
 

 

 

 

 

 

 

Bankgarantin enligt svensk rätt 
- särskilt om Adjudication Bond 

Magisteruppsats i affärsrätt 

Författare:  Henrik Lindstrand 

Handledare:  Daniel Hult, Jakob Heidbrink 

Framläggningsdatum  2010-12-08 

Jönköping, december 2010 



 

 

Magisteruppsats i affärsrätt 
Titel:  Bankgarantins förhållande till svensk rätt - särskilt om Adjudication 

Bond 

Författare: Henrik Lindstrand 

Handledare: Daniel Hult, Jakob Heidbrink 

Datum:  2010-12-08 

Ämnesord Krediträtt, Bankgaranti, Garanti, Adjudication Bond, Säkerhetsrätt,  
Accessoritet, Självständighet, Betalningsmekanism, Primär, Se-
kundär, On demand-garanti 

 

Sammanfattning 
I uppsatsen utreds Adjudication Bond, vilket i Sverige är en ny typ av bankgaranti. För att 

bedöma denna görs en jämförelse med hur bankgarantier som rättsligt institut förhåller sig 

till svensk rätt. Bankgarantier används både i Sverige och internationellt. De utgör säkerhet 

för ett underliggande avtals riktiga fullgörelse. Den ena parten (uppdragsgivaren) till det 

underliggande avtalet ger banken i uppdrag att ställa ut bankgarantin till förmån för dennes 

motpart (beneficienten) för det fall att uppdragsgivaren inte uppfyller sitt åtagande enligt 

det underliggande avtalet. Bankgarantier kan varieras på olika sätt och ställas ut för alla ty-

per av underliggande avtal.  

Bankgarantier är antingen självständiga eller accessoriska. Vid den självständiga bankgaran-

tin ska beneficientens rätt till ersättning endast bedömas enligt bankgarantins villkor, eme-

dan vid accessoriska bankgarantier denna rätt ska bedömas också enligt det underliggande 

avtalet. I garantins s.k. betalningsmekanism uppställs de krav som beneficientens begäran 

måste uppfylla för att ersättning ska utbetalas. Således kan det endast krävas en begäran 

från beneficienten (on demand), men därutöver kan det krävas att beneficienten till sin be-

gäran presenterar ytterligare dokument, bestående av ett expertintyg eller ett domslut, som 

bekräftar beneficientens rätt till ersättning. 

Adjudication är ett speciellt tvistelösningsförfarande där en tvist ska avgöras med tillämplig 

lag men där avgörandet inte är slutligt. Således faller Adjudication Bond mellan expertinty-

get och domslutet. I uppsatsen framgår det att Adjudication Bond ska presumeras vara en 

självständig bankgaranti, med mindre det tydligt framgår i garantivillkoren att den är acces-

sorisk. Vidare fastslås att Adjudication Bond är en bankgaranti som kan bedömas både en-

ligt remburs- och borgensreglerna.  



 

 

 

Abstract 
The thesis examines Adjudication Bond, which is a new kind of bank guarantee in Sweden. 

The examination is conducted by a comparison of how bank guarantees, as legal institutes, 

relate to Swedish law. Bank guarantees are used in Sweden and in international trade. They 

guarantee the due performance of an underlying contract. A party (principal) to the under-

lying contract instructs the bank to issue the guarantee on behalf of the principal in favour 

of the other party to the underlying contract (beneficiary) for the due performance of the 

underlying contract. Bank guarantees can be altered in various ways and be issued for all 

kind of underlying contracts. 

Bank guarantees are either independent or accessory. Under the independent guarantee the 

beneficiary’s call on the guarantee shall be assessed only pursuant to the conditions in the 

guarantee, whereas under the accessory guarantee the call shall be assessed also pursuant to 

the underlying contract. The guarantee’s payment mechanism specifies what requirements 

the call must fulfil in order to trigger the payment. Thus, the call may be honoured on the 

beneficiary’s demand (on demand), or the beneficiary may have to submit any additional 

document, such as expert certificate or a court decision, that confirms the beneficiary’s 

right to payment. 

Adjudication is a special sort of dispute resolution; the dispute is settled in accordance with 

applicable law but the decision is not final. Hence, the Adjudication Bond encompasses 

partly the expert certificate and partly the court decision. In the thesis I argue that the Ad-

judication Bond shall be perceived as an independent bank guarantee, unless it is clear from 

the guarantee’s conditions that it is accessory. Further, I hold that Adjudication Bond is a 

bank guarantee on which the rules of letter of credit and suretyship can be applied. 



 

 

 

Förord 
När jag först började arbetet med denna uppsats visste jag inte riktigt vart det skulle ta mig. 

Min intention var från början att beskriva en för svensk rätts vidkommande främmande typ 

av bankgaranti och bedöma dess förhållande till svensk rätt. Vad jag inte visste då var att 

bankgarantin som rättsligt institut var allt annat än etablerat i svensk rätt. Således ägnas om-

fattande utrymme åt att först beskriva bankgarantins förhållande till svensk rätt för att se-

dan ha en referensram vid bedömningen av Adjudication Bond’s förhållande till svensk 

rätt. I färdigt utförande kan jag således titta tillbaka och konstatera att vad som på ytan kan 

uppfattas som tämligen klart, kan dölja oändliga frågeställningar, varav jag behandlar några i 

denna uppsats. Jag tycker det är viktigt att, trots en uppsats bitvis förföriska och beroende-

framkallande karaktärsdrag, då och då ”landa” och behålla fötterna på jorden – eller som 

Gorton beträffande rembursen med all önskvärd tydlighet och distans uttrycker det: Vad 

man än kan säga om remburs, så är det knappast en företeelse kring vilken mänsklighetens öden kretsar.1 

Jag vill tacka Svensk Exportkredit som inspirerade mig att skriva om Adjudication Bond 

och som gjort denna resa i garantirättens värld möjlig. Jag vill här också passa på att tacka 

min – kanske inte lika tacksamma – sambo, som med tålamod låtit mig vara allt annat än på 

jorden. Tack också ”la familia” för ert stöd. Min handledare Daniel Hult och seminariedel-

tagare Per Carlson, Branko Danilovic och Anna Gustafsson har gett mycket värdefull väg-

ledning och synpunkter – tack! 

 

Jönköping i december, 

Henrik Lindstrand 

 

 

 

                                                 
1 Gorton (1980), s. I. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Adjudication Bond har sitt ursprung i byggnadsindustrin i England, men har börjat använ-

das även i andra industrier och i andra länder. En entreprenad kommer anlitas som exem-

pel vid den fortsatta presentationen i detta avsnitt (vilket senare delar av uppsatsen kommer 

referera till som ”bakgrundsexemplet”). Om en beställare beställer ett entreprenadarbete av 

en entreprenör kan beställaren kräva av entreprenören att en bank (eller liknande institut) 

ställer ut en bankgaranti till förmån för beställaren, för det fall att entreprenören inte skulle 

uppfylla sitt åtagande enligt entreprenadavtalet. Visar det sig under entreprenadens utfö-

rande att entreprenören exempelvis inte kan efterleva den tidsplanering som följer av ent-

reprenadavtalet har entreprenören brustit i sitt kontraktuella åtagande och beställaren kan 

således begära att utbetalning under bankgarantin sker. Det finns inget som hindrar banken 

som ställer ut garantin från att själv utföra det som entreprenören brustit i eller att kontrak-

tera en annan entreprenör att färdigställa arbetet, men normalt betalar banken endast ut ett 

mellan entreprenören och beställaren överenskommet belopp till beställaren, vilket ska 

täcka beställarens kostnader för att få arbetet färdigställt. 

Adjudication Bond’s särpräglande drag i förhållande till andra bankgarantier är det krav 

som ställs på beställarens begäran till banken om att få bankgarantin utbetald. Den vanli-

gaste – och i förhållande till sådana krav på beneficientens begäran – enklaste bankgarantin 

är s.k. ”on demand-garantier”2. Till skillnad mot Adjudication Bond faller on demand-

garantier genast ut till betalning efter att beställaren meddelat banken att betala ut beloppet 

och därtill upplyst banken om att entreprenören brustit i sitt åtagande enligt entreprenadav-

talet. Utbetalning sker m.a.o. på beställarens anfordran (eng: ”on demand”).3 För att ban-

ken beträffande Adjudication Bond ska betala ut pengar till beställaren i enlighet med 

bankgarantin krävs att beställaren uppvisar en form av beslut4 (eng: “adjudication”) som in-

tygar att entreprenören inte har uppfyllt sitt åtagande enligt entreprenadavtalet vilket inne-

bär att beställaren därmed är berättigad till att få garantisumman utbetald. 

                                                 
2 Jfr. Ingvarsson, s. 125, som benämner dessa för anfordringsgarantier. Anledningen till att en engelsk be-

nämning används i denna uppsats är för att så även sker inom svensk rätt, se bl.a. NJA 2002 s. 244. 
3 Jfr. Gorton (1993), s. 47. 
4 Anledningen till att jag använder benämningen ”beslut” och inte ”dom” är för att en dom kan uppfattas 

som att beslutet måste vunnit laga kraft. I detta inledningsskede av uppsatsen står det inte klart om också 
”adjudication” är ett lagakraftvunnet beslut varför jag inte använder termen dom. Jfr. dock 17 kap. 1 § rät-
tegångsbalken (1942:740) (RB) vari framgår att även vissa beslut är slutliga. Jfr. även Jenkins & Stebbings, s. 
64. Tvistelösningsförfarandet vari själva beslutet avkunnas benämns också ”adjudication”. 
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Till följd av en omfattande handel mellan länder har Adjudication Bond, som en interna-

tionell bankgaranti, också börjat anlitas i avtal mellan svenska och utländska företag. Det 

finns ingen doktrin eller annat juridiskt material som utifrån ett svensk perspektiv har be-

handlat Adjudication Bond. Således används en typ av garanti vars förhållande enligt 

svensk rätt till andra bankgarantier i allmänhet och till andra säkerhetsrätter i synnerhet tor-

de5 vara osäkert för såväl beställaren och entreprenören som banken. Det kan därmed ock-

så antas att det föreligger en osäkerhet kring hur ett flertal frågor skulle besvaras enligt 

svensk rätt, däribland frågan om bankens möjlighet, alternativt skyldighet, att invända mot 

beställarens begäran om utbetalning av bankgarantin. Vidare kan jag konstatera att on de-

mand-garantier har varit föremål för diskussion även i Sverige, men att andra typer av 

bankgarantier, liknande Adjudication Bond, i det närmaste lämnats utanför dessa diskus-

sioner. Det är min förhoppning att denna uppsats kan belysa vissa frågor som också kan 

och bör behandlas i diskussioner kring andra bankgarantier. Särskilt mot bakgrund av det 

normalt inte obetydande belopp som är involverade i internationell handel, skapar osäker-

heten kring Adjudication Bond’s ställning enligt svensk rätt enligt min mening ett behov av 

kategorisering och strukturering av Adjudication Bond.  

1.2 Syfte 
Adjudication Bond är en främmande garanti för svenskt vidkommande, varför syftet med 

uppsatsen är att utreda hur Adjudication Bond kategoriseras inom och förhåller sig till 

svensk rätt de lege lata. 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod 

1.3.1.1 Angreppssätt av syftet: Kategorisering av Adjudication Bond  

Som kommer framgå löpande under uppsatsen benämns flera säkerhetsrätter i litteraturen 

för ”bankgaranti” varför först bankgarantin som säkerhetsrätt måste beskrivas, kategorise-

ras och avskiljas andra säkerhetsrätter, vilket sker i enlighet med bankgarantins allmänna 

konstruktion, funktion och element. Mot denna kategorisering av bankgarantin kan Adju-

dication Bond sedermera prövas och på så sätt kategoriseras, dels i förhållande till andra 

bankgarantier, dels i förhållande till andra säkerhetsrätter. Kategoriseringen kan självklart ge 

vid handen olika utgångar och således kan Adjudication Bond: likställas med en redan be-

                                                 
5 Med anledningen av vad Jensen m.fl., s. 43, har invänt mot användandet av ordet ”torde” vill jag göra föl-

jande förtydligande: jag använder ”torde” i uppsatsen för ett påstående som inte är bevisat, men som enligt 
min mening rimligen stämmer.  
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fintlig typ av bankgaranti, som varit föremål för svensk rätts bedömning eller ej; konstituera 

en ny typ av bankgaranti; vara en kombination av flera befintliga bankgarantier eller; helt 

falla utanför vad som i denna uppsats definierar en bankgaranti. I uppsatsen kommer jag 

dock utgå från att Adjudication Bond är en bankgaranti. 

I uppsatsens teoretiska del används en löpande analys för att definiera bankgarantins rätts-

liga natur och identitet mot vilken Adjudication Bond sedermera kan prövas. Själva analy-

sen av Adjudication Bond kommer också ske löpande men i ett eget avslutande kapitel. 

1.3.1.2 Kategoriseringens förhållande till svensk rättskällevärdering 

Då bankgarantier, i synnerhet för svenskt vidkommande, endast varit föremål för lagar, fö-

rarbeten, domstolars bedömning och doktrin i mycket begränsad omfattning har interna-

tionell litteratur6 kommit att få en betydande inverkan på bedömningen av bankgarantin.7 

Även sedvänja bland kreditmarknadens aktörer (”bankpraxis”) har en framträdande roll be-

träffande särskilt bankernas skyldigheter enligt bankgarantin.8 Kategoriseringen av bankga-

rantin utgår härav från den i internationell litteratur förekommande och vedertagna be-

skrivningen av bankgarantier. Jag tror också att detta ger läsaren en mer heltäckande bild av 

bankgarantin. I den mån bankgarantier har varit föremål för svenska rättskällor bedöms 

detta, i inbördes ordning enligt svensk rättskällevärdering, i olika delar av den i internatio-

nell litteratur tillämpade beskrivningen av bankgarantier. Således kommer beskrivningen 

och kategoriseringen av bankgarantier enligt internationell litteratur utgöra uppsatsens ske-

lett varpå rättskällor hängs upp. På så vis kommer rättskällor med högre rättskällevärde än 

doktrin beaktas vid beskrivningen av bankgarantier utan att detta fråntar uppsatsens an-

språk på pedagogik, struktur och helhet avseende presentationen av bankgarantier.  

1.3.1.3 Uppsatsen förhållande till utländska rättskällor samt dess ursprung 
och rättsliga natur 

Det följer av bankgarantins internationella karaktär att material som finns att tillgå avseende 

bankgarantier företrädesvis är av utländsk härkomst men det behandlar inte sällan bankga-

rantin ur ett internationellt perspektiv. Bankgarantins existens och utformning har inte 

överlåtits till Europeiska Unionens (EU) lagstiftningskompetens. De i denna uppsats refe-

                                                 
6 För innebörden härav se nedan under 1.3.1.3.  
7 Bergström uppmärksammade 1960, s. 23, att svensk praxis och litteratur, Bergström veterligen, inte ”gjort 

bankgarantin föremål för någon särskild behandling”. Jfr. Walin (2002), s. 28, Gorton (1993), s. 40 och s. 
44, Gorton (1994), s. 89 samt Gorton (2000), s. 528. 

8 Se NJA 1988 s. 512. Jfr. också hovrättsavgörandet mål nr. T 129-98, vari skiljaktigt hovrättsråd bedömde en 
banks insikt om en viss omständighet med ledning av internationell bankpraxis. Hovrättsrådet var inte skilj-
aktig beträffande domslutet utan framförde sin motivering till domslutet under ”skiljaktig mening”. 
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rerade ”internationella” regelverken9 från Internationella Handelskammaren (ICC) är inte 

framtagna genom ett mellanstatligt samarbete, och följaktligen är det inte heller möjligt för 

enskilda stater att ansluta sig till dessa regelverk.10 Istället är de framtagna av organisationer 

och företag verksamma på kreditmarknaden, och kräver för dess tillämplighet i princip att 

hänvisningar har gjorts till regelverken i det enskilda avtalet.11 Denna avsaknad av mellan-

statliga regelverk har observerats inom litteraturen, varvid det poängteras att bankgarantier 

är ett internationellt fenomen och att nationell rätt beaktar utvecklingen i andra länder, var-

för en viss frivillig harmonisering mellan länder av bedömningen av bankgarantier har ut-

vecklats.12 ICC:s internationella regelverk har beaktats av HD ex officio i NJA 2002 s. 244 (se 

särskilt s. 251 f.). Dessa regelverk ges därför något högre rättskällevärde jämfört med de i 

internationell litteratur refererade ”utländska”13 regelverk och praxis, som enligt svensk rätt 

inte har tillskrivs ett särskilt rättskällevärde och som således behandlas som doktrin i denna 

uppsats.14 På så vis beaktas den svenska rättskällevärdering och därmed det svenska per-

spektiv denna uppsats ämnar ha vid bedömningen av internationella bankgarantier.  

Det följer också av internationella bankgarantiers natur att dessa från tid till annan bedöms 

av olika nationers rättsordning. I främst illustrerande syfte, och då internationella bankga-

rantier endast delvis bedömts av svensk rätt, kommer därför denna uppsats att innehålla 

element av komparativa studier av hur bankgarantier har bedömts enligt olika nationella 

rättsordningar. 

Engelska och nordiska länders källor (både lagar och praxis men även litteratur), tillskrivs 

särskild vikt, vid sidan av internationella källor. Orsaken härför är att adjudication har varit 

vanligt förekommande i England varför det kan förväntas att England, i större utsträckning 

än andra länder, har haft möjlighet att bedöma detta tvistelösningsförfarande.15 Beträffande 

nordiska länders källor kan det konstateras att det finns betydande likheter mellan de nor-

                                                 
9 Jfr. Uniform Rules for Contract Bonds ICC publ. no. 524 (URCB), Uniform Rules for Demand Guarantees 

ICC publ. no. 458 (URDG 458) och Uniform Rules for Demand Guarantees ICC publ. no. 758 (URDG 
758). 

10 Hjerner, s. 257. 
11 Gorton (1993), s. 40.  
12 Bertrams, s. 10. 
13 Till skillnad från utländskt material, som endast omfattar inhemska förhållanden utomlands, omfattar inter-

nationellt material förhållanden som inte är begränsade till endast inhemska förhållanden. 
14 Jfr. Bertrams, s. 9. 
15 Engelska domar har inte behandlat just Adjudication Bond vilket kan tyckas lite märkligt då den sedan slu-

tet av 1990-talet används i England. En anledning kan vara att tvister avseende Adjudication Bond, per de-
finition, enligt engelsk rätt ska bedömas i ett särskilt tvistelösningsförfarande (adjudication) och inte allmän-
na domstolar. Jfr. Gorton (1993), s. 39, som anger att i synnerhet engelsk rätt spelar en betydelsefull roll vid 
utvecklingen av remburs- och garantirätten. 
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diska ländernas respektive rättsystem, inte minst avseende krediträtten, varför material och 

resonemang från ett annat nordiskt land kan införlivas i diskussionen om svensk rätt.16 

1.3.2 Uppsatsens förhållande till svagheter i refererat material 

Förvisso torde det vara riktigt att utländskt material ska behandlas i enlighet med den ut-

ländska rättsordningens systematik och syfte. Jag anser dock att det skulle föra för långt i 

ljuset av uppsatsens syfte att redogöra för olika nationers inbördes rättsordningar. Detta är 

en svaghet i uppsatsens metod, men då utländskt material främst används i tjänande syfte 

tror jag att denna svaghet är tämligen försumbar. 

Material som särskilt belyser Adjudication Bond är ytterst begränsat: endast några få tid-

skriftsartiklar behandlar företeelsen – och bitvis ur ett annat än juridiskt perspektiv. Då Ad-

judication Bond i skrivande stund för svensk rätts vidkommande är en obekant term finns 

inget svenskt material som särskilt behandlar termen. Svensk litteratur behandlar främst till 

bankgarantin närliggande säkerhetsrätter, såsom borgen och remburs.17 

Vidare är det material som behandlas i uppsatsen av blandad ålder. Även om bankgarantier 

utvecklats och nya tillkommit torde grunderna för kategorisering och beskrivning av bank-

garantier inte nämnvärt ha ändrats sedan garantins introduktion i internationell handel, var-

för även källor av äldre datum beaktas, om än med särskild försiktighet. 

1.4 Avgränsningar 
Som nämnts i bakgrundsavsnittet ställs Adjudication Bond ut av särskilda institut. Följaktli-

gen kommer uppsatsen endast behandla bankgarantier och andra säkerhetsrätter utfärdade 

av banker och liknande kreditinstitut vars dagliga verksamhet innefattar utställande av 

bankgarantier.18 Sålunda kommer inte garantier behandlas som är utställda av privatperso-

ner, föreningar eller företag vars huvudsakliga syfte inte är att bedriva sådan verksamhet där 

bankgarantier är ett naturligt inslag. Vidare kommer inte heller inom ramen för uppsatsen 

behandlas bankgarantier som ställs ut till förmån för privatpersoner i egenskap av konsu-

menter. 

Adjudication Bond är till sin natur förknippad med någon form av process framför ett be-

dömande organ (liknande skiljedomstol) för att ett beslut ska kunna erhållas som berättigar 

till utbetalning av garantisumman. Bevisvärdering blir inte sällan av relevans dels vid en så-

                                                 
16 NJA 1999 s. 544 vari HD refererar till Smith (Garantirett II). Jfr. Ingvarsson, s. 21. 
17 Se bl.a. Walin (2002), a.a., Ingvarsson, a.a. och Gorton (1980), a.a. 
18 Jfr. Bertrams, s. 83. 
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dan bedömning, dels när banken ska avgöra huruvida beneficientens begäran om garanti-

summan uppfyller de krav som framgår av garantivillkoren. Bevisvärdering är dock inte av-

görande vid kategoriseringen av Adjudication Bond varför bevisvärdering, till de delar den 

inte bidrar till förståelsen för Adjudication Bond, lämnas utan hänseende i uppsatsen. 

Bankgarantier figurerar som tidigare nämnts i betydande utsträckning i internationell handel 

och inte sällan aktualiseras lagvalsregler för att avgöra vilket lands lag som ska äga tillämp-

ning på bankgarantin.19 Detta faller dock utanför ramen för denna uppsats och lämnas i det 

följande således utan hänseende. Lagvalsregler kan likväl komma att behandlas i illustreran-

de syfte vid beskrivning av vissa till bankgarantin hörande frågor. 

Vidare kommer vissa avgränsningar göras löpande i uppsatsen. Anledningen härför är att 

det i detta inledande avsnitt av uppsatsen, där en allmän beskrivning av bankgarantier ännu 

ej skett, skulle krävas en allt för långtgående förklaring av både motiveringen till avgräns-

ningen och dess närmare innerbörd. 

1.5 Disposition 
Uppsatsens syfte utreds genom att en kategorisering av bankgarantin görs mot vilken Ad-

judication Bond prövas. Vid kategoriseringen kommer bankgarantins konstruktion, grund-

läggande egenskaper, syfte och funktion förklaras, vilket sker i kapitel 2-5. Det första kapit-

let (2) kommer behandla bankgarantin i allmänhet, vari dess konstruktion och typer samt 

regleringar presenteras. Av presentationen kommer vissa element hos bankgarantin framstå 

som särskilt relevanta vid en kategorisering av bankgarantin och således också för bedöm-

ningen av Adjudication Bond. Dessa delar kommer därför mer ingående behandlas i sepa-

rata kapitel (kapitel 3-4) efter den allmänna beskrivningen av bankgarantin. För att kunna 

bedöma Adjudication Bond kommer jag ingående behandla tolkning av bankgarantier i ka-

pitel 5 innan Adjudication Bond väl presenteras och bedöms i kapitel 6. De avsnitt som 

behandlats vid redogörelsen av bankgarantin ligger till grund för bedömningen av Adjudi-

cation Bond.  

Kapitel 3-5 inleds med allmänna anmärkningar. Så görs dock inte i kapitel 2 då detta kapitel 

till sin karaktär är en allmän beskrivning. I slutet av kapitel 5.1 och 5.2 ges sammanfattande 

kommentarer av dessa kapitel på grund av att de innehåller längre stycken och resonemang. 

                                                 
19 Jfr. Gorton (2000), s. 530. 
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I inledningen av kapitel 6 presenteras generella kommentarer om dispositionen som anlitas 

vid bedömningen Adjudication Bond.  

1.6 Inledande anmärkningar beträffande vissa termer 
Säkerhetsrätt är ett samlingsbegrepp som syftar till samtliga rättsliga institut vars funktion 

påminner om bankgarantins, även om konstruktionen och tillämpningen kan skilja sig åt 

mot en bankgaranti. Ingvarssons avhandling20 har här legat till grund för innebörden av sä-

kerhetsrätt. Till bankgarantin närliggande säkerhetsrätter är sådana som utan att vara en bankga-

ranti faller in under benämningen säkerhetsrätt. Dessa behandlas nedan under 5.1. 

Bankgaranti syftar till samtliga garantier som uppfyller den uppsatsens beskrivning som görs 

av bankgarantier.21 Således omfattas även säkerhetsrätter som utfärdas av andra företag än 

banker om dessa säkerhetsrätters konstruktion och tillämpning är identisk med en bankga-

ranti. Samtliga utställare av bankgarantier enligt denna definition kommer således att omfat-

tas av begreppet bank. 

Som tydligare kommer framgå i det följande görs en skillnad mellan självständiga och accesso-

riska bankgarantier. Begreppet bankgaranti omfattar både självständiga och accessoriska 

bankgarantier.22 Vid åsyftande av den ena eller andra kommer detta särskilt uttryckas. 

Garanti används av läsvänlighet i vissa situationer, såsom ”garantibanken” istället för ”den 

bank som ställer ut bankgarantin”. Begreppet avser ha samma innerbörd som bankgaranti 

om inte annat särskilt framgår av texten. 

Adjudication Bond är den engelska benämningen på den säkerhetsrätt som är föremål för 

denna uppsats och har inte tidigare behandlats enligt svensk rätt. Om den återfinns i avtal, 

ingånget av en svensk part, är det inte otroligt att avtalet är författat på engelska. Det faller 

sig därför naturligt att även i denna uppsats fortsättningsvis benämna säkerhetsrätten för 

Adjudication Bond. 

Av vad som tydligare kommer framgå nedan innehåller självständiga bankgarantier olika 

typer av betalningsmekanismer. Betalningsmekanismen är en av garantins alla klausuler och ut-

gör således i sig inte en bankgaranti. Trotts denna viktiga distinktion kommer av läsvänlig-

het betalningsmekanismen stundom benämnas som en bankgaranti – såvida det inte upp-

                                                 
20 Ingvarsson, a.a. 
21 I litteratur har en annan omfattning tillskrivits bankgarantin, jfr. härom Godsk Pedersen, s. 15. 
22 Detta är inte alltid fallet vid beskrivning av bankgarantier då en författare kan välja att beskriva endast en av 

dessa typer men likväl använda termen bankgaranti, jfr. exempelvis Adlercreutz (1990), s. 2.  
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står risk för missförstånd. En betalningsmekanism av karaktären on demand benämns såle-

des inte alltid för en ”bankgaranti med betalningsmekanismen on demand” utan kort ”on 

demand-garanti” även fast det är betalningsmekanismen som sådan som för tillfället be-

handlas och inte garantin, vari betalningsmekanismen återfinns.  

När jag behandlar bankgarantier i allmänna termer använder jag ”uppdragsgivare” och ”be-

neficient”. I vissa delar kommer jag dock även fortsättningsvis anlita ett entreprenadavtal 

som exempel, likt bakgrundsexemplet. I sådana exempel använder jag dessutom benäm-

ningarna på parterna till det avtalet, alltså ”entreprenören” och ”beställaren”. 

Beroende på sammanhanget refererar utställare av garantin antingen till en bank (eller liknan-

de institut) eller till den part i det underliggande avtalet som enligt detta åläggs att ge en 

bank i uppdrag att ställa ut en garanti. Exempelvis återfinns följande text nedan under 2.2. 

”anbudsgivaren /…/ utfärdar en bankgaranti för en viss procent av entreprenadkontrak-

tet…”. I syfte att främja uppsatsens läsvänlighet används denna formulering istället för att 

för varje enskilt fall förklara att en part ger en bank i uppdrag att ställa ut garantin. I enlighet 

med uppsatsens avgränsningar behandlas inte garantier som ställs ut av privatpersoner, var-

för jag inte tror att banken som utställare kan förväxlas med en privatperson som utställare. 

I övrigt försöker jag i möjligaste mån använda de termer som används i art. 2 URDG 748. 
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2 Allmänt om bankgarantin 

2.1 Grundläggande om bankgarantin 

2.1.1 Bankgarantins grundläggande konstruktion 

En bankgaranti utfärdas för att hantera den risk som finns i ett annat avtal två parter emel-

lan (”det underliggande avtalet”23). Bankgarantin ställs ut till förmån för den ena parten av 

det underliggande avtalet (”beneficienten”24) för det fall att den andra parten (”uppdragsgi-

varen”25) inte skulle uppfylla vad som åläggs denne enligt det underliggande avtalet.26 Ris-

ken i det underliggande avtalet som hanteras av bankgarantin ter sig sålunda olika beroende 

på vad det underliggande avtalet reglerar; risken kan exempelvis utgöras av att varor inte le-

vereras i tid, att en byggnad inte uppfyller de kvalitetskrav som följer av entreprenadavtalet 

eller att betalningen för varorna eller uppförandet av byggnaden inte erläggs.27 Undlåtenhet 

att uppdra åt en bank att ställa ut en bankgaranti i enlighet med det underliggande avtalet är 

ett åsidosättande av avtalet och kan sålunda aktualisera de påföljder som aktualiseras för av-

talsbrott i allmänhet enligt det underliggande avtalet. Har beneficienten accepterat garantin, 

som banken på uppdrag av uppdragsgivaren föreslagit, eller haft möjlighet att förkasta den 

men inte gjort det, är garantin att anse som accepterad.28 Om det underliggande avtalet änd-

ras kan uppdragsgivaren vara skyldig att ställa ut nya eller kompletterande garantier.29 

Själva bankgarantin ställs inte ut av parterna till det underliggande avtalet. Bankgarantier är 

en del av bankers affärsverksamhet för vilka bankerna betingar sig ersättning av uppdrags-

givaren.30 Bankgarantin är ett separat avtal mellan banken31 och beneficienten vilket banken 

har utfärdat på uppdrag av uppdragsgivaren. Således finns ett garantiförhållande mellan 

                                                 
23 I art. 2 URDG 758, benämns detta istället det ”underliggande rättförhållandet”, vilket även inrymmer t.ex. 

anbud och andra förhållanden som inte genererat ett avtal. Jag avser i sak inte någon skillnad men anser att 
framställningen blir mer konkret om underliggande avtal används istället för underliggande rättsförhållande. 
Jfr. även Goode (1992), s. 11, som använder benämningen ”underlying contract”. 

24 I engelsk litteratur ”the beneficiery”, Bertrams, s. 11. Jfr. art. 2 URDG 758 . 
25 I engelsk litteratur enligt Bertrams, s. 11, ”the account party” eller ”principal”. 
26 Bertrams, s. 15, Godsk Pedersen, s. 15, Kurkela, s. 11 och 14 samt Goode (1992), s. 9. Bakåt i tiden, när 

inte bankgarantier användes, kunde i internationell handel istället krävas att den ena parten överförde pen-
ningmedel till ett skyddat bankkonto (eng: ”cash deposit”). Detta är enligt Goode (1992), s. 8, dock föga 
funktionellt eftersom kapital binds varför bankgarantin har kommit att ersätta cash deposit. 

27 Bertrams, s. 2. 
28 Godsk Pedersen, s. 69 och Goode (1992), s. 14. 
29 Godsk Pedersen, s. 70. Detta torde gälla framför allt självständiga bankgarantier, se nedan under 3.5. 
30 Gorton (2001), s. 34. 
31 I engelsk litteratur ”the Guarantor” enligt Godsk Pedersen, s. 23 och art. 2 URCB. Jfr. Ingvarsson, s. 119 

och Bergströms, 21, som benämner banken ”garant” samt Gorton (1993), s. 48, ”garantist”. 
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banken och beneficienten samt ett uppdragsförhållande mellan banken och uppdragsgiva-

ren.32  

 

Figur 1. Figuren visar dels parternas inbördes förhållande till varandra och till de olika förbindelserna samt 

betalningsflödet för det fall att garantisumman utbetalas. Således begär beneficienten att få garantisumman 

utbetald (+1 hos beneficienten, -1 hos banken), varpå banken i enlighet med motgarantin kräver ersättning av 

uppdragsgivaren för utbetalningen av garantisumman (- 1 hos uppdragsgivaren, +1 hos banken). 

Förvisso föreligger det inget hinder för banken att förbinda sig att prestera i enlighet med 

uppdragsgivaren enligt det underliggande avtalet, alltså att själv fullgöra entreprenadarbetet, 

men i praktiken torde endast banken betala ut en garantisumma till beneficienten vilken 

ämnar täcka dennes kostnader för att få arbete utfört av annan.33 Så är också fallet enligt 

art. 2 URDG 758 som endast omfattar garantier som föreskriver betalning. Bankgarantin 

stipulerar på vilka grunder banken ska verkställa utbetalning enligt garantin, såsom det be-

lopp som ska utbetalas (i denna uppsats benämnt garantisumma34) och vilka dokument be-

neficienten måste presentera för att begäran om utbetalning ska verkställas av banken. Des-

sa grunder har banken erhållit av uppdragsgivaren vilka i sin tur alltså härstammar från det 

underliggande avtalet. Utöver detta innehåller normalt bankgarantin villkor om parterna, 
                                                 
32 Bertrams, s. 15 och Godsk Pedersen, s. 23. 
33 Jfr. art. 6 URDG 758. Gorton (2001), s. 32, illustrerar vilka problem som kan uppstå om exempelvis ett 

moderbolag (MB) är garant åt ett dotterbolag (DB) och som sådant åtar sig att i natura fullgöra DB:s presta-
tion. Förutsätt att DB gått i konkurs och att MB endast är ett s.k. holdingbolag utan egen verksamhet. Det 
kan då uppstå betydande svårigheter för MB att leverera exempelvis 10 000 ton stål. Goode (1988), s. 90, 
understryker att om en bank är garant och väljer att, istället för att betala ut ersättningen i pengar, kontrak-
terar en ny entreprenör (eller en ny leverantör av 10 000 ton stål) intar banken en ställning som entrepre-
nör/leverantör och ådrar sig därmed ett kontraktuellt ansvar mot beneficienten. Se i övrigt Godsk Peder-
sen, s. 20, Ingvarsson, s. 119 och Bergström, s. 21. Detta torde enligt Lennander, s. 71, vara huvudregeln 
också vid borgensförpliktelser. 

34 Normalt endast en procent av kontraktssumman, Jfr. Godsk Pedersen, s. 192 f. Garantisumman benämns 
dock ”bond amount” i art. 2 URCB. 
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det underliggande avtalet och garantins giltighetstid.35 Banken har, förutom utformningen 

av texten, normalt liten påverkan på bankgarantins materiella innehåll men kan rådgöra 

med uppdragsgivaren inom ramen för uppdraget.36 När banken erhåller en begäran om ut-

betalning av garantisumman underrättas normalt uppdragsgivaren härom.37 

Förhållandet mellan uppdragsgivaren och banken utgör ett uppdragsavtal på vilket 18 kap. 

handelsbalken (1736:1232) (HB) är tillämpligt.38 Reglerna är dispositiva och tämligen förle-

gade varför de torde ge begränsad vägledning i mer komplicerade frågor. Tidigare krävdes 

enligt svensk rätt att banken hade fullgod säkerhet för den risk banken tar vid utställande av 

bankgarantin.39 Sedan 2005 uppställs inte detta krav, men istället ska banken enligt 8 kap. 1 

§ lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (bankrörelselagen) göra en kreditpröv-

ning av kredittagarens ekonomiska situation varjämte risken för att de förpliktelser som föl-

jer av kreditavtalet inte kan fullgöras ska prövas. Banken får vidare endast bevilja kredit om 

förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Vid den prövningen kan ban-

ken enligt propositionen behöva ta ställning till exempelvis ställda säkerheter och garantier, 

såsom motgarantin.40 Enligt 8 kap. 4 § samma lag ska kravet på kreditprövning också gälla 

för kreditliknande engagemang, varmed enligt propositionen avses bl.a. garantigivning.41 

Härmed torde uppdragsgivaren normalt behöva underteckna en motgaranti, vari uppdrags-

givaren åtar sig att hålla banken skadelös för det fall att banken utbetalar garantisumman 

under bankgarantin.42 Det är således av stor vikt att de grunder på vilka beneficienten kan 

göra bankgarantin gällande noggrant regleras i bankgarantin eftersom uppdragsgivaren ska 

hålla banken skadelös om denne betalar ut garantisumman. Detta torde gälla särskilt då 

bankgarantins innehåll inte närmare regleras i lag. Vidare kan det inskrivas i motgarantin 

inom vilken tid uppdragsgivaren ska göra eventuell invändning mot utbetalning av bankga-

rantin.43 Det har gjorts gällande att avtalslagens ogiltighetsregler är tillämpliga på remburser 

vilket beträffande bankgarantier har bekräftats i NJA 2002 s. 244.44 

                                                 
35 Goode (1992), s. 10. 
36 Bertrams, s. 16, Bergström, s. 21 och Godsk Pedersen, s. 74. 
37 Godsk Pedersen, s. 79, Kurkela, s. 158 och Goode (1988), s. 91. Jfr. art. 22 URDG 758. Dalman, s. 207, an-

ser att detta bör ske eftersom så sker beträffande borgensförbindelser.  
38 Jfr. Gorton (1980), s. 65, angående utställandet av remburs. 
39 2 kap. 13 § bankrörelselagen (1987:617). 
40 Prop. 2002/03:139, s. 535. 
41 Prop. 2002/03:139, s. 536 jfr. med 1 kap. 4 § p. 2 bankrörelselagen. 
42 Jfr. för utländsk rätts vidkommande Godsk Pedersen, s. 75 och Bertrams, s. 15. Jfr. även art. 31 URDG 

758. 
43 Bergström, s. 22. 
44 Gorton (1980), s. 349. Jfr. nedan under 3.3. 



  

 
12 

Det kan antas att banken gentemot uppdragsgivaren åläggs en generell vårdplikt vid hand-

havandet av garantin vilket innebär att banken vid dess hantering av beneficientens begäran 

om garantisumman måste iaktta viss aktsamhet.45 Banken har, vilket enligt Gorton är dess 

viktigaste skyldighet i förhållande till uppdragsgivaren, således att granska själva dokumen-

tet vari beneficienten begär utbetalning av garantisumman.46 Tillämpas något av ICC:s se-

nare presenterade internationella regelverk följer bankens skyldigheter gentemot uppdrags-

givaren till viss del av dessa regler. Exempelvis är banken skyldig att enligt art. 7(g) URCB 

snarast underrätta uppdragsgivaren beträffande beneficientens begäran om garantisumman. 

Bankgarantin, motgarantin och det underliggande avtalet är samtliga helt fristående avtal 

med skilda avtalsparter, låt vara att det föreligger viss samhörighet mellan avtalen.47 Bank-

garantin är antingen accessorisk eller självständig i förhållande till det underliggande avtalet. 

Härmed avses att om bankgarantin är beroende av det underliggande avtalet den är acces-

sorisk. Detta innebär att banken mot beneficientens begäran om garantisumman kan göra 

samma invändningar som uppdragsgivaren i enlighet med det underliggande avtalet.48 På 

motsatt sätt är den självständiga bankgarantin oberoende av det underliggande avtalet och 

innebär att bankens betalningsskyldighet är oberoende av hur avtalsrelationen mellan upp-

dragsgivaren och beneficienten utvecklar sig.49 Den självständiga bankgarantin benämns 

inte sällan för on demand-garanti, men detta är enligt min mening missvisande. On demand 

är nämligen endast ett betalningsvillkor i bankgarantin (”betalningsmekanismen”), som en-

dast reglerar vilka krav som ska ställas på beneficientens begäran om garantisumman och 

inte förhållandet mellan bankgarantin och det underliggande avtalet.  

Förhållandet mellan bankgarantin och det underliggande avtalet samt betalningsmekanis-

men är enligt min mening bankgarantins tydligaste karaktärsdrag. Förhållandet till det un-

derliggande avtalet skiljer delvis bankgarantin från till denna närliggande säkerhetsrätter. 

Betalningsmekanismen skiljer en bankgaranti från en annan bankgaranti. Därför kommer 

förhållandet till det underliggande avtalet samt betalningsmekanismen mer ingående redo-

göras för separat i kapitel 3 respektive 4. 

                                                 
45 Kurkela, s. 147 ff. Jfr. 18 kap. 4 § HB. 
46 Gorton (1993), s. 51 f. och Godsk Pedersen, s. 150. Jfr. art. 19 URDG 758. 
47 Goode (1992), s. 11. Här bortses från tidigare nämnda bankgarantier som involverar fyra parter och som 

därmed också involverar fyra fristående avtal. I sak föreligger ingen skillnad vid dessa bankgarantier. 
48 Goode (1992), s. 11. 
49 Hovrättsavgörandet mål nr. T 129-98. Se beträffande on demand-garantier art. 12 URDG 758. Den själv-

ständiga bankgarantins självständighet till det underliggande avtalet benämns stundom för abstraktion. Jfr. 
Goode (1992), s. 14 och s. 18, för den engelska termen ”abstraction”. 
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2.1.2 Varianter på bankgarantins konstruktion 

Ovan under 2.1.1. presenterade typ av upplägg är att betrakta som den enklaste formen av 

bankgaranti och kallas ”direkt garanti” till följd av att den utställande banken också är den 

bank som erhållit uppdraget från uppdragsgivaren.50 Inte sällan är parterna av det underlig-

gande avtalet hemmahörande i olika länder vars kreditmarknader skiljer sig åt i olika hänse-

enden. Av denna anledning anlitar banken som utfärdar garantin (garantibanken) en avise-

rande bank i det andra landet.51 Beneficienten framställer sina krav till den aviserande ban-

ken vilken i sin tur vidareförmedlar dessa till garantibanken, men betalar dock normalt inte 

ut garantisumman utan detta åligger fortfarande garantibanken. Den aviserande banken har 

inte åtagit sig några särskilda skyldigheter gentemot beneficienten men det kan antas att 

även denna bank vid hanteringen av beneficientens framställan har ett allmänt aktsamhets-

krav härom. Detta upplägg fråntar inte bankgarantin dess karaktär av att vara en direkt ga-

ranti.52 

 

Figur 2. Figuren visar, på motsvarande sätt som figur 1, pengaflödet mellan beneficienten, garantibanken och 

uppdragsgivaren. Den aviserande banken aviserar endast information. Rättsförhållandet mellan beneficienten 

och garantibanken samt garantibanken och uppdragsgivaren har inte kommit att ändras till följd av detta upp-

lägg. Förhållandet mellan garantibanken och den aviserande banken torde utgöras av ett fullmaktsförhållande. 

Till skillnad mot en direkt garanti innebär en ”indirekt garanti” att uppdragsgivarens bank, 

som här benämns den instruerande banken, inte själv utställer bankgarantin utan istället in-

struerar en bank i beneficientens land att ställa ut bankgarantin, och således blir att betrakta 

                                                 
50 Goode (1992), s. 9 f. och Dalman, s. 178. 
51 Bertrams, s. 16. 
52 Bertrams, s. 18 och Goode (1992), s. 11. Jfr. art. 10 URDG 758. 
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som garantibank.53 Precis som uppdragsgivaren undertecknar en motgaranti vid den direkta 

garantin, undertecknar här den instruerande banken en motförbindelse gentemot garanti-

banken. På motsvarande sätt som förhållandet mellan uppdragsgivaren och garantibanken, 

torde förhållandet mellan den instruerande banken och garantibanken vid den indirekta ga-

rantin utgöra ett uppdragsförhållande.54 

 

Figur 3. Den indirekta bankgarantin innebär att avtalsrelationerna har förändrats något jämfört med den di-
rekta bankgarantin. Även pengaflödet sker nu istället i fyra steg: +1 hos beneficienten; -1 och +1 hos garanti-

banken; -1 och +1 hos den instruerande banken; -1 hos uppdragsgivaren. 

Det torde kunna förutsättas att de juridiska spörsmål som kan uppstå vid indirekta jämfört 

med direkta bankgarantier främst karaktäriseras av det indirekta förhållandet som uppstår 

mellan å ena sidan beneficienten respektive den instruerande banken och å andra sidan 

uppdragsgivaren och garantibanken. Detta innebär att beneficienten respektive uppdragsgi-

varen endast kan rikta utomkontraktuella krav mot den instruerande banken respektive ga-

rantibanken. Goode framhåller också att till följd av att det inte finns ett kontraktuellt för-

hållande mellan uppdragsgivaren och garantibanken har normalt uppdragsgivaren inte nå-

gon omedelbar möjlighet att stoppa utbetalning av garantisumman eftersom garantibanken 

inte har en kontraktuell skyldighet att efterleva uppdragsgivarens instruktioner.55 

Det finns ibland skäl – som kan sammanhänga med uppdragsgivarens kreditvärdighet – för 

den instruerande banken att själv teckna någon form av bankgaranti istället för att begära 

att uppdragsgivaren ställer en motgaranti som skydd för det fall att den instruerande ban-

ken måste ersätta garantibanken i enlighet med motförbindelsen. En sådan form av bank-

                                                 
53 Dalman, s. 178, Bertrams, s. 18 och Godsk Pedersen, s. 23. 
54 Dalman, s. 178, Bertrams, s. 18 och Godsk Pedersen, s. 23. 
55 Goode (1988), s. 91. 
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garanti kan utställas av exportkreditinstitut eller andra banker. Huruvida utställaren av så-

dan bankgaranti i sin tur kräver en motgaranti av uppdragsgivaren beror på dennes och ut-

ställarens avtalsrelation.56 

Strukturen i figur 3 kan här utöver modifieras på flertalet sätt, såsom genom ett annat flöde 

av instruktioner, genom en kombination av stödjebrev från moderbolag, genom att flera 

banker går samman etc.57 Jag anser förvisso att sådana modifikationer är intressanta men, i 

ljuset av uppsatsens syfte, ej relevanta då modifieringens tillämplighet på bankgarantier inte 

är avhängig den kategorisering av bankgarantier som anlitas i denna uppsats. Dessa modifi-

eringar lämnas sålunda i fortsättningen utan hänseende. 

2.1.3 Utställare av och benämningar på bankgarantin 

Inledningsvis ska noteras att nyttjandet av en viss benämning inte nödvändigtvis utesluter 

möjligheten att garantin är av en annan art än vad benämningen indikerar.58 ”Garanti” i 

denna uppsats skiljs från sådana garantier som Smith kallar egengarantier, vilka är en utfäs-

telse från en person att samma person ska uppfylla vissa egna åtaganden enligt ett avtal.59 Som 

exempel kan nämnas ett fastighetsavtal vari säljare utfäster att fastigheten inte är behäftad 

med rättsliga fel.60 Utfästelsen innebär inte att köparen står sig säkrare för det fall att sälja-

ren blir ersättningsskyldig om det visar sig att fastigheten inte var i avtalsenligt skick. Såle-

des innebär inte utfästelsen en säkerhet för en part för den andra partens brister, vilket där-

emot är innebörden av en bankgaranti, såsom den i denna uppsats definieras.  

Garantier utställs främst av banker, men även andra institut utfärdar bankgarantier, såsom 

specialiserade företag inom byggsektorn, företag som främjar export genom utfärdandet av 

exportkrediter men även av kommuner och stater.61 Bankväsendet anser att bankgarantin 

ska betraktas som ett avtal sui generis, vilket skulle innebära att endast banker kan ställa ut 

bankgarantier, men mycket talar för att så inte är fallet.62 Det synes mig också finnas en 

                                                 
56 Bertrams, s. 21. 
57 Jfr. Bertrams, s. 19 ff. och Godsk Pedersen, s. 24 f. som nämner syndikerade garantier och back-to-back garanti-

er. Vid byggandet av Öresundsbron utställde enligt Gorton (2002), s. 307, ett bankkonsortium bankgarantin. 
58 Jfr. Lennander, s. 17 och s. 74. I illustrerande syfte kan nämnas NJA 1999 s. 544 vari ett försäkringsbolag 

gått i borgen såsom för egen skuld vilket i borgenshandlingen benämndes lånegaranti men som av HD ansågs 
vara en försäkring. Vidare hänvisas till nedan 5.1 där tolkning av bankgarantier behandlas. 

59 Smith (Garantirett III), s. 61. 
60 Jfr. 4 kap. 17 § jordabalk (1970:994). Ytterligare ett exempel enligt min mening är uppdragsgivarens motga-

ranti till banken som alltså skulle kunna jämföras med en egengaranti. 
61 Bertrams, s. 8 och Gorton (2001), s. 33 f. Se för svenskt vidkommande bl.a. Svensk Exportkredit (SEK) 

och enligt Gorton (2002), s. 307, Svenska staten genom Riksgäldkontoret i samband med Öresundsprojek-
tet. 

62 Ingvarsson, s. 121 med tillhörande hänvisningar, Smith (Garantirett I), s. 71 och (Garantirett III), s. 87. 
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tendens att benämna alla säkerhetsrätter för bankgarantier så fort dessa ställs ut av en bank, 

oaktat om det faktiskt är en bankgaranti eller annan säkerhetsrätt som ställs ut.63 

Begreppet garanti är utvecklat olika i olika språk och begreppet är härav förenat med viss 

inkonsekvens.64 Då bankgarantier i stor utsträckning förekommer i internationell handel 

där engelska torde vara det vanligaste språket, och då litteraturen i denna uppsats till stora 

delar är engelsk, kommer särskilt begreppet så som det utvecklats i det engelska språket att 

behandlas. I det engelska juridiska språket används idag normalt termen ”guarantee” för de 

säkerhetsrätter som är självständiga i förhållande till det underliggande avtalet emedan ter-

men ”suretyship” användas för säkerhetsrätter som är accessoriska till det samma.65 

Det framstår likväl inte helt klart vad som avses med de olika begreppen då dessa traditio-

nellt sett har haft olika innerbörd och kan i vissa fall utgöra ett samlingsbegrepp medan det 

i andra fall av användaren kan avse en specifik, men för betraktaren, tvetydig innerbörd.66 

Till detta kommer att även ”primary” respektive ”secondary” tillförs benämningen av ga-

ranti för att inom den engelska juridiska terminologin understryka att bankgarantin är själv-

ständig respektive accessorisk till det underliggande avtalet.67 Men som kommer framgå har 

”primary” och ”secondary” en flerfaldig innebörd. Andra adjektiv som tillförts den själv-

ständiga garantin är ”autonomous”, ”irrevocable” och ”abstract” samt för on demand-

garantier ”unconditional”.68 Men det är även i dessa fall svårt att helt förlita sig på adjekti-

vens innebörd. 

Den observanta läsaren uppmärksammar att ”bond” (som återfinns i Adjudication Bond) 

inte omfattas av någon av tidigare nämnda termer. Det är oklart vilken innebörd termen 

bond ska tillmätas då den kan hänvisa till flera typer av finansiellt åtagande.69 Bond används 

dock inte sällan för att indikera att en bankgaranti är accessorisk till det underliggande avta-

                                                 
63 Vem som ger ut ”bankgarantier” blir lite av en ordlek, beroende på vilken benämning garantin tillskrivs; så-

ledes kan i princip ett och samma instrument benämnas garanti, borgen, försäkring eller remburs, se härom 
Ingvarssons avhandling och Kurkela, s. 24. Gorton (1993), s. 59, menar enligt min tolkning att säkerhetsrät-
ter slentrianmässigt benämns bankgarantier så fort de ställs ut av en bank, vilket också tycks framgå av 
Smith (Garantirett III), s. 42 och s. 88. Bergström anser vidare, s. 25, att bankgarantin ger upphov till från 
borgen skilda rättsföljder som motiverar att bankgarantin ska behandlas som en särskild avtalstyp. 

64 Godsk Pedersen, s. 15. 
65 Bertrams, s. 4. 
66 Jfr. Godsk Pedersen, s. 15. Till detta kommer att inte heller accessoritet och självständighet är två otvetydi-

ga begrepp. 
67 Bertrams, s. 5. 
68 Bertrams, s. 49 och Kurkela, s. 13. 
69 Bertrams, s. 5. Enligt Kurkela, s. 11, finns inget element av självständighet mellan det underliggande avtalet 

och en bond. Det torde dock kunna förutsättas att Kurkela härvidlag är av uppfattningen att bonds över 
huvud taget inte utgör en bankgaranti utan en borgen och någon närmare diskussion förs inte härom. 
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let.70 I URCB benämns bankgarantin för bond men det framgår i dess art. 2 att med bond 

avses ”[a]ny bond, guarantee or other instrument in writing”. Även URDG 458 anger på 

motsvarande sätt i art. 2 att ”guarantee” avser ”any guarantee, bond or other payment un-

dertaking, however named or described, by a bank, insurance company or other body or 

person given in writing”.71 ”Contractual bond” benämns med en svensk term för kon-

traktsgarantier.72 Jag tycker detta kan vara missvisande eftersom kontraktsgaranti är en hu-

vudgrupp av olika typer av bankgarantier, både självständiga och accessoriska, och inne-

börden av kontraktsgarantier borde därför vara neutralt i denna bemärkelse.73 Det torde så-

ledes kunna konstateras att kontraktsgarantier, oavsett om det är en samlingsbeteckning 

över bonds eller ej, har en oviss rättslig innebörd.74 Även beträffande ”performance bond” 

råder stor ovisshet rörande förhållande till det underliggande avtalet.75 Bond synes enligt 

min mening snarare vara en benämning som av tradition används främst inom byggsek-

torn76, där performance bond verkar har varit vanligt förekommande, oaktat om en acces-

sorisk eller självständig bankgaranti avses. Även fast olika benämningar används torde inte 

alltid den juridiska innebörden skifta.77 

2.2 Olika typer av bankgarantier 
Inledningsvis ska kommenteras att som nämnts kan bankgarantier kategoriseras under indi-

rekta och direkta bankgarantier. Bankgarantier kan dock kategoriseras beroende på vilken 

risk i det underliggande avtalet som bankgarantin ska säkra, alltså bankgarantins typ, oaktat 

om den är en direkt eller indirekt garanti.78 Eftersom det underliggande avtalet å ena sidan 

ålägger den ena parten att utföra en naturaprestation (entreprenören ska enligt bakgrunds-

exemplet utföra en entreprenad) innebär det att avtalet å andra sidan normalt ålägger den 

                                                 
70 Kurkela, s. 9. 
71 I art. 2 URDG 758, har istället denna lydelse bytts ut mot en ny som, enligt min tolkning av art. 1(d) 

URDG 758, i sak inte avser något annat än tidigare. Med guarantee avses således: ”any signed undertaking, 
however named or described, providing for payment on presentation of a complying demand”. 

72 Gorton (2001), s. 32. Gorton (1993), s. 42 anger att kontraksgarantierna har sin utgångspunkt i borgensin-
stitutet. Av en jämförelse med Smith (Garantirett II), s. 29, verkar detta stämma.  

73 Jfr. Smith (Garantirett II), s. 29, som endast synes vara av den uppfattningen att dessa avser garantier för 
annat än krediter. 

74 Gorton (2001), s. 32. 
75 Bertrams, s. 5. Enligt art. 2 URCB synes performance bonds likställas med en contract bond. Debattista, s. 

101 och Goode (1988), s. 87 ff., anger att performance bond kan vara av on demand-karaktär. Mackie, s. 3, 
anser att det finns två typer av ”bonds”, nämligen accessoriska (”Surety”) och självständiga (”on demand 
bond”). Jfr. Jenkins & Stebbings, s. 48. 

76 Jfr. exempelvis Lawson, s. 259 ff. 
77 Jfr. Goode (1992), s. 8. Jfr. även Bertrams, s. 46 och s. 94, som anger att flera nationella rättssystem, där-

ibland det engelska, har tagit avstånd från att försöka etablera allmänt tillämpliga legala begrepp beträffande 
bankgarantier. 

78 Goode (1992), s. 13. Jfr. Gorton (1993), s. 42 som gör en uppdelning av bankgarantierna funktion i förhål-
lande till det underliggande avtalet. 
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andra parten att utföra en penningprestation (beställaren ska enligt bakgrundsexemplet be-

tala för entreprenaden), i form av erläggande av betalning. En garanti kan självklart utställas 

för antingen natura- eller penningprestationen vilket genererat två huvudtyper av bankga-

rantier; de för säkrande av naturaprestationer respektive penningprestationer.79 Dessa två 

huvudtyper benämns kontraktsgarantier respektive betalningsgarantier.80 Lånegaranti och 

judiciell garanti synes dock falla utanför denna uppdelning och behandlas därför i det föl-

jande som separata garantityper. 

Några av garantityperna kan vidare hänföras till olika faser av det underliggande avtalet, 

emedan andra kan omfatta flera eller samtliga faser därav.81 Vald garantityp dikterar inte om 

bankgarantin i sig är självständig eller accessorisk.82 Till sist ska det också nämnas att föl-

jande katalog av bankgarantier inte gör anspråk på att vara uttömmande; som anlitande av 

ytterligare exempel kan nämnas Danmark där en typ av bankgaranti ställs ut för offentlig-

rättsliga krav och en annan till förmån för bolagets borgenärer för egenkapital vid bildande 

av bolaget.83 

Anbudsgarantier (tender guarantee) används särskilt vid större entreprenader inom den of-

fentliga sektorn och innebär att anbudsgivaren i samband med att anbudet lämnas utfärdar 

en bankgaranti för en viss procent av entreprenadkontraktet. Garantisumman betalas ut om 

anbudsgivaren återkallar sitt anbud eller, om anbudsgivaren vinner upphandlingen, vägrar 

att ingå entreprenadavtalet. Anbudsgarantier betalas normalt ut on demand men upphör att 

gälla när anbudsförfarandet är avslutat.84 

Fullgörelsegaranti (performance guarantee) är frekvent förekommande och berättigar benefi-

cienten (beställaren i bakgrundsexemplet) till garantisumman för det fall att uppdragsgiva-

ren (entreprenören i bakgrundsexemplet) inte till fullo fullgör sitt åtagande enligt det under-

liggande avtalet.85 Således kan garantisumman komma att utbetalas om exempelvis varorna 

inte levereras i tid eller om byggnaden är behäftad med fel. Då garantin har som utgångs-

                                                 
79 Bertrams, s. 37. 
80 Smith (Garantirett III), s. 42. 
81 Goode (1992), s. 13. 
82 Av vad som följer nedan i presentation anger å ena sidan Godsk Pedersen och Bertrams att flera garantier 

oftast är självständiga och benämner de för ”guarantees” men å andra sidan innehåller art. 2 URCB be-
skrivningar av samtliga presenterade bankgarantier som hänför sig till huvudgruppen för säkrande av natu-
raprestation (vilka i URCB benämns ”bonds”) vilket innebär att garantierna också kan vara accessoriska. Så-
ledes kan både guarantee och bond användas för i princip alla garantityperna som kommer att presenteras. 
Jag har likväl använt guarantee som benämning. 

83 Godsk Pedersen, s. 16 och s. 179 f. 
84 Bertrams, s. 38. Goode (1992), s. 13. 
85 Godsk Pedersen, s. 16 och Bertrams, s. 39. 
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punkt att täcka entreprenörens samtliga åtaganden enligt det underliggande avtalet upphör 

garantin inte att gälla direkt efter avtalsenligt färdigställande av arbetet. Först efter att even-

tuella garanti- och reklamationstider beträffande arbetet har löpt ut, och därmed entrepre-

nörens åtagande enligt det underliggande avtalet till fullo är avslutat, upphör normalt även 

fullgörelsegarantin att gälla.86 För det fall att entreprenörens åtagande enligt det underlig-

gande avtalet sträcker sig under en betydande tidsperiod efter att prestationen har skett (så-

som kan vara fallet vid s.k. turnkey-projects och andra entreprenadavtal) kan en servicega-

ranti (maintenance guarantee) ställas ut separat för den perioden.87 I större entreprenader, som 

involverar flera etapper och där beställaren betalar en delsumma i takt med att en etapp 

färdigställs, kan garantisumman komma att uppjusteras i samband med att sådan delbetal-

ning görs av beställaren för att ge denne säkerhet för delbetalningarna.88 

Återbetalnings- eller förskottsbetalningsgaranti (advance payment (or repayment) guarantee) an-

vänds vid större projekt förknippade med betydande kostnader för uppdragsgivaren (ent-

reprenören i bakgrundsexemplet). Därför kräver denne av beneficienten (beställaren i bak-

grundsexemplet) inte sällan en förskottsbetalning vilken ska täcka projektets initiala kostna-

der. Entreprenören måste normalt ställa ut en garanti till förmån för beställaren för dennes 

förskottsbetalning. Beroende på vad garantivillkoren stipulerar kan beställaren begära att 

garantisumman utbetalas om entreprenören inte har vidtagit särskilda eller tillräckliga åtgär-

der i inledningsskedet av projektet, eller att det underliggande avtalet i övrigt inte blivit 

uppfyllt av entreprenören (garantin torde här tangera fullgörelsegaranti).89 Garantin innehål-

ler normalt en reduktionsklausul vilket innebär att garantisumman reduceras i motsvarande 

mån som entreprenören enligt fraktsedlar kan visa att varor har beställts och mottagits.90 

Skillnaden mellan fullgörelse- och förskottsbetalningsgaranti är att den förra garanterar er-

sättning för det fall att det underliggande avtalet inte fullgörs emedan den senare ställs ut 

för en förskottsbetalning som kan likställas med ett lån från beställaren då betalningen har 

skett under föreställningen att ett kontrakt senare kommer att fullgöras.91 

Konossementgaranti (retention guarantee) används i entreprenadavtal där det är vanligt att ar-

betet utförs i etapper och att beneficienten (beställaren i bakgrundsexemplet) erlägger del-

                                                 
86 Bertrams, s. 39 f. och Godsk Pedersen, s. 198. 
87 Bertrams, s. 40 f. Jfr. Godsk Pedersen, s. 193 och Goode (1992), s. 14. 
88 Bertrams, s. 39. Jfr. Goode (1992), s. 13. 
89 Bertrams, s. 41 och Godsk Pedersen, s. 207. 
90 Bertrams, s. 41 och s. 105 samt Godsk Pedersen, s. 208. Jfr. Clause 14.2 Conditions of Contract for Con-

struction, FIDIC, 2010 samt art. 13 och art. 25 URDG 758.  
91 Bertrams, s. 42. Jfr. Goode (1992), s. 14. 
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betalningar i takt med att uppdragsgivaren (entreprenören i bakgrundsexemplet) slutför ar-

betets etapper. På så vis kan entreprenören finansiera arbetet genom att inte behöva låna 

ett belopp som täcker hela entreprenadsumman utan endast nästa etapp. Inte sällan håller 

beställaren av arbetet inne en viss procentsats av delbetalningen som säkerhetsåtgärd till 

dess att etappen färdigställts, vilket dock begränsar finansieringsfunktionen.92 I syfte att be-

akta beställarens intresse av säkerhet för delbetalningen och entreprenörens intresse av fi-

nansiering kan en konossementgaranti utställas till förmån för beställaren för procentsatsen 

av delbetalningen som beställaren annars skulle hålla inne. Dessa garantier är således en 

kombination av fullgörelse- och förskottsbetalningsgarantier och utbetalas normalt on de-

mand.93 

De hitintills genomgångna typerna av bankgarantier går alltså att hänföra till kontraktsga-

rantin. Betalningsgarantier (payment guarantee) ställs ut till förmån för den part som utför na-

turaprestationen vid exempelvis entreprenadavtal, leasingkontrakt och aktieförvärv (entre-

prenören i bakgrundsexemplet) för det fall att den betalande parten (beställaren i bak-

grundsexemplet) inte fullgör betalningen. Eftersom betalningsprestationen i princip ser li-

kadan ut oberoende av vilken naturaprestation den erläggs för, delas betalningsgarantin inte 

in i olika undertyper. För att utbetalning av garantisumman ska ske förutsätter betalningsga-

rantin att entreprenören först har försökt att utverka betalning av beställaren men härvid 

misslyckats. Detta hindrar inte betalningsgarantier från att vara självständiga och falla till 

betalning on demand, vilken torde vara den vanligaste betalningsmekanismen hos betalnings-

garantier. Entreprenören måste vid sin begäran upplysa banken att beställaren inte betalat, 

exempelvis genom presentation av en obetald faktura.94 Vidare kräver inte betalningsgaran-

tin att en specifik leverans av varor identifieras i garantivillkoren utan garantin kan ställas ut 

till förmån för entreprenörens samtliga fordringar på beställaren.95  

Det synes mig oklart huruvida lånegarantier är en betalningsgaranti eller kontraktsgaranti och 

behandlas således här som en egen typ av bankgaranti.96 Den ställs ut till förmån för en lån-

                                                 
92 Bertrams, s. 42, Godsk Pedersen, s. 208 och Goode (1992), s. 14. 
93 Bertrams, s. 42. 
94 Bertrams, s. 43 f. 
95 Bertrams, s. 43. 
96 Smith (Garantirett III), s. 42 f. och Godsk Pedersen, s. 16, behandlar lånegarantin som en egen typ av 

bankgaranti. Enligt min mening skulle lånegarantin kunna ses som antingen en betalningsgaranti, till följd av 
att garantin garanterar betalning, eller en kontraktsgaranti, till följd av att återbetalning måste fullgöras (inte 
sällan i form av amorteringar) enligt det underliggande låneavtalet på motsvarande sätt som entreprenaden 
måste fullgöras (inte sällan i etapper) enligt det underliggande entreprenadavtalet. Det faller dock enligt min 
mening utanför uppsatsens syfte att fördjupa detta resonemang. 
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givare (beneficienten) för det fall att låntagaren (uppdragsgivaren) inte skulle betala ett lån, 

och är ofta ett komplement till annan säkerhet som låntagaren ställt för lånet.97 

Judiciell garanti (judicial guarantee) utgör en egen typ av bankgaranti. Vid exempelvis utmät-

ningsförfaranden kan domstol eller annan kompetent myndighet kräva att svaranden för en 

fällande dom ställer fullgod säkerhet enligt 2 kap. 25 § utsökningsbalken (1981:774) (UB) 

eller påföra av svaranden ägd egendom vissa interimistiska säkerhetsåtgärder, såsom kvar-

stad enligt 16 kap. 14 § UB. Men istället kan svaranden (uppdragsgivaren) utfärda en judici-

ell garanti till förmån för käranden (beneficienten) för det fall att kärandens yrkande skulle 

bifallas av domstol och svarandens egendom härav skulle tas i anspråk för att täcka svaran-

dens förpliktelser enligt domstolens avgörande.98 Bertrams anser att den judiciella garantin 

följaktligen är behäftad med en betalningsmekanism som involverar presentation av ett 

domstolsavgörande.99 Jag anser dock inte att det nödvändigtvis måste vara en sådan betal-

ningsmekanism. Det är enligt min mening viktigt att skilja på garantityp och betalningsme-

kanism. Det följer förvisso av garantitypens särdrag att den endast träder i kraft först efter 

att ett rättsligt förfarande har inletts och avgjorts.100 Därmed inte sagt att käranden nödvän-

digtvis måste presentera domstolsavgörandet, eller något annat dokument, vid sin begäran 

om garantisumman; betalningsmekanismen skulle alltså kunna vara av on demand-karaktär. 

Avslutningsvis kan det erinras om att bankgarantin ständigt utvecklas och nya typer tillkom-

mer. Presentationen av olika typer är därför inte nödvändigtvis bestående. En ny typ av 

bankgaranti kan således vara en kombination av befintliga bankgarantier eller sprungen ur 

en efterfrågan att beakta ett nytt intresse som tidigare inte alls beaktats.101 

2.3 Regelinventering 

2.3.1 Svenska regler 

Svensk rätt behandlar ytterst begränsat bankgarantier och till denna närliggande säkerhets-

rätter, såsom remburs och borgen.102 Det kan konstateras att borgensförbindelser regleras 

enligt både skrivna – 10 kap. HB – och oskrivna regler samt att remburs och bankgarantier 

                                                 
97 Smith (Garantirett III), s. 43 och Godsk Pedersen, s. 16. 
98 Bertrams, s. 44. Jfr. exempelvis 16 kap. 3 § miljöbalk (1998:808) (MB). 
99 Jfr. NJA 1995 s. 631. 
100 Bertrams, s. 44 f. 
101 Bertrams, s. 45. Jfr. Adlercreutz (1990), s. 1. 
102 Gorton (1995), s. 130. Avseende on demand-garantier gäller detta de flesta rättsordningar, Gorton (2002), 

s. 305. 
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i vissa delar behandlas enligt borgensreglerna.103 Vidare är borgensreglerna dispositiva.104 

Det kan således anmärkas att bankgarantins beröringspunkter med borgen, vilka kan leda 

till att borgensregler tillämpas, inte nödvändigtvis ger för handen en uppsättning lagregler. 

Borgen som rättsinstitut har utöver reglerna i HB inte blivit föremål för särskild lagstiftning 

i Sverige, till skillnad mot Norge och Finland.105 Således erhålls inte per se en lösning på ett 

juridiskt spörsmål endast genom hänvisning till borgensreglerna. Härjämte måste analogier 

från närliggande rättsområden, praxis, avtalsbestämmelser och doktrin beaktas, vartill sär-

skilt hänvisas Walin (2002).106 Gorton har i flera arbeten uppmärksammat avsaknaden av 

nationella regler avseende säkerhetsrätter, och ställer sig frågan om bedömningen därför 

ska göras enligt borgensreglerna eller någon form av ”allmänna garantirättsliga principer” 

och om internationella reglerverk, likt de som presenteras nedan, i så fall ska anses utgöra 

sådana principer.107 Gorton ger dock inget tydligt svar på denna fråga. 

I dansk rätt behandlas bankgarantier i regelverk av speciell natur, såsom Almindelige Be-

tingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) samt Alminde-

lige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93). Dessa motsvarar de svenska Allmänna be-

stämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04) samt All-

männa bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installa-

tionsarbeten (ABT 06).108 De svenska versionerna har, till skillnad mot de danska, valt en 

försäkringslösning istället för bankgaranti.109 I Sverige berörs vidare säkerhetsrätter, där-

ibland bankgarantier, i spridda regelverk men utan att dess rättsliga innebörd behandlas.110 

HD har tillämpat internationella regelverk beträffande remburs, och har i övrigt hänvisat till 

utländsk rätt och litteratur vilka i sin tur ofta innehåller hänvisningar till internationella re-

gelverk.111 Det faller sig därför naturligt att här presentera internationella regelverk. Inget av 

nedanstående regelverk utgör tvingande lag.112 

                                                 
103 Walin (2002), s. 28 och Gorton (1993), s. 40. Jfr. Gorton (1994), s. 89. 
104 Walin (2002), s. 28. 
105 Gorton (2000), s. 528.  
106 Jfr. Gorton (1995), s. 131. 
107 Gorton (2001), s. 37. Jfr. Gorton (1994), s. 89, Gorton (1995), s. 131, Gorton (2002), s. 305 och Gorton 

(2003), s. 957. 
108 Godsk Pedersen, s. 47. 
109 Jmf. 6 § AB 92 och 6 § ABT 93 med 5 kap. 22 § AB 04 och 5 kap. 23 § ABT 06. 
110 Jfr. exempelvis bankrörelselagens bestämmelser och 16 kap. 3 § MB jämte refererade lagrum i samband 

med judiciella bankgarantier. 
111 Se ang. internationella regelverk och remburs NJA 1978 s. 728, för hänvisning till utländskt material NJA 

2002 s. 244. 
112 Enligt Gorton (2002), s. 305, kan en ökad grad av hänvisningar i bankgarantin till internationella regelverk 

skönjas. Beträffande regelverkens icke tvingande karaktär, Jfr. art. 1(b) URCB. 
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2.3.2 Internationella regelverk 

ICC har utvecklat Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC publ. no. 

600 (UCP 600), vilka används i en betydande utsträckning vid remburser.113 Beträffande 

bankgarantier introducerade ICC 1978 the Uniform Rules for Contract Guarantees ICC 

publ. no. 325 (URCG). URCG var farmtaget för att stävja rättsmissbruk av on demand-

garantier genom att uppställa krav på att beneficienten var tvungen att framlägga någon 

form av bevis för sin begäran om garantisumman.114 Men detta krav ansågs av förhand-

lingsstarka importörer som allt för omfattande och URCG har därför inte kommit att till-

lämpas i internationella avtal i en vid omfattning.115 

På grund av det begränsade genomslaget av URCG påbörjade ICC ett arbete att ta fram ett 

nytt regelverk för bankgarantier, som kunde fungera för både accessoriska och självständiga 

bankgarantier, nämligen URDG 458. Vid framtagningen av URDG 458 uppkom vissa in-

vändningar, främst från de nordiska länderna och av representanter från byggnadsindustrin 

(vilken tenderar att skydda entreprenörens (normalt uppdragsgivarens) intresse), mot att det 

inte ställdes högre krav på beneficienten att bevisa sin rätt till garantisumman enligt det un-

derliggande avtalet.116 För att stärka uppdragsgivarens skydd härtill, ansågs det nödvändigt 

att sammankoppla bankens skyldigheter i dess förhållande till beneficienten med uppdrags-

givarens förhållande till beneficienten och härmed skapa accessoritet.117 På så sätt skulle en 

begäran av beneficienten om betalning inte vinna större framgång via bankgarantin jämfört 

med det underliggande avtalet. Mot bakgrund av dessa invändningar bestämdes att istället 

för att URDG 458 skulle omfatta både accessoriska och självständiga bankgarantier skulle 

URDG 458 endast behandla självständiga bankgarantier. Accessoriska bankgarantier skulle 

istället behandlas i ett eget nytt regelverk, URCB, vilket trädde i kraft 1 januari 1994.118  

URDG 458 trädde ikraft i april 1992 men ersattes den 1 juli 2010 av URDG 758. URDG 

458 fick inte den breda acceptans som kunde förväntas och URCB har ansetts vara svårbe-

                                                 
113 Gorton (1993), s. 59. Gorton antyder att detta beror på att rembursen jämfört med bankgarantin är ett äld-

re institut och att rembursreglerna funnits längre. 
114 Goode (1992), s. 6 och Hjerner, s. 257. 
115 Dalman, s. 180 och Godsk Pedersen, s. 18 f. 
116 Bertrams, s. 34. Bertrams ger ingen närmare beskrivning av de nordiska ländernas motivering till nämnda 

invändning. Enlig personlig brevväxling, daterad 2010-11-29, anger Bertrams att invändningarna endast var 
sådant man hörde vid seminarier och konferenser och var inte en officiell hållning från Sverige. Bertrams 
tillägger i brevväxlingen att det aldrig framkommit några uttryck för att självständighet hos bankgarantier 
inte erkänns i Sverige. 

117 Art. 3(b) URCB. 
118 URCB, Introduction s. 3, och Bertrams, s. 35. 
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griplig och färgad av common law systemet.119 Både URDG 458/758 och URCB kan dock 

på andra grunder få inflytande vid internationella bankgarantier. Således torde de dels kun-

na användas som dispositiva regler även att ingen hänvisning i avtalet har skett till regelver-

ken, dels i dess allmänna bestämmelser kunna anses vara ett uttryck för bankpraxis vilket i 

sin tur kan ligga till grund vid tolkningen av bankgarantier.120 Referenser i denna uppsats 

görs till URCB i delar som särskilt behandlar accessoriska bankgarantier och till URDG 

458/758 i delar som särskilt behandlar självständiga bankgarantier.121 

United Nations Convention On Independent Guarantees and Standby Letters Of Credit 

framtogs under 1990-talet och trädde ikraft den 1 januari 2000.122 En handfull länder, 

främst sådana med outvecklade garantisystem, har anslutit sig till konventionen varför till-

lämpligheten av konventionen är mycket begränsad och den kommer således inte användas 

i uppsatsen i det följande.123 

 

                                                 
119 Bertrams, s. 35. Bertrams, s. 29 f., listar vissa orsaker till den begränsade tillämpningen av URDG 458, var-

av en är att det helt enkelt inte gjorts en hänvisning till regelverket. Det förefaller enligt min mening inte 
vara en orsak till dess begränsade spridning utan snarare ett symptom. I introduktionen till URDG 758, s. 
11, ges dock en något annan bild. 

120 Bertrams, s. 30. Jfr. skiljaktig i hovrättsavgörandet mål nr. T 129-98. Nedan under 4.3 behandlar jag mer 
utförligt vissa artiklar i URCB, varvid vissa bestämmelser väsentligen inskränker bankens handlingsfrihet. 
Enligt min mening kan sådana regler därför beaktas med viss försiktighet, om inte hänvisning till de uttryck-
ligen gjorts i garantivillkoren. 

121 Regelverken är inte tvingande med mindre detta har överenskommits i bankgarantin, se art. 1(a) URDG 
758 och art. 1(b) URCB. Detta till trots kan det i flera delar anses utgöra en slags kodifiering eller uttryck av 
bankpraxis, vilket tidigare nämnts inte har en oväsentlig roll vid bedömningen av bankgarantier. Vidare 
framgår det av introduktionen till URDG 758 att det är framtaget under medverkan av både ”the ICC Ban-
king Commission” och ”the Commission on Commercial Law and Practice”. Av introduktionen till URCB 
framgår det att detta framtogs av en arbetsgrupp under ICC med representanter från ”the Commission on 
Insurance and the building and engineering industry”. 

122 Bertrams, s. 28. 
123 Endast åtta länder är i skrivande stund anslutna till konventionen, däribland ej Sverige, 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/1995Convention_guarantees_status.html. 
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3 Självständighet och accessoritet hos bankgarantin 

3.1 Allmänt om självständighet och accessoritet 
En vattendelare beträffande bankgarantier är garantins förhållande till det underliggande 

avtalet, alltså en bankgarantis accessoritet och självständighet. I generella termer avses här 

ett rättsförhållandes relation till ett annat rättsförhållande.124 Goode preciserar förhållande 

mellan det underliggande avtalet och bankgarantin genom att för självständiga bankgaranti-

er ställa upp tre skillnader mot accessoriska bankgarantier: i) bankens åtaganden står inte i 

relation till det underliggande avtalet, ii) bankens skyldighet att utge garantisumman inträder 

vid beneficientens begäran och är inte beroende av att uppdragsgivaren faktiskt brustit i sitt 

åtagande enligt det underliggande avtalet och, iii) invändningar som uppdragsgivaren har 

mot beneficienten är inte relevant för bankens skyldigheter att betala ut garantisumman.125 

En stor skillnad mellan accessoriska och självständiga bankgarantier – vilken i vissa texter 

kan föranleda en att tro att det är den enda skillnaden mellan dessa garantier – är alltså vilka 

skyldigheter banken har att göra invändningar med hänvisning till det underliggande avtalet 

mot beneficientens krav på garantisumman.126 Om banken inte ska ha den skyldigheten 

(alltså att beneficientens begäran om garantisumman endast ska bedömas enligt bankgaran-

tins villkor) bör garantin kompletteras med vissa villkor.127 Anledningen till detta är att när 

kopplingen till det underliggande avtalet tas bort, tas också flera av det underliggande avta-

lets villkor bort som skulle inverkat på hur bedömningen av bankgarantin skulle ske. Det 

framgår enligt min mening inte huruvida avsaknaden av sådana villkor i en bankgaranti, iso-

lerat, indikerar att det är en accessorisk bankgaranti. Bankens skyldigheter att granska bene-

ficientens begära om garantisumman, är ett exempel på sådan omständighet som regleras 

särskilt i dessa fall (alltså vid självständiga bankgarantier) i betalningsmekanismen.   

Det underliggande avtalet innehåller normalt en klausul om att uppdragsgivaren ska ge en 

bank i uppdrag att utfärda en bankgaranti till förmån för beneficienten. Vidare kan det un-

                                                 
124 Ingvarsson, s. 45. 
125 Goode (1988), s. 91. Goode benämner förvisso i detta sammanhang den självständiga bankgarantin för on 

demand-bond men innebörden torde vara densamma. Jfr. Goode (1992), s. 18, för ytterligare uppdelning av 
dessa tre skillnader. 

126 Godsk Pedersen, s. 29 och art. 3(b) URCB. En annan skillnad än möjligheterna till invändning kan exem-
pelvis vara fastställandet av tillämplig lag; om bankgarantin inte innehåller bestämmelser om tillämplig lag 
tillämpas vid accessoriska bankgarantier enligt art. 8(a) URCB den lag som är tillämplig på det underliggande 
avtalet emedan vid självständiga bankgarantier enligt art. 34 URDG 758 det landets lag där garantin ställts 
ut. Jfr. Smith (Garantirett II), s. 407, Gorton (2000), s. 532 och Ingvarsson, s. 123. Jfr. även Godsk Peder-
sen, s. 35 och s. 96, som menar att uppdelningen mellan accessoritet och självständighet inte är särskilt vik-
tig, utan det väsentliga är vilka invändningar banken kan göra.  

127 Bertrams, s. 47. Jfr. Godsk Pedersen, s. 152, och Kurkela, s. 12. 
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derliggande avtalet också reglera i vilka situationer bankgarantin ska falla ut, till vilket be-

lopp bankgarantin ska utfärdas och hur länge bankgarantin ska gälla.128 Bankgarantin å sin 

sida hänvisar normalt till det underliggande avtalet för att på så sätt identifiera den risk för 

vilken bankgarantin har utfärdats. Sådana referenser mellan garantin och det underliggande 

avtalet är dock inte avgörande för om bankgarantin ska anses vara självständig eller acces-

sorisk till det underliggande avtalet.129 

Det kan konstateras att självständighet och accessoritet inte helt kan skiljas från varandra; 

det finns alltid en viss relation mellan också en självständig bankgaranti och det underlig-

gande avtalet. Kopplingen mellan bankgarantin, såväl accessorisk som självständig, och det 

underliggande avtalet innebär, enligt Gorton, att garantin ”inom vissa ramar måste ses i sitt 

sammanhang med det bakomliggande avtalet”.130 Vidare menar Gorton att självständighet 

vanligen framgår av garantitexten men kan också följa konkludent.131 

Jag ska avslutningsvis kort kommentera ”primary” respektive ”secondary”. Självständiga- 

och accessoriska bankgarantier benämns ibland också för primära- respektive sekundära 

bankgarantier. Jag använder själv inte primary och secondary därför att det finns mer än en 

innebörd av dessa begrepp inom garantirätten, vilka även används vid beskrivning av rem-

bursen och borgen. Mot bakgrund av uppsatsens syfte, att bringa viss klarhet i och katego-

risera bankgarantin, finns anledning att beröra detta närmare. Men, eftersom begreppens 

flerfaldiga innebörd har en mycket nära koppling till rembursen och borgen kommer pri-

mary och secondary inte behandlas här utan i samband med att rembursen och borgen be-

skrivs längre ner i denna uppsats.  

3.2 Den självständiga bankgarantins funktion 

3.2.1 Inledande kommentarer 

Självständiga bankgarantier utvecklades under 60-talet för att underlätta internationell han-

del och gränsöverskridande projekt av betydande omfattning. De säkerheter som tidigare 

fanns att tillgå på den internationella arenan ansågs inte på ett tillfredsställande vis kunna 
                                                 
128 Bertrams, s. 15 och Godsk Pedersen, s. 53. Jfr. art. 5(a) URDG 758. 
129 Gorton (2002), s. 310. Jfr. art. 5(a) URDG 758. 
130 Gorton (2001), s. 27. Bertrams anser, s. 196, att anledningen till att en bankgaranti över huvud taget be-

nämns självständig är för att det alltid finns en korrelation mellan det underliggande avtalet och garantin. 
Hade garantin varit helt frånkopplad från det underliggande avtalet hade ordet ”självständig” som förtydli-
gande självklart inte behövts nyttjas. Se även Adlercreutz (1990), s. 1, vari framgår att vid självständiga ga-
rantier accessoriteten åtminstone i huvudsak är upplöst. Jfr. också Dalman, s. 183 och s. 200, som anser att 
det framgår av NJA 1978 s. 728 att remburser i princip är fristående från det underliggande avtalet. Jfr. till 
sist också Gorton (2001), s. 27. 

131 Gorton (2002), s. 310. 
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beakta bankens respektive beneficientens intressen, vilka jag anser kan ses som två sidor av 

samma mynt.132 Den ena sidan av myntet utgör beneficientens intresse av snabb och riskfri 

utbetalning, vilket inte alltid beaktades då banken kunde – och ibland skulle – på samma 

grunder som uppdragsgivaren invända mot en begäran om betalning. Den andra sidan av 

myntet utgör bankens intresse av att inte bli indragen i rättsliga processer vilket inte sällan 

var fallet till följd av att banken brustit antingen i dess skyldighet att betala ut garantisum-

man eller i dess skyldighet att invända mot beneficientens begäran härom.133   

3.2.2 Tillvaratagande av bankens intresse 

På grund av garantins självständighet har banken en mycket begränsad skyldighet att mate-

riellt granska beneficientens begäran om betalning. Det räcker således med att banken kon-

staterar att begäran uppfyller de villkor som uppställts i garantin, exempelvis att begäran in-

kommit inom bankgarantins giltighetstid, är skriftlig och undertecknad samt avsedd från 

rätt beneficient. Banken gör här ingen närmre undersökning huruvida begäran enligt det 

underliggande avtalet är materiellt korrekt.134 På så vis minskar också bankens exponering 

av att vidta ”fel” åtgärd och att bli indragen i en rättsprocess härom, där utfallet skulle kun-

na innebära att banken får stå för de kostnader som uppstår till följd av antingen en felak-

tigt utbetald garantisumma eller en felaktig vägran härom.135 Bankens intresse i denna be-

märkelse benämns hädanefter för ”bankens neutralitetsintresse”. 

3.2.3 Tillvaratagande av beneficientens intresse 

Till följd av att bankgarantin är självständig har en riskallokering skett mellan parterna av 

det underliggande avtalet, till förmån för beneficienten.136 Istället för att beneficienten mås-

te inleda ett rättsligt förfarande i domstol eller skiljedomstol för det fall att uppdragsgivaren 

inte fullgör sitt åtagande enligt det underliggande avtalet nödgas nu uppdragsgivaren att in-

leda ett rättslig förfarande om denne anser att garantisumman felaktigt har utbetalats.137 

Detta resultat av riskallokeringen har i engelska termer benämnts ”pay first, argue later”, 

där banken pays first och uppdragsgivaren argues later.138 Härav har risken och bördan som 

följer av att inleda rättsliga förfaranden – däribland bevisbörda och rättegångskostnader 

                                                 
132 Jfr. Bertrams, s. 2. 
133 Bertrams, s. 2 och 83 ff. Jfr. Kurkela, s. 14. 
134 Bertrams, s. 11. 
135 Bertrams, s. 2 och 11. 
136 Dalman, s. 179. 
137 Godsk Pedersen, s. 27. 
138 Bertrams, s. 13. 
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samt risken att inte kunna verkställa en bifallande dom – fallit på uppdragsgivaren.139 Den-

na börda torde te sig särskilt påfallande vid internationella avtalsrelationer, vilka inte sällan 

är för handen vid utställande av bankgarantier. Uppdragsgivaren har då att anpassa sig till 

ett annat lands juridiska system och rättstillämpning vid sin talan om återkrav av garanti-

summan.140 Beneficientens intresse i denna bemärkelse benämns i det följande ”beneficien-

tens rättsliga momentum”. Det är också till följd av den ökade handeln från 60-talet och 

framåt mellan västerländer och Mellanösternländer, i takt med att oljehandeln ökade, som 

den självständiga bankgarantin verkligen började användas. Beneficienten, alltså köparen av 

olja, ville inte inleda rättsliga förfaranden i dessa länder då dess rättsordningar var främ-

mande från beneficientens egen rättsordning.141 Beneficientens rättsliga momentum hos 

självständiga bankgarantier resulterar i att beneficienten har möjlighet till snabb och effek-

tiv ersättning, vilket tidigare tillgodosågs genom ”cash deposit”. Detta resultat av den själv-

ständiga bankgarantin benämns hädanefter ”likviditetsfunktionen”.142 

3.3 Den självständiga bankgarantins närmare innebörd 
Självständighet i förhållande till det underliggande avtalet innebär att beneficientens rätt till 

garantisumman ska av banken avgöras endast med ledning av de villkor som stipuleras i 

bankgarantin. Banken ska endast bedöma själva dokumentet som bärare av beneficientens 

begäran. Således får banken normalt inte vägra betalning av garantisumman med hänvis-

ning till att beneficienten enligt det underliggande avtalet inte är berättigad till betalning.143 

Hade det ställts högre krav på granskningen av beneficientens begäran skulle den självstän-

diga garantin inte kunna tillvarata bankens neutralitetsintresse och beneficientens rättsliga 

momentum. Beneficienten har inte någon skyldighet att underrätta uppdragsgivaren om sin 

begäran om garantisumman, med mindre detta i det underliggande avtalet särskilt avtalats 

mellan parterna.144 

Det finns ett uttalat undantag som begränsar självständiga bankgarantiers självständighet, 

nämligen om beneficientens begäran om utbetalning av garantisumman är materiellt 

ogrundad (eng: ”fraud”).145 Gorton benämner detta för ”obehörigt utnyttjande” och anser 

                                                 
139 Jfr. Debattista, s. 118, som särskilt betonar ”allocation of the burden of proof”. 
140 Bertrams, s. 13. 
141 Bertrams, s. 49 och s. 53, Ylöstalo, s. 450, Dalman, s. 177 samt Ingvarsson, s. 128. 
142 Gorton (1993), s. 55 och Goode (1992), s. 8. Jfr. Godsk Pedersen, s. 27 och Smith (Garantirett I), s. 17 ff. 

Med en engelsk benämning benämns den enligt Bertrams, s. 14, för ”liquidity function”, Bertrams. 
143 Bertrams, s. 11 och Kurkela, s. 16. 
144 Godsk Pedersen, s. 71. 
145 Bertrams, s. 11 och Goode (1988), s. 91. Debattista, s. 103, anser att detta undantag är hämtat från rem-

bursreglerna. 
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att det rör sig om missbruk eller bedrägeri.146 Dalman och Ylöstalo menar att det här torde 

röra sig om situationer som enligt svensk rätt faller under svekbegreppet, vilket enligt Dal-

man förutsätter en medvetenhet hos beneficienten beträffande frånvaron av en enligt det 

underliggande avtalet berättigande grund till garantisumman.147 Jag anser att med svekbe-

greppet skulle här kunna avses 30 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (avtalslagen). HD har i NJA 2002 s. 244 för svensk rätts vid-

kommande förvisso bekräftat undantaget, och därvid benämnt det ”rättsmissbruk” (vilket 

är den benämning jag framledes använder), men hänvisar till 36 § och inte 30 § avtalslagen. 

En anledning till skillnaden i lagrumshänvisning skulle enligt min mening kunna vara att 

missbruket uppstår efter att garantin har ingåtts, och då endast 36 § avtalslagen beaktar om-

ständigheter som uppstår efter avtalsslutet kan följaktligen endast detta lagrum bli tillämp-

ligt.148  

Banken torde antingen på eget initiativ eller på anfordran av uppdragsgivaren kunna vägra 

betalning när detta undantag är tillämpligt.149 Enligt dansk rätt synes ett uppenbarhetsrekvi-

sit ha kopplats till handlingen för att undantaget ska göras gällande, vilket innebär att det 

inte kan göras gällande mot en godtroende beneficient.150 Dalman anser att för svenskt vid-

kommande en godtrossituation inte blir aktuellt då rättsmissbruket ej skett vid en överlåtel-

se.151 Frågan om god tro vid rättsmissbruk har dock inte varit uppe för bedömning av HD. 

Jämförelsevis innehåller art. 27 (och till viss del art. 28 och art. 29) URDG 758 en friskriv-

ningskatalog som undantar banken från ansvar för omständigheter som nämnts i detta 

stycke och fler därtill. I kontinental rätt har undantaget fått en mer generös tillämpning än i 

anglosaxisk rätt.152 Sammanfattningsvis finns det således ett visst samband även mellan 

självständiga bankgarantier och det underliggande avtalet, och det faktum att det härvid 

torde ställas mycket höga krav på bevisning för att utbetalning ska vägras med hänvisning 

till rättsmissbruk förtar inte detta samband.153 

                                                 
146 Gorton (1993), s. 45 och Gorton, (2002), s. 304 f. 
147 Dalman, s. 184 och Ylöstalo, s. 453. 
148 Ingvarsson, s. 129, och Dahlman, s. 197, anser dock inte att 36 § avtalslagen kan bli tillämplig då general-

klausulen ska bedömas mellan parterna till garantin, vilket är beneficienten och banken. I den relationen 
framstår inte ”rättsmissbruket” som oskäligt. Däremot kan det framstå som oskäligt i relationen mellan be-
neficienten och uppdragsgivaren, men dessa är inte parter till bankgarantin varför oskälighetsbedömningen 
inte ska beakta denna relation. Ingvarssons och Dalmans uttalanden framfördes innan 2002. 

149 Godsk Pedersen, s. 150 f. 
150 Godsk Pedersen, s. 69 och s. 162. 
151 Dalman, s. 203. 
152 Godsk Pedersen, s. 166. 
153 Godsk Pedersen, s. 34. 



  

 
30 

3.4 Den accessoriska bankgarantins funktion 
Eftersom accessoritet och självständighet i princip är varandras motsatser torde mycket av 

det som nämnts avseende den självständiga bankgarantins funktion i negativa termer anses 

gälla för den accessoriska bankgarantins funktion. Bankgarantier är i viss bemärkelse alltid 

ett trepartsförhållande utgörande av beneficienten, banken och uppdragsgivaren. Eftersom 

beneficientens och bankens intressen främst främjas vid den självständiga bankgarantin fal-

ler det sig naturligt att uppdragsgivarens intresse främst främjas vid den accessoriska bank-

garantin.154 Uppdragsgivarens intresse består av att garantisumman inte ska betalas ut om 

inte beneficienten enligt det underliggande avtalet är berättigad till den eftersom uppdrags-

givaren då har att ersätta banken med motsvarande belopp.  

Förvisso skulle även uppdragsgivarens intresse, likt beneficientens, kunna benämnas upp-

dragsgivarens rättsliga momentum, men då det rättsliga momentumet vid accessoriska ga-

rantier redan ligger hos uppdragsgivaren ämnar jag använda en benämning med tydligare 

identitet. Risken för en felaktig utbetalning av garantisumman är betydligt mindre vid acces-

soriska säkerhetsrätter då banken är skyldig att göra samma invändningar mot begäran här-

om som uppdragsgivaren enligt det underliggande avtalet – i annat fall kan banken bli er-

sättningsskyldig mot uppdragsgivaren.155 Alltså uteblir här den riskallokering som till nack-

del för uppdragsgivaren sker vid självständiga bankgarantier.156 Vidare behåller uppdragsgi-

varen likviditeten så länge garantisumman inte betalas ut. En ovilja att ta risker benämns 

med en ekonomisk term ”riskaversion” varför jag i denna uppsats benämner uppdragsgiva-

rens intresse, som beaktas vid den accessoriska bankgarantin, för ”uppdragsgivarens rättsli-

ga riskaversion”.157 

3.5 Den accessoriska bankgarantins närmare innebörd 
Vid accessoriska bankgarantier står till bankens förfogande alla de invändningar gäldenären 

kan ha mot att garantisumman inte utbetalas. Har gäldenären en godtagbar anledning till att 

dennes åtagande enligt det underliggande avtalet inte fullgjorts ska banken betala ut garanti-

summan. Enligt art. 3(d) URCB kan således en utestående fordran som uppdragsgivaren 

har mot beneficienten användas av både uppdragsgivaren och banken som kvittning mot 

                                                 
154 Hade detta inte varit fallet hade accessoriska säkerhetsrätter knappast existerat. 
155 Bertrams, s. 47 och Godsk Pedersen, s. 29. Jfr. art. 3(b) URCB och Smith (Garantirett III), s. 34. 
156 Med nackdel avses här vad som motsatsvis uppfattas som en fördel för beneficienten vid självständiga ga-

rantier. Således kan självständiga garantier i andra aspekter än här avsedda, vara till fördel för uppdragsgiva-
ren, såsom att ett högre pris erhålls för prestationen jämfört med om en accessorisk garanti hade ställts ut. 

157 Beträffande den ekonomiska innebörden av riskaversion se Perloff, s. 579 ff. 
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beneficientens fordran på uppdragsgivaren. Enligt hovrättsavgörandet mål nr. T 413-96 ut-

talade domstolen beträffande accessoritet att ”[banken] måste emellertid självständigt ta 

ställning till om [den] ska efterkomma [beneficientens] krav på betalning och sålunda själv 

bedöma om [uppdragsgivarens] invändning mot [beneficientens] krav har fog för sig.” I fal-

let hade banken vägrat utbetalning endast på grund av att uppdragsgivaren hade gjort en 

ospecificerad invändning mot beneficientens begäran och banken hade därmed blivit er-

sättningsskyldig mot beneficienten. Till syvende og sidst faller det på en domstol att avgöra 

huruvida beneficienten är berättigad till garantisumman. Den springande punkten är att be-

neficientens rätt till garantisumman har bedömts innan utbetalning sker.158 

Goode anger beträffande entreprenadavtal att accessoriteten inte sällan gör det omöjligt för 

beställaren av entreprenaden att erhålla garantisumman. Anledningen härför är tydligen att 

entreprenören ofta kan framhålla att en eventuell brist avseende entreprenaden var orsakad 

av någon annan, vilket beställaren måste motbevisa för att banken ska vara skyldig att beta-

la ut garantisumman.159 

Inte sällan innehåller accessoriska garantier en inträdesklausul (”eng: step-in right”) vari 

banken kan överta det underliggande avtalet (och därmed uppdragsgivarens skyldigheter 

och rättigheter), varpå banken, för det fall avtalet avser en naturaprestation, kontrakterar en 

tredje part att fullgöra avtalet. Banken kan dock normalt välja att istället erlägga den totala 

kostnaden för att färdigställa arbetet, förutsatt att kostnaden ryms inom garantisumman.160 

Till följd av att förhållandet till det underliggande avtalet är accessoriskt behöver enligt art. 

6(a) URCB nya bankgarantier inte ställas ut även fast det underliggande avtalet ändras. Den 

accessoriska bankgarantin synes således täcka det underliggande avtalet så som det ändras 

från tid till annan, låt vara att bankgarantin kan vara begränsad i tid. 

                                                 
158 Godsk Pedersen, s. 29. 
159 Goode (1988), s. 90. 
160 Kurkela, s. 9 ff. Enligt art. 2(i) och (ii) URCB måste banken, om den inte själv utför prestationen, antingen 

betala skadeståndet för uppdragstagarens brister enligt det underliggande avtalet eller kontraktera en tredje 
part att slutföra uppdragsgivarens skyldigheter. 
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4 Betalningsmekanismen hos bankgarantin 

4.1 Allmänt om betalningsmekanismen 
Eftersom det vid självständiga bankgarantier inte finns en stark förbindelse mellan garantin 

och det underliggande avtalet överförs inte de i det underliggande avtalet intagna kraven på 

vilka grunder ersättning kan utbetalas. Således bör den självständiga bankgarantin innehålla 

särskilda klausuler om beviskrav och andra krav som ställs på beneficientens begäran om 

garantisumman, vilka normalt återfinns i det underliggande avtalet beträffande accessoriska 

bankgarantier.161 Som antyds används betalningsmekanismen hos självständiga bankgaranti-

er som ett instrument för att begränsa självständighetens reella innebörd av garantin. Jag 

tycker också detta något illustreras av att URDG 748 innehåller betydligt fler bestämmelser 

om beneficientens begäran om garantisumman än vad URCB innehåller.162 

Även den accessoriska bankgarantin kan innehålla särskilda betalningsmekanismer, liknan-

de de som återfinns hos självständiga bankgarantier. Användandet av dessa torde däremot 

inte föranledas av förhållandet till det underliggande avtalet utan infogas enligt min mening 

i garantivillkoren för att förtydliga beneficientens skyldigheter vid sin begäran om garanti-

summan och för att underlätta bankens bedömning av densamma.163 Även vid självständiga 

bankgarantier krävs normalt att beneficienten i någon form av dokument presenterar sin 

begäran om garantisumman. Beroende på vald betalningsmekanism kan beneficienten till 

detta dokument behöva bifoga ytterligare dokument.164 

4.2 Betalningsmekanismen hos självständiga bankgarantier 

4.2.1 Betalningsmekanismens förhållande till bankgarantins funktion 

I internationell litteratur har tre huvudgrupper av betalningsmekanismer hos självständiga 

bankgarantier identifierats, nämligen en begäran: on demand, kompletterad med presenta-

tion av tredje parts dokument (i denna uppsats hädanefter benämnd ”intygsgaranti”) och 

kompletterad med presentation av domstolsavgörande (hädanefter i denna uppsats be-

nämnd ”domslutsgaranti”), se nedan. 

Val av betalningsmekanism i garantivillkoren påverkar i vilken mån beneficientens rättsliga 

momentum tillgodoses. Funktionerna hos den självständiga bankgarantin kommer tydligast 

                                                 
161 Bertrams, s. 47. 
162 URDG 758 är förvisso ett äldre regelverk men även URDG 458 är mer omfattande än URCB. 
163 Jfr. art. 7(j) URCB. 
164 Bertrams, s. 48 och art. 15(a) URDG 758. 
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till uttryck vid on demand-garantier och motsatsvis gäller att effekterna hos den självständi-

ga bankgarantin bleknar ju mer krav som ställs på beneficientens begäran om garantisum-

man. Hur detta förhållande uppstår och påverkas följer av redogörelsen nedan.  

Det kan konstateras att on demand-garantier varit föremål för betydande diskussion till 

följd av beneficientens möjlighet till rättsmissbruk genom att begära garantisumman utbe-

tald även fast beneficienten har erhållit tjänsten/varan eller betalningen enligt det underlig-

gande avtalet.165 Att rättsmissbruk kan uppstå beror främst på att on demand-garantin är 

ovillkorad (eng: ”unconditional”)166. Som en reaktion på detta har vid utarbetandet av 

URDG 458 införts ett krav på att beneficienten ska ange grunden för sitt krav, vilket be-

kräftas i URDG 758.167 Kedjan är dock inte starkare än dess svagaste länk; således är skyd-

det mot rättsmissbruk endast så starkt som betalningsmekanismens villkor.168 Vidare har av 

samma orsak intygs- och domslutsgarantierna utvecklats.169 Dessa är förvisso självständiga 

men, till skillnad mot on demand-garantier, villkorade (eng: ”conditional”)170 och ger upp-

dragsgivaren visst – men inte absolut – skydd mot rättsmissbruk, vilket främst från bygg-

nadsindustrin varit ett starkt krav.171  Till följd av de ytterligare krav som ställs på benefici-

entens begäran anses de villkorliga on demand-garantierna inte sällan påminna om den ac-

cessoriska bankgarantin.172 On demand-garantin är likväl vanligt förekommande inom ent-

reprenadavtal.173 Som kommer framgå vid beskrivningen av villkorade on demand-garantier 

kan beneficientens rättsliga momentum nästintill förloras beroende på vilken betalnings-

mekanism som stipuleras i garantivillkoren. Benämningen ”on demand-garanti” är inte ett 

otvetydigt begrepp. Vissa använder benämningen ”demand-garanti” som ett samlingsbe-

grepp för både villkorade och ovillkorade självständiga bankgarantier, vilket också är så jag 

kommer använda benämningen demand-garantin.174 Med on demand-garanti avses i upp-

satsen således ovillkorade självständiga bankgarantier och med villkorade on demand-

garantier aves i uppsatsen villkorade självständiga bankgarantier. 

                                                 
165 Se bl.a. Dalman, a.a., Gorton (2000), a.a., Ylöstalo, särskilt s. 449, Debattista, a.a., Lawson, a.a., Goode 

(1988), särskilt s. 91 och Dixon & Gösswein, a.a. 
166 Goode (1988), s. 88 och Gorton (2002), s. 310. 
167 Gorton (2002), s. 305. Art. 15(a) URDG 758 stipulerar att beneficientens krav ”ska understödjas av de do-

kument som anges i garantin, och under alla omständigheter av en förklaring av beneficienten som anger på 
vilket sätt uppdragsgivaren har brutit mot sitt åtagande…”. 

168 Debattista, s. 105. 
169 Jag anser dessa, enligt en tolkning av art. 15 URDG 758, vara en typ av on demand-garanti. 
170 Goode (1988), s. 88. 
171 Goode (1988), s. 91 och Gorton (1993), s. 55. 
172 Bertrams, s. 11 och s. 58 samt Goode (1992), s. 21. 
173 Goode (1992), s. 9. 
174 Goode (1992), s. 8 f. Jfr. Uniform Rules for Demand Guarantees 758 som omfattar både ovillkorade och 

villkorade. 
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4.2.2 On demand-garanti 

Ylöstalo uttalar att on demand-garanti är ”ovillkorlig, den skall infrias när förmånstagaren, 

beneficienten kräver det omedelbart och utan vidare utredning [min kurs.]”.175 Ylöstalos defini-

tion har i dess helhet bekräftats i hovrättsavgörandet mål nr. T 129-98 och jag anser att den 

även finner stöd i NJA 2002 s. 244.176 Enligt art. 5(a) och art. 4(b) URDG 758 är en on de-

mand-garanti självständig till sin natur och oåterkallelig trots att detta inte uttryckligen an-

ges i garantin. On demand är den betalningsmekanism som bland de självständiga bankga-

rantierna i störst utsträckning tillvaratar beneficientens rättsliga momentum; beneficienten 

behöver endast presentera ett dokument för banken med en begäran om att få garanti-

summan utbetald.177 Det torde enligt min mening också vara därför som on demand-

garantier används synonymt för självständiga bankgarantier.178 Sålunda krävs inte alltid att 

beneficienten redovisar hur stor skuld uppdragsgivaren faktiskt har vid tillfället för benefi-

cientens begäran eller att beneficienten i övrigt redovisar skäl för sin begäran.179 Vidare får 

inte banken göra invändningar eller på annat sätt ifrågasätta beneficientens begäran annat 

än enligt garantivillkoren. Som tidigare nämnts har uppdragsgivaren att rikta krav på återbe-

talning mot beneficienten om uppdragsgivaren anser att beneficienten inte är, helt eller del-

vis, berättigad till erhållande av betalning enligt det underliggande avtalet. Den självständiga 

bankgarantins riskallokering innebär vidare att den kan användas som påtryckningsmedel 

av beneficienten för att trygga uppdragsgivarens fullgörande av det underliggande avtalet. 

Detta har, i ljuset av den låga andelen on demand-garantier som faktiskt begärs utbetalda, 

ansetts vara on demand-garantins främsta reella funktion.180 

Det finns härutöver vissa versioner av on demand men dessa kommer inte närmare att be-

skrivas då det i ljuset av den inledande beskrivningen av Adjudication Bond i bakgrundsav-

snittet klart framgår att betalningsmekanismen i Adjudication Bond inte är att betrakta som 

                                                 
175 Ylöstalo, s. 449. Kurkela, s. 23, uppställer i princip samma villkor; en ”verklig” on demand-garanti är: (i) 

självständig från det underliggande avtalet; (ii) självständig från uppdragsgivarens vilja, (iii) oåterkallelig; och 
(iv) föremål endast för vissa specifika villkor. Gorton (2002), s. 309, bekräftar att ”ovillkorlig” är av betydel-
se men förtydligar att ”oåterkallelig” i svensk rätt inte har en självständig betydelse. 

176 HD använder inte den exakta formuleringen men menar enligt min tolkning i sak detsamma som Ylöstalo. 
HD uttalade sig främst om on demand-garantins förhållande till det underliggande avtalet och rättsmiss-
bruk.  

177 Hovrättsavgörandet mål nr. T 129-98 samt Bertrams, s. 48. 
178 Jfr. bl.a. Gorton (1995), s. 135. 
179 Kurkela, s. 19 och Bertrams, s. 48. 
180 Bertrams, s. 14 och s. 47 f. samt Kurkela, s. 21. Detta torde till viss del också vara den accessoriska bank-

garantins funktion, Jfr. Smith (Garantirett I), s. 20. 
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on demand.181 Beskrivningen av on demand-garantin kommer dock användas som refe-

renspunkt längre fram i uppsatsen. 

4.2.3 Intygsgaranti 

En andra typ av betalningsmekanism utgörs av ett krav på att dokument från tredjepart 

presenteras i samband med beneficientens begäran. Villkoret om tredje parts dokument in-

volverar två typer av betalningsmekanismer: den ena, och mest frekventa, kräver att benefi-

cienten i samband med begäran om utbetalning av garantisumman också presenterar do-

kument som framtagits av tredje part och som normalt bekräftar att uppdragsgivaren inte 

uppfyllt sitt åtagande enligt det underliggande avtalet. Den andra, som av avgränsningsskäl 

inte kommer behandlas närmre i denna uppsats, innebär att garantisumman utbetalas på 

beneficientens begäran – alltså on demand – såvida inte uppdragsgivaren presenterar doku-

ment från tredje part som bekräftar att det underliggande avtalet har uppfyllts.182 

Intygsgarantin kan anses ligga mellan on demand-garantin och domslutsgarantin beträffan-

de främjandet av beneficientens rättsliga momentum. Betalningsmekanismen är nämligen å 

ena sidan behäftad med flera av de fördelar som on demand-garantin har, men vars genom-

slagskraft å andra sidan begränsas till följd av att beneficientens begäran måste komplette-

ras med intyg, vilka ibland påminner om ett domslut.183 

Som antytts kan garantivillkor föreskriva att olika typer av dokument ska presenteras för att 

bekräfta uppdragsgivarens tillkortakommanden.184 Vid anbudsgarantier kan exempelvis be-

neficienten (som här är anbudstagaren) åläggas att presentera ett dokument från en notary 

public vari framgår att anbudsgivaren har vunnit anbudsförfarandet men sedermera vägrat 

att ingå ett avtal med anbudstagaren. Vid fullgörelsegarantier till förmån för en beställare av 

en entreprenad kan denne krävas att presentera ett dokument från en ingenjör vari intygas 

att entreprenören inte fullgjort sitt åtagande enligt det underliggande entreprenadavtalet. 

Betalningsgarantier kan föreskriva att beneficienten presenterar dokument, såsom fakturor 

skickat till en beställare av en entreprenör, vari framgår att fakturorna fallit till betalning 

och att betalning ej erlagts.185 Banken ska endast undersöka själva dokumentet, inte riktig-

                                                 
181 On demand-garantin har förvisso enligt Gorton (1993), s. 42, kommit att få en bred spridning inte minst i 

byggsektorn. 
182 Bertrams, s. 54. 
183 Bertrams, s. 14. 
184 Jfr. Goode (1988), s. 91 och Gorton (1993), s. 48. 
185 Bertrams, s. 55 f. 
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heten av intyget.186 Vid s.k. ”documentary credits” ska banken enligt art. 14 UCP 600 senast 

fem bankdagar efter att begäran framställdes ha undersökt dokumenten prima facie, alltså 

huruvida ”documents appear on their face to constitute a complying presentation”. I Sveri-

ge har i hovrättsavgörandet mål nr. T 9371-99 uttalats följande om en banks gransknings-

plikt beträffande rembursen: ”Att den granskning som skall ske är av i huvudsak formalis-

tisk natur är klart. Hur långt en bank bör gå i sin granskning är en omtvistad fråga som bör 

besvaras efter en intresseavvägning vid vilken bl.a. intresset av en någorlunda snabb och 

billig granskning samt uppdragsgivarens — här bolagets — berättigade krav på säkerhet 

gör sig gällande.” Enligt min mening torde samma granskningsplikt anses gälla beträffande 

villkorade on demand-garantier.187 

Läsaren bör notera att ett dokument som på ett eller annat sätt intygar att exempelvis ett 

entreprenadarbete inte avslutats i tid inte alltid kan tas som intäkt för att uppdragsgivaren 

brustit i sitt åtagande enligt det underliggande avtalet. Ett intyg från en ingenjör är i dess 

natur teknisk och bedömer främst uppdragsgivarens handlande enligt tekniska parametrar. 

Uppdragsgivaren kan dock enligt lag vara befriad från att fullgöra sitt åtagande enligt det 

underliggande avtalet, exempelvis för att det har förelegat omständigheter att betrakta som 

force majeure.188 Men, det faller inte heller på ingenjörens lott att beakta sådana omständighe-

ter, lika lite som det faller på bankens lott att utvärdera riktigheten av ingenjörens tekniska 

bedömning av uppdragsgivarens prestation.189 Visar det sig efter att garantisumman utbeta-

lats att beneficienten förvisso var berättigad till betalning enligt garantin men inte enligt det 

underliggande avtalet måste alltså uppdragsgivaren mot beneficienten rikta anspråk om 

återbetalning av garantisumman. 

Banken synes inte åläggas en i sak längre gående undersökningsplikt av presenterade doku-

ment jämfört med on demand-garantier. Enligt uppdragsförhållandet har banken gentemot 

uppdragsgivaren en skyldighet att iaktta viss aktsamhet när den granskar beneficientens be-

gäran om garantisumman, oavsett om denna begäran endast utgör ett dokument vari bene-

ficienten framställer sin begäran eller om till dokumentet finns bifogat även andra doku-

                                                 
186 Gorton (1993), s. 48, anger att det i detta fall inte rör sig om en ”ren” demandgaranti. Vad Gorton menar 

med ”ren” framgår inte tydigt, men det kan tänkas att ovillkorade on demand-garantier avses. Det kan vida-
re understrykas att samma skyldighet åligger banken enligt art. 19(a) URDG 758 även vid on demand-
garantier. Jfr. beträffande banken skyldigheter vid remburs, Gorton (2003), s. 960. 

187 Jfr. Gorton (2003), s. 967. 
188 Art. 26 URDG 758 innehåller bestämmelser om force majeure men i förhållande till bankens åtagande mot 

beneficienten, och alltså inte beträffande parterna till det underliggande avtalet. 
189 Bertrams, s. 56. 
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ment.190 Att banken vid intygsgarantin har fler dokument att granska torde enligt min me-

ning inte kunna likställas med att dess undersökningsplikt har utvidgats i motsvarande mån. 

Banken har i vissa fall en svårhanterad uppgift vid undersökningen av tredje parts doku-

ment. Om bankgarantin endast innehåller en begränsad beskrivning av vilka dokument som 

behöver presenteras har banken att själv avgöra om dokumenten ska anses vara förenliga 

med bankgarantins villkor. Således kan bankgarantin endast ange att ett intyg upprättade av 

Y ska presenteras, utan att nämna vad intyget närmare ska innehålla.191 Banken har antagli-

gen visst utrymme inom vilket både beneficienten och uppdragsgivaren måste acceptera 

bankens bedömning. Skulle banken handla utanför detta utrymme riskerar den dock att bli 

ersättningsskyldig.192  

Enligt Dalman är risken för rättsmissbruk mindre vid remburser jämfört med on demand-

garantier. Anledning till detta är att det, avseende betalning enligt remburs till skillnad mot 

on demand-garantier, krävs att dokument, normalt utfärdade av tredje man, måste presen-

teras av beneficienten.193 Således menar Dalman att det sker en viss kontroll av beneficien-

tens rätt till ersättning. Men som Gorton anmärker är uppdragsgivarens skydd “begränsat 

då granskningsskyldigheten inskränker sig till dokumentens yttre beskaffenhet, och att det 

alls inte är fråga om någon realprövning av vad dokumenten representerar eller av den 

bakomliggande transaktionen”.194 Så var också förhållandet i hovrättsavgörandet från 1999 

(mål nr. T 9371-99) där de presenterade dokumenten var förfalskade men vars yttre beskaf-

fenhet stämde överens med rembursavtalet, varför betalning verkställdes. En minskad risk 

för rättsmissbruk, trots vissa skillnader mellan bankgaranti och remburs samt Gortons an-

märkning, kan härav enligt min mening också antas föreligga beträffande intygsgarantier.  

                                                 
190 Bertrams, s. 292 f. 
191 Bertrams, s. 145. 
192 Jfr. angående remburs Gorton (2003), s. 961, som anger att banken på motsvarande sätt kan bli ersätt-

ningsskyldig om den åsidosätter dess granskningsskyldighet. 
193 Dalman, s. 200. Som nämnts ovan måste beneficienten enligt art. 15(a) URDG 758 ange grunden för sin 

begäran om att få garantisumman utbetald. 
194 Gorton (2003), s. 960 och Gorton (1993), s. 49. Gorton hänvisar till vad som enligt engelsk common law 

benämns ”doctrine of strict compliance”, vilket innebär att bankens bedömning av dokumenten i princip till 
punkt och pricka ska följa rembursavtalet. Således blev en bank enligt engelsk rätt skadeskyldig tillföljd av 
att banken godkänt ett intyg från en ”expert” trots att det enligt rembursavtalet krävdes intyg från ”experts” 
– alltså fler än en expert. Se dock Debattista, s. 113, som påvisar att det finns viss nyansering i tillämpningen 
av strict compliance. I art. 19(b) URDG 758 anges att, beträffande on demand-garantier, uppgifterna behöver 
inte vara identiska, men får inte stå i strid med uppgifter i garantin. Jfr. även art. 3(c) URDG 758, vari nämns 
att ett (1) elektroniskt dokument anses uppfylla ett krav på presentation av flera pappersdokument. 
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4.2.4 Domslutsgaranti 

En tredje typ av betalningsmekanism hos självständiga bankgarantier omfattar ett krav på 

beneficienten att presentera ett avgörande från en domstol eller skiljedomstol som bekräf-

tar att uppdragstagaren inte fullgjort sitt åtagande enligt det underliggande avtalet. Sålunda 

förutsätter denna betalningsmekanism att en process mellan parterna till det underliggande 

avtalet har ägt rum vari domstolen normalt har beaktat samtlig relevant information hän-

förlig till det underliggande avtalet.195 Banken har, i likhet med intygsgarantin, att granska 

själva dokumentet vari domstolens avgörande återfinns och ska således inte granska riktig-

heten i domstolens bedömning.196 På så vis kan bankens neutralitetsintresse beaktas. Nor-

malt har beneficienten enligt domslutsgarantin dels att inleda en rättsprocess inom ett spe-

cifikt datum, dels att presentera avgörandet inom en specifik tidsperiod efter att rättspro-

cessen är avslutad.197 Jag anser det vara oklart om domen måste vara slutlig, alltså ha en 

rättsverkan som innebär att tvisten inte kan omprövas.198 Jag tycker dock det faller sig na-

turligt att det är just domens rättsliga verkan som skiljer domslutsgarantin från intygsgaran-

tin. Även ett intyg eller certifikat är i någon form ett beslut av en expert men utan rättslig 

verkan i denna bemärkelse. Jag kommer framledes att utgå från just beslutets respektive 

domens rättsliga verkan när jag avser intygs- respektive domslutsgaranti. Det kan även no-

teras att motsvarande betalningsmekanism som kan användas hos accessoriska bankgaran-

tier enligt art. 7(j)(iii) URCB uttryckligen föreskriver att domslutet ska vara slutligt. 

Inte sällan återfinns domslutsgarantin hos judiciella garantier där domstolsavgörandet visar 

att utmätningsförfarandet är avslutat varpå beneficienten är berättigad till garantisumman, 

då denna trätt i uppdragsgivarens utmätta egendoms ställe. Betalningsmekanismen återfinns 

också till entreprenadavtal hänförda garantier vari beneficienten är berättigad till garanti-

summan vid dennes begäran härom, såvida inte uppdragsgivaren inom en bestämd tidspe-

riod invänder mot beneficientens begäran och presenterar ett domstolsavgörande som 

stödjer invändningen innan banken betalar ut garantisumman.199  

                                                 
195 Bertrams, s. 58. Goode (1992), s. 23, anger att domstolen inte alltid tar hänsyn till uppdragsgivarens rätt till 

kvittning, force majeure och bankgarantins (o)giltighet när beneficientens rätt till garantisumman avgörs. 
196 Bertrams, s. 295. 
197 Bertrams, s. 59. 
198 Bertrams, s. 58 ff. och s. 295, nämner inte om det krävs ett slutligt domslut. Varken URDG 758 eller dess 

föregångare föreskriver att ett domslut måste vara slutligt utan nämner endast ”A demand under the gua-
rantee shall be supported by such other documents as the guarantee specifies…” (art. 15(a) URDG 758), re-
spektive ”Any demand… shall (in addition to such other documents as may be specified in the Guarantee) 
be supported by a written statement…” (art. 20(a) URDG 458). 

199 Bertrams, s. 58. 
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Till skillnad mot on demand-garantier besitter domslutsgarantier inte samma påtryck-

ningsmedel då det krävs betydligt mer av beneficienten för att påtryckningarnas konse-

kvenser ska materialiseras; beneficienten måste bevisa inför domstol att uppdragsgivaren 

brustit i sitt åtagande.200 På så vis påminner självständiga bankgarantier med denna betal-

ningsmekanism, på motsvarande sätt som Bertrams konstaterat avseende villkorliga on de-

mand-garantier i allmänhet, i stor utsträckning om accessoriska bankgarantier.201 En nack-

del i linje härmed, från beneficientens perspektiv, är att tidsutdräkten av rättsprocessen kan 

bli betydande vilket innebär att beneficienten rättsliga momentum delvis försvinner och 

likviditetsfunktionen uteblir.202 Vidare kan banken ha en grannlaga uppgift även vid gransk-

ningen av domslutsgarantier och behöva pröva: om en specifik domstol ska ha avgjort 

rättsprocessen för att domslutet ska vara förenligt med garantivillkoren; om domslutet mås-

te vara slutligt och, om inte, hur garantin förhåller sig till ett överklagande.203  

En skyldighet att endast granska ett domsluts äkthet är inte helt främmande för svensk rätt. 

Den granskningsskyldighet som banken har vid domslutgarantier påminner enligt min me-

ning mycket om den granskningsskyldighet som dels Svea Hovrätt har enligt EG- förord-

ningen (EG) nr 44/2001204 (”EG 44/2001”), vid verkställighet av utländska domar medde-

lad inom EU, dels som allmän svensk domstol och Kronofogdemyndigheten har, enligt 

EG-förordningen (EG) nr 805/2004205 (”EG 805/2004”) vid granskningen av intyg om euro-

peisk exekutionstitel. Granskningen av den utländska domen respektive intyget ska nämligen 

enligt art. 41 EG 44/2001 respektive art. 20(1) st. 2 EG 805/2004, i princip endast granska 

äktheten i dessa handlingar och inte ompröva de i sak. 

4.3 Betalningsmekanismen hos accessoriska bankgarantier 
Som nämnts tidigare finns inte samma behov vid accessoriska bankgarantier att genom be-

talningsmekanismen justera bankgarantins förhållande till det underliggande avtalet efter-

som en accessorisk bankgaranti alltid kräver att beneficienten visar sin rätt till garantisum-

man. Jag kommer således inte i samma utsträckning som beträffande den självständiga 

bankgarantin beskriva betalningsmekanismen hos den accessoriska.  

                                                 
200 Bertrams, s. 14. 
201 Gorton (1993), s. 55, anger att bankgarantier för svenskt vidkommande strukturellt påminner om en enkel 

borgen. 
202 Jfr. Godsk Pedersen, s. 20. 
203 Bertrams, s. 59 och s. 294. 
204 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkän-

nande och verkställighet av domar på privaträttens område. 
205 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en eu-

ropeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. 
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URCB har fått ligga till grund för följande korta redogörelse. Enligt art. 7(f) URCB ska en 

begäran om garantisumman kompletteras med en redogörelse för grunden för begäran. 

Om banken så begär ska beneficienten enligt art. 7(h) URCB komplettera begäran med yt-

terligare dokument som är nödvändiga för att banken ska kunna bedöma begärans fören-

lighet med det underliggande avtalet, alltså inte endast enligt garantivillkoren. Banken ska enligt 

art. 7(i) URCB vägra betalning om uppdragsgivaren inte har brutit mot det underliggande 

avtalet eller om beneficienten inte följt banken instruktioner i samband med sin begäran.  

Som utvisas enligt stycket ovan är det alltså upp till banken att bedöma, mot bakgrund av 

det underliggande avtalet, om beneficienten är berättigad till garantisumman samt vilka do-

kument som därvid krävs. URCB stipulerar dock i art. 7(j) att uppdragsgivaren ska anses ha 

brustit i sitt åtagande enligt det underliggande avtalet om beneficienten presenterar: (i) ett 

intyg från en tredje part, om detta särskilt angetts i garantivillkoren; (ii) ett medgivande från 

uppdragsgivaren eller; (iii) ett slutligt avgörande från en domstol eller skiljedomstol från till-

lämplig jurisdiktion. Till skillnad mot vad som angetts ovan vid beskrivningen av domsluts-

garantier hos självständiga bankgarantier krävs här uttryckligen enligt (iii) dels att avgöran-

det är slutligt, dels att det är avkunnat av en domstol eller skiljedomstol från tillämplig jurisdik-

tion. Vidare synes det enligt min mening inte förutsättas att garantivillkoren eller det under-

liggande avtalet särskilt innehåller denna betalningsmekanism för att den ska kunna tilläm-

pas. Dessutom anser jag det noterbart att banken är skyldig att betala ut garantisumman om 

uppdragsgivaren har gett sitt medgivande härtill. Banken kan själv anse att det inte förelig-

ger någon rätt enligt det underliggande avtalet till garantisumman och kan sannolikt i vissa 

fall få svårt att kräva uppdragsgivaren på ersättning, även fast en motgaranti har ställts av 

uppdragsgivaren. Det ska åter igen understrykas att denna beskrivning följer URCB som, 

åtminstone i dessa delar till följd av bestämmelsernas betydande inverkan på bankgarantin, 

enligt min mening kräver att bankgarantin uttryckligen hänvisar till reglerna. 

För norskt vidkommande menar Smith beträffande borgen att dessa tilläggsvillkor är van-

ligt förekommande och förstärker borgensförbindelsens accessoriska kraktär.206 Mot bak-

grund av vad som nämnts angående den självständiga bankgarantins självständighet vid lik-

nande betalningsvillkor är detta enligt min mening inte osannolikt, men det är svårt att ge-

nerellt bedöma i vilken mån villkoren har inverkan på självständigheten och accessoriteten. 

 

                                                 
206 Smith (Garantirett III), s. 64. 
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5 Tolkning av bankgarantin och dess förhållande till när-
liggande säkerhetsrätter 

5.1 Tolkning av till bankgarantin närliggande säkerhetsrätter 

5.1.1 Allmänt om förhållandet till närliggande säkerhetsrätter 

Detta avsnitt ämnar inte endast avskilja bankgarantin från närliggande säkerhetsrätter utan 

därtill belysa likheter säkerhetsrätter emellan, främst remburs och borgen. Närliggande sä-

kerhetsrätter kan användas både för att i negativa termer definiera bankgarantin; det är inte 

en borgen och det är inte en remburs, alltså är det en bankgaranti. Men beröringspunkterna 

med närliggande säkerhetsrätter kan också beaktas vid tolkningen av bankgarantins interna 

förhållande. Följande till bankgarantin närliggande säkerhetsrätter är mer eller mindre för-

knippade med endera den självständiga-, endera den accessoriska bankgarantin. Jag kom-

mer medvetet benämna både rembursen och borgen för ömsom primära, ömsom sekundära 

säkerhetsrätter även fast primär och sekundär har olika innebörd hos de olika säkerhetsät-

terna. Anledningen till att jag likväl gör detta är dels att de inte sällan beskrivs så i doktrin, 

dels att den flerfaldiga innebörden kommer anlitas vid gränsdragningen säkerhetsrätterna 

emellan. 

Gränsdragningen mot garantier i försäkringsform har jag valt att inte inkludera i uppsatsen. 

Anledningen härför är att denna typ av säkerhetsrätt torde skilja sig mer väsentligt från 

bankgarantin än vad borgen och rembursen gör. Försäkringsbolag får enligt 1 kap. 3 § för-

säkringsrörelselagen (1982:713) i huvudsak endast bedriva försäkringsrörelse. Detta har 

dock inte hindrat försäkringsbolag från att ställa ut försäkringar som i många fall är helt 

jämförbara och konkurrerande med garantier utställda av banker.207 Men försäkringsbolaget 

åtar sig en risk genom utställandet av försäkringen – som förvisso indirekt täcks av erhållna 

försäkringspremier – till skillnad mot banken som normalt har en motgaranti och blir där-

för vanligen direkt skadelös.208 Avtalsparterna skiljer sig vidare åt; en försäkring ingås nor-

malt mellan försäkringsbolaget och uppdragsgivaren, där beneficienten anges som förmåns-

tagare, emedan bankgarantin ingås mellan banken och beneficienten.209 Till sist skiljer själva 

föremålet för säkerhetsrätterna sig åt; bankgarantin garanterar att en viss förpliktelse full-

görs (i pengar eller natura), emedan en försäkring försäkrar att ersätta beneficienten för den 

                                                 
207 Ingvarsson, s. 143 f. Jfr. Gorton (1994), s. 88 och Smith (Garantirett III), s. 44. Enligt prop. 2007/08:40, s. 

121, anges att ”[r]ena bankgarantier bör dock lika lite som tidigare anses utgöra försäkringsrörelse.” 
208 Goode (1988), s. 88. 
209 Goode (1988), s. 88. 
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förlust denne gör till följd av att en förpliktelse inte fullgörs.210 Även i andra arbeten som 

behandlar gränsdragningen av bankgarantier mot andra säkerhetsrätter har endast borgen 

och remburs berörts.211 På motsvarande sätt berör Gorton endast bankgarantin och borgen 

vid rembursens gränsdragning mot andra säkerhetsrätter.212 

Till sist ska också kort nämnas förhållandet mellan bankgarantin och skuldebrevet i lag 

(1936:81) om skuldebrev (skuldebrevslagen). De bankgarantier, som för garantisummans 

utbetalning inte kräver mer än en begäran härom, påminner till viss del om skuldebrevet.213 

Men till skillnad mot skuldebrev är bankgarantier inte värdepapper och utformas således 

inte som löpande dokument.214 Vidare skiljer sig respektive instituts funktion åt: bankgaran-

tin är en säkerhet för ett åtagande – i vissa fall betalningsåtagande – emedan skuldebrevet är 

ett betalningsåtagande.215 Skuldebrevet är således inte en säkerhetsrätt varför det inte när-

mare berörs i denna framställning. 

5.1.2 Tolkning av bankgarantin mot remburs 

Rembursen benämns med engelsk terminologi för ”letter of credit” och är en undertyp till 

”documentary credits”, vilka ställs ut för betalningsförpliktelser i det underliggande avta-

let.216 Till följd av amerikansk lagstiftning tillåts inte ”guarantees” i USA, men däremot let-

ters of credit. För att ersätta den självständiga bankgarantins funktion har i USA istället ut-

vecklats vad som benämns ”stand by letter of credit”. Dessa hänförs således till documenta-

ry credits men är desamma som självständiga bankgarantier.217 Eftersom det är vedertaget 

att stand by letter of credit endast är en omskrivning av den självständiga bankgarantin be-

handlas inte stand by letter of credit särskilt. Som kommer framgå i det följande kan det ar-

gumenteras för att rembursen likt skuldebrevet inte är en säkerhetsrätt utan endast ett be-

talningsåtagande. Men jag har likväl valt att inkludera rembursen i uppsatsen då den har fle-

ra beröringspunkter med bankgarantin, vilka av vissa författare har resulterat i att rembur-

sen också kan anses utgöra en säkerhetsrätt, varom det följande. 

Karaktäriserande för en remburs är att den främst används vid betalning av utlandstransak-

tioner, där den ställs ut tillförmån för en säljare (exportör). Köparen (importören) kontaktar 

                                                 
210 Goode (1988), s. 89. 
211 Se bl.a. Dalman, s. 181 och Gorton (1995), s. 130. 
212 Jfr. Gorton (1980), s. 111 ff., som förvisso även berör dokumentinkasso vid rembursens gränsdragning. 
213 Gorton (1993), s. 41. 
214 Jfr. dock möjligheten enligt art. 33 URDG 758 att överlåta bankgarantin. Jfr. Smith (Garantirett I), s. 18. 
215 Gorton (2001), s. 31. 
216 Goode (1992), s. 9. 
217 Bertrams, s. 2 och Ingvarsson, s. 122. 
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härav sin bank och instruerar denna på vilka villkor som banken ska verkställa betalningen 

från köparens konto till säljaren. Normalt måste säljaren för banken presentera vissa do-

kument, såsom frakthandlingar, som intygar att säljaren faktiskt har skickat varorna till kö-

paren, varpå banken verkställer betalning.218 Således är rembursens främsta funktion att ga-

rantera att säljaren erhåller betalning och att köparen får viss kontroll på att skeppning av 

varorna har skett i enlighet med köpeavtalet.219 På detta vis kan Zug um Zug-principen 

respekteras också vid transportköp.220 Bankens kontroll av säljarens dokument sträcker sig 

dock inte längre än att granska själva dokumentets äkthet och formella förenlighet med 

rembursens villkor varför rembursen inte är att anse som accessorisk till det underliggande 

köpeavtalet.221 

Gorton anser att gränsen mellan rembursen och bankgarantin inte är knivskarp och att det 

särskilt beträffande on demand-garantin finns en gråzon.222 Jag håller med om detta och vill 

beträffande denna gråzon nämna följande. Vid accessoriska bankgarantier erhåller benefici-

enten endast det belopp som skadan av uppdragsgivarens bristande fullgörelse uppgår till 

(alltså den faktiska skadan). Men, vid både on demand-garantier och remburser erhåller be-

neficienten det belopp som framgår av rembursens- respektive bankgarantins villkor, alltså 

oaktat skadans faktiska belopp.223 Här ska nu den tidigare aviserade diskussionen beträffan-

de innebörden av primary och secondary behandlas, vilket också belyser skillnaderna samt 

likheterna mellan bankgarantin och rembursen. 

Jag vill inleda med att understryka att Goode anger att den accessoriska bankgarantin är ”se-

condary” både i intention och i form.224 Enligt min mening måste följaktligen motsatsvis en 

självständig bankgaranti kunna vara ”primary” både i intention och i form. Det synes således 

dels som att en säkerhetsrätts intention kan vara både sekundär och primär, dels som att en 

säkerhetsrätts form kan vara både sekundär och primär. Det finns alltså två dimensioner av 

innebörden av primär respektive sekundär, den första dimensionen avser intentionen och den 

                                                 
218 Gorton (1980), s. 4 och Debattista, s. 115. 
219 Jfr. Debattista, s. 116. Enligt Gorton (1980), s. 3 f. och Gorton (2003), s. 957 har rembursen har kommit 

att utvecklas som ömsom ett säkerhetsarrangemang för betalning, ömsom som finansierings- respektive be-
talningsarrangemang. Men dessa arrangemang är enligt min mening en effekt av rembursens funktion, näm-
ligen att det är säkrare att säljaren erhåller betalning från en bank än från köparen (säkerhetsarrangemang). 
På så vis ökar också säljarens kreditvärdighet vilket torde underlätta för denne att erhålla ytterligare finansie-
ring (finansieringsarrangemang). Gorton (1980), s. 116 anser att gränsen mellan bankgaranti och remburs 
likväl flytande. 

220 Gorton (1980), s. 4. 
221 Gorton (1980), s. 113 f. och Gorton (2003), s. 958. 
222 Gorton (1993), s. 41. 
223 Jfr. Goode (1992), s. 9. 
224 Goode (1992), s. 15.  
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andra dimensionen avser formen. Kombineras dessa två dimensioner med varandra erhålls 

således fyra teoretiska kombinationer. Följaktligen kan en säkerhetsrätt vara: i) primär i in-

tention och primär i form; ii) primär i intention och sekundär i form; iii) sekundär i inten-

tion och primär i form och iv) sekundär i intention och sekundär i form.225 I ljuset av olika 

författares, bitvis motstridiga, synsätt beträffande just sekundär och primär, förefaller det 

enligt min mening som sannolikt att det föreligger viss oklarhet vilken av dessa fyra kombi-

nationer som avses när sekundär och primär används.226  

Av beskrivningen av rembursen framgår att säljaren inte först måste ha vänt sig till köparen 

för att kräva betalning.227 Goode anger i detta avseende att rembursen är en ”primary un-

dertaking issued by a bank…”.228 Rembursens intention är alltså enligt Goode primär efter-

som parterna till det underliggande avtalet avser att banken är den mot vilken begäran om 

betalning primärt ska riktas.229 Här skiljer sig således rembursen från bankgarantin då garan-

tisumman hos bankgarantin endast i undantagsfall ska utbetalas. Det är också detta som enligt 

min mening torde avses med rembursens funktion som betalningsmedel och inte garanti, 

då beloppet beträffande rembursen som regel ska utbetalas.230 Vidare menar Goode att rem-

bursen även i form är primär då bankens åtagande, så som jag tolkar det, har utformats som 

ett primärt åtagande eftersom det inte spelar någon roll om det, i enlighet med det under-

liggande avtalet, faktiskt konstaterats att beneficienten är berättigad till garantisumman eller 

ej. Som jag nämnde ovan ansåg jag att det var just detta som påminner den självständiga 

bankgarantin om rembursen och som särskiljer dessa två säkerhetsrätter från den accesso-

riska bankgarantin (pay first, argue later). Det är således just denna innebörd av primär, alltså 

säkerhetsrättens form, som jag anser indikerar att en säkerhetsrätt är självständig och inte 

accessorisk.  

                                                 
225 I) remburs, ii) hade det funnits accessoriska remburser skulle denna kunna beskrivas så, iii) självständig 

bankgaranti och iv) accessorisk bankgaranti. 
226 Beträffande uttalanden om ”primary” och ”secondary” som åsyftande av intention: Goode (1988), s. 87, be-

nämner rembursen som primary, Gorton (2002), s. 304, benämner bankgarantin på motsvarande sätt som 
subsidiär och Smith (Garantirett I), s. 15, benämner den som latent. Beträffande ”primary” och ”secondary” 
som åsyftande av form: Godsk Pedersen, s 15 och s. 17, menar att den accessoriska bankgarantin är ”subsi-
diär” i förhållande till huvudfordringen och att det är detta som skiljer den mot självständiga garantier. Kur-
kela, s. 12, menar vidare att om en garanti är ”secondary” detta är ett uttryck för att garantin är accessorisk. 
Smith (Garantirett III), s. 60 ff., anger att vid självständiga bankgarantier kan beneficienten välja att få ga-
rantisumman utbetald av banken innan beneficienten uttömt alla möjligheter att få uppdragsgivaren att full-
göra sitt åtagande (form).  

227 Jfr. Gorton (1980), s. 113. Se i övrigt Gorton (1993), s. 38. 
228 Goode (1988), s. 87. 
229 Goode (1988), s. 87 och Goode (1992), s. 15. 
230 Jfr. Debattista, s. 114 f. Gorton (1993), s. 40 f., menar att remburs snarare är en betalningsform sui generis 

än ett garantiåtagande. 
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Det går följaktligen att säga att en självständig bankgaranti både är sekundär och primär: 

sekundär, därför att intentionen är sekundär; primär därför att bankens åtagande är primärt. 

Precis som Goode alltså konstaterar inledningsvis i denna diskussion kan den accessoriska 

bankgarantin på motsvarande sätt vara både sekundär i intention (likt den självständiga 

bankgarantin) och sekundär i form (olikt både den självständiga bankgarantin och rembur-

sen). Enligt min mening skulle från denna diskussion ett generellt betraktelsesätt kunna utveck-

las som tar sin utgångspunkt i en betalningsprocess olika steg. En primär och sekundär sä-

kerhetsrätts intention fokuserar på det första steget, nämligen avsändandet av begäran om be-

talning (följande fråga besvaras: ska normalt beneficienten begära betalning enligt det un-

derliggande avtalet eller enligt säkerhetsrätten?). En primär och sekundär säkerhetsrätts form 

skulle fokusera på det andra steget, nämligen mottagandet av begäran om betalning (följande 

fråga besvaras: ska en begäran om utbetalning normalt bedömas endast enligt säkerhetsrät-

tens villkor eller också enligt det underliggande avtalets villkor?). 

Rembursens och den självständiga bankgarantins likheter skulle kunna föranleda att regler 

tillämpliga på endera dessa institut kan användas som utfyllnad vid bedömning av det 

andra.231 Förvisso är tillämpningen av UCP 600 bred och torde kunna användas på både 

remburser och bankgarantier, främst självständiga.232 Men då det krävs att bankgarantin 

hänvisar till UCP 600 för reglernas tillämpning förefaller det enligt min mening mer natur-

ligt, att om hänvisning över huvud taget finns i bankgarantin, den är till URDG 758 eller 

URCB och inte till UCP 600. Vidare antyder Gorton att regler tillämpliga på remburser är 

av en än smalare skara och att reglerna för bankgarantier snarare används som utfyllnad vid 

bedömningen av rembursen än tvärtom.233 Jag anser likväl att allmänna principer hos rem-

bursen kan användas vid självständiga bankgarantier, såsom principen om strict compliance. 

Sammanfattningsvis kan det alltså noteras att en skillnad mellan rembursen och bankgaran-

tin är dess respektive intention. Däremot tycks institutens konstruktion påminna om var-

andra, i synnerhet beträffande on demand-garantin.234 Till följd av – det självständiga – för-

hållandet till det underliggande avtalet påminner en remburs om en självständig bankgaranti 

i större utsträckningen än om en accessorisk bankgaranti.235 

                                                 
231 Gorton (1980), s. 346 jämte i a.st. fotnot 3. Jfr. Gorton (1993), s. 41. Beträffande tolkning genom utfyllnad 

jfr. Adlercreutz (2004), s. 16 som anger att utfyllande reglerna blir en del av avtalet. 
232 Ingvarsson, s. 122 och Bertrams, s. 30 f. 
233 Jfr. Gorton (1980), s. 347. 
234 Jfr. Goode (1988), s. 88 och Goode (1992), s. 15. 
235 Ylöstalo, s. 451. Jfr. Debattista, s. 102 f. 
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5.1.3 Tolkning av bankgarantin mot borgen 

Borgenförpliktelsen delas in i antingen enkel borgen eller proprieborgen. 10 kap. 8 § HB 

nämner att går någon i löfte för annan mans gäld; betale han det gäldenären själv ej gälda gitter. Detta 

innebär att borgensmannens betalningsskyldighet inträder först efter att det framgått att 

gäldenären ej kan betala sin skuld. Denna typ av borgen benämns enkel borgen och bor-

gensmannens förpliktelse benämns ”sekundär”. För det fall borgensmannen gått i borgen 

såsom för egen skuld kan borgenären, för det fall att gäldenären ej kan betala sin skuld, en-

ligt 10 kap. 9 § HB söka vilkendera han helst vill. Denna typ av borgen är en proprieborgen 

och borgensmannens förpliktelse benämns på motsvarande sätt för ”primär”.236 

Det finns dock ingen lagdefinition av själva borgensförbindelsen, men den kan beskrivas 

som ett löfte att infria en annan persons skuld. Med en vid definition kommer således flera 

säkerhetsrätter att inkluderas utöver borgen.237 Borgens väsentliga kännetecken skulle istäl-

let kunna användas vid gränsdragningen mot andra säkerhetsrätter. Dessa är enligt Ingvars-

son accessoritet och kumulativ intercession. Accessoritet har tidigare behandlats och jag 

ämnar inte tillskriva detta en annan innerbörd än tidigare. Med kumulativ intercession avses 

att borgensmannen ingår en förbindelse för ett för denne främmande rättsförhållande (mel-

lan gäldenär och borgenär).238 Utöver accessoritet och kumulativ intercession uppställer 

Lennander också regressrätt och negativ definition.239 Bankgarantin involverar likt borgen 

både kumulativ intercession och regressrätt varför dessa inte ger närmare ledning. Med ne-

gativ definition avser Lennander att en säkerhet utgör borgen såvida inte säkerheten i vä-

sentlig grad följer andra regler än det vanliga borgensavtalet.240 Uppräknade kännetecken 

kan enligt min mening tillsammans anses utgöra borgens funktion. Jag kommer först kort 

kommentera ordalydelsen samt negativ definition och därefter borgens funktion, vari ingår 

accessoritet och kumulativ intercession samt regressrätt. Därpå kommer jag göra en egen 

analys varefter jag kort kommenterar huruvida borgenregler kan tillämpas också på bankga-

rantin. 

                                                 
236 Benämningarna av enkel – och proprieborgen samt uppdelningen härför gör inte anspråk på att vara axi-

omer men det faller för långt med hänsyn till uppsatsens syfte att närmare redogöra för den akademiska 
diskussion som härvid har uppstått, Jfr. Ingvarsson, s. 127 med tillhörande hänvisningar. Se exempelvis 
Gorton, s. (1993), s. 42 och Gorton (2001), s. 28, som dessutom anger att ”primärt” åsyftar ett solidariskt 
åtagande. Smith (Garantirett I), s. 23, använder sig dock av ”primært” och ”subsidiært” för att göra skillnad 
mellan proprieborgen resp. enkel borgen. 

237 Jfr. Ingvarsson, s. 35 ff. 
238 Ingvarsson, s. 46. Detta bekräftas av Walin (2002), s. 28. Jfr. Smith (Garantirett III), s. 74. 
239 Lennander, s. 73. Lennander benämner kumulativ intercession med något andra termer, nämligen ”att 

prestera /…/ istället för tredje part.” Det torde enligt jags mening inte föreligga några materiella skillnader 
mellan Lennanders och Ingvarssons benämningar. 

240 Lennander, s. 71. 
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Beträffande ordalydelsen påtalar Gorton att ”borgensmeningen” har traditionellt i norden va-

rit kortfattad.241 I Sverige benämns i kommersiella sammanhang bankgarantier inte sällan 

för borgensförbindelser, särskilt proprieborgen, och borgensåtagande benämns i inte sällan 

för garantier.242 HD framhåller i NJA 1988 s. 512 att ”… ordalagen överensstämmer med 

hur bankgarantier och andra borgensförbindelser [min kurs.] utnyttjas i det praktiska rättslivet” . 

Det kan alltså inte enbart med härledning av ordalydelsen avgöras om en säkerhetsrätt är en 

bankgaranti eller borgen eftersom båda dessa kan åsyftas. På senare delen av detta årtionde 

kan det svagt antydas att svensk rätt gör en uppdelning mellan bankgaranti och borgen 

även i terminologin.243 

Att särskilja bankgarantin från borgen enligt en negativ terminologisk definition har ansetts vara 

förenligt med vissa svagheter.244 Istället kan det tänkas att bankgarantins kommersiella ka-

raktär, som följer av legala förutsättningar för att få ställa ut bankgarantier, skulle kunna an-

litas som negativ lagdefinition.245 För svensk rätts vidkommande får, enligt 1 kap. 4 § och 2 

kap. 1 § bankrörelselagen, en bankgaranti endast ställas ut av den som bedriver bankrörelse, 

vartill en kreditprövning av uppdragsgivaren ska vidtas och en motgaranti normalt ställas. 

Detta utesluter dock inte bankgarantier från sådana borgensförbindelser som ställs ut av 

banker, varför inte heller denna möjlighet ter sig ändamålsenlig. Enligt Ingvarsson måste 

istället en tolkning av avtalets enskilda formulering göras i varje enskilt fall.246 Men detta 

som vi har sett kan också vara förenat medbetydande svårigheter enligt min mening. 

                                                 
241 Gorton (1993), s. 47. Jfr. Bergström, s. 22, Adlercreutz (1990), s. 1, Dalman, s. 179 och Lennander, s. 74. 

Jfr. även Svenska Bankföreningens yttrande i NJA 1992 s. 316. Jfr. Adlercreutz (1990), s. 2, som upplyser 
läsaren om att a.a. förhåller sig ”uteslutande till bankgarantier av normal inhemsk typ”, varefter endast ac-
cessoriska bankgarantier behandlas. 

242 Gorton (2002), s. 304 och Bergström, s. 22. Vidare menar Gorton (2002), s. 306, att bankgarantins rubrik 
och utformning inte alltid korresponderar. 

243 I rättspraxis, där domstolen inte har bedömt bankgarantins rättsliga innebörd, har bankgarantin ömsom 
benämnts borgen, borgensförbindelse och borgensåtagande (i denna fotnot ”borgen”), ömsom tydligt av-
skilts borgen (i denna fotnot ”bankgaranti”), se NJA 1973 s. 248 (borgen), NJA 1989 s. 52 (borgen), NJA 
1996 s. 282 (borgen) och NJA 2009 s. 667 (bankgaranti). Beträffande benämningen av bankgaranti i förar-
beten, se prop. 1971:20, s. 289 (borgen), prop. 1993/94:151 s. 124 (borgen), prop. 2006/07:95 s. 107 (bor-
gen) och prop. 2008/09:29 s. 75 (bankgaranti). Jfr. till sist särskilt NJA 1995 s. 631 vari HD hade att bedö-
ma en judiciell bankgaranti (förvisso i andra avseenden än dess legala natur). Enligt garantin hade en bank 
gått i borgen såsom för egen skuld för den ersättningsskyldighet som kunde åvila uppdragsgivaren för det 
fall att ett interimistiskt vitesförbud "häves i samband med att frågan om intrång slutligen avgöres genom 
lagakraftvunnen dom och det konstateras att intrång ej föreligger" (s. 634). 

244 Ingvarsson, s. 36. Enligt min mening härstammar gränsdragningsporblem mellan borgen och bankgarantin 
till viss del på grund av terminologisk inkonsekvens varför jag instämmer med Ingvarsson om att svaret inte 
står att finna i terminologi. 

245 Ingvarsson s. 121 f. samt s. 133 med däri refererade arbeten. Jfr. även Kurkela, s. 18, Adlercreutz (1990), s. 
1 och Bergström, s. 28.  

246 Ingvarsson, s. 123. Jfr. Smith (Garantirett III), s. 87, som menar att borgen och den allmänna bankgarantin 
har olika ekonomiska karaktärer och hänvisar närmast till utställaren av bankgarantin. 
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Funktionen hos borgen påminner i stora delar om den hos en bankgaranti. Borgen kan stäl-

las för samma typ av förpliktelser som en bankgaranti ställs för och borgen, precis som 

bankgarantin, är en säkerhet för annan persons förpliktelse.247 Således uttalar Gorton ”att 

det viktiga är att försöka bestämma funktionerna hos de olika arrangemangen”.248 Gorton 

anger vid a.st. att ”[f]unktionellt tjänar bankgarantin samma syfte som borgen” varför det 

enligt min mening kan vara svårt att använda funktionen som urskiljande faktor. Vidare har 

Bergström angett att bankgarantins särskilda rättsföljder kan motivera att den ska behand-

las sui generis men att avvikelserna mot borgens rättsföljder inte alltid är påfallande. Smith 

anger, beträffande tolkning av borgen, att om ovanliga villkor används försvinner borgens 

kärnområde och gränsdragningsproblem uppkommer.249 Vad som är ovanliga villkor näm-

ner dock inte Smith. 

Men, redan på 1900-talets tidigare hälft har det gjorts en uppdelning mellan borgensförbin-

delse och bankgaranti, såsom NJA 1929 s. 267, där den avgörande skillnaden torde utgöras 

av accessoritet och självständighet.250 Enligt NJA 1990 s. 245 anger HD att garantisumman 

hos en bankgaranti, till skillnad mot en enkel borgen, ska kunna utbetalas även innan upp-

dragsgivarens konkurs är avslutad.251 Därmed har HD dragit en gräns mellan bankgarantin 

och den enkla borgen, där ju banken endast ska betala det gäldenären själv ej gälda gitter, vil-

ket kan fastslås först efter konkursens avslutande. 

Smith anger att, beträffande borgen för betalningsförpliktelser, borgens ekonomiska funk-

tioner utgörs av en säkerhetsfunktion, likviditetsfunktion och kreditfunktion.252 De första 

två funktionerna har lyfts fram i uppsatsen också beträffande bankgarantier. Kreditfunktio-

nen menar Smith innebär att borgenären (banken) vågar ge en högre kredit om en borgens-

förbindelse ställs ut jämfört med om en sådan förbindelse inte skulle ha ställts ut. Jag ser 

ingen anledning att detta inte kan anses gälla också för betalningsgarantier eftersom detta 

enligt min mening är ett resultat av säkerhetsfunktionen. 

                                                 
247 Smith (Garantirett III), s. 50 och Lennander, s. 71. 
248 Gorton (2000), s. 529. 
249 Smith (Garantirett III), s. 51. 
250 Bergström, s. 25. 
251 Fallet rörde inte en garanti utställd av en bank utan av en ekonomisk förening, med det synes enligt Adler-

creutz (1990), s. 3, i förevarande fall inte finnas skäl att göra någon annan bedömning om garantin är utfär-
dad av en bank. 

252 Smith (Garantirett III), s. 56 f. 
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Det kan också noteras att det i norden sedan länge har funnits olika uppfattningar om bor-

gensförbindelsens förhållande till det underliggande avtalet.253 Bergström anger i sak att 

banken normalt inte kan bära ett större ansvar än uppdragsgivaren, varmed uppdragsgiva-

rens förpliktelse även sätter bankens övre gräns. Med denna utgångspunkt ska garantier, in-

klusive bankgarantier, presumeras vara borgensförbindelse, med mindre garantin har preci-

serats däremot.254 Detta anser jag bör tolkas som att Bergström, delvis i linje med NJA 

1990 s. 245, är av uppfattningen att accessoriska bankgarantier är att likställa med borgen 

eftersom utbetalning enligt sådana endast uppgår till den faktiska skadan. Den självständiga 

bankgarantin har vunnit betydande mark sedan Bergströms uttalande varför några längre 

gående slutsatser inte kan dras.255  Lennander synes enligt min mening delvis ansluta sig till 

Bergströms uppfattning. Lennander anser nämligen å ena sidan att från borgen utesluts i 

allmänhet, till följd av borgens accessoritet och regressrätt, sådana avtal där banken kan 

vara betalningsskyldig även om ingen betalningsskyldighet åligger uppdragsgivaren.256 Som 

vi sett kan dock självständiga bankgarantier, i synnerhet on demand-garantier, ålägga ban-

ken betalningsskyldighet även fast sådan inte åläggs uppdragsgivaren enligt det underlig-

gande avtalet – rättsmissbruk är ett exempel på detta. Av denna anledning skulle självstän-

diga bankgarantier uteslutas från borgensreglerna enligt Lennander. Å andra sidan anger 

Lennander att beträffande bankgarantier i allmänhet det är en smaksak om dessa ska räknas 

till borgen eller ej men att, i likhet med Bergström, det av praktiska skäl torde ligga närmast 

till hands att behandla sådana tillsammans med borgensavtalen.257 Gränsdragningsproble-

met uppstår enligt Lennander, a.st., i synnerhet vid den självständiga bankgarantin, varjämte 

on demand-garantin anlitas som exempel. Det verkar sammanfattningsvis finnas skilda 

åsikter inom nordisk doktrin beträffande bankgarantins förhållande till borgen. 

Beträffande on demand-garantier har HD i NJA 2002 s. 244 angett att uttrycket ”på Er för-

sta skriftliga anmodan” skulle kunna tolkas som att villkoret hänför sig till dels en viss tid-

punkt (likt 5 § skuldebrevslagen), dels en ”primär” eller ”subsidiär” förpliktelse. Med pri-

mär avser HD en solidarisk förpliktelse men nämner inget om innebörden av subsidiär. 

Utan att förkasta dessa tolkningar ansåg HD att uttrycket även skulle kunna tolkas som 

självständighet i förhållande till det underliggande avtalet. Bortsett från hänförningen till 

                                                 
253 Smith (Garantirett II), s. 405 med hänviningar, anger att borgen tidigare har ansetts vara ett ovillkorat 

självständigt rättsförhållande. 
254 Bergström, s. 25 och s. 27. 
255 Gorton (2002), s. 304, framhåller att användandet av demand-garantier har ökat betydligt i kommersiella 

sammanhang (alltså vid år 2002). 
256 Lennander, s. 73. Jfr. Bergström, s. 25. 
257 Lennander, s. 74. 
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tidpunkten anser jag att det betraktelsesätt som anlitats vid behandlingen av remburs, av 

innebörden av primär, inte står i strid med HD:s syn då primär i form innebär självständig-

het till det underliggande avtalet. Självständighet ansåg även HD som en möjlig tolkning. 

Enligt beskrivningen av borgens funktion kan det konstateras att borgen och bankgarantin 

står varandra mycket nära. För att ringa in det integrerade området där både bankgarantin 

och borgen kan samexistera ska jag här beröra den tredje dimensionen av begreppen ”primär” 

och ”sekundär” som lyfts fram vid borgensbeskrivningen, och på sätt också avsluta den 

diskussion jag påbörjade vid beskrivningen av rembursen. Vid sekundär betalningsskyldig-

het enligt den enkla borgen betalar banken endast det gäldenären själv ej gälda gitter, vilket 

innebär att bankens betalningsskyldighet inträder efter gäldenärens. Vid den primära betal-

ningsskyldigheten kan beneficienten enligt proprieborgen vända sig till vilkendera han helst 

vill, vilket innebär att bankens betalningsskyldighet inträder genast.  

I likhet med mitt generella betraktelsesätt ovan där jag jämförde de två första dimensioner-

na med de två första stegen i en betalningsprocess, skulle denna tredje dimension följaktli-

gen korrespondera mot det tredje och sista steget i betalningsprocessen, nämligen vilket be-

talningssubjekt som är skyldig att verkställa betalningen. När en begäran om utbetalning 

framställts (steg 1) och denna bedömts samt accepterats (steg 2) måste någon verkställa be-

talningen (steg 3). Applicerat på förhållandet mellan bankgarantin och borgen kan följande 

anmärkas. I enlighet med den första dimensionen kan både borgen och bankgarantin 

benämnas sekundära i dess intention eftersom båda utgör en säkerhetsrätt som endast undan-

tagsvis ska tas i anspråk. I enlighet med den andra dimensionen är borgen och den accesso-

riska bankgarantin båda accessoriska, alltså sekundära i form. Hitintills är sålunda båda dessa 

säkerhetsrätter sekundära i intention och sekundära i form. Den gemensamma faktorn mel-

lan just bankgarantin och borgen torde således vara säkerhetens accessoriska förhållande till 

det underliggande avtalet, vilket endast den accessoriska bankgarantin delar med borgen. 

Fram hit har jag endast berört bankgarantins förhållande till borgen, där den accessoriska 

bankgarantin särskilt lyfts fram. Men hur är borgens förhållande till bankgarantin, m.a.o. 

står både den enkla borgen och proprieborgen i samma förhållande till den accessoriska 

bankgarantin? Här kommer den tredje dimensionen in i tolkningen. Har banken angående 

bankgarantin bedömt att beneficienten enligt det underliggande avtalet har rätt till garanti-

summan behöver normalt beneficienten inte, före denne vänder sig till banken, först vända 
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sig till uppdragsgivaren för att försöka få betalt.258 Bankgarantin utgör således i denna be-

märkelse en primär betalningsskyldighet. Utav enkel borgen och proprieborgen är det en-

dast proprieborgen som utgör en primär betalningsskyldighet.259 Således ger denna tolkning 

för handen att den accessoriska bankgarantin och proprieborgen i konstruktion är identiska 

i förhållande till betalningsprocessen.260 Detta har också framkommit i rättspraxis och litte-

ratur enligt beskrivningen ovan av borgen. En sammanfattning av de tre dimensionernas 

applicering ger nämligen följande: både den accessoriska bankgarantin och proprieborgen 

är 1) i intention sekundära 2) i form sekundära och 3) i betalningsskyldighet primära.  

Här ska till sist kort behandlas tolkning av bankgarantin med utfyllnad av borgensregler. Walin 

menar avseende borgensreglerna att ”avvikelser från den normala formen [av borgen] un-

der alla omständigheter [ska] föranleda överväganden i vad mån allmänna regler om borgen 

är tillämpliga eller modifikationer är påkallade”.261 Walin torde således mena att borgensreg-

lerna kan bli tillämpliga på en säkerhetsrätt även om den, efter överväganden, anses avvika 

från den normala borgen. Enligt min mening talar detta för att borgensreglerna skulle kun-

na tillämpas på i synnerhet den accessoriska bankgarantin. Dalman anser å sin sida att det 

snarare är en smaksak huruvida självständiga bankgarantier inordnas under borgensavtalet 

eller ej.262 Ett sådant förhållningssätt anser jag dock utesluts beträffande självständiga bank-

garantier och borgen på grund av dess olika förhållanden till det underliggande avtalet.  

Bergström anser vidare att om det inte finns regler tillämpliga på bankgarantin, ledning 

måste sökas i andra regler där borgensreglerna är en naturlig utgångspunkt. Ingvarsson an-

ger att även vid självständiga bankgarantier borgensreglerna kan bli tillämpliga, om än indi-

                                                 
258 Att beneficienten enligt art. 15(a) URDG 758 och art. 7(f) URCB ska informera banken om att beneficien-

ten har försökt förmå uppdragsgivaren att fullgöra sitt åtagande enligt det underliggande avtalet är en förut-
sättning för att bankgarantin enligt dessa regelverk över huvud taget ska behandla beneficientens begäran. Efter 
att begäran behandlats och det konstaterats att beneficienten är berättigad till garantisumman måste inte be-
neficieten vända sig till uppdragsgivaren för att med bankens konstaterande i ryggen ånyo försöka förmå 
uppdragsgivaren att fullgöra avtalsenliga prestationer. Banken har istället att i enlighet med art. 20(a) URDG 
758 utan dröjsmål betala ut garantisumman, jfr. art. 7(i) URCB motsatsvis. Jfr. dock vad som anförts om be-
talningsgarantin ovan under 2.2. 

259 Jfr. Ingvarsson, s. 137, som anger att en enkel borgen ofta är föga ändamålsenlig vid beaktandet av benefi-
cientens intresse av att erhålla en snabb utbetalning av garantisumman. 

260 Gorton (2001), s. 28, och Smith (Garnatirett I), s. 23. Då proprieborgen anses vara ett solidariskt åtagande 
anser jag att även den accessoriska bankgarantin kan anses utgöra ett sådant. Smith (Garantirett III), s. 52, 
anger att ett väsenligt kännetecken för borgen är det solidariska ansvararet. Såvida det inte särskilt överens-
kommits mellan banken och uppdragsgivaren, anser jag dock att detta är ett resultat av att en säkerhetsrätt 
redan har bedömts som en borgen eller accessorisk bankgaranti och inte en grund på vilken en bedömning ska 
göras.  

261 Walin (2002), s. 28. Jfr. Bergström, s. 25 ff., som anser att om det inte finns regler tillämpliga på bankga-
rantin, ledning måste sökas i andra regler där borgensreglerna är en naturlig utgångspunkt. 

262 Dalman, s. 182. 
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rekt.263 Jag anser att till följd av kopplingen mellan den accessoriska bankgarantin och pro-

prieborgen, borgensregler kan tillämpas även på den accessoriska bankgarantin. Jag har inte 

observerat några anföranden för att olika borgensregler skulle tillämpas på enkel borgen 

jämfört med proprieborgen varför borgensreglerna i dess helhet skulle kunna bli tillämpliga 

härvid. Beträffande självständiga bankgarantier utesluter jag inte att en analog tillämpning 

av borgensregler kan ske med särskild beaktande av den självständiga bankgarantins själv-

ständighet till det underliggande avtalet. Det kan dock erinras om vad som tidigare sagts 

om borgensreglerna, nämligen att det kan krävas vidare analys för att identifiera vilka bor-

gensregler som kan bli tillämpliga.  

5.1.4 Sammanfattande kommentarer 

Det verkar enligt min mening inte som att detta generella betraktelsesätt, med tre dimen-

sioner av primär och sekundär, har observerats i den juridiska diskussionen vid gränsdrag-

ningen mellan bankgarantin och borgen samt inte heller alltid mellan bankgarantin och 

rembursen. Jag tycker därför inte det är märkligt att den begreppsförvirring som kan skön-

jas, både i doktrin, rättsfall och förarbeten, har uppstått och att man pratat ”förbi varandra” 

då fokus legat på olika dimensioner. Jag anser likväl att mitt betraktelsesätt ligger i linje med 

vad som på skilda håll och bitvis osammanhängande framförts i svensk praxis och nordisk 

doktrin. Jag tycker även att gränsdragningen mellan till bankgarantin närliggande säkerhets-

rätter kan göras på ett mer systematiserat sätt vid anlitande av detta betraktelsesätt, vilket 

följaktligen kommer tillämpas vid Adjudication Bond’s gränsdragning mot rembursen och 

borgen.  

 Intention (steg 1) Form (steg 2) Betalningsskyldighet (steg 3) 

Pr
im

är
 

Remburs Remburs 
Stand-by letter of credit 
Självständig bankgaranti 

Remburs 
Stand-by letter of credit 
Självständig bankgaranti 
Accessorisk bankgaranti 
Proprieborgen 

Se
ku

nd
är

 Stand-by letter of credit 
Självständig bankgaranti 
Accessorisk bankgaranti 
Proprieborgen 
Enkel borgen 

Accessorisk bankga-
ranti 
Proprieborgen 
Enkel borgen 

Enkel borgen 

 

                                                 
263 Ingvarsson, s. 137. 
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Vi kan se att två par av säkerhetsrättsvarianter följs åt i alla tre stegen: stand-by letter of credit 

och den självständiga bankgarantin samt den accessoriska bankgarantin och propriebor-

gen. Dessa par utgör även beröringspunkterna mellan rembursen och bankgarantin samt 

bankgarantin och borgen. Således erhålls följande schematiska uppställning: 

Figur 4. Figuren visar bankgarantiers inbördes förhållande och dess förhållande till andra säkerhetsrätter. 

5.2 Tolkning av bankgarantin 

5.2.1 Allmänt om tolkning av bankgaranti 

Inledningsvis kan nämnas att om bankgarantin innehåller en hänvisning till ett internatio-

nellt regelverk, såsom URDG eller URCB, dessa innehåller normalt vissa bestämmelser hur 

bankgarantin ska tolkas.264 Således är också flera frågor redan reglerade i bankgarantin, ge-

nom regelverkens tillämplighet, varför det i mindre omfattning än annars torde uppstå 

tolkningsproblem.265 Hänvisning sker ej alltid till något liknande regelverk, och ett sådant 

reglerar inte alltid en viss fråga, varför det finns skäl att beröra tolkning av bankgarantier. 

Till följd av bankgarantins och borgenförbindelsens likheter beaktas i detta avsnitt också 

vad som framförts beträffande tolkning av borgensförbindelsen.266 

I allmänna termer kan noteras att även vid tolkning av bankgarantier måste traditionell av-

talstolkning tillämpas.267 Som sådan har ordalydelsen stor betydelse.268 I anslutning till tolk-

                                                 
264 Jfr. art. 3 URDG 758 och art. 2 URCB. 
265 Kurkela, s. 212. Bertrams, s. 211, framhåller på liknande sätt att det aldrig torde råda oklarheter kring en 

bankgarantis självständighet när hänvisning har gjorts till URDG 458. 
266 Gorton (1993), s. 60, förtydligar att dessa regelverk inte är heltäckande varför nationell rätt likväl kan 

komma att tillämpas på sakrättsliga, konkursrättsliga och processrättsliga frågor. 
267 Gorton (2001), s. 28. 
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ning av bankgarantier har beträffande tolkningsdata269 särskilt framhävts i svensk doktrin 

bankgarantins syfte och funktion samt samband med avtalstypen, varmed torde avses bankga-

rantins rättsliga miljö.270 Det kan antas att beträffande bankgarantier, den ingress vari normalt 

hänvisningar görs till det underliggande avtalet kan vara en omständighet som utvisar 

bankgarantins syfte. Vikten av bankgarantins funktion har bekräftats av HD i NJA 1972 s. 

1, vari särskilt beaktades vad som krävs ”för att systemet skall fungera väl”. Detta torde 

rimma väl med vad som anförts i förarbetena till avtalslagen och torde vara ett uttryck för 

en samhällsorienterad tolkning.271 Sådant beaktande har HD också gjort i NJA 1988 s. 512 

där vikt har fästs vid ”hur bankgarantier /…/ utnyttjas i det praktiska rättslivet”. Vidare 

torde dock bankgarantier i princip tolkas snävt.272   

I samband med säkerhetsrättens rättsliga miljö kan följande anmärkas. Enligt Walin ska ut-

ställarens kompetens beaktas vid tolkning och en snäv tolkning torde främst vara påkallad när 

enskilda personer är utställare.273 Enligt Ingvarsson ska vid tolkning av bankens ansvar för-

utom ordalydelsen och syftet även hänsyn tas till garantiavtalet i dess helhet och bankgarantins 

betalningsmekanism.274 Även Bertrams och Bergström är av den uppfattningen och framhåller 

vidare att sålunda kan inte en bankgaranti enbart tolkas med ledning av garantins benäm-

ning. En helhetsbedömning måste anlitas där, förutom garantins riskallokering, även övriga 

garantivillkor, såsom garantins giltighetsperiod, samt avsaknaden eller förekomsten av 

andra bankgarantier till det underliggande avtalet beaktas.275 Således synes Bertrams och 

Bergström anse att bankgarantin, delvis, kan tolkas i negativa termer av andra säkerhetsrät-

ter. Adlercreutz tillägger dessutom att det säkerhetsintresse en borgensförbindelse utgör i pro-

fessionella sammanhang kan tillskrivas särskild betydelse vid tolkningen av en accessorisk 

bankgaranti.276 Gorton påpekar att det kan vara fråga om att balansera uppdragsgivarens in-

                                                                                                                                               
268 Gorton (2001), s. 38 och Walin (2000), s. 101. Jfr. motsvarande åsikt beträffande tolkning av borgen, 

Smith (Garantirett III), s. 51. 
269 För en allmän presentation av tolkning och tolkningsdata hänvisas till Adlercreutz (2004), s. 11 ff. 
270 Gorton (2000), s. 532 och s. 535. Jfr. Adlercreutz (1990), s. 2 särskilt fotnot 5 samt Adlercreutz (2004), s. 

11 f., s. 15 och (om naturalia negotii) s. 17. Jfr. till sist även för motsvarande åsikt beträffande borgen, Smith 
(Garantirett III), s. 51. 

271 Jfr. Adlercreutz (2004), s. 31 och s. 33 f.  
272 Adlercreutz (1990), s. 7. 
273 Walin (2000), s. 101 f. 
274 Ingvarsson, s. 122. Detta bekräftas beträffande remburs av Gorton (1980), s. 347. 
275 Bertrams, s. 37 och s. 226 ff., med flertal däri hänvisade rättsfall från England och Frankrike, samt Berg-

ström, s. 26. 
276 Adlercreutz (1990), s. 4 f. Här torde enligt min terminologi uppdragsgivarens rättsliga riskaversion avses. 
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tresse av att säkra sig mot rättsmissbruk emot beneficientens intresse av att kunna begära 

att få garantisumman utbetald.277 

För utländsk rätt kan beträffande tolkning följande nämnas. Har ingenting annat avtalats i 

bankgarantin, uppställs fyra tolkningsregler:278 i) objektiv tolkning av en rådlig utomstående 

person; ii) den objektiva tolkningen ska vara förenlig med samhällsorienterade intressen; iii) 

tolkning ska inte ske genom billig ordalydelse;279 iv) en erfaren bank kan utgöra den sista 

utvägen vid tolkningen. Enligt Kurkela kan vidare garantins funktion ges företräde framför 

dess självständighet. Vid flerpartsförhållande, där garantins självständighet endast var ett 

önskemål hos en eller två utav parterna, skulle funktionen beaktas särskilt.280 Bankgarantier 

utgör i någon mening alltid ett trepartsförhållande, åtminstone i dess konstruktion, varför 

jag anser att Kurkelas ståndpunkt är ett uttryck för att garantins rättsliga miljö ska beaktas. 

Beträffande borgen synes Smith för norskt vidkommande göra en liknande observation 

och framhåller att det ordinarie obligationsrättsliga resonemanget, som i stor utsträckning 

bygger på föreställningen om endast två parter, ofta inte är tillräckligt vid tolkning av bor-

gen där tre parters intresse måste beaktas. I sådana situationer bör ett mer nyanserat betrak-

telsesätt användas.281 Detta torde enligt min mening också kunna anses gälla beträffande 

bankgarantier i allmänhet och accessoriska sådana i synnerhet där kopplingen mellan de tre 

parterna är tydligast. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tolkning av bankgarantin i allmänhet bör ske med ut-

gångspunkt i bankgarantins ordalydelse. Men vidare ska även garantins syfte och funktion 

samt dess rättsliga miljö beaktas. Vid beaktande av garantins rättsliga miljö kan hänsyn tas 

till utställarens kompetens och garantiavtalet i dess helhet, däribland riskallokeringen och 

de tre ”parternas” intressen. Jag har inte observerat en stark hierarki mellan dessa tolk-

ningsdata utan anser att allt detta står den till buds som har att tolka en bankgaranti. 

                                                 
277 Gorton (1993), s. 45. Gorton nämner dock inte att denna ”balansgång” uttyckligen ska iaktas vid tolkning 

av bankgarantin, men jag ser den som en del av tolkningen av bankgarantins syfte, vilket i sig ska beaktas i 
tolkningen. 

278 Kurkela, s. 214. 
279 Denna tolkningsregel torde enligt Kukrkela, s. 124, innebära att till ordalydelsen ska kopplas ett mått av 

nyansering. Kurkela exempelifierar detta på följande sätt: - En erövrare lovar att inget blod ska spillas om fi-
enden  överlämnar sig. Fienden överlämnar sig varpå denne av erövraren begravs levande. Inget blod spills. 
Förivsso har erövraren inte brutit mot sitt löft i ljuset av ordalydelsen men däremot i ljuset av ordalydelsens 
andemening. 

280 Kurkela, s. 219. Kurkelas uttalande sker i ljuset av s.k. ”confirming”, vilket kan liknas vid en remburs och 
innebär att banken bekräftar till beneficienten, att för uppdragsgivarens räkning vid presentation av faktura 
betala fakturabeloppet, jfr. härom Gorton (1980), s. 347 och Bertrams, s. 21. 

281 Smith (Garantirett III), s. 37. Jfr. Gorton (1995), s. 130. 
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5.2.2 Tolkning av självständighet och accessoritet 

Det kan inledningsvis noteras att de svenska rättsfall som behandlar bankgarantiers förhål-

lande till det underliggande avtalet är få i antal.282 Godsk Pedersen anser att beträffande ac-

cessoriska bankgarantier en anledning härför är att spörsmål i förhållande till dessa ofta kan 

lösas med ledning i det underliggande avtalet varför få tvister måste lösas i domstol.283 

Dalman menar att då det förekommer många olika benämningar på accessoriska bankga-

rantier, inte heller beträffande frågan om accessoritet och självständighet kan endast orda-

lydelsen ligga till grund för bedömningen.284 För det fall att förhållandet till det underliggande avta-

let inte framgår av ordalydelsen, anser Dalman att en rimlig tolkningsregel är att en garanti är ac-

cessorisk.285 Även Godsk Pedersen förespråkar en presumtionsregel och hävdar att enligt 

dansk rätt sker tolkningen av en garanti enligt dess ordalydelse och vid tveksamheter huru-

vida bankgarantin är självständig eller accessorisk, där ordalydelsen inte kan ge närmare 

vägledning, anser Godsk Pedersen att den ska presumeras vara accessorisk.286 Motiveringen 

härför är att en sådan presumtion ligger i linje både med principen om tillvaratagande av 

tredje parts287 intresse och med de danska borgensreglerna. Enligt dessa krävs det särskilda 

bevis för att borgensmannen inte ska göra gällande invändningar hänförda till det underlig-

gande avtalet, med mindre denne har avstått från dessa i avtalet.288 Ingvarsson uttalar, för-

modligen i likhet med Godsk Pedersen, att vid tvivelfall tolkningen ska sträva efter ett re-

sultat som innebär ett så litet betungande ansvar som möjligt för banken, vilket tydligen en-

ligt Ingvarsson uppnås genom att garantin presumeras vara accessorisk.289 

Det synes enligt min mening som att den accessoriska bankgarantin historiskt varit den 

vanligaste förekommande bankgarantin varför en viss implicit presumtion härför verkar fö-

                                                 
282 Beträffande självständiga bankgarantier, jfr. Gorton (2002), s. 305 och Gorton (2000), s. 526 samt beträf-

fande accessoriska bankgarantier jfr. Godsk Pedersen, s. 29 (vilket också anges i den första upplagan till 
Godsk Pedersens arbete (1995), s. 28). 

283 Godsk Pedersen, s. 29. 
284 Dalman, s. 194. 
285 Dalman, s. 195. 
286 Godsk Pedersen, s. 89. 
287 Varmed enligt min mening troligtvis uppdragsgivaren avses som ju inte direkt är part i bankgarantin. 
288 Godsk Pedersen, s. 152. 
289 Ingvarsson, s. 136 f. Vidare nämner Ingvarsson, a.st. att självständiga bankgarantier är mindre frekvent fö-

rekommande än accessoriska varför bankgarantin tydligt ska ange om den inte avses vara accessorisk. Dess-
utom menar Ingvarsson att det endast sällan föreligger ett verkligt befogat intresse av att garantin ska vara 
helt självständig i förhållande till det underliggande avtalet. Båda dessa grunder är svåra att närmare kom-
mentera då det enligt min mening skulle krävas omfattande empirisk undersökning respektive utveckling av 
grunden av Ingvarsson. Jfr. Adlercreutz (2004), s. 100 och NJA 1981 s. 552. 
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religga, åtminstone i doktrin.290 Detta torde enligt min mening också bekräftas något av att 

de nordiska länderna var motvilliga att helt ge upp accessoriteten vid utformningen av 

URDG 458, som reglerar självständiga bankgarantier. Avslutningsvis kan tilläggas att en 

bankgaranti mellan två inhemska parter normalt torde vara accessorisk, vilket kan tolkas 

som en presumtion för inhemska bankgarantiers vidkommande, men enligt min mening 

ingen slutsats.291 Beträffande borgen synes borgensmannen (banken) ha varit särskilt 

skyddsvärd historiskt sett. I Norge var anledningen till detta att borgensmannen endast 

hade begränsad insyn i det rättförhållande för vilken denne gick i borgen.292 Så är enligt min 

mening synnerligen inte fallet vid bankgarantier, då banken i dess normala affärsverksamhet 

vanligen är den som utformar garantitexten, låt vara på uppdrag av uppdragsgivaren. 

Jag anser att det betraktelsesätt som anlitas av Godsk Pedersen och Ingvarsson till stor ut-

sträckning beaktar uppdragsgivarens intressen, vilket förvisso inte behöver vara omotiverat. 

Ingvarssons ståndpunkt, att det endast är vid tvivelfall som detta betraktelsesätt ska tilläm-

pas, torde enligt min mening således innebära att detta är utgångspunkten i samtliga tolk-

ningsfall eftersom tolkning endast vid tvivelfall aktualiseras. Om beneficientens perspektiv 

istället anlitas som utgångspunkt faller det sig mer naturligt att i tveksamma fall presumera 

att bankgarantin är självständig. Här kan tilläggas att även Smith uppmanar att inte glömma 

borgenärens (beneficientens) intresse av betalning.293 

Förvisso skulle en presumtion för självständighet kunna anses ålägga banken en större bör-

da eftersom banken har mindre möjligheter att hindra utbetalning och måste därför förlita 

sig på att erhålla ersättning ur uppdragsgivarens motgaranti. Mot detta betraktelsesätt kan 

två anmärkningar göras. För det första beaktas bankens neutralitetsintresse vid självständiga 

bankgarantier, vilket innebär att bankens risk att ta ”fel” beslut och därmed bli ersättnings-

skyldig minskar. För det andra är banken i dessa sammanhang en professionell aktör varför 

högre krav enligt min mening kan ställas på en bank än på en privatperson.294 

                                                 
290 Jfr. Smith (Garantirett II), s. 29. Avseende engelsk rätt skriver Goode (1988), s. 88, vid beskrivning av 

skillnaden mellan accessoriska och självständiga bankgarantier att den accessoriska ”is a true guarantee un-
der which the issuer is liable only if there is actual default by the account party.”  

291 Ingvarsson, s. 136 f. Det kan vidare tilläggas att Adlercreutz (2004), s. 24, uttalar att det torde ligga närmre 
till hands att anse en fråga oreglerad än att framkalla ett é contratio slut.  

292 Smith (Garantirett III), s. 119. Smith farmhåller på efterföljande sida att borgensansvaret blivit strängare 
den senaste tiden i Norge (alltså runt 1980), men synes göra detta påpekande i förhållande till konsumenter 
varför jag mot uppsatsens syfte inte finner det relevant att undersöka detta närmare. 

293 Smith (Garantirett III), s. 120. 
294 Jfr. Bergström, s. 28., som anser att å ena sidan är banker bättre rustade än privatpersoner att åta sig ett 

självständigt ansvar i förhållande till uppdragsgivaren, men att å andra sidan det ter sig betänkligt att be-
dömningen av i och för sig samma instrument skulle ge olika resultat beroende på om det är en bank eller 
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Om presumtionen för accessoritet i allmänhet har existerat är enligt min mening inte klart, 

än mindre om den i så fall också fortfarande gäller. HovR har i det tidigare refererade avgö-

rande från 1998 haft att bedöma en bankgaranti vars ordalydelse indikerar både accessoritet 

och självständighet, vilket enligt min mening kan liknas vid situationen där ordalydelsen 

inte ger ledning alls.295 HovR förde ingen närmare diskussion om tolkningen av accessoritet 

och självständighet utan konstaterade kort att garantin är en on demand-garanti och dessa 

är självständiga, såvida inte rättsmissburk föreligger. Ett hovrättsråd var skiljaktig, inte i sak 

men i motiveringen härför – eller snarare i avsaknaden av sådan motivering. Skiljaktige 

konstaterade att garantin innehöll ”både ett accessoriskt och ett fristående åtagande”. Vida-

re ansåg skiljaktige att garantin var självständig eftersom banken inte gjort några ändringar i 

garantitexten trots att beneficientens ”krav på ett ovillkorat åtagande varit synbart för ban-

ken och den närmare innebörden av ett sådant ovillkorat åtagande i ljuset av internationell 

bankpraxis stått klar för banken.” Det kan konstateras att domslutet inte är ett prejudikat 

och att det inte framgår att samma motivering legat till grund för hela domstolens beslut. 

Gorton anser å sin sida att ordalydelsen bestämmer graden och gränserna för dess själv-

ständighet, vilket dock inte ger vägledning i förevarande fall.296 Smith anser avslutningsvis 

att en rättspolitisk lösning inte får vara för lagteknisk komplicerad.297 Detta blir enligt min 

mening irrelevant utanför lagstiftarens bedömning om presumtion. 

För det fall att ordalydelsen kan ligga till grund för bedömningen av bankgarantins förhållande till det 

underliggande avtalet kan följande nämnas. I NJA 2002 s. 244 har bankgarantins ordalydelse 

och syfte varit avgörande vid bedömning av on demand-garantins förhållande till det underlig-

gande avtalet. HD, synes det mig, har i målet velat förtydliga svensk rätt de lege lata i detta 

avseende. I målet hade en bank utfärdat bankgarantier vari banken förband sig att på bene-

ficientens ”första skriftliga anmodan erlägga SEK 32 000 000…”. Målet behandlade främst 

huruvida banktjänstemannen som utfärdade bankgarantierna i målet var behörig till detta. 

Om tjänstemannen ansågs ha sådan behörighet hade domstolen därefter att ta ställning till 

bankgarantiernas innebörd. HovR ansåg inte att tjänstemannen hade behörighet men an-

förde avslutningsvis i dess domskäl att de i fallet aktuella bankgarantierna var accessoriska 

till det underliggande avtalet. Domslutet överklagades till HD. Trots att den första frågan 

som HD hade att avgöra (vilken sedermera kom att besvaras nekande) var huruvida bank-

                                                                                                                                               
privatperson som ställer ut garantin. Smith (Garantirett I), s. 71 f., synes vara av samma uppfattning. Jfr. till 
sist Gorton (1995), s. 131. 

295 Hovrättsavgörandet mål nr. T 129-98. 
296 Gorton (2000), s. 529. 
297 Smith (Garantirett III), s. 120. 
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tjänstemannen besatt erforderlig behörighet eller ej, började HD med att behandla bankga-

rantiernas innebörd och förhållande till det underliggande avtalet.  

Utlåtanden avseende förhållandet till det underliggande avtalet i målet gavs av juridiskt sak-

kunniga298. I sin bedömning fäster HD vikt vid de sakkunnigas utlåtande och framhåller att 

bankgarantins lydelse, ”på Er första skriftliga anmodan”, i kommersiella sammanhang ”fått 

den speciella innebörden att förbindelsen är självständig299” till det underliggande avtalet.300 

Vidare menar HD att ”[s]yftet med en on demand-garanti är att beneficientens rätt till be-

talning inte skall kunna fördröjas genom invändningar om dennes rätt enligt det bakomlig-

gande förhållandet”. Enligt min mening bekräftar här HD beneficientens rättsliga momen-

tum. Vidare bekräftar även HD därpå möjligheten att vid rättsmissbruk, nämligen fall då 

beneficienten ”uppenbarligen saknar all rätt” till betalning, självständigheten kan inskrän-

kas. HD hänvisar därjämte till bl.a. URDG 458 och de försök som gjorts i detta internatio-

nella regelverk att delvis begränsa självständigheten genom kravet på att beneficienten ska 

motivera varför denne har rätt till garantisumman. Men, menar HD, den omständigheten 

att sådana försök har gjorts i URDG 458 ”understryker emellertid bara att en ren on de-

mand-garanti skall tolkas som i princip helt självständig”.  

Vad HD avser med ”ren” on demand-garanti framgår inte. Det kan enligt min mening tän-

kas avse dels fall då det inte föreligger rättsmissbruk, dels bankgarantier där det tydligt 

framgår att det rör sig om en ovillkorlig on demand-garanti, alltså inte intygs- och 

domslutsgarantier.301 Mot bakgrund av att HD motiverar on demand-garantins självstän-

dighet med förekomsten av URDG 458 ligger det nära till hands att anse att HD:s uttalan-

de om ”ren” on demand-garanti avser ovillkorlig on demand-garanti. Anledningen till den-

na slutsats är att URDG 458 omfattar både villkorliga och ovillkorliga demand-garantier, 

                                                 
298 Professor Emeritius Roy Goode, verksam vid Oxford University, och Dr. Georges Affaki, verksam vid 

ICC. Jag vill här passa på att framhålla vad som nämns i introduktionen till URDG 758: Dr. Georgoes Af-
faki uppmanar där till tydlighet vid upprättande av garantiavtal för att begränsa ”the worrying tendency that 
a few courts have shown in recent years to re-characterize demand guaratees as accessory suretyships – or 
the reverse.” 

299 HD ger ”självständig” den innerbörd som uttrycket har givits i denna uppsats. 
300 Jfr. dock NJA 1992 s. 316 där två makar hade gett Den Danske Bank i uppdrag att på anfordran (alltså on 

demand) betala ut ett garantibelopp till Handelsbanken. HD uttalade att makarnas ”förfarande att på angi-
vet sätt säkerställa en del av Handelsbankens fordran på handelsbolaget anses såsom ett åtagande av bor-
gensnatur och likställt med en av dem ställd proprieborgen”. 

301 Jfr. Godsk Pedersen, s. 27, som använder ”ren anfordringsgaranti”. Inte heller Godsk Pedersen anger ex-
plicit att det rör sig om ovillkorliga on demand-garantier. 
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och att HD, för det fall att endast ovillkorliga demand-garantier avses, särskilt bör indikera 

detta. Så görs genom tillägget ”ren” vilket alltså enligt min mening motsvarar ovillkorlig.302  

Ytterligare ett påpekade ska göras angående uttrycket ”ren on demand-garanti”. Som jag 

har beskrivit ovan benämns intygs- och domslutsgarantier för ömsom ”villkorliga on de-

mand-garantier”, ömsom ”villkorliga demand-garantier”. Om det anses att on demand-

garantier endast kan vara ovillkorliga fyller benämningen ”ovillkorlig on demand-garanti” 

ingen funktion. Benämningen fyller endast en funktion om det anses att on demand-

garantier kan vara både villkorliga och ovillkorliga. Eftersom HD använder, enligt tolkningen i 

föregående stycke av HD:s uttalande, benämningen ”ovillkorliga on demand-garantier” 

torde också HD anse att on demand-garantier kan vara villkorliga. Detta är av betydelse ef-

tersom HD tidigare i samma rättsfall uttalat att on demand-garantier, tydligen oaktat om 

dessa är ovillkorade eller ej, är självständiga, vilket i så fall också skulle omfatta intygs- och 

domslutsgarantier. Det är naturligtvis svårt att dra några längre gående slutsatser kring detta 

då det inte går att avgöra om HD själv har gett benämningen denna innebörd. Jag noterar 

dock att HD åtminstone inte utesluter möjligheten att även villkorliga (on) demand-

garantier är självständiga. 

Sammanfattningsvis kan noteras att ordalydelsen även vid tolkning av accessoritet och självstän-

dighet torde utgöra utgångspunkten. Om ordalydelsen inte ger ledning aktualiseras frågan 

om det finns en presumtionsregel beträffande accessoritet och självständighet samt om en 

sådan i så fall ska presumera det ena eller det andra. Presumtionen beaktar enligt min me-

ning antingen beneficientens rättsliga momentum eller uppdragsgivarens rättsliga riskaver-

sion. Om ordalydelsen innehåller referens till betalningsmekanismen kan denna användas 

vid bedömningen av accessoritet och självständighet. Om särskilt ”on demand” har använts 

utvisar detta att bankgarantin är självständig, emedan intygs och beslutsgarantier kan vara 

självständiga eller accessoriska.  

5.2.3 Sammanfattande kommentarer 

Det har framgått att tolkning endast enligt ordalydelsen varken kan ske beträffande bankga-

rantier i allmänhet eller beträffande dess förhållande i synnerhet till andra säkerhetsrätter 

(såsom borgenförbindelser) och det underliggande avtalet (bankgarantins accessoritet och 

självständighet). Ordalydelsen bör dock vara en utgångspunkt vid tolkningen. Vid beskriv-

ningen av accessoritet nämndes att särskilda villkor bör införas i garantivillkoren om kon-

                                                 
302 Art. 20 URDG 458 resp. art. 15 URDG 758. 
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vergensen mellan garantin och det underliggande avtalet ska brytas. Jag har dock inte hittat 

stöd för att existensen av sådana särskilda villkor kan tas som intäkt för att garantin per se är 

självständig. Lika lite har jag funnit stöd för att avsaknaden av sådana villkor per se indikerar 

att garantin är accessorisk. Smith har endast angett att avsaknaden av vissa typiska villkor 

kan innebära att säkerhetsrätten hamnar längre från dess ”kärnområde”. Även garantins 

syfte och funktion har betydelse vid tolkningen, varvid jämförelser har gjorts med både 

borgen och remburs.  

För egen del anser jag att ordalydelsen och garantins syfte inte nödvändigtvis behöver vara 

två olikheter. Istället anser jag att om syftet inte kan utläsas, vilket normalt torde vara fallet 

vid tvister eftersom annars hade tvisten troligtvis inte uppstått, ordalydelsen får anses utvisa 

säkerhetsrättens objektiva syfte, alltså såsom det uppfattas av en utomstående part. Detta be-

traktelsesätt ger självklart inte närmare ledning vid bedömningen för det fall att ordalydel-

sen inte indikerar det objektiva syftet. I sådana fall anser jag att bankgarantins funktion kan 

tillmätas avgörande betydelse vid tolkningen av bankgarantin. 

Vid bedömning av bankgarantins funktion torde vidare bankpraxis ha ett starkt genomslag; 

utan att vara en traditionell svensk rättskälla kan den beaktas vid bedömningen av parternas 

insikt om vissa förhållanden och i förlängningen delvis parternas objektiva syfte. Frågan är 

hur starkt rättspraxis beaktar garantins funktion såsom definierad av bankpraxis. ICC tar 

fram regelverk som ska avspegla bankpraxis och har vunnit visst gehör inom flera rättsord-

ningar, delvis även i svensk rätt. 

Tolkningen av bankgarantins förhållande till borgensförbindelsen samt dess förhållande till det underlig-

gande avtalet framstår inte sällan som synonymt. En anledning till detta är förmodligen att ett 

av borgensförbindelsens starkaste kännetecken är just dess – accessoriska – förhållande till 

det underliggande avtalet. Det ligger således nära till hands att betrakta en säkerhetsrätt som 

en borgensförbindelse om det har konstaterats att säkerhetsrätten är accessorisk och bor-

gensregler kan förväntas äga tillämpning oavsett säkerhetsrättens benämning. Det kan ock-

så konstateras att en entydig och konsekvent terminologi i detta avseende inte använts i 

varken rättspraxis eller förarbeten. Framgår det inte av omständigheterna om en bankga-

ranti är accessorisk eller ej kan presumtionsregler aktualiseras.  
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6 Adjudication Bond’s förhållande till svensk rätt 

6.1 Inledande kommentarer 
I detta kapitel kommer Adjudication Bond bedömas mot vad som framkommit i de föregå-

ende kapitlen. Eftersom en bedömning av en bankgaranti kan ta sin utgångspunkt i olika 

delar av bankgarantin måste nödvändigtvis inte bedömningen ske i enlighet med den dispo-

sition som använts i kapitel 2-5. Således beaktas här betalningsmekanismen i ett tidigare 

skede, jämfört med kapitlen ovan, för att utgöra en del av bedömning av bankgarantins 

förhållande till det underliggande avtalet. Även fast disposition i kapitel 2-5 inte iakttas fullt 

ut vid bedömningen i detta kapitel av Adjudication Bond, är avsikten att samtliga relevanta 

delar av dessa kapitel likväl kommer beaktas vid bedömningen. Eftersom bedömningen av 

Adjudication Bond är en form av tolkning utgör ovanstående tolkningskapitel inte en egen 

del i bedömningen av Adjudication Bond utan kommer beaktas löpande i kapitlet, låt vara 

att bedömningen avslutas med en gränsdragning mot remburs och borgen.  

6.2 Definition av ”Adjudication Bond” 
Det synes inte existera en allmänt vedertagen och använd definition av Adjudication Bond, 

trots att själva begreppet ”adjudication” inte är främmande. Min bedömning av Adjudica-

tion Bond är således begränsad till att endast omfatta Adjudication Bond såsom den be-

skrivs i denna uppsats. Benämningen ”adjudication” i Adjudication Bond återfinns i eng-

elsk lagstiftning vilken därför kommer tillämpas vid beskrivningen av särskilt adjudica-

tion.303 Det kan dock konstateras att bankgarantin används och benämns Adjudication 

Bond i garantiavtal även utanför engelsk rätt och följaktligen ges ”adjudication” ett annat 

innehåll i sådana avtal än i engelsk lagstiftning, vilket gör benämningen ”Adjudication 

Bond” något missvisande.304 Således kan bedömningen av Adjudication Bond inte begrän-

sas till att endast omfatta bankgarantin såsom den kommit till uttryck i engelsk lagstiftning, 

och i synnerhet inte eftersom engelsk lagstiftning endast behandlar adjudication och inte 

Adjudication Bond. 

Följande exempel på Adjudication Bond (vilket hädanefter benämns ”modellklausulen”) 

har erhållits från Svensk Exportkredit vilken, tillsammans med främst en artikel skriven av 

Dixon och Gösswein (2006), ligger till grund för min bedömning av Adjudication Bond: 

                                                 
303 Jfr. Dixon & Gösswein, s. 27. 
304 Dixon & Gösswein, s. 26 f. Beträffande nyttjandet av adjuciation som tvistelösningsförfarande anger Jen-

kins & Stebbings, s. 64, att adjudication används allt mer i entreprenadavtal. 
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Adjudication Bond 

[I][We] hereby demand the amount of SEK [  ] under the Bond. Payment 
should be made to Account Number [  ], designated [  ] at [  ]. 

Capitalised terms used but not defined in this Demand shall have the mean-
ings given to them in the Bond. 

[[I] [We] 

1. confirm that we have made written demand on the Contractor and 
the ultimate parent company (under the parent company guarantee) dated 5 
or more business days prior to the date hereof claiming such amount and 
we confirm that [amount] remains unpaid. 

AND EITHER 

2.1 attach a certified copy of a decision of an Expert, arbitrator or a 
court of competent jurisdiction that an amount of SEK [  ] is due and pay-
able by the Contractor to XX under or pursuant to the Contract; 

OR 

2.2 attach a copy of the account prepared by the Independent Tester 
pursuant to clause XX of the Contract stating that an amount of SEK [   ] is 
due and payable by the Contractor to XX under or pursuant to the Con-
tract;" 

____________________ 

Det går av ordalydelsen inte att konstatera prima facie att garantin är av självständig eller ac-

cessorisk karaktär. Det kan däremot konstateras att garantin är villkorad eftersom benefici-

entens begäran om garantisumman inte ensam är tillräcklig för att bevilja utbetalning. De 

första två styckena innehåller, som normalt, uppgifter om garantisumman. Punkten 1 är en 

bekräftelse från beneficienten att denne utan framgång först har försökt utfå den prestation 

av uppdragsgivaren för vilken garantin ska omfatta. Av punkten 2 framgår att beneficienten 

ska komplettera sin begäran om garantisumman med antingen en kopia av ett beslut från 

en expert, skiljenämnd eller domstol (punkt 2.1), eller en kopia av ett intyg från en obero-

ende bedömare (punkt 2.2). 

6.3 Definition av ”adjudication” 
I England har Adjudication Bond främst utvecklats som ett resultat av att parterna till ett 

entreprenadavtal305 har möjlighet att, enligt Section 108(1) Housing Grants, Construction 

and Regeneration Act 1996, c. 53 (”Construction Act”), låta en tvist avgöras enligt ”adjudi-

                                                 
305 För definitionen av detta, se Section 104 Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, vilket 

behandlar ”construction contract”. 
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cation” (vilket är den benämning som framledes kommer användas).306 Entreprenadavtalet 

ska enligt Section 108(2) Construction Act ålägga en ”adjudicator” (vilket framledes i denna 

uppsats benämns adjudikator) att inom 28 dagar, opartiskt avkunna ett beslut i den tvistiga 

frågan i enlighet med tillämplig lagstiftning. Adjudikatorns beslutet är, enligt Section 108(3) 

Construction Act, bindande för parterna till entreprenadavtalet till dess att tvisten slutligt 

avgörs enligt rättsliga förfaranden, skiljeförfarande eller förlikning.307 Det står parterna till 

entreprenadavtalet fritt att avtala om att beslutet av adjudikatorn är slutligt. De tvister som 

kan lösas enligt adjudication är enligt Section 108(1) Construction Act samtliga menings-

skiljaktigheter som uppstår beträffande entreprenadavtalet. Det synes således som att om-

fattningen av adjudication enligt Construction Act har begränsats till sådana tvister som är 

ett resultat av det underliggande avtalet. 

Flertalet frågor lämnas enligt Construction Act obesvarade, såsom vad adjudication närma-

re innebär, vem som kan vara adjudikator och vilka processuella regler som tillämpas på 

förfarandet. Enligt Section 108(6) Construction Act, besvaras dessa frågor istället av The 

Scheme for Construction Contracts (England and Wales) Regulations 1998, No. 649 (”the 

Scheme”), vilket utgör en bilaga till Construction Act (Construction Act och the Scheme 

benämns hädanefter gemensamt för ”Construction Regulation”). Enligt part I, paragraph 

2(1) the Scheme kan parterna till det underliggande entreprenadavtalet själva överenskom-

ma om flertalet av dessa frågor. Således framgår det av samma paragraf att adjudikatorn ut-

ses i enlighet med entreprenadavtalet, och om entreprenadavtalet inte innehåller någon be-

stämmelse härom, eller om den tillfrågade adjudikatorn inte kan avgöra den tvistiga frågan, 

ett nomineringsorgan ska utse en adjudikator. Med tanke på att adjudikatorn relativt snabbt 

ska avkunna ett beslut förutsätts de engelska processreglerna inte vara fullt tillämpliga, där-

ibland delvis regler om absolut opartiskhet.308 

Jenkins & Stebbings behandlar adjudication som används utanför engelsk lagstiftning. För-

fattarna menar att adjudication inte utgör en bestämd form och att tvisten kan avgöras av 

en eller flera adjudikatorer som normalt har teknisk expertis inom området för tvisten. Det-

                                                 
306 Dixon & Gösswein, s. 27 och Mackie, s. 3. Jenkins & Stebbings, s. 64, anger vidare att adjudication har 

funnits tidigare som ett alternativt tvistelösningsförfarande, såsom i FIDIC och ICC Rules of arbitration. 
307 Enligt ett anförande av Cummins, s. 7, vid Society of Construction Law International Conference 2008, 

angavs att endast ca. 6,5 % beslut från adjudikatorer överklagades till allmän domstol i England 2004-2007. 
308 Jenkins & Stebbings, s. 108. Beträffande opartiskhet anger Judge Lloyd, i Balfour Beatty Construction Limited v 

Lambeth London Borough Council [2002] EWHC 597 (TCC) p. 28, att adjudikatorns yrkeserfarenhet inte kan 
raderas men att det finns ett krav ”that the adjudicator should act impartially. That must mean that he must 
act in a way that will not lead an outsider to conclude that there might be any element of bias, i.e. that a 
party has not been treated fairly.” 
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ta, anser Jenkins & Stebbings, ligger i linje med adjudication’s utveckling från att tidigare ha 

varit ett intyg från en teknisk expert, till att senare utgöra en teknisk expertpanel och för att 

idag representeras av fler än endast tekniska experter.309 Idag finns det flera olika organisa-

tioner och institut som erbjuder adjudication, men det synes inte vara helt enkelt att alltid 

skilja adjudication från sådana tvistelösningsförfaranden som generar slutliga avgöranden, 

t.ex. skiljeförfarande.310 ICC erbjuder vad som benämns Dispute Adjudication Boards, och 

har också framtagit regler kring dessa, Dispute Board Rules of The International Chamber 

of Commerce ICC publ. no. 829 (DBR), vilka träde ikraft från 1 september 2004. Enligt 

DBR görs en skillnad mellan adjudication och sådana processer där endast ett expertutlå-

tande ska inhämtas.311 Vad skillnaden ligger i framgår dock inte uttryckligen. Enligt art. 2(iii) 

DBR kan samtliga tvister som uppstår i samband med avtalet hänföras till Dispute Adjudi-

cation Board. Beslutet är enligt art. 5 DBR bindande men inte slutligt. Enligt art. 7 DBR ut-

ses panelen av parterna till det underliggande avtalet, men för det fall att detta inte avtalats 

tillsätts panelen istället enligt DBR. Har parterna överenskommit att det endast ska vara en 

adjudikator ska enligt art. 7(3) DBR denna utses gemensamt av parterna. Ska panelen bestå 

av tre adjudikatorer utser enligt art. 7(4) DBR parterna var sin adjudikator vilka gemensamt 

utser den tredje. Enligt art. 8 DBR måste varje adjudikator vara helt oberoende till parterna. 

Fördelarna med adjudication är att processen är snabb, vilket minimerar tvistens påverkan 

på entreprenadarbetet, samt kostnadseffektiv och anpassbar till entreprenörens och bestäl-

larens önskemål.312 Adjudication’s nackdelar är dock att beslutet kan vara av mer teknisk än 

juridisk natur och avkunnat under tidspress. Vidare, även att detta enligt min mening inte 

nödvändigtvis måste utgöra en nackdel, kan inte relaterade tvister avgöras i en förenad pro-

cess, beslutet är inte slutligt och adjudikatorns fria ramar kan innebära att processen inte all-

tid beaktar parternas uttalanden.313 

                                                 
309 Jenkins & Stebbings, s. 64. Författarna framhåller vidare att uppdragsgivaren inte sällan riktade kritik mot 

expertens, som normalt var en ingenjör, opartiskhet till beställaren eftersom det ofta var en ingengör som 
var utsedd att föra beställarens talan i tvisten. 

310 Enligt Jenkins & Stebbings, s. 67, är adjudication det tvistelösningsförfarande som FIDIC anger som stan-
dardförfarande. Jfr. http://www1.fidic.org/resources/contracts/adjudicators/default.asp. Vidare menar 
Jenkins & Stebbings att en benämning kan ha flera innebörder. Enligt Dixon & Gösswein, s. 28, erbjuder 
CEDR (Center for Effective Dispute Resolution) också adjudication även om detta inte direkt framgår på 
CEDR:s hemsida, jfr. http://www.cedr.com/about_us/. Jfr. till sist också Dispute Boards, 
http://www.iccwbo.org/court/dispute_boards/id4529/index.html.  

311 DBR, förord, s. 5. 
312 Jenkins & Stebbings, s. 68. 
313 Jenkins & Stebbings, s. 68 f. 
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Det kan sammanfattningsvis konstateras att: För det första, ”adjudication” både inom och 

utom Construction Regulation är ett förfarande där parterna till det underliggande avtalet 

har stort inflytande på vem som ska avgöra en tvistig fråga och hur själva förfarandet ska gå 

till. För det andra, adjudikatorns beslut är inte slutligt i den bemärkelsen att en rättslig pro-

cess, skiljeförfarande eller förlikning mellan parterna till det underliggande avtalet kan ändra 

adjudikatorns beslut. Till dess detta sker är adjudikatorns beslut bindande. För det tredje, för-

farandet är effektivt, potentiellt delvis på bekostnad av juridisk kompetens och materiell 

bedömning avseende den tvistiga frågan. 

Enligt modellklausulen framgår att adjudication, till skillnad mot vad som framgår av Con-

struction Regulation och DBR, inte är ett specifikt identifierat förfarande utan snarare ett 

uttryck för att beneficienten till sin begäran om granantisumman måste foga vissa angivna 

dokument för att banken ska kunna utbetala garantisumman. Dessa dokument, framgår 

det, kan antingen vara ett beslut eller ett intyg. Således är det inte heller en adjudikator som 

nödvändigtvis behöver avgöra den tvistiga frågan utan denna kan avgöras även av annan, 

såsom av en expert eller allmän domstol. 

6.4 Bedömning av Adjudication Bond 

6.4.1 Grundläggande om Adjudication Bond 

Adjudication Bond torde av beskrivningen ovan utgöra en betalningsmekanism, och i sig 

inte konstituera en ny typ av bankgaranti. Anledningen att bankgarantier med denna betal-

ningsmekanism har kommit att benämnas Adjudication Bond är enligt min mening sanno-

likt densamma som avseende on demand-garantier – som i själva verket också endast är en 

betalningsmekanism. Betalningsmekanismen är nämligen så karaktäriserande för garantin 

att bankgarantin kan urskiljas främst med härledning av dess betalningsmekanism. Betal-

ningsmekanismen, som kommer framgå i det följande, beaktas särskilt vid bedömningen av 

Adjudication Bond’s förhållande till svensk rätt. 

Adjudication Bond’s konstruktion skiljer sig inte mot vad som ovan beskrivits avseende 

bankgarantier i allmänhet. Således uppdrar uppdragsgivaren åt en bank, eller liknande insti-

tut, att ställa ut en bankgaranti till förmån för beneficienten för det fall att uppdragsgivaren 

inte skulle uppfylla sitt åtagande enligt det underliggande avtalet. Vidare ställer normalt 

uppdragsgivaren en motgaranti till förmån för banken.314 Dessutom torde även fler banker 

kunna ingå i konstruktionen, antingen som aviserande- eller instruerande bank, och olika 
                                                 
314 Dixon & Gösswein, s. 27. 
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flöden av instruktioner förekomma. Moderbolag skulle vidare kunna behöva gå i god för 

uppdragsgivarens motgaranti. 

Det finns dock vissa särdrag kring den allmänna konstruktionen som ska kommenteras. I 

adjudikatorns beslut framgår inte bara huruvida beneficienten är berättigad till ersättning 

enligt det underliggande avtalet, utan också hur stor denna ersättning är.315 Det torde såle-

des normalt innebära att garantisumman är utformad som ett beloppstak som beneficienten 

som mest kan begära; om adjudikatorns beslut är lägre betalar banken endast ut det lägre 

beloppet. Jag anser inte att detta fråntar garantin dess möjlighet av att kunna vara självstän-

dig. Även garantisumman hos självständiga bankgarantier kan justeras i enlighet med det 

underliggande avtalet. Så sker exempelvis i fullgörelse- och återbetalningsgarantin, vilka kan 

vara själständiga garantier. Enligt modellklausulen (punkt 2.1 och 2.2) uppställs att intyget 

eller avgörandet ska styrka att beneficienten är berättigad till garantisumman. Det framgår 

inte att den är utformad som ett beloppstak. Vidare framgår det inte heller hur banken ska 

behandla ett intyg eller avgörande som förvisso berättigar beneficienten till ersättning, men 

inte motsvarande garantisumman. Om det rör sig om en självständig garanti har banken vid 

sådana situationer två val: det ena, med motiveringen att garantivillkoren inte är uppfyllda, 

att vägra betalning och därmed riskera att ådra sig ersättningsskyldighet mot beneficienten 

för felaktigt vägrad betalning; det andra, att betala ut garantisumman och istället riskera er-

sättningsskyldighet mot uppdragsgivaren för felaktig utbetalning. Mot bakgrund av vad 

som ovan anförts avseende strict compliance kan det vara svårt att med säkerhet avgöra ban-

kens skyldigheter beträffande modellklausulen för det fall att den är självständig. 

Adjudication Bond kan varieras enligt garantivillkoren, vari ett krav kan införas att garanti-

summan inte ska betalas ut förrän beneficienten presenterar dels ett avgörande från en ad-

judikator, dels ett intyg på att rättelse av uppdragsgivaren inte skett efter beslutet. Dixon & 

Gösswein anser det dock som föga sannolikt att beneficienten godtar ett så pass långtgåen-

de krav, vilket inte heller återfinns i modellklausulen.316 Vidare kan kravet på domstolsavgö-

rande vara avhängigt om detta begärs av uppdragsgivaren. Således kan det överenskommas 

att om beneficienten gör en begäran om garantisumman, banken ska informera uppdrags-

givaren som sen har möjlighet att invända och påkalla att tvisten ska avgöras enligt adjudi-

                                                 
315 Dixon & Gösswein, s. 27 och Mackie, s. 4. Dixon & Gösswein, a.st., anger vidare att garantivillkoren även 

kan innehålla en möjlighet att när entreprenaden är färdigställd i efterhand korrigera adjudikatorns beslut 
om ersättningens storlek om denna väsentligen har ändrats. 

316 Dixon & Gösswein, s. 26. 
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cation. Påkallar uppdragsgivaren inte detta betalar banken ut garantisumman.317 Detta för-

utsätter dock enligt min mening att det rör sig om en självständig bankgaranti. Är garantin 

istället accessoriska ska banken bedöma beneficientens begäran med ledning av det under-

liggande avtalet och inte endast garantins villkor. 

Enligt Dixon & Gösswein borde banken vara benägen att använda Adjudication Bond ef-

tersom banken endast behöver granska det dokument vari adjudikatorns beslut finns. Såle-

des torde det inte råda någon större ovisshet om det föreligger rättsmissbruk eller ej.318 Det-

ta får förvisso hållas som troligt om det är en självständig bankgaranti, men som exempel-

vis påpekats beträffande garantisummans utformning kan det uppkomma betydande svå-

righeter för banken att avgöra, inte om det föreligger rättsmissbruk eller ej, utan om garan-

tivillkoren är uppfyllda. Denna svårighet är dock, enligt min mening, inte större vid ban-

kens bedömning av Adjudication Bond jämfört med en självständig bankgaranti som krä-

ver att intyg eller beslut ska presenteras och granskas av banken. Således anser jag, likt Dix-

on & Gösswein, att denna typ av garantin i detta avseende torde underlätta för banken om 

det är en självständig garanti.  

Sammanfattningsvis anser jag att Adjudication Bond, trots dess särdrag, delar bankgaran-

tins grundkonstruktion. Då bankgarantier inte är en avtalstyp sui generis kan andra institut än 

banker ställa ut Adjudication Bond. Flera uttalanden av Dixon & Gösswein om Adjudica-

tion Bond’s särdrag förutsätter att den är självständig. Detta återstår dock att se.  

6.4.2 Utställare av och benämning på Adjudication Bond 

Av beskrivningen av tvistelösningsförfarandet ”adjudication” synes en särskild typ av tvis-

telösning avses i engelsk lagstiftning och en liknande ha utvecklats utanför engelsk lagstift-

ning främst för internationella avtal. Den engelska och ”internationella” innebörden av ad-

judication har dock betydande likheter och karaktärsdrag. Således är adjudikatorns beslut 

bindande men inte slutligt. Adjudikatorn ska avgöra tvisten skyndsamt och med ledning av 

tillämplig lag. Vidare har parterna till det underliggande avtalet stor valfrihet att välja adju-

dikator och denne har i jämförelse med en allmän domare givits en stor egen frihet i be-

slutsprocessen. Det är således alla dessa element som jag anser omfattas av adjudication.  

Avseende ”bond” kan det konstateras att det inte råder enighet om dess innebörd och att 

Englands rättssystem tagit avstånd från att ge bond en viss innebörd. Dixon & Gösswein 

                                                 
317 Dixon & Gösswein, s. 28. 
318 Dixon & Gösswein, s. 27 och s. 29. 
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synes använda bond, även i andra sammanhang än i Adjudication Bond, som synonym till 

bankgaranti och on demand-bond som synonym till on demand-garanti, men anser vidare 

att benämningen Adjudication Bond är missvisande. Dixon & Gösswein förklarar dock inte 

på vilket sätt, eller vilken del av termen som är missvisande. Enligt min uppfattning an-

vänds bond av tradition inom byggsektorn och den indikerar enligt min mening inte om 

den är självständig eller accessorisk till det underliggande avtalet. Detta torde stämma också 

beträffande Adjudication Bond som synes ha sitt ursprung i entreprenadavtalet. Använd-

ningen av ”bond” indikerar dock att det åtminstone torde röra sig om en bankgaranti, låt 

vara att den kan ställas ut av andra än banker. 

6.4.3 Adjudication Bond som typ av bankgaranti 

Nya typer av bankgarantier kan utvecklas löpande och följaktligen skulle Adjudication 

Bond kunna vara en ny typ av bankgaranti. Som jag inledningsvis nämnde i detta analyska-

pitel torde Adjudication Bond snarast konstituera en betalningsmekanism och inte en typ 

av bankgaranti. Således skulle Adjudication Bond kunna användas som betalningsmeka-

nism hos samtliga garantityper där beneficientens rätt enligt det underliggande avtalet kan 

avgöras enligt adjudication. Som nämnts tidigare har Adjudication Bond i England utveck-

lats främst till följd av Construction Act. Det faller sig därför naturligt att Adjudication 

Bond här förekommer i främst entreprenadavtal. Vidare torde alla typer av dispyter hän-

förda till det underliggande avtalet kunna lösas enligt adjudication, såsom erläggande av be-

talning respektive fullgörelse av en entreprenad. Adjudication Bond, som betalningsmeka-

nism, kan följaktligen användas i både betalningsgarantier och kontraktsgarantier samt lå-

negarantier. Däremot kan Adjudication Bond paradoxalt nog normalt inte användas i den 

judiciella bankgarantin, även fast den förutsätter en rättslig process (vilket adjudication är). 

Anledningen härför är att judiciell garanti torde kräva ett slutligt domslut vilket adjudika-

torns beslut normalt inte är.319 

Vidare har jag inte observerat, varken i svensk eller i utländsk rätt, att olika typer av bank-

garantier per se förhåller sig olika till nationell rätt. Således kan en lånegaranti i dess förhål-

lande till svensk rätt vara densamma som en anbudsgaranti. Däremot torde enligt min me-

ning den miljö som olika typer av bankgarantier förekommer i föranleda att bankgarantin 

ska bedömas på visst sätt. Jag skulle kunna tänka mig att en bedömning enligt exempelvis 

36 § avtalslagen avseende en lånegaranti skulle beakta vissa omständigheter som inte skulle 

                                                 
319 Jfr. 15 kap. 8 § RB vari famgår att endast en domstol kan upphäva beslut om kvarstad mm. 
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beaktas vid en motsvarande bedömning avseende en anbudsgaranti, och vice versa. Men 

det är alltså inte bankgarantin som sådan utan de omständigheter i den miljö vari bankga-

rantin förekommer som kan bedömas olika enligt nationell rätt. 

6.4.4 Betalningsmekanismen hos Adjudication Bond 

När jag i detta avsnitt diskuterar betalningsmekanismen har inte Adjudication Bond’s för-

hållande till det underliggande avtalet behandlats. Adjudication Bond kan således fram hit 

vara antingen självständig eller accessorisk. Torts detta använder jag den terminologi som 

jag använt vid beskrivningen av betalningsmekanismen hos självständiga bankgarantier. An-

ledningen härför är att motsvarande betalningsmekanismer som finns hos accessoriska 

bankgarantier inte erhållit en vedertagen terminologi på samma sätt som hos självständiga 

bankgarantier. Intygs- och domslutsgarantin är således i detta avsnitt i förhållande till det 

underliggande avtalet neutrala benämningar och följs av en * för att markera detta. 

Enligt den definition adjudication tillskrivs enligt Construction Regulation, synes Adjudica-

tion Bond vara något av en blandning mellan å ena sidan intygsgarantin* och å andra sidan 

domslutsgarantin*, eller snarare varken en intygs*- eller domslutsgaranti*.320 Skillnaden mot 

en intygsgaranti*, å ena sidan, är att adjudikatorn avgör den tvistiga frågan enligt tillämplig 

lag varför det likväl finns tydliga beröringspunkter med en domslutsgaranti*. Skillnaden, å 

andra sidan, mot en domslutsgaranti* såsom den i denna uppsats definierats är att adjudika-

torns beslut inte är slutligt, med mindre detta särskilt överenskommits, samt att det inte 

uppställs samma – höga – krav som på ett domslut eller skiljedom i termer av materiell ju-

ridisk bedömning.321  

Enligt modellklausulen används över huvud taget inte termen adjudication i själva garanti-

texten. Istället synes rubriceringen Adjudication Bond, till skillnad mot vad som framgår av 

Construction Regulation, snarare vara ett uttryck för att beneficienten till sin begäran kan 

välja mellan olika dokument att presentera vid sin begäran om garantisumman. Dessa do-

kument, framgår det, kan antingen vara ett beslut eller ett intyg, men tydligen inte ett beslut 

av en adjudikator. Adjudication Bond’s betalningsmekanism uttryckt i modellklausulen sy-

nes kunna fastställas först efter att beneficienten har presenterat de kompletterande doku-

                                                 
320 Jfr. Judge Behrens uttalande i A. Straume (UK) Ltd v. Bradlor Developments Ltd [1999] CILL 1520, vari 

framgår att “the adjudication procedure under Section 108 of the Act and/or clause 41 is quasi legal pro-
ceedings” och vidare att det är “in effect, a form of arbitration” men att “[i]t is to be remembered that the 
adjudication is not a final order but is an order which is enforceable pending the hearing of the final deter-
mination between the parties”.  

321 Jfr. Dixon & Gösswein, s. 27 f. 
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menten. Beroende på om det presenterade dokumentet är ett intyg eller ett domslut är be-

talningsmekanismen en intygsgaranti* respektive domslutsgaranti*. Det är enligt min me-

ning olyckligt att inte kunna, redan på förhand, fastställa vad för slag av betalningsmeka-

nism som används i bankgarantin. Som vi ska se har nämligen skillnaden mellan intygs*- 

och domslutgaranti* inverkan på min bedömning av en bankgarantis självständighet och 

accessoritet. Med den definition som adjudication givits i denna uppsats är således inte mo-

dellklausulen att betrakta som en Adjudication Bond. Jag kommer likväl fortsättningsvis 

använda modellklausulen i främst illustrerande syfte.322 

Som påvisats är det svårt att med befintlig terminologi definiera betalningsmekanismen i 

Adjudication Bond och det ter sig enligt min mening mindre relevant att kategoriskt benäm-

na den det ena eller andra. Det kan förvisso således finnas skäl att konstituera en ny term, 

såsom beslutsgaranti (eller t.o.m. Adjudication Bond), men det menar jag låter sig inte göras 

endast i en magisteruppsats, utan det krävs i så fall att detta framkommer i någon av de 

svenska rättskällorna. Jag utesluter alltså inte att det kan finnas ett behov av en komplette-

rande betalningsmekanism som ligger mellan intygs*- och domslutsgarantin*. Men, framle-

des i denna uppsats har jag alltså att förhålla mig både till intygs*- och domslutsgarantin*. 

6.4.5 Accessoritet och självständighet hos Adjudication Bond 

6.4.5.1 Juridiska förutsättningar för accessoritet och självständighet 

Inledningsvis ska konstateras att Adjudication Bond är en betalningsmekanism som kan fö-

rekomma hos både självständiga och accessoriska bankgarantier. Betalningsmekanismen, 

isolerat från övriga villkor i avtalet, utesluter således inte att banken kan vara skyldig att, även 

efter att beneficienten framställt sin begäran om garantisumman, invända och vägra utbe-

talning i enlighet med vad som krävs vid en accessorisk bankgaranti. Presentationen av av-

görandet skulle följaktligen kunna vara ett krav för att banken över huvud taget ska be-

handla beneficientens begäran. Om garantivillkoren innehåller en referens till URCB eller 

                                                 
322 Förvisso skulle modelklausulens punkt 2.1 kunna tolkas som att med ”decision of an Expert” punkten 

hänvisar till adjudication eftersom dels ”decision” används och inte ”certificate”, dels för att ”Expert” åter-
finns i samma punkt som skiljedom och domslut som båda är slutliga. Med tanke på att denna garanti ut-
tryckligen angetts vara en Adjudication Bond och då adjudication synes vara ett vedertaget begrepp även in-
ternationellt tycker jag det naturliga hade varit att i så fall ersätta ”Expert” med ”Adjudicator”. Så är nu inte 
fallet varför jag inte behandlar modelklausulen som en Adjudication Bond. Det kan vidare konstateras att 
bankgarantins innebörd inte alltid överensstämmer med dess rubricering, vilket modelklausulen således 
skulle kunna vara ett exempel på. 
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URDG 758 torde förhållandet till det underliggande avtalet normalt kunna bedömas enligt 

regelverket.323 

Det framgår av Dixon & Gössweins artikel som helhet att författarna har utgått från att 

Adjudication Bond är självständig. Varför författarna anlitat denna utgångspunkt framgår 

dock inte. Det kan tänkas att om garantitexten innehåller uttrycket ”on demand” bankga-

rantin också per se ska anses vara självständig. Om den Adjudication Bond som Dixon & 

Gösswein behandlar i sin artikel innehåller ett sådant uttryck framgår inte. Av artikeln kan 

endast fastslås att Dixon & Gösswein anser att Adjudication Bond utgör en självständig 

bankgaranti. Jag är benägen att hålla med Dixon & Gösswein för det fall att benämningen 

”on demand” införts i garantitexten eftersom detta är en vedertagen synonym till självstän-

dighet. Förvisso innehåller modellklausulen benämningen ”demand” men detta kan använ-

das som vi har sett både vid självständiga och accessoriska bankgarantier. Bedömningen av 

bankgarantins förhållande till det underliggande avtalet är betydligt svårare att göra när ga-

rantitexten varken innehåller on demand eller någon annat uttryck som indikerar detta för-

hållande, likt modellklausulens ordalydelse.  

Det kan konstateras att då HD angett att ovillkorade on demand-garantier ska tolkas som i 

princip självständiga öppnas möjligheten för att även villkorade on demand-garantier kan 

tolkas som i princip självständiga. Detta är dock inte detsamma som att villkorade on de-

mand-garantier ska tolkas så och utestänger inte heller möjligheten att villkorade on de-

mand-garantier kan vara accessoriska. Vidare, att Adjudication Bond inte innehåller ut-

trycket ”on demand” kan enligt min mening inte tas som intäkt för att det inte är en själv-

ständig bankgaranti. Som vi sett kan nämligen ”villkorade on demand-garantier” också in-

dikeras genom benämningen ”demand-garantier”. Av detta resonemang följer att om orda-

lydelsen inte innehåller uttrycket on demand kan inte heller bankgarantins förhållande till 

det underliggande avtalet bedömas enbart enligt ordalydelsen. 

6.4.5.2 Presumtionsregler 

HD:s uttalanden om vad som ska beaktas för att systemet ska fungera väl samt hur bankga-

rantin används i det praktiska rättslivet ska här kommenteras. Adjudication Bond synes till 

följd av adjudication’s engelska historia vara sprunget ur entreprenadavtalet. Det har också 

poängterats att författare från de nordiska länderna och företrädare från byggsektorn ställt 

                                                 
323 Således innebär en hänvisningn till URDG 758 en förklaring att bankgarantin är självständig i enlighet med 

art. 1(a) och (b) samt art. 2 och art. 5(a) URDG 758. På motsvarande sätt innebär en hänvisning till URCB 
att garantin är accessorisk enligt art. 3(b) URCB. 
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sig bitvis aviga mot den helt självständiga bankgarantin. Således inställer sig frågan, om ing-

et annat föreskrivits i garantitexten, om det kan anses föreligga dels en presumtion för att 

bankgarantier som används vid entreprenader är accessoriska, dels en presumtion för att 

bankgarantier som används i de nordiska länderna ska anses accessoriska. Vad beträffar 

den första presumtionen kan nämnas att självständiga bankgarantier likväl i betydande om-

fattning används också vid entreprenadarbeten varför systemet enligt min mening skulle 

anses fungera väl även om Adjudication Bond anses vara självständig. Vidare kan nämnas 

att Adjudication Bond’s användningsområde idag inte är begränsat till endast entreprenad-

arbeten och således är det praktiska rättslivet inte heller endast begränsat till entreprenadar-

beten. Således kan en sådan presumtionsregel enligt min mening tämligen bestämt avfärdas. 

En eventuell presumtion för accessoritet med hänvisning till de nordiska ländernas inställ-

ning till bankgarantins förhållande till det underliggande avtalet förtjänar dock en mer 

djupgående diskussion. Det kan ifrågasättas, med hänvisning till det tidigare refererade hov-

rättsavgörandet mål nr. T 129-98, om presumtionen för accessoritet över huvud taget beak-

tats inom svensk rättspraxis eller om det endast behandlats i nordisk doktrin. Så länge ett 

prejudikat inte finns härom låter jag detta vara osagt. Jag är dock av uppfattningen att både 

en presumtion för accessoritet och för självständighet skulle i och för sig vara förenligt med 

hur systemet ska fungera väl och hur bankgarantin används i det praktiska rättslivet. 

Skälen till en presumtionsregel för accessoritet vid borgensförbindelsen är tydligen att bor-

gensmannen normalt inte har lika god insikt i det underliggande avtalet som parterna till 

detsamma har och därmed inte heller ska påföras en för betungande börda enligt garantiå-

tagandet. Beträffande bankgarantier har presumtionsregel för accessoritet snarare motiverats 

med den risk uppdragsgivaren löper vid självständiga bankgarantier till följd av bankens 

skyldigheter att betala ut garantisumman även om det inte konstaterats att beneficienten har 

rätt till denna enligt det underliggande avtalet. Risken skulle här utgöras av att uppdragsgi-

varen var tvungen att – inte sällan i främmande länders rättsordning – inleda ett rättsligt 

förfarande för att försöka kräva garantisumman åter (detta benämns i denna analys endast 

för ”uppdragsgivarens risk”). Vad gäller den första motiveringen, nämligen med hänvisning 

till banken som borgensman, anser jag att detta inte full ut kan appliceras på en bankgaran-

ti. Till skillnad mot en borgen som ställs ut av en privatperson (borgensmannen) till förmån 

för en kreditgivare för det fall att en låntagare inte kan betala tillbaka en skuld till kreditgi-

varen torde det vara riktigt att borgensmannen kan ha begränsad insikt i det underliggande 

avtalet. Men situationen är enligt min mening inte densamma vid bankgarantier. Borgens-
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mannen i en bankgaranti är en bank, vilken vidare normalt är den som formulerar själva ga-

rantitexten, låt vara på uppdrag av uppdragsgivaren. Banken är vidare en professionell part i 

detta sammanhang och utfärdar bankgarantin som ett led i dess affärsverksamhet. Förvisso 

har eventuellt banken inte lika god insikt i det underliggande avtalet som parterna till det-

samma har. Detta anser jag dock vid bankgarantier inte per se kan motivera en presumtions-

regel för accessoritet med hänvisning till bankens ”utsatta” ställning. Härtill kommer att 

bankens neutralitetsintresse beaktas vid självständiga bankgarantier varför detta, isolerat 

från andra omständigheter, snarare talar för en presumtion för självständighet. 

Vad gäller den andra motiveringen, nämligen uppdragsgivarens risk, vill jag först kommen-

tera vilka risker som ligger i den andra vågskålen vid en presumtion för accessoritet. Kon-

sekvenserna av en presumtionsregel för accessoritet innebär att beneficientens rättsliga 

momentum åsidosätts. Det innebär att beneficienten – inte sällan i främmande länders 

rättsordning – kan tvingas inleda ett rättsligt förfarande för att försöka utkräva att upp-

dragsgivaren ska fullgöra sitt åtagande enligt det underliggande avtalet (detta benämns i 

denna analys endast ”beneficientens risk”). Samma motiv som legat till grund för presum-

tion för accessoritet kan därför enligt min mening också göras gällande för presumtion för 

självständighet om beneficientens perspektiv anlitas som utgångspunkt. Det kokar således 

ner till rättspolitiska överväganden där antingen uppdragsgivaren eller beneficienten är den 

skyddsvärda parten. Detta får anses ligga i linje med Gortons tidigare refererade uttalande 

om att det kan bli fråga om att balansera uppdragsgivarens intresse mot beneficientens. 

Innan jag tar ställning till vem som bör skyddas vid Adjudication Bond tycker jag en natur-

lig utgångspunkt är att först bedöma om uppdragsgivaren eller beneficienten faktiskt löper 

en risk – och i så fall hur påtaglig den risken är – som skulle motivera en presumtion åt det 

ena eller det andra hållet. Om inte en sådan risk över huvud taget föreligger anser jag näm-

ligen att en presumtion härför inte heller bör föreligga. 

Uppdragsgivarens risk gör sig enligt min mening tydligast gällande vid on demand-garantier. 

Anledning härför är att sådana garantier inte kräver mer än en begäran om garantisumman 

och eventuellt en uppgift från beneficienten om varför denne har rätt till garantisumman 

enligt det underliggande avtalet. Beträffande villkorade on demand-garantier krävs mer än 

endast beneficientens begäran om och korta motivering till utbetalning av garantisumman. 

Således krävs ett intyg eller ett domslut som intygar beneficientens rätt till garantisumman. 

Adjudikatorns beslut ligger som framkommit mellan intyget och domslutet. Uppdragsgiva-
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rens risk reduceras således i motsvarande mån som kraven på beneficientens begäran ökar. 

Detta innebär att uppdragsgivarens risk reduceras mest vid domslutsgarantin, näst mest vid 

Adjudication Bond och minst vid intygsgarantin.324 Av detta följer också att rättfärdigandet 

av presumtion för accessoritet är starkast, förutom vid on demand-garantin, vid intygsga-

rantin och svagast vid domslutsgarantin. Frågan blir om det dels går att dra en gräns mellan 

sådana villkorade on demand-garantier där presumtionen för accessoritet ska få slå igenom 

och där den inte ska få det, dels om en sådan gräns i så fall ska dras framför eller bakom 

Adjudication Bond. För att kunna svara på dessa frågor måste de villkorade on demand-

garantiernas reducering av uppdragsgivarens risk först behandlas. Då Adjudication Bond 

befinner sig mellan intygs- och domslutsgarantin kommer först dessa två betalningsmeka-

nismer behandlas och utgöra referenspunkter vid bedömningen av Adjudication Bond’s re-

ducering av uppdragsgivarens risk. 

Vad gäller intygsgarantin har framförts att denna normalt kräver ett intyg från en sakkunnig 

inom området. Innebörden av ”området” bestäms givetvis med ledning av det underlig-

gande avtalet: är detta ett entreprenadavtal ska intyget vara från sakkunnig inom entrepre-

nadarbeten; är det ett avtal om inköp av en datorutrustning ska intyget vara från en sak-

kunnig inom datorutrustning. Kontentan är att det rör sig om teknisk sakkunnighet, m.a.o. 

den sakkunniga ska ha sådan fackkunskap som krävs för att avgöra om entreprenaden eller 

datorutrustningen uppfyller kraven enligt det underliggande avtalet. Intyget är således av 

teknisk karaktär snarare än juridisk. Intyget är inte slutligt och beneficientens rätt enligt det 

underliggande avtalet kan till syvende og sidst avgöras av en domstol eller skiljedomstol, 

där förvisso en sakkunnig kan höras beträffande de tekniska bitarna av den tvistiga frå-

gan.325 Det kan således inte uteslutas att den sakkunnige i sitt intyg inte har bedömt benefi-

cientens rätt enligt tillämplig lag. Följaktligen skulle den sakkunnige exempelvis kunna bort-

se från invändningar som grundas på force majeure eller en kvittningsrätt som uppdragsgiva-

ren kan ha.326 Således anser jag att uppdragsgivarens risk gör sig gällande vid en presumtion 

för självständighet varför det är oklart om en sådan ska föreligga vid intygsgarantin.  

                                                 
324 Det är enligt min uppfattning troligtvis detta Bertrams och Godsk Pedersen avser när dem framhåller att 

bankgarantier med samma betalningsmekanism som Adjudication Bond’s i realiteten ofta påminner om ac-
cessoriska bankgarantier. Men, ingen av dessa författare menar för egen del att sådana betalningsmekanis-
mer gör bankgarantin accessorisk. 

325 Jfr. 40 kap. 1 § RB vari denna möjlighet ges svensk domstol. 
326 Jfr. Walin (2002), s. 162, som behandlar borgenmannens kvittningsmöjligheter, varvid konnexitet torde krä-

vas. Kvittningsmöjligheter i adjudication behandlades också i det tidigare refererade rättsfallet A. Straume 
(UK) Ltd v. Bradlor Developments Ltd [1999] CILL 1520 vari Judge Behrens angav ”If there is a valid set 
off that valid set off will be determined rightly or wrongly in the adjudication”. 
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Beträffande domslutsgarantier kan det, till skillnad mot intygsgarantier, konstateras att den 

tvistiga frågan ska bedömas enligt tillämplig lag. Till hjälp står det självklart domstolen fritt 

att om den finner det erforderligt höra sakkunnig enligt 40 kap. 1 § RB. Denna möjlighet 

har även parterna enligt 40 kap. 3 § RB. Ett viktigt påpekande är att domstolen inte bedö-

mer beneficientens rätt att erhålla garantisumman utan bedömer endast huruvida upp-

dragsgivaren, som part till det underliggande avtalet, har fullgjort sina skyldigheter enligt det 

underliggande avtalet. Domslutet presenteras sedan av beneficienten för banken, som är 

den som har att ta ställning till om beneficienten enligt garantivillkoren är berättigad till garan-

tisumman.  

Om domslutets beskaffenhet överensstämmer med vad som krävs enligt garantivillkoren 

(exempelvis att det är meddelat av rätt domstol, är mellan rätt parter och avkunnat inom 

föreskriven tid), ska banken betala ut garantisumman till beneficienten, oavsett om banken 

anser att domslutet är materiellt riktigt eller ej. I dispositiva tvistemål327 får, enligt 17 kap. 3 

§ RB, domstolen inte beakta omständigheter som inte åberopats i behörig ordning av ende-

ra parten i rättegången. Har således uppdragsgivaren av misstag försummat att åberopa ex-

empelvis en rätt till kvittning är domslutet grundat på att en sådan inte finns. Vid självstän-

diga bankgarantier ska banken endast bedöma beneficientens begäran enligt garantivillko-

ren. Om uppdragsgivaren, efter att domslutet har vunnit laga kraft, inser och påtalar för 

banken att en kvittningsrätt egentligen föreligger får inte banken beakta detta om det inte 

uttryckligen skulle framgå av garantitexten.328 Det kan även tänkas att uppdragsgivaren gör 

gällande att bankgarantin är ogiltig. Ett sådant påstående torde vidare enligt min mening inte 

ha beaktats av domstolen vid dess bedömning av det underliggande avtalet eftersom bankga-

rantin och det underliggande avtalet inte är ingånget mellan samma avtalsparter.329 Av dessa 

två exempel framgår att det inte kan garanteras att en domslutsgaranti fullt ut beaktar upp-

dragsgivarens eventuella invändningar mot beneficientens begäran om garantisumman.330 

                                                 
327 Med dispositiva tvistemål avses enligt Lindel, s. 27, sådana tvistemål som kan avgöras genom förlikning, 

vilket i sin tur är alla förmögenhetsrättsliga mål, såsom tvist i anslutning till entreprenadavtal. 
328 Jag kan även tänka mig att, efter att domslutet vunnit laga kraft, uppdragsgivaren betalat skulden. Detta 

förtar dock inte domslutets äkthet och därmed kan beneficientens begäran till banken likväl framstå som 
förenlig med garantivillkoren. Här skulle det dock antagligen föreligga rättsmissbruk och en möjlighet för 
banken att vägra betalning av garantisumman. Poängen är att en sådan vägran i så fall grundar sig på garan-
tin och inte domslutet av det underliggande avtalet. Jfr. Gorton (1995), s. 135, som behandlar en liknande 
situation men där banken likväl utbetalt garantisumman vilket enligt Gorton kan begränsa bankens möjlig-
het att enligt motgarantin kräva ersättning från uppdragsgivaren för den utbetalda garantisumman. 

329 Jfr. Lindell, s. 199 ff. om begränsningar att föra talan enligt parts- och proccessbehörighet samt talerätt. Jfr. 
även Gorton (1995), s. 135. 

330 Jag vill här passa på att kort nämna att jag inte ser att huruvida bankgarantin är en direkt eller indirekt ga-
ranti får betydelse vid bedömningen av uppdragsgivarens risk. Vid indirekta garantier kan det självklart upp-
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Jag anser likväl, beträffande domslutsgarantin, att en presumtion för självständighet inte 

nämnvärt ökar uppdragsgivarens risk jämfört med accessoriska bankgarantier, eller m.a.o. 

att uppdragsgivarens risk vid domslutsgarantin väsentligen reduceras jämfört med on de-

mand-garantin. En presumtion för accessoritet ökar dock väsentligen beneficientens risk 

jämfört med självständiga bankgarantier. Detta talar enligt min mening för att domslutga-

rantin ska presumeras vara självständig. 

Ska då Adjudication Bond i detta avseende falla in under intygs- eller domslutsgarantin? 

Det har framkommit att till följd av adjudikatorns skyldighet att skyndsamt avgöra den tvis-

tiga frågan, något lägre krav kan ställas på den rättsliga processen och adjudikatorns juridis-

ka kompetens jämfört med de krav som ställs vid en domstolsprocess. Detta till trots, ska 

adjudikatorn avgöra den tvistiga frågan enligt tillämplig lag, vilket jag anser är den spring-

ande punkten i detta sammanhang och en naturlig skiljelinje i förhållande till intygsgarantin. 

Det kan likväl antas att vissa anser att adjudication har karaktären av en expertpanel. Mot 

detta kan invändas för det första att expertutlåtanden avskilts från adjudication enligt DBR, för 

det andra att både uppdragsgivaren och beneficienten har stora möjligheter att påverka vil-

ken kompetens som adjudikatorn ska besitta varför det snarare är en fråga om att omsorgs-

fullt utnämna adjudikatorerna. Beneficienten och uppdragsgivaren har dessutom möjlighet 

att låta utforma garantivillkoren så att adjudikatorns beslut ska kunna överklagas till allmän 

domstol eller skiljedomstol innan garantisumman kan betalas ut.  Vidare har vi sett att en 

domstolsprocess inte heller garanterar att alla uppdragsgivarens invändningar kan beaktas 

vid bankens bedömning av beneficientens begäran om garantisumman, men jag har likväl 

ansett att domslutsgarantin ska presumeras vara självständig. 

I den andra vågskålen ligger beneficientens risk, som aktualiseras vid accessoriska bankga-

rantier. Jag ser inte att olika betalningsmekanismer hos accessoriska bankgarantier, på mot-

svarande vis som hos självständiga bankgarantier, reducerar i olika utsträckning beneficien-

tens risk i detta avseende. Är bankgarantin accessorisk måste alltid beneficienten visa att 

denne har rätt enligt det underliggande avtalet, låt vara att denna bevisskyldighet kan anses 

uppfylld genom presentation av ett slutligt domstolsavgörande. 

                                                                                                                                               
stå vissa kommunikationsproblem till följd av att uppdragsgivaren inte har direkt kontakt med garantiban-
ken. Har garantibanken brustit i dess uppdrag måste beneficienten väcka utomkontraktuell talan om ersätt-
ning av garantibanken vilket enligt 2 kap. 2 § skadeståndslag (1972:207) kräver att ett brott begåtts. Dessa 
problem torde enligt min mening föreligga vid bankgarantier i allmänhet och inte i någon större utsträck-
ning vid villkorade on demand-garantier i synnerhet. 
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En avvägning mellan hur påtaglig å ena sidan uppdragsgivarens risk är vid Adjudication 

Bond och å andra sidan beneficientens risk är vid accessoriska bankgarantier, anser jag att 

beneficientens risk är mer påtaglig vid accessoriska bankgarantier än vad uppdragsgivarens 

risk är vid Adjudication Bond. Detta innebär dock inte per se att en presumtion vid Adjudi-

cation Bond ska föreligga för självständighet. Rättspolitiska överväganden kan innebära att 

denna relativt påtagliga risk vid accessoriska bankgarantier likväl är acceptabel. Ett sådant 

accepterande görs dock i så fall på andra rättspolitiska grunder än de som jag har identifie-

rat och det går således inte att utveckla detta vidare. Adjudication’s påvisade tillkortakom-

manden i jämförelse med en domstolsprocess anser jag inte är så betydande att det i någon 

nämnvärd omfattning skulle påverka uppdragsgivarens risk. 

För en presumtion för att Adjudication Bond ska anses vara självständiga talar också till 

viss del undantaget till självständighet som blir aktuellt vid rättsmissbruk – en självständig 

bankgaranti är inte villkorslöst självständig, så inte heller en Adjudication Bond. Om ban-

ken anser att det föreligger rättsmissbruk från beneficientens sida har banken rätt att vägra 

betalning. Denna säkerhetsventil innebär enligt min mening att uppdragsgivarens risk vid 

självständiga bankgarantier i allmänhet reduceras.331 Vidare har banken enligt principen om 

strict compliance att noggrant granska de dokument som beneficienten presenterar.332 Även 

här reducerar i viss mån uppdragsgivarens risk vid självständiga bankgarantier i allmänhet. 

Det skulle kunna tänkas att uppdragsgivarens risk är mer påtaglig om en enligt det under-

liggande avtalet felaktig utbetald garantisumma resulterar i att uppdragsgivaren måste inleda 

en rättslig process i en för svensk rätts vidkommande främmande rättsordning. Detta kan 

tänkas ske om adjudication har ägt rum i Sverige, men att det underliggande avtalet ger 

möjlighet att överklaga adjudikatorns beslut till allmän domstol. Beroende på lagvalsregler 

kan det land i vilket beneficienten är hemmahörande anses utgöra den tillämpliga jurisdik-

tionen, vilket skulle kunna vara låt säga Kina. Bedömningen av Adjudication Bond’s förhål-

lande till det underliggande avtalet skulle i så fall kunna presumeras vara å ena sidan själv-

ständigt om beneficienten är hemmahörande i en för svenskt vidkommande närliggande 

rättsordning, låt säga Norge, å andra sidan accessoriskt om beneficienten är hemmahörande 

                                                 
331 Att kontinental rätt, såsom svensk rätt, eventuellt skulle tillämpa rättsmissbruket mer restriktivt jämfört 

med anglosaxisk rätt ändrar inte min beömning. Vidare har Dalman ovan ansett att risken för att benefici-
enten missbrukar sin möjlighet att begära utbetalning av garantisumman är lägre beträffande remburs än on 
demand-garanti då det krävs att beneficienten kompletterar sin begäran med vissa dokument. Detta torde 
enligt min mening också gälla beträffande Adjudication Bond. 

332 Jfr. Dixon & Gösswein, s. 27, som anser att presentation av kompletterande dokument inte ska vara fören-
ligt med några svårigheter för banken eftersom denna är van att hantera liknande dokument vid remburs. 
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i Kina.333 Jag anser ett sådant betraktelsesätt vara oförenligt med vad som ska gälla för att 

systemet ska fungera väl och hur bankgarantier utnyttjas i det praktiska rättslivet. Vidare 

anser jag att det skulle vara förenat med betydande oförutsebarhet eftersom det på förhand 

kan vara svårt att fastställa om garantin i så fall är accessorisk eller självständig.334 

6.4.5.3 Presumtionsregeln och förhållande till svensk rättspraxis 

Hur förhåller sig då en presumtion för att Adjudication Bond ska anses vara självständig till 

vad HD har angett angående hur systemet ska fungera väl och hur bankgarantin används i 

det praktiska rättslivet? Det kan först nämnas att HD:s beaktande av det praktiska rättslivet 

är uttalat innan Sverige blev medlem i EU. Även fast bankgarantiers rättsliga natur inte om-

fattas av EU:s lagstiftningskompetens, kan det enligt min mening inte nödvändigtvis anses 

att det praktiska rättslivet endast ska begränsas till svenska – eller för den delen nordiska – 

förhållanden utan även europeiska. Det framgår av Dixon & Gössweins artikel i dess helhet 

att Adjudication Bond är en självständig bankgaranti.335 Det framgår dock inte klart varför 

författarna är av den uppfattningen. Således kan artikeln inte tas som intäkt för att alla Ad-

judication Bonds är självständiga. HD har varit benägen att beakta utländska uppfattningar 

av en bankgarantis förhållande till det underliggande avtalet och då jag inte observerat att 

någon annan är av motsatt åsikt till Dixon & Gösswein kan det tala för att Adjudication 

Bond internationellt normalt är självständig.336 Vidare vad beträffar användningen av bank-

garantin i det praktiska rättslivet kan nämnas att en bankgarantis konstruktion vilar på före-

komsten av tre parter och således tre avtalsrelationer, vilket jag således anser ska beaktas. 

Enligt min mening anser jag att en presumtionsregel för självständighet vid användningen 

av Adjudication Bond är en välbalanserad intresseavvägning mellan beneficientens rättsliga 

momentum, uppdragsgivarens rättsliga riskaversion och bankens neutralitetsintresse.  

Sammanfattningsvis anser jag att en presumtion för att Adjudication Bond ska anses vara 

självständig ligger i linje med HD:s inställning till tolkning av bankgarantin i allmänhet och 

av dess förhållande till det underliggande avtalet i synnerhet – särskilt vad som nämns om 

on demand-garantiers självständighet i NJA 2002 s. 244. Även vad som framkommit i hov-
                                                 
333 Jag lägger inte någon värdering i varken Kinas eller Norges rättsordningar, men det kan hållas som sanno-

likt att Norges och Sveriges rättsordningar påminner mer om varandra än Kinas och Sveriges. 
334 Jfr. 39a kap. inkomstskattelag (1999:1229) (IL) om s.k. lågbeskattade inkoomster där olika länders skatte-

satser beaktas vid bedömningen av skatterättsliga frågor. Bedömningen blir dock förutsebar eftersom det i 
39a kap. 5 § IL objektivt framgår vad som avses med lågbeskattade inkomster. 

335 Se bland annat Dixon & Gösswein, s. 26. 
336 Jfr. dock Mackie, s.3, som anser att Adjudication Bond är en hybrid mellan den accessoriska och självstän-

diga bankgarantin men motiverar inte på vilket sätt så är fallet. Enligt min mening verkar han på motsva-
rande sätt som Bertrams och Godsk Pedersen anfört, avse garantins reella konsekvenser för beneficienten 
och uppdragsgivaren och inte dess rättsliga ställning. 
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rättsavgörandet mål nr. T 129-98 och internationell litteratur ligger i linje med en sådan 

presumtion.337 Vad som här har anförts beträffande Adjudication Bond ska enligt min me-

ning också gälla för domslutsgarantin. 

6.4.6 Adjudication Bond’s förhållande till andra säkerhetsrätter 

Av avsnittet ovan framkom att Adjudication Bond ska anses vara självständig om detta föl-

jer av ordalydelse eller enligt den presumtionsregel jag anser föreligger. Adjudication Bond, 

som betalningsmekanism, kan om detta följer av garantivillkoren även användas i accesso-

riska bankgarantier. Jag ämnar här kort bedöma Adjudication Bond enligt det generella be-

traktelsesätt jag utvecklade ovan under 5.1 och som sammanfattats ovan under 5.1.4.  

Det har framkommit att Adjudication Bond endast ska användas för det fall uppdragsgiva-

ren brustit i sitt åtagande enligt det underliggande avtalet. Adjudication Bond är således inte 

ett betalningsmedel utan sekundär i dess intention. Av detta följer att den inte kan utgöra en 

remburs. Vidare är Adjudication Bond självständig i dess förhållande till det underliggande 

avtalet, med mindre garantivillkoren föreskriver annorlunda. Adjudication Bond är således 

primär i dess form. För det fall att den är accessorisk enligt garantivillkoren är den dock se-

kundär i dess form. När det konstaterats att beneficienten har rätt till betalning, oavsett om 

detta har bedömts endast enligt garantivillkoren eller också enligt det underliggande avtalet, 

är banken skyldig att betala ut garantisumman utan att beneficienten först måste vända sig 

till uppdragsgivaren. Både en självständig och accessorisk Adjudication Bond är således 

primär i betalningsskyldighet. En självständig Adjudication Bond är således en självständig 

bankgaranti. En accessorisk Adjudication Bond är följaktligen en accessorisk bankgaranti 

och torde som en sådan också liknas vid proprieborgen vilket kan resultera i att borgens-

reglerna, med beaktande av Adjudication Bond’s särdrag, kan göras tillämpliga. 

                                                 
337 Jfr. KOM(2004) 90, s. 3, vari framgår att gäldenärens risker, som här påminner om uppdragsgivarens, av 

att en europeisk exekutionstitel verkställs innan den bakomliggande domen vunnit laga kraft får ge vika för 
borgenärens intresse av att få sin fordran verkställd utan betungande tidsutdräkt. Gäldenären anses ha visst 
skydd, dels genom att vissa processuella mimikrav enligt art. 12 EG 805/2004 förutsätts ha iaktagits av den 
domstol som utfärdat intyget, dels av möjlighet till begränsad verkställighet eller vilandeförklaring av exeku-
tionstiteln enligt art. 23 EG 805/2004 om gäldenären fört talan mot den innan dess verkställande. Det kan 
härtill noteras att europeisk exekutionstitel endast tillämpas mellan euorpeiska rättsordningar. 
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7 Slutsats och avslutande kommentarer 
En samlad bedömning ger vid handen att Adjudication Bond är en självständig bankgaran-

ti, med mindre det framgår av garantivillkoren att den är accessorisk. Vidare innehåller den 

en typ av betalningsmekanism som inte låter sig kategoriseras in varken i intygs- eller 

domslutsgarantin. Adjudication Bond’s tillvaratar bankens neutralitetsintresse och upp-

dragsgivarens rättsliga riskaversion. Vidare tillvaratar den beneficientens rättsliga momen-

tum och tillgodoser således likviditetsfunktionen.  

Hänsyn till uppdragsgivarens skyddsvärde, som skulle kunna anses erforderlig vid on de-

mand-garantier, behöver inte tas vid Adjudication Bond eftersom sådan hänsyn till stor del 

redan finns inbyggd i betalningsmekanismen. Uppdragsgivarens ”risker” som följer av den 

självständiga bankgarantins självständighet är vidare ett resultat av förhandlingsstyrka mel-

lan parterna till det underliggande avtalet, där uppdragsgivaren kan ha accepterat ”risken” 

för att på så vis erhålla ett lägre totalpris. Dessutom kan det enligt min mening också tänkas 

att valet av Adjudication Bond är mer övervägt än vad som är fallet vid en on demand-

garanti eller proprieborgen vilka av rutinmässighet kan väljas som säkerhetsrätt. 

Har det då någon betydelse om Adjudication Bond anses vara självständig eller assessorisk? 

Skulle den ha ansetts vara accessorisk innebär det att beneficientens rättsliga momentum 

helt försvinner eftersom banken, även efter det att beneficienten har presenterat ett beslut 

från adjudikatorn, själv måste bedöma beneficientens rätt till garantisumman med ledning 

av det underliggande avtalet. Banken kan naturligtvis använda sig av beslutet vid denna be-

dömning, men enligt min mening måste bedömningen likväl göras. Det skulle således kun-

na tänkas att banken uppmärksammar en omständighet som adjudikatorn inte gjorde och 

att banken därför vägrar utbetalning till beneficienten. Beneficienten måste i så fall inleda 

ett rättsligt förfarande i enlighet med det underliggande avtalet. Detta illustrerar både ban-

kens neutralitetsintresse och beneficientens rättsliga momentum, vilka inte beaktas vid ac-

cessoriska bankgarantier då domstolens bedömning inte alltid ersätter bankens bedömning. 

Även uppdragsgivaren påverkas av garantins självständighet eftersom denne hamnar i 

samma situation som beneficienten skulle ha hamnat i om garantin varit accessorisk. Vid 

den självständiga bankgarantin måste således uppdragsgivaren, för det fall att denne tycker 

beslutet är felaktigt, inleda rättsliga förfaranden i allmän domstol eller skiljedomstol, i Sve-

rige eller utomlands. 
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Bilaga 1 – Section 108, ”Construction Act” 

Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, c. 53, Part II Adjudica-
tion, Section 108 (Right to refer disputes to adjudication). 

(1) A party to a construction contract has the right to refer a dispute arising under the con-
tract for adjudication under a procedure complying with this section. 

For this purpose “dispute” includes any difference. 

(2) The contract shall— 

(a) enable a party to give notice at any time of his intention to refer a dispute to ad-
judication; 

(b) provide a timetable with the object of securing the appointment of the adjudica-
tor and referral of the dispute to him within 7 days of such notice; 

(c) require the adjudicator to reach a decision within 28 days of referral or such 
longer period as is agreed by the parties after the dispute has been referred; 

(d) allow the adjudicator to extend the period of 28 days by up to 14 days, with the 
consent of the party by whom the dispute was referred; 

(e) impose a duty on the adjudicator to act impartially; and 

(f) enable the adjudicator to take the initiative in ascertaining the facts and the law. 

(3) The contract shall provide that the decision of the adjudicator is binding until the dispu-
te is finally determined by legal proceedings, by arbitration (if the contract provides for ar-
bitration or the parties otherwise agree to arbitration) or by agreement. 

The parties may agree to accept the decision of the adjudicator as finally determining the 
dispute. 

(4) The contract shall also provide that the adjudicator is not liable for anything done or 
omitted in the discharge or purported discharge of his functions as adjudicator unless the 
act or omission is in bad faith, and that any employee or agent of the adjudicator is similar-
ly protected from liability. 

(5) If the contract does not comply with the requirements of subsections (1) to (4), the ad-
judication provisions of the Scheme for Construction Contracts apply. 

(6) For England and Wales, the Scheme may apply the provisions of the M1 Arbitration 
Act 1996 with such adaptations and modifications as appear to the Minister making the 
scheme to be appropriate. 

For Scotland, the Scheme may include provision conferring powers on courts in relation to 
adjudication and provision relating to the enforcement of the adjudicator’s decision. 


