men med större 
tillämpningsområde. Vidare kan bestämmelserna i CISG med fördel ingå i två av de 
ovanstående alternativen, nämligen att främja utvecklingen av gemensamma avtalsrättsliga 
principer och att anta en ny lagstiftning.201

År 2003 framlade kommissionen ett nytt meddelande, KOM(2003) 0068, till 
europaparlamentet och rådet. Meddelandet innehöll en handlingsplan angående en mer 
samordnad europeisk avtalsrätt. Detta meddelande utgör en fortsättning och uppföljning av 
vad som framkom genom KOM(2001) 0398. Handlingsplanen innehåller en blandning av 
lagstadgade och icke- lagstadgade bestämmelser för att lösa problemen som kommissionen 
vill ha in synpunkter på. Den innehåller lämpliga åtgärder för specifika sektorer samt 
bestämmelser för att öka samstämmigheten i gemenskapens regelverk gällande avtalsrätt, för
att främja utarbetandet av standardavtalsklausuler inom unionen och för att undersöka om 
icke-sektorsspecifika åtgärder behövs för att lösa problemen med den europeiska avtalsrätten. 
Kommissionen meddelar även att de har för avsikt att utarbeta en referensram med hjälp av 
berörda parter. Syftet med en gemensam referensram är att denna kan ge den bästa lösningen
när det gäller gemensam terminologi och gemensamma bestämmelser. Vidare är syftet med 
referensramen att denna kan ligga till grund för fler överväganden om ett frivilligt instrument 
på den europeiska avtalsrättens område.202

Sett till de olika alternativen som presenterades i det förra meddelandet tyckte endast ett fåtal 
att alternativ I var att föredra. Alternativ II var populärt men en stor majoritet föredrog 
alternativ III. Vad gäller alternativ IV var i detta skede en majoritet mot alternativet om en 
helt ny lagstiftning på EG-nivå. Dock föreslog en hel del att detta alternativ även i 
fortsättningen skulle finnas med i framtiden och vid en utveckling av alternativ II och III.203
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KOM(2003) 0068 utgör även ett svar på en resolution från europaparlamentet angående 
tillnärmning av medlemsstaternas civil- och handelsrätt. I resolutionen som var ställd till 
kommissionen fanns krav på en detaljerad handlingsplan.204

Meddelandet KOM(2004) 0651 från kommissionen till europaparlamentet är en uppföljning 
av handlingsplanen som presenterades i KOM(2003) 0068. I meddelandet redogörs det även 
för utvecklingen av den gemensamma referensramen och hur denna skall förbättra 
samstämmigheten när det gäller EU:s nuvarande och framtida regelverk. Meddelandet 
innehåller särskilda planer för de delar som berör konsumentskyddet. Vidare presenteras även 
framtida insatser för att främja standardavtalsklausuler på EU-nivå. Meddelandet syftar till att 
fortsätta debatten om lämpligheten när det gäller ett eventuellt införande av ett frivilligt 
instrument. Både europaparlamentet och rådet har antagit resolutioner som välkomnar 
handlingsplanen. Resolutionerna pekar även på vikten av att engagera alla intressenter i 
processen, särskilt i arbetet med den gemensamma referensramen.205 Vidare vad gäller 
utarbetandet av referensramen finns en plan uppställd. Bland annat kommer kommissionen på 
begäran av både europaparlamentet och rådet avge regelbundna lägesrapporter.206

Den första årliga lägesrapporten från kommissionen angående europeisk avtalsrätt och 
översynen av gemenskapens regelverk utkom 2005, KOM(2005) 0456. Rapporten syftar till 
att sammanfatta de resultat som uppnåtts.207

5.2 European Civil Code

I Europa pågår i dagsläget ett stort projekt med att skriva ett förslag till en European Civil 
Code. En lag som skall omfatta allmän och speciell avtalsrätt, utomobligatorisk 
skadeståndsrätt och sakrätt. Projektet handhas av The Study Group for a European Civil Code. 
Denna studiegrupps arbete startade år 2000 men det har varit tal om projektet ända sedan sent 
1980-tal.208 År 1989 ansåg europaparlamentet att utarbetandet av en heltäckande europeisk 
civillag på förmögenhetsrättens område, en civil code, borde inledas. Denna lag kommer att 
bygga på PECL, vilket betyder att den i huvuddrag kommer överensstämma med PECL och 
övriga förslag får anpassas därefter. Ännu har inga avsteg gjorts från PECL.209 Även om 
tanken på en europeisk civillag har varit overklig har arbetet med en sådan lag i allra högsta 
grad påbörjats. Vägen kommer med all sannolikhet att bli lång och kanske till och med 
omöjlig. Ulf Bernitz anser att projektet med en civillag inte diskuterats tillräckligt mycket i 
Sverige. Många är omedvetna om det stora och ambitiösa projekt som faktiskt pågår när det 
gäller utarbetandet av ett förslag till europeisk civillag.210
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5.2.1 För- och nackdelar med en gemensam europeisk civillag

Ett problem med en europeisk civillag är om den kan förenas med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna som återfinns i Romfördraget. Håstad menar att frågan om EU
kan anta en civillag är öppen. Vidare argumenterar Håstad för och emot en europeisk civillag. 
Det främsta argumentet för en civillag är behovet av minskade transaktionskostnader, vilket 
skulle öka konkurrensen på den inre marknaden och göra den mer effektiv. Ett annat 
huvudargument till fördel för en civillag är av politisk karaktär, nämligen skapandet av en 
starkare europeisk identitet. Ett vanligt motargument till detta är att den kulturella mångfalden 
som finns i Europa är en tillgång som inte bör minskas. Ett annat argument för en civillag är 
den gemensamma värdegrund som de europeiska länderna har, vilket borde möjliggöra en 
civillag som är accepterad av medlemsländerna. Invändningen mot detta argument är att det
finns betydande politiska skillnader, exempelvis graden av liberala, individuella inslag 
gentemot kollektiva intressen. De som är emot en europeisk civillag hävdar att den kan 
komma att bli alltför abstrakt och kanske till och med begreppsjuridisk. Detta behöver inte 
vara fallet. I Norden finns en tradition att skriva systematiserade lagar med konkreta lösningar 
på praktiska problem, ett realistiskt synsätt. Håstad påpekar dock att detta inte gäller alla 
nordisk lagstiftning och anser att PECL inte är mer abstrakt än motsvarande nordiska regler. 
Ett argument som väger tungt emot en europeisk civillag är att det kan leda till förstening 
istället för att vara utvecklande. Lagstiftningsprocessen inom EU är inte lika demokratiskt 
förankrad som till exempel i Sverige. Detta demokratiska underskott utgör ett argument mot 
en civillag. Eftersom PECL ligger till grund för en europeisk civillag kan det ifrågasättas vem 
som skall leverera prejudikat. Det finns ett behov av en prejudikatinstans eftersom vissa 
bestämmelser är väldigt allmänt hållna, vilket ger rättspraxis en central roll. De som är för en 
civillag föreslår att de nationella domstolarna skall vara prejudikatinstanser. Enligt Håstad är 
risken med detta är att de fyller ut bestämmelserna med sin gamla nationella rätt. Det finns 
fler förslag på hur behovet av en prejudikatinstans skall lösas. Den normala lösningen får 
antas vara att lämna prejudikatbildningen åt den europeiska domstolen. Detta skulle leda till 
en enhetlig rättsutveckling men arbetsbelastningen och köbildningen skulle bli enorm. En 
europeisk civillag sett ur ett nordiskt perspektiv utgör ett problem eftersom Norge och Island 
inte är EU-medlemmar. Det skulle bilda en spricka i den nordiska rättsgemenskapen. En 
harmonisering av det slag som en europeisk civillag utgör kan anklagas att vara för snäv 
eftersom mycket handel även sker med länder utanför Europa. Därför kan det tyckas att krut 
istället borde läggas på att ratificera och bygga ut FN-konventioner.211

Även C. Ramberg diskuterar i sin artikel, för- och nackdelarna med en gemensam europeisk 
civillag. När det gäller för och nackdelar med en europeisk civillag framförs ofta argumentet 
att det inte är någon idé att försöka harmonisera, det går ändå inte. Om 
harmoniseringsförsöket skulle lyckas skulle det vara av dålig kvalitet eftersom det är mycket 
politik inblandat när det rör sig om projekt på denna nivå. Dåliga lösningar har ofta sin grund 
i tidsbrist och brist på förståelse av andra rättsystem. Syftet med detta projekt är att bevisa att 
det är möjligt att nå enighet mellan representanterna från de olika länderna och ändå nå fram 
till ett gott resultat. Om en harmonisering av hög kvalitet kommer till stånd blir nästa fråga 
om det finns ett behov av harmonisering. Detta anser C. Ramberg vara fallet. För att få en 
effektiv och fungerande inre marknad finns behov av ett enhetligt regelverk. 
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Tillvägagångssättet idag, med direktiv som implementeras på varierande sätt i de olika 
medlemsländerna underlättar sällan för transaktionerna på den inre marknaden.212

5.2.2 Framtiden och Sveriges förhållningssätt

Arbetet med en europeisk civillag hämtar inspiration från den gemenskapsrättsliga 
lagstiftningen som redan finns beträffande ämnen inom den centrala civilrätten. Den 
befintliga lagstiftningen har utvecklats under åren med hjälp av förordningar och direktiv. 
Den befintliga gemenskapslagstiftningen gällande avtalsrätt har fått kritik för att vara alltför 
svåröverskådlig och splittrad. Det finns vidare brister i regelsystemet när det gäller 
harmonisering och det råder brist på samstämmighet i regelsystemet och i 
lagstiftningskvaliteten.213

Håstad menar att PECL och European Civil Code kan verka som inspirationskällor i och med 
att många nationella rättsordningar är i behov av förändring. Vidare fyller de en funktion som 
rättssystem som parter kan hänvisa till vid handel över gränserna. Arbetet med en europeisk 
civillag är igång, därför tjänar det ingenting till att nu diskutera om en sådan bör antas. Ett 
ställningstagande får göras när det finns ett fullständigt utarbetat förslag. Håstad anser det 
som en möjlighet att införa en europeisk civillag vid gränsöverskridande handel men är än så 
länge skeptisk till att en sådan kan ersätta nationella lagar för nationella affärer. Om det 
senare fallet skulle inträffa skulle det enligt Håstad leda till rättsosäkerhet i och med att en 
relativt allmänt hållen lagstiftning skulle ersätta den praxis och doktrin som vuxit fram under 
en lång tid. De nordiska länderna bör tills vidare medverka i framtagandet av en europeisk 
civillag och se till att denna, ur nordiskt perspektiv får så bra innehåll som möjligt. Håstad ser 
ett eventuellt framtida problem med att vissa länder är mer entusiastiska än andra och snabbt
vill införa en European Civil Code. Andra länder kommer säkerligen att vara mer avvaktande
och detta kan medföra att de som är positiva till ett införande inte tar in synpunkter från de 
övriga länderna.214 De mest engagerade länderna i dagsläget är Tyskland, Holland, Belgien, 
Italien och Spanien. Frankrike har en avvaktande inställning och England är i allmänhet 
väldigt skeptiskt. I Norden har ett antal personer varit engagerade men i det stora hela har 
engagemanget varit begränsat.215

C. Ramberg tror att det inom en 40-årsperiod kommer att finnas någon slags version av en 
europeisk civillag i mindre format, som medlemsländerna fritt kan anta helt eller delvis. Hon 
anser dock att det arbete som utförs idag kommer att ha betydelse för jurister och för 
rättsutvecklingen som helhet, både inom EU och i Sverige, oavsett om en civillag antas eller 
ej.216

Projektet med en europeisk civillag befinner sig än så länge på ett tidigt stadium och det är 
idag svårt att förutse hur långt det kommer att drivas. Enligt Bernitz skall styrkan i den 
process som satts igång inte underskattas. En gemensam civillag skulle utgöra en ny viktig 
hörnsten i integrationsarbetet inom EU och för europaparlamentet är integration 
betydelsefullt. Bernitz menar att Sverige har en förmåga att ofta underskatta arbetet och 
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projekten inom EU och tar valutaunionen och euron som ett exempel på detta, då många 
aldrig trodde detta skulle komma till stånd. Om arbetet aldrig kommer att gå så långt så att det 
blir fråga om en gemensam civillag anser Bernitz, i likhet med C. Ramberg att de svenska 
lagstiftarna i alla fall fått ett bra underlag till en nationell civillagsrevision. I framtiden 
kommer säkerligen en sådan revision vara än mer välbehövlig än i dagsläget.217

Bernitz anser att det är svårt att tydligt urskilja hur Sverige förhåller sig till en europeisk 
civillag. Den svenska inställningen får hittills anses varit avvaktande och ganska passiv. 
Enligt Bernitz kan Sverige inte vara avvaktande så länge till utan måste ta ställning till den 
utveckling som är på väg. Antingen kan Sverige motverka projektets framtida utveckling eller 
medverka för att tillgodose viktiga grundvärden i nordisk rätt samt näringslivets intressen.
Bernitz ansluter sig till uppfattningen om att den centrala avtals- och obligationsrättsliga 
lagstiftningen till största del är relativt värdeneutral. Enligt honom är nordisk civilrättslig 
lagstiftning varken speciellt modern eller avancerad, snarare det motsatta. I jämförelse med 
PECL framträder svensk avtals- och obligationsrätt som föråldrad. Förut sågs ett nordiskt 
samarbete som ett alternativ till det europeiska. Detta är något som enligt Bernitz mening inte 
går att räkna med längre. På senare år har det nordiska samarbetet inte varit lika intensivt som 
förr. Den främsta anledningen till detta är det faktum att Norge och Island står utanför EU. En 
annan anledning är att Danmark inte infört någon ny köplag, något som är klart negativt ur 
nordisk synvinkel. Det svenska lagstiftningsarbetet på civilrättens område har avtagit i styrka 
och ambition under senare tid. Enligt Bernitz går det inte längre att räkna med någon 
självständig svensk revision på detta område.  Det finns redan i dagsläget inslag av europeisk 
lagstiftning inom svensk civilrätt. Handelsagenturlagen, produktansvarslagen, lagen om 
avtalsvillkor i konsumentförhållanden och distansavtalslagen bygger helt eller till stor del på 
EU-direktiv. Även delar av aktiebolagsrätten, immaterialrätten och konsumenträtten bygger 
på EU-direktiv. Den internationella privaträtten gällande förmögenhetsrätten har i stort sett 
helt europeiserats i och med Bryssel I-förordningen och Romkonventionen.218

6. Ytterligare synpunkter angående AvtL:s och den 
svenska avtalsrättens framtid

Den internationella utvecklingen påverkar avtalsrätten och dess utveckling. I boken 
Avtalslagen 90 år ställer sig författarna Boel Flodgren, Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz och 
Per Samuelsson frågan om inte tiden är inne för att häva reservationerna och låta 
konventionen med dess bestämmelser och principer få full verkan i Sverige och hela Norden. 
PECL och UniP kommer att påverka avtalsrättens utveckling på olika sätt, främst i praktiken 
genom hänvisningar i avtal. AvtL är generellt tillämplig på alla avtal inom förmögenhetsrätten 
men är även dispositiv när det gäller viktiga delar. Därför kan sedvänja och handelsbruk få
företräde framför lagreglerna. Det finns idag en mängd olika marknader och avtal. Med tanke 
på vilket komplext område avtalsrätten har blivit ger AvtL inte någon tydlig vägledning, på 
grund av detta får parterna istället vända sig till rättspraxis och den omfattande doktrin som 
vuxit fram, för att finna lösningar på sina problem.219  

                                                
217 Bernitz, En europeisk civillag? Aktuell utveckling och svensk hållning, JT 2003/04 nr. 3, s. 520f
218 Ibid., s. 516ff
219 Flodgren, Gorton, Lindell-Frantz, Samuelsson (red.), Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, s. 11
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Lehrberg ville inte, i alla fall i början av 90-talet, ha någon ny avtalslag. Enligt honom hade 
den svenska avtalsrätten sin höjdpunkt under 1900-talets första hälft. Höjdpunkten är alltså 
sedan länge passerad. Under senare tid har väldigt lite forskning skett på området, intresset 
har falnat för det traditionella och teoretiskt svåra ämnena, istället lockar det praktiska. 
Lehrberg anser att det är möjligt att utvidga den befintliga avtalslagen istället för att 
genomföra en stor reform. Han menar dock att detta kan vara svårt att genomföra utan att 
ifrågasätta avtalsrättens grundpelare. Lehrberg hoppades i början av 90-talet att 
lågkonjunkturen inom hela den nordiska avtalsrätten endast var tillfällig och önskade att 
avtalsrätten skulle få uppleva en ny höjdpunkt.220

Taxell förespråkar ett framåtblickande perspektiv när det gäller avtalsrätten. Den bör vara 
dynamisk och öppen för förändringar utan att bandet med det förflutna klipps av. Taxell tror
att oavsett vad som kommer att hända i utvecklingen av avtalsrätten så kommer grundstenarna 
och bärande värderingar knappast att överges eller väsentligt rubbas. En genomgripande 
förändring skulle enligt honom innebära radikala förändringar av samhällssystem, rättsstatligt 
tänkande och ekonomisk ordning. Sådana förändringar väntar Taxell inte under en 
överskådlig tid. De allmänna avtalsrättsliga principerna är djupt förankrade och kommer att 
hållas vid liv men det finns även utrymme för konstruktivt nytänkande. Det finns idag ett ökat 
behov av harmonisering, detta behov har vuxit fram genom bland annat ökad internationell 
handel, multinationella företag och kapitalöverföringar. Förutom detta har även 
mellanfolkliga samarbetsorganisationer skapat ett harmoniseringsbehov. Harmoniseringen tar 
sig även uttryck genom eftersträvandet av en enhetlig tolkning av normer med internationell 
betydelse. Taxell tror i likhet med Bernitz att det nordiska samarbetet kommer att mattas av 
på grund av EU som står för en mer mellanfolklig likriktning. Taxell menar dock att det 
nordiska samarbetet inte får förnekas eller underskattas. Den konventionsstyrda lagstiftningen 
innebär att nya beståndsdelar kan tillföras den svenska avtalsrätten, vilka i sin tur kan påverka 
tolkningar och tillämpningar av lagarna. Även om utvecklingen idag främst rör internationella
avtal menar Taxell att det indirekt kan påverka bedömningar och ställningstaganden gällande 
nationella avtal.221

                                                
220 Sandgren (red.), Utvecklingslinjer inom avtalsrätten, s. 44f
221 Taxell, Avtalsrätt, s. 108ff
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7. Diskussion

Det går inte att bortse från det faktum att AvtL är över 90 år gammal. Av den anledningen 
går det att ifrågasätta dess tillämplighet idag eftersom samhället har genomgått stora 
förändringar sedan 1915 samt att lagen stiftades utifrån dåtidens samhällsbild. AvtL är 
resultatet av ett lyckat nordiskt lagstiftningssamarbete och att den fortfarande används kan 
tyda på dess kvalitet. AvtL innehåller bestämmelser som då ansågs viktiga att lagstifta om och 
bestämmelser som de nordiska länderna kunde enas om. Detta resulterade i att många frågor 
inte är reglerade, vilket i sin tur har lett till en rik flora av rättspraxis och doktrin. Avtalsrätten 
har blivit alltmer komplex och många olika avtal har tillkommit, vilket inte återspeglas i 
lagen. Grönfors presenterar två bra synsätt när det gäller tolkning av dagens förhållanden 
enligt AvtL. Det handlar om att anpassa lagtexten till dagens förhållanden. Som ett exempel 
kan nämnas en så enkel sak som att det idag finns andra kommunikationssätt. Genom 
analogislut bör samma bestämmelser gälla för telegram som för e-post. Det får anses bättre 
samt skulle underlätta med en nyare och mer anpassad avtalslag istället för att hela tiden 
försöka anpassa den gamla lagen till dagens situationer. Frågan om revidering av AvtL har 
varit uppe för diskussion ett flertal gånger under en relativt lång tid. Det börjar bli dags för en 
förändring. Dock kan det vara klokt att avvakta förslaget om en European Civil Code.

Varken den svenska avtalsrätten eller AvtL är heltäckande utan har enbart ett fragmentariskt 
innehåll, vilket kan ha både för- och nackdelar. Risken med att sträva efter att göra en lag 
heltäckande är att den lätt blir alltför specifik och detaljrik. Eftersom avtal är av stor betydelse 
för det moderna samhället och ekonomin är det viktigt att utforma bästa möjliga reglering. 
AvtL är skriven utifrån anbud – acceptmodellen men idag är det inte lätt att placera in alla 
avtal inom ramen för denna. Det går inte att bortse från att AvtL har en speciell ställning i den 
svenska rätten. Det är en lag som tidigt fick gott anseende men trots detta har diskussioner 
kring en revidering pågått under en lång tid.

Sverige har ratificerat CISG men reserverat sig mot den avtalsrättsliga delen, vilket även de 
övriga nordiska länderna gjort. Detta kan i det långa loppet leda till att länder tar avstånd från 
att bedriva handel med de nordiska länderna. En reservation utgör även en osäkerhet för alla 
de nordiska företag som har avtalsparter över hela världen. Norden bör inte avskärma sig från 
övriga Europa och världen. Sverige har dock lämnat dörren öppen för att häva reservationen 
och det börjar bli hög tid att göra det. Skälen till Sveriges reservation sägs vara att reglerna 
ansågs olämpliga i sak, möjligheten till återkallelse av anbud samt att det kunde skapa 
förvirring med två regelsystem gällande avtal. Detta behöver inte vara ett problem eftersom 
nationell lag gäller för nationella avtal och CISG del II gäller för internationella avtal. Att 
skilja på nationella och internationella avtal medför inte alltför påtagliga nackdelar. Dessa 
skäl kan uppfattas som svepskäl. Den verkliga anledningen till reservationen kan tänkas ha 
varit rädslan för att pröva något nytt och överge det välbeprövade. Dock har CISG ett relativt 
smalt tillämpningsområde eftersom konventionen endast är tillämplig på köp av varor. Att 
ratificera hela konventionen skulle dock kunna vara ett steg på vägen mot en större förändring 
och till fördel för just de avtal som handlar om köp av varor.

Att CISG kallas den internationella köplagen säger väl något. Det är en framgångsrik
konvention som vunnit stort bifall. Dock är den endast tillämplig vid köp av varor, vilket 
endast löser vissa problem och tillfredställer vissa behov. Genomgången av artiklarna i CISG 
del II och paragraferna i AvtL visar på många likheter. De skillnader som finns är inte att anse 
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som alltför stora eller problematiska. Den största skillnaden mellan AvtL och CISG är att de 
bygger på löftes- respektive kontraktsprincipen. Löftesprincipen fyller idag inte längre något 
större praktiskt behov, då den ensidiga bundenheten som följer av löftesprincipen är inte lika 
påtaglig som tidigare. Måhända att löftesprincipen förr fyllde ett praktiskt behov men idag 
känns kontraktsprincipen bättre lämpad med tanke på dagens kommunikationssätt. Det går 
enkelt och snabbt för parterna att bestämma hur bundenheten skall se ut. Det kan tyckas mer 
rättvist och praktiskt om båda parter blir bundna samtidigt som i fallet med 
kontraktsprincipen. En fördel med CISG är att frågan om bundenhet har lösts genom en 
kompromiss mellan de två principerna. En kompromiss mellan två olika principer vid 
avtalsslut kan betyda att reglerna har utformats av det bästa ur de båda principerna. CISG ser 
till objektiva förhållanden till skillnad från AvtL som tar hänsyn till subjektiva förhållanden.
Eftersom subjektiva förhållanden i dessa fall ofta är svåra att bevisa och att fastställa är 
objektivitet närmast att föredra. Anbud- acceptmodellen präglar inte CISG lika starkt som 
AvtL. Det är en fördel att CISG lättar på anbud- acceptmodellen och även öppnar upp för
andra vägar till avtal. I AvtL är modellen hårt påfrestad när dagens avtal skall inordnas under 
denna. Som Grönfors anför kan resultaten bli orimliga vid sådana försök, det finns trots allt 
gränser på hur töjbar anbud- acceptmodellen kan vara.  

CISG kan kompletteras av PECL och UniP, något som tyder på samstämmighet. Att anta 
detta som närmast kan liknas med ett paketerbjudande är att anse som ett praktiskt alternativ 
för den svenska avtalsrätten. En annan möjlighet om inte CISG del II ratificeras är att revidera 
AvtL i enlighet med PECL och UniP. Om det senare alternativet väljs kvarstår problemet med 
en dubbel uppsättning regler.

PECL kom till på grund av behovet av uniforma regler och principer. Det är principer med bra 
mål som överbryggar skillnaden mellan common law och civil law och visar att det även finns 
likheter och en gemensam kärna. PECL innehåller flexibla bestämmelser som främst är till för 
att användas inom EU. Vidare är det bra att PECL inte täcker in allt eftersom det då skulle 
blivit för detaljerat och specifikt. Om man försöker täcka in allt riskerar man att lätt fastna i 
ett spår som det sedan är svårt att göra avsteg ifrån. AvtL och PECL överensstämmer i de 
väsentliga delarna med varandra. En stor skillnad är dock att avtal kan slutas på annat sätt än 
genom anbud- acceptmodellen. Detta kan dock ses som en skillnad som utgör en fördel. Det 
är bra att öppna upp för andra tillvägagångssätt och lätta på trycket på modellen. Syftena med 
UniP är bra och principerna innehåller de flesta avtalsrättsliga problem som finns. Reglerna i 
UniP är klart uttryckta, vilket är en fördel. UniP innehåller vidare sådant som inte är reglerat i 
AvtL och sådant som i svensk rätt saknar vägledande praxis. De allmänna principer som 
återfinns i svensk avtalsrätt är klart uttryckta i UniP.

Både PECL och UniP är flexibla och användarvänliga eftersom de kan tillämpas på olika sätt.
De är båda neutrala i den meningen att de inte tillhör någon rättsordning. Vad som är 
utmärkande för PECL och UniP är att de är lättillgängliga, pedagogiska, moderna och 
anpassade efter dagens internationella avtal, till skillnad från internationell privaträtt med 
lagval och dylikt. Dock kan det, som J. Ramberg och Herre anför, vara svårt för dessa 
principer att bli tillämpliga enbart genom sin egen existens. Detta betyder inte att de inte är 
viktiga och användbara på andra sätt. Den största nyttan PECL och UniP har är att de fungerar 
som rättskällor främst i skiljeklausuler och skiljeförfaranden. Detta genom att parterna gjort 
hänvisningar till dessa i avtalet. På grund av att det råder avtalsfrihet kan avtalsparter hänvisa 
till regelsamlingarna även i nationella avtal om de så vill. Detta är en möjlighet som parterna 
bör ta fasta på, att använda internationella allmänna principer i nationell rätt och i nationella 
domstolsavgöranden bör ses som en möjlighet och inte som ett hot. Om det i exempelvis 
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PECL och UniP finns klara och tydliga artiklar som leder fram till en bra lösning bör svenska 
domstolar inte tveka att använda dessa istället för att febrilt söka svar i nationell rätt. PECL 
har högre ambitioner än UniP. Den senare har enbart riktat in sig på internationella 
transaktioner, vilket även utgör en skillnad gentemot AvtL. Varken PECL eller UniP är 
konstitutionellt förankrade, vilket innebär att de inte automatiskt har bindande verkan. Dock 
är de båda ett hjälpmedel för att fastställa gällande rätt. De finns tillgängliga och bör 
användas.

De allmänna bestämmelserna är i stort sett lika mellan alla de regelsamlingar som uppsatsen 
behandlar. Regelsamlingarna innehåller överlag rimliga kompromisser, något som är 
nödvändigt för att de skall kunna accepteras. Det finns inga större skillnader som idag skulle 
vara till nackdel för svensk avtalsrätt. Sverige måste släppa sin syn på att AvtL är mycket 
bättre än alla alternativ för så är inte fallet. De internationella alternativ som finns känns mer 
öppna, klart uttryckta, moderna och mer anpassade till dagens faktiska förhållanden. Bland 
annat kan avtal komma till på andra sätt än genom anbud- acceptmodellen.  Vidare är de 
problemlösande med tanke på att de kommit till i och med att det funnits ett behov av 
enhetlighet. Alternativ kan vara svåra att ta till sig och det är lätt att hålla fast vid de gamla 
och beprövade. Det tar sin tid men ju mer de alternativa bestämmelserna används, desto mer 
familjära blir de. 

I och med det svenska EU-inträdet, den ökade globaliseringen och eftersom företag idag har 
hela världen som marknad behövs klara och tydliga regler för en stabil och effektiv marknad. 
Kommissionen har på senare tid, i en rad meddelanden fastslagit att det finns ett behov av 
harmonisering och inom EU pågår idag arbete för en mer samordnad avtalsrätt. Av de fyra 
alternativ som presenterades i kommissionens meddelande, KOM(2001) 0398 gällande 
avtalsrättsliga problem och framtida insatser på området är främst alternativ II och III bra. 
Alternativ I innebar att inga gemenskapsåtgärder skulle vidtas. Detta alternativ fick turligt nog 
inte så stort gensvar. Det behövs någon typ av gemenskapsåtgärd för en mer samordnad 
avtalsrätt. De flesta föredrog alternativ III, att förbättra kvaliteten på befintlig lagstiftning men 
alternativ II som innebar att främja utvecklingen av gemenskapsrättsliga principer var 
populärt. Båda dessa alternativ är bra, därför borde en kombination av dessa alternativ vara att 
föredra. Den befintliga lagstiftningen förbättras på ett sådant sätt så att även utvecklingen av 
gemenskapsrättsliga principer främjas. Vid tidpunkten för meddelandet var en majoritet mot 
alternativ IV, att anta en ny och heltäckande lagstiftning på EG-nivå. Det positiva i detta är 
dock att många tyckte att detta alternativ kunde ses som en vidareutveckling av alternativ II 
och III, och att man även i fortsättningen bör ha detta alternativ i åtanke.

Projektet med en European Civil Law har fått stor uppmärksamhet. Det finns både för- och 
nackdelar med en gemensam europeisk civillag och det är lätt att förstå båda sidors argument.
En gemensam europeisk civillag skulle göra marknaden mer effektiv genom minskade 
tranaktionskostnader. Många länder i Europa skulle behöva stärka sin europeiska identitet. I 
Sverige kan folket betrakta sig som svenskar men samtidigt som européer. Detta betyder inte 
automatiskt att den tillgång som Europa besitter i och med den kulturella mångfalden 
minskar. De nationella identiteterna bör kunna leva i harmoni med en förstärkt europeisk 
identitet. Ett argument för en europeisk civillag är att de europeiska länderna har en 
gemensam värdegrund. I detta fall väger dock motargumentet tyngre. Det finns betydande 
skillnader, främst av politisk karaktär och politik är i allra högsta grad inblandat när det gäller 
EU. Det finns även många likheter men skillnaderna har blivit än mer tydliga sedan flera 
östländer blev unionsmedlemmar. Två problem som en civillag medför är att inte 
lagstiftningsprocessen är lika demokratisk som exempelvis i Sverige samt vem som skall 
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leverera prejudikat. I dagsläget är det oklart hur dessa problem skall lösas. En europeisk 
civillag kan av motståndarna anses för snäv. Dessa tycker istället att satsningar hellre bör ske 
på FN-konventioner eftersom en omfattande handel även sker med icke-europeiska länder. 
Ratificering av konventioner är självklart viktigt men satsningar av det aktuella slaget bör 
ligga på EU. EU består av många länder och det är där möjligheterna finns. Detta betyder 
dock inte att EU skall bilda en mur gentemot resten av världen. En gemensam, effektiv och 
stabil europeisk marknad skulle fungera som en motvikt till USA och skulle gynna den 
internationella handeln. 

Trots att det är ett stort projekt som pågår finns det idag, i Sverige, en omedvetenhet kring en 
gemensam civillag. Denna omedvetenhet finns även angående de andra avtalsrättsliga 
alternativen. Det har ännu inte förts någon ordentlig diskussion kring dessa frågor i Sverige 
och landet har inget klart förhållningsätt till European Civil Code men avvaktande och passivt 
är två ord som passar i sammanhanget. Sverige brukar inte ta någon stark ställning för eller 
emot något när det gäller arbetet inom EU, utan håller sig i bakgrunden. Sverige underskattar 
ofta arbetet inom EU och kommer nog inte att vara det land som jobbar aktivt för en 
gemensam europeisk civillag. Om det i framtiden lutar åt att en civillag blir verklighet bör
dock Sverige bli mer aktivt, försöka påverka samt tillvarata svenska intressen och se till att 
lagen, ur ett svenskt perspektiv, får en så bra utformning som möjligt. Sverige har alltid 
förespråkat det svenska och svenskar ser inte sig själva som européer. Det är viktigt att 
försöka skapa en europeisk identitet, inte minst för att få en gemensam civillag förankrad. Det 
är idag svårt att se hur en sådan lag skall få djup förankring i medlemsländerna. EU är ännu 
inte speciellt djupt förankrad i Sverige. En vanlig åsikt i Sverige är att allt styrs från Bryssel, 
något som väcker upprörda känslor. En civillag är till nackdel för det nordiska samarbetet 
men det kanske börjar bli dags att tänka mer Europa och inte Norden. Speciellt med tanke på 
att inte Norge och Island är EU-medlemmar. Om det nordiska samarbete har gett mycket, tänk 
då vad ett internationellt eller europeiskt samarbete kan leda till. Medan CISG är bra för den 
internationella handeln skulle en gemensam europeisk civillag vara bra för den europeiska 
handeln. Det är även effektivt och praktiskt om jurister i framtiden bara behöver ha kunskap 
kring en rättsordning. Det är svårt att redan nu ta ställning till en European Civil Code. 
Projektet är än så länge inne i ett relativt tidigt stadium. I detta läge går det endast att hänföra 
sin ståndpunkt till de känslor tanken på en gemensam civillag väcker och vilka hot eller 
möjligheter den kan tänkas medföra. Det skall hur som helst bli spännande att se vad projektet 
med European Civil Code kommer att resultera i.

Avtalsrätten kan verka uttjatad men är ständigt aktuell i någon mening. Idag handlar det 
mycket om internationella avtal och behovet av uniforma regler. Avtalsrätten har nått en ny 
höjdpunkt men kanske inte på det sätt Lehrberg tänkt sig. Det handlar idag inte så mycket om 
nationell rätt utan fokus ligger på en internationell eller europeisk nivå. Nordiska 
lagstiftningssamarbeten går idag inte att räkna med på samma sätt som tidigare. Förut 
utgjorde ett nordiskt samarbete ett alternativ men nu ligger fokus mer på europeisk och 
internationell nivå. Intensiteten i de nordiska lagstiftningssamarbetena har avmattats och tiden 
för denna typ av samarbete börjar vara förbi. Detta kan av många uppfattas som tråkigt men 
sett ur ett större perspektiv är det positivt för europeiska och internationella samarbeten och 
för harmoniseringsbehovet. Den främsta anledningen till denna utveckling får anses vara, som 
nämnts, att Norge och Island står utanför EU. En självständig svensk revidering av AvtL är 
nog inte något att räkna med. Det är i så fall troligare att en revidering sker i enlighet med 
internationella principer. Utgångspunkten för alla de presenterade regelsamlingarna är 
avtalsfrihet, vilket innebär att parterna bestämmer hur avtalet skall se ut. Grundtankarna i de 
olika alternativen är detsamma. Om ett annat alternativ skulle antas eller om en nationell 
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revidering av avtalslagen genomförs med hänsyn till internationella principer, leder det inte 
till alltför stora förändringar, bara en modernare och mer anpassad lagstiftning. 

Det får idag anses som klarlagt att det finns ett behov av mer enhetliga regler. Globaliseringen 
och den ökande internationella handeln har framtvingat diverse harmoniseringsförsök. De 
internationella regelverk som uppkommit behöver inte driva på utvecklingen av den 
internationella handeln. Den sköter sig själv. Regelverkens uppgift är att tillhandahålla regler 
som underlättar den internationella handeln och slutandet av internationella avtal. Sverige är 
ett litet land i den stora världen och är beroende av export och att andra länder vill fortsätta 
göra affärer med svenska företag. Som tidigare nämnts ligger det på så vis en fara i att inte 
ratificera till exempel internationella konventioner. Sverige bör arbeta för att skapa regler som 
underlättar den internationella handeln så att den kan utövas på ett smidigt och effektivt sätt. I 
de flesta fall är artiklarna i de internationella alternativen tydligare och klarare uttryckta än
paragraferna i AvtL. De avtalsrättsliga alternativen som presenterats i uppsatsen liknar 
varandra i stort och de grundläggande principerna om exempelvis avtalsfrihet och lojalitet är 
desamma. Oavsett vad som händer med den svenska avtalsrätten och oavsett förändring 
kommer grundvärderingarna inte rubbas eller överges utan de kommer att bestå.

Behovet finns men är behovet tillräckligt stort för att revidera AvtL? Lagen har fungerat 
tillfredsställande under en lång tid och gör det fortfarande, mycket tack vare den omfattande 
rättspraxis och doktrin som finns. Det kanske idag inte är den bästa lösningen men Sverige 
klarar sig. Eftersom avtalsrätten utgör ett viktigt och centralt område anser många att det är 
dags för en förändring av AvtL, oavsett vilket alternativ som väljs. Det viktigaste är att en 
förändring kommer till stånd, mer anpassad till dagens samhälle och handel.

Sverige bör ratificera alla delar av CISG eftersom det är något som landet redan är insatt i och 
medverkar i. Detsamma gäller för EU, där Sverige bör vara med och påverka hur eventuell 
framtida gemensam lagstiftning skall vara utformad. Sverige bör sträva efter en effektiv och 
smidigt fungerande marknad. Effektivitet kräver enhetlighet. Sverige kan börja med att 
ratificera CISG del II, låta konventionen få full verkan och se hur det artar sig. Att anta hela 
CISG innebär inte en alltför drastisk åtgärd. Innan större förändringar av den svenska 
avtalsrätten görs, kan det som ovan nämnts vara klokt att invänta det framtida förslaget om en 
harmonisering av alla EU- ländernas avtalsrätter. Eftersom PECL kommer att utgöra grund 
för en framtida europeisk civillagstiftning kan Sverige redan nu ana vissa grunddrag i 
avtalsrättens utformning. En gemensam civillagstiftning kan ses som ett naturligt nästa steg 
när det gäller integrationssamarbetet inom EU och som nämnts bör Sverige främst satsa på 
samarbetet inom EU. En risk med EU är dock att mycket politik är inblandat. Det är tveksamt 
om Civil Code kan ersätta nationella lagar för avtal men däremot när det gäller den 
internationella handeln. PECL och arbetet med Civil Code kan inspirera till en förändring av 
den nationella avtalsrätten och en möjlighet är att revidera AvtL i enlighet med dessa. 

I Sverige finns det, som ovan anttytts, en rädsla för det nya och svenskar kan nog av andra lätt 
uppfattas som hemkära och nöjda med det vi har. Det går även att skönja en viss övertro i 
Sverige, vi tror att vi klarar mer än vad vi gör. Detta tankesätt kan vara bra ibland men ensam 
är inte alltid stark. Sverige måste engagera sig mer i internationella och europeiska 
samarbeten. Detta kan göra Sverige ännu bättre, ge goda resultat och viktigast av allt, göra 
Sverige till ett land att räkna med även i framtiden. Det finns ett behov av förändring och 
många bra alternativ att tillgå. Avslutningsvis så bör den framtida avtalsrättsliga regleringen
underlätta för parterna, vara användarvänlig, dynamisk, anpassad till dess ändamål samt 
lättillgänglig.
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