
 

 
INT E RNAT I ONE L LA  HANDE L SHÖG SKOLAN  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

 

 

 

 

 

Friskrivningsklausuler i  
kommersiel la standardavtal  
En detaljstudie angående harmoniseringen av avtalsrätten inom EU 

Filosofie magisteruppsats inom Internationell Avtalsrätt 

Författare: Tanja Hansson & Anna Nilsson 

Handledare: Jakob Heidbrink 

Framläggningsdatum 31 maj 2006 

Jönköping maj 2006 



 

 

JÖNKÖP I NG  INTE RNAT I ONAL  BU S I N E S S  SCHOOL  
Jönköping University  

 

 

 

Exemption Clauses in 
Commercial  Standard 

Contracts 
A Detailed Study Concerning the Harmonisation of the Contract Law 

within the EU 

Master’s thesis within International Contract Law 

Author: Tanja Hansson & Anna Nilsson 

Tutor: Jakob Heidbrink 

Jönköping May 2006 



 

 i 

Magisteruppsats inom Internationell AvtalsrättMagisteruppsats inom Internationell AvtalsrättMagisteruppsats inom Internationell AvtalsrättMagisteruppsats inom Internationell Avtalsrätt    

Titel:Titel:Titel:Titel:    Friskrivningsklausuler i kommersiella standardavtalFriskrivningsklausuler i kommersiella standardavtalFriskrivningsklausuler i kommersiella standardavtalFriskrivningsklausuler i kommersiella standardavtal    

Författare:Författare:Författare:Författare:    Tanja Hansson & Anna NilssonTanja Hansson & Anna NilssonTanja Hansson & Anna NilssonTanja Hansson & Anna Nilsson    

Handledare:Handledare:Handledare:Handledare:    Jakob HeidbrinkJakob HeidbrinkJakob HeidbrinkJakob Heidbrink    

DatumDatumDatumDatum:  2006200620062006----05050505----31313131    

ÄmnesordÄmnesordÄmnesordÄmnesord    FrisFrisFrisFriskrivningsklausuler, kommersiella standardavtal, internationell krivningsklausuler, kommersiella standardavtal, internationell krivningsklausuler, kommersiella standardavtal, internationell krivningsklausuler, kommersiella standardavtal, internationell 
avtalsrätt, komparativ rätt, harmonisering.avtalsrätt, komparativ rätt, harmonisering.avtalsrätt, komparativ rätt, harmonisering.avtalsrätt, komparativ rätt, harmonisering. 

 

Sammanfattning 
Standardavtal började användas alltmer frekvent under slutet av 1900-talet och används 
idag i många kommersiella avtalssituationer då tidsbesparing, effektivisering och 
prisfördelar ofta kan uppnås. De reglerar vanligen en viss typ av avtalsförhållanden 
såsom leveranssätt, påföljder eller reklamationer. Standardavtal definieras i stort sett på 
samma sätt i Sverige och England som avtal med i förväg standardiserade villkor som är avsedda 
att tillämpas likartat i ett större antal kontrakt med de flesta klienter eller kunder. I takt med att 
standardavtal blivit allt mer förekommande i affärslivet har friskrivningsklausuler, med 
vilka parterna kan reglera ansvarsfördelningen, också blivit mer frekventa. Vanligtvis är 
det den starkare parten i avtalsförhållandet som uppställer villkoren i ett standardavtal. 
Den förhållandevis svagare motparten, som i kommersiella situationer ofta utgörs av 
småföretagare, är då i en position som mer eller mindre tvingar denne att acceptera de 
standardiserade villkoren. En parts underlägsna ställning, okunskap och rädsla att 
förlora en god affär kan tvinga denne att anta ofördelaktiga klausuler. 

Den ökade användningen av standardavtal och friskrivningsklausuler innebar att avtal 
med orimliga konsekvenser också blev allt vanligare. Således ansåg lagstiftaren i såväl 
Sverige som England att reglerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet behövdes 
inskränkas. Därför infördes genom lagstiftning så kallade öppna kontrollmedel, med vilka 
friskrivningsklausuler kan skälighetsbedömas. I svensk rätt gjordes detta år 1976, genom 
generalklausulen i 36 § AvtL och i engelsk rätt år 1977 då UCTA infördes. Den öppna 
kontrollen är inte identisk, UCTA är begränsad till endast vissa typer av klausuler, såsom 
friskrivnings- och ersättningsklausuler. Lagen innehåller därför inte någon generalklausul 
liknande 36 § AvtL, vilken är tillämplig på alla förmögenhetsrättsliga avtal. Den öppna 
kontrollen kompletteras av indirekta medel, en dold kontroll i form av inkorporerings- 
och tolkningsregler. Inkorporering innebär att villkoren måste ha blivit del av avtalet för 
att vara tillämpliga. Tolkningsförfarandet skall fastställa innebörden av standardavtalet 
och friskrivningsklausulen samt utreda huruvida klausulen omfattar den förevarande 
omständigheten. I både Sverige och England är inställningen att den öppna kontrollen 
bör tillämpas framför den dolda, dock spelar den dolda kontrollen en något mer 
framträdande roll i England. Länderna är dessutom överens om att den 
förhandlingsmässigt svagare parten är i behov av ett större lagskydd än sin motpart i fall 
av oskäliga friskrivningsklausuler. Det krävs emellertid att parten med den överlägsna 
ställningen måste ha tillskansat sig fördelar med hjälp av friskrivningsklausulen för att 
oskälighet skall föreligga.  

Vår detaljstudie påvisar skillnader mellan svensk och engelsk avtalsrätt som kan tänkas 
föranleda problem vid en harmonisering av avtalsrätten. Dessa skillnader rör främst 
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skälighetsbedömningen, generella skälighetsregler, rättsverkningarna och hur stor 
betydelse den dolda kontrollen skall tillmätas. Svensk skälighetsbedömning får ta hänsyn 
till alla relevanta omständigheter, oavsett om de inträffat före eller efter avtalsslutandet. I 
engelsk rätt är domstolarna begränsade till att endast granska omständigheter som 
förelåg före avtalsslutandet. 36 § AvtL är en generell skälighetsregel som är tillämplig på 
alla avtalsvillkor. UCTA:s skälighetsregel är däremot begränsad endast till 
friskrivningsklausuler och vissa ersättningsklausuler. Någon generell skälighetsregel för 
avtalsvillkor i allmänhet finns därför inte i engelsk rätt. Istället tillämpas här den dolda 
kontrollen, som således är av större betydelse för engelsk än svensk avtalsrätt. Slutligen 
är jämkning en central rättsverkan i svensk avtalsrätt, till skillnad från i engelsk rätt där 
det ansetts vara ett för allvarligt ingrepp i avtalsfriheten att tillåta en sådan rättsverkan.  

För att främja syftet med en välfungerande inre marknad inom EU inleddes år 2001 en 
diskussion gällande en harmonisering av avtalsrätten. Frågan som ställdes var huruvida 
det var möjligt med en harmonisering och vilken effekt den i så fall skulle få. En 
handlingsplan med uppföljning har sedermera framtagits och i dagsläget är både 
parlamentet och rådet positiva till ett fortsatt arbete med att ta fram en gemensam 
referensram, vilken kommissionen planerar att anta år 2009. Då det finns ett antal olika 
rättsfamiljer inom EU kan en harmonisering av avtalsrätten leda till problem. Stora 
skillnader finns avseende rättsregler och rättstraditioner och den juridiska expertisen är 
därför kluven i frågan.  

Då Sverige och England representerar två olika rättsfamiljer har i denna uppsats utretts 
hur kontrollen av friskrivningsklausuler i standardavtal hanteras i svensk och engelsk 
rätt, för att se huruvida en harmonisering av avtalsrätten torde vara genomförbar eller 
inte. Specifika områden inom avtalsrätten har redan samordnats och där har det 
följaktligen visat sig möjligt att sammanjämka common law med civil law. Direktiv 
93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal är ett exempel på detta och 
principsamlingen PECL utgör ytterligare ett exempel på hur common law och civil law 
har lyckats sammanföras. En harmonisering av avtalsrätten borde sannolikt främja 
handeln i unionen, samt vara nästa steg mot ett av EU:s huvudsyften; målet med en väl 
fungerande gemensam marknad. Emellertid är skillnaderna mellan nationell lagstiftning 
och olika rättstraditioner inom EU inte obetydliga och en harmonisering torde därför 
inte bli helt oproblematisk.  
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Abstract 
During the later half of the 20th century standard form contracts began to be used more 
frequently in contract situations. This trend has been consistent and in today’s world 
numerous commercial parties employ such contracts in their business transactions. The 
reasons for the extended use of standard form contracts are the benefits that can be 
obtained for the parties such as time efficiency, effectiveness and price advantages. 
Standardised contracts often regulate certain issues of the contract for example the way 
of delivery, remedies and complaints. The definition of such contracts is corresponding 
in Sweden and England as contracts containing in advance standardised terms with an aim to be 
used similarly in contract situations with most clients or customers. 

As the usage of standard form contracts increased, the number of unfair contract terms 
also enhanced. Therefore, the legislative powers in Sweden and England realised that 
the rules concerning the freedom of contract had to be restricted and governed. As a 
result, the legislative powers introduced an open control device through statutory 
control. This was done in Sweden in 1976 with the enforcement of Section 36 of the 
Contracts Act, and in England the year after when UCTA came into force. The 
statutory control in both Sweden and England makes it possible to appraise the fairness 
of exemption clauses. The statutory control is not identical in the two states. UCTA 
only concerns exclusion clauses and limitation clauses regarding contract terms and non-
contractual notices. In Sweden, on the other hand, there is a general doctrine of 
unfairness and Section 36 of the Contracts Act can set aside all kinds of agreements. 

The statutory control is complemented by indirect means of controlling the content of a 
contract through non statutory methods. The non statutory methods are concerned with 
the incorporation, interpretation and construction of clauses in a contract. To be valid 
and for a party to be able to rely on a term it must have been incorporated into the 
contract. The rules concerning the interpretation of standard form contracts and 
exclusion clauses are also of great importance. In both states the approach held is that 
the statutory control should be used preferably over the indirect control means, though 
the indirect means still has a prominent role in England through common law. Both 
England and Sweden agree on that the weaker party in a contract situation is in a greater 
need of protection by the rules of law in unfair contract situations. However unfairness 
can only arise if the superior party has wrongfully used the exclusion clause.  

Our study shows the differences between Swedish and English contract law that can 
result in difficulties in the harmonisation process. These differences concern the test of 
reasonableness of exemption clauses, the doctrine of good faith, the legal effects and to 
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what extent the indirect means of control should be applied. The Swedish test of 
reasonableness may include all relevant circumstances irrespective of the time of their 
occurrence, before or after the entry of the contract. The courts in England are limited 
to circumstances that have occurred before the closure of the contract. Section 36 of the 
Swedish Contracts Act includes a general rule of unfairness applicable to all kinds of 
contract terms. The rule of unfairness in the UCTA on the other hand, is only 
applicable to exemption clauses and indemnity clauses and there is no general rule of 
unfairness in English contract law. Instead the courts rely on indirect means of control, 
which therefore is of greater importance in English contract law. Finally, adjustments of 
unfair exemption clauses has a significant role in Swedish contract law, in contrast to 
English contract law where any adjustment is regarded as an intrusion of the freedom of 
contract. 

To endorse one of the most important aims of the EU; a well working inner market, 
discussions commenced in 2001. The discussions concerned the harmonisation of the 
contract law within the union. The questions that arose were whether or not it was 
possible at all to form a European common contract law and if so, what the effects 
would be. An action plan was developed by the Commission and today both the EU 
Parliament and the Council are positive in regard to the continuing work with a 
reference frame. The Commission aims to pass the reference frame in 2009. Since the 
EU member states are diverse and have different legal systems a harmonisation of the 
contract law could cause difficulties. There are differences concerning legal traditions 
and legal values, hence the legal expertise in Europe is divided in the harmonisation 
question.  

The following study aims to analyse the existing rules of law in Sweden and England 
representing two diverse legal systems existing in Europe; civil law and common law. 
The focus of this study regards the control of exclusion clauses in standard form 
contracts in both legal systems. The comparison will then be used to analyse the 
fundamental question if the harmonisation of contract law in the EU is feasible. Specific 
areas within the contract law have already been harmonised, which shows a possibility 
to coordinate common law and civil law. Directive 93/13/EEC on Unfair Terms in 
Consumer Contracts is one example of harmonised contract law in the EU and the 
principles in PECL is another example which shows that it is possible to coordinate 
common law and civil law. A harmonisation of the contract law will probably promote 
the commerce within the union and be the next step towards one of the most 
prominent goals of the EU, namely a well functioning common market. However, our 
study shows that the differences between national legislation and the differences 
between the legal traditions within the EU are not insignificant and a harmonisation will 
probably not be enforced without difficulties. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Skälighetskontroller i Sverige och England 

I stater med marknadsekonomin som samhällets grundpelare är principen om avtalsfrihet en 
självklar huvudregel.1 Avtalsfriheten består dels av kontraheringsfriheten, vilken innebär frihet 
att själv avgöra om och med vem avtal skall slutas, dels kontraktsfriheten som innebär frihet 
för parterna att själv bestämma avtalets innehåll.2 För att avtalsparterna med säkerhet skall 
kunna planera sina förhållanden och vidta relevanta åtgärder som grundas på 
avtalsinnehållet, krävs bestämmelser som tillförsäkrar parterna upprättelse ifall ett avtal inte 
fullföljs.3 Kontrollen sker genom principen om avtalsbundenhet – pacta sunt servanda.  

Avtalsfrihet är ett relativt begrepp beroende av flera faktorer. För att principen skall nå 
eftersträvad effekt krävs bland annat att avtal endast ingås mellan jämlika avtalsparter på en 
perfekt marknad. En sådan marknad kännetecknas av jämvikt och fullständig konkurrens, 
där avtalsparter är fullt informerade om alla förutsättningar kring avtalsslutandet och agerar 
totalt rationellt.4 Länge var lagstiftaren motvillig till att inskränka principerna om 
avtalsfrihet och avtalsbundenhet. I takt med att förekomsten av standardavtal och 
friskrivningsklausuler samt avtal med orimliga konsekvenser ökade under 1900-talets senare 
hälft, insåg lagstiftaren slutligen att en perfekt marknad är en fiktion. Allmänna regler för 
att motverka de orimliga konsekvenserna behövdes. Därutöver fanns ett behov att 
förstärka skyddet för avtalsparter med förhandlingsmässigt underlägsen ställning.5  

År 1976 trädde en ny svensk allmän regel på området i kraft, vilken återfinns i 36 § lag 
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), med 
syfte att värna om skälighet i avtalsförhållanden.6 Nästföljande år vidtog England åtgärder 
av delvis liknande karaktär och införde The Unfair Contract Terms Act of 1977 (UCTA), 
med syfte att reglera oskäliga friskrivningsklausuler och vissa ersättningsklausuler.  

36 § AvtL och UCTA är öppna kontrollmedel, vilket innebär att domstolarna tillämpar 
tvingande lagregler för att skydda parter som ingått oskäliga avtal. Härutöver kontrolleras 
oskäliga klausuler även av en dold kontroll, som inte är lagreglerad. Det sker genom att 
domstolarna uppställer krav för att avtalsvillkoren skall anses vara inkorporerade i avtalet 
                                                 

1 Jan Ramberg, Christina Hultmark, Allmän Avtalsrätt [nedan Ramberg, Avtalsrätt], Sjätte upplagan, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm 2003, s. 22 ff. 

2 Ulf Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1- Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar [nedan 
Bernitz, Marknadsrätt], Första upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2005, s. 36 

3 Torsten Lundmark, Friskrivningsklausuler giltighet och räckvidd – särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp 
av lös egendom [nedan Lundmark, Friskrivningsklausuler], Iustus Förlag, Uppsala 1996, s. 47 

4 Thomas Wilhelmsson, Standardavtal – om avtalsbundenhet och oskäliga avtalsvillkor [nedan Wilhelmsson, 
Standardavtal], Finlands Juristförbunds Förlags AB, Vanmala 1984, s. 15 

5 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt [nedan Bernitz, Standardavtalsrätt], Sjätte upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2006, s. 75 

6 Åsa Jansohn, Henrik Kjellin, Vad är oskäligt? En analys av 36 § avtalslagen [nedan Jansohn, Vad är oskäligt?], 
Första upplagan, Institutionen för handelsrätt Lunds universitet, Lund 1990, s. 16 ff. 
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och att ett tolkningsförfarande sker, för att fastställa villkorens innebörd och tillämplighet. 
Dessutom finns i Sverige, i lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN), 
också en näringsrättslig kontroll av friskrivningsklausuler. Denna kan användas för att 
generellt förbjuda friskrivningsklausuler i kommersiella standardavtal på marknaden.7  

1.1.2 Avtalsrättsliga harmoniseringssträvanden inom EU 

Sedan Sverige blev medlem i EU år 1995 har flera delar av den svenska lagstiftningen 
ändrats och anpassats till EG-rätten efter harmonisering genom EG-fördraget, 
förordningar och direktiv.8 EU:s syfte är att upprätta en inre, gemensam marknad för dess 
medlemmar, vilket sker genom de fyra friheterna: fri rörlighet av varor, personer, tjänster 
och kapital. Resultatet som eftersträvas är en effektiv konkurrens och att säkerställa 
likabehandling och likvärdiga möjligheter till marknadstillträde.9 EU strävar ständigt efter 
samstämmighet i lagstiftningen för att nå detta mål.10 

År 2001 inledde kommissionen en diskussion om harmonisering av avtalsrätten inom EU. 
Initialt undersöktes huruvida det fanns ett behov av en sådan harmonisering genom att 
inleda en öppen, bred och ingående debatt mellan EU-institutionerna och allmänheten för 
att insamla synpunkter i syfte att utifrån dem besluta om eventuella vidare åtgärder. Bland 
annat ställdes frågan huruvida skillnader i medlemsstaternas avtalsrättsliga lagstiftning 
föreligger. Särskilt avsågs att utreda om den inre marknadens mål hindras av dessa 
eventuella skillnader. Ytterligare information som söktes var huruvida olikheter i nationell 
avtalsrättslig lagstiftning bidrar till ökade eller minskade kostnader i gränsöverskridande 
transaktioner. Slutligen avsåg meddelandet utreda huruvida delharmoniseringen som skett 
inom avtalsrätten lett till en icke enhetlig implementering av EG-rätten.11 

Två år senare, år 2003, presenterade kommissionen vidare en handlingsplan som 
redovisade slutsatserna från de första diskussionerna. Majoriteten av intressenter var 
överens om att skillnader i medlemsstaternas avtalsrättsliga lagstiftning förelåg och att de 
leder till problem för en väl fungerande inre marknad. Handlingsplanen avsåg att initiera en 
andra diskussion genom att presentera tre möjliga vägar för att lösa de problem som 
framkommit. Dessa tre möjligheter var att öka kvaliteten och enhetligheten av lagstiftning 
inom EU på avtalsrättens område, att ta fram gemensamma standardavtalsvillkor för 
medlemsstaterna och att undersöka möjligheterna att införa en gemensam avtalsrätt i form 
av ett frivilligt instrument.12  

År 2004 följde kommissionen, i ett andra meddelande, upp 2003 års handlingsplan och 
reaktionerna på denna som kom från EU:s institutioner, medlemsstater och intressenter. 
För att öka kvaliteten och enhetligheten av den avtalsrättsliga lagstiftningen i 

                                                 

7 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 97, 121 

8 Bernitz, Marknadsrätt, s. 20 

9 Bernitz, Marknadsrätt, s. 23 f. 

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

11 KOM (2001) 398 slutlig, Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet om europeisk 
avtalsrätt [nedan KOM (2001) 398 slutlig], Bryssel 9 juli 2001, s. 2 

12 KOM (2003) 68 slutlig, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet: En mer 
samordnad europeisk avtalsrätt – en handlingsplan, Bryssel 12 februari 2003, s. 2 
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medlemsstaterna planerar kommissionen att införa tydliga definitioner av juridiska termer, 
fundamentala principer och enhetliga modellregler inom avtalsrätten. I planen diskuterades 
även insatser för att främja standardavtalsvillkor inom EU samt lämpligheten av att införa 
den gemensamma referensramen13 i form av ett frivilligt instrument.14 

Nästföljande år avlämnade kommissionen sin första lägesrapport. Vidtagna 
undersökningar15 har främst innefattat en översyn av gemenskapens befintliga regelverk, 
genom en granskning av huruvida EG-rättslig lagstiftning har enhetligt införlivats och 
tillämpats i medlemsstaterna. En jämförande analys av deras lagstiftning har således 
genomförts, emellertid har denna endast omfattat redan harmoniserade områden. I 
rapporten kan man utläsa att kommissionen och intressenterna anser det finnas ett behov 
av att se över, alternativt komplettera, gemenskapens regelverk. 16 

I dagsläget är både parlamentet och rådet positiva till ett fortsatt arbete med att ta fram en 
gemensam referensram, vilken kommissionen avser att anta år 2009.17 

1.1.3 Eventuella problem med en avtalsrättslig harmonisering 

Som redovisats ovan har under en tid en ingående diskussion om en avtalsrättslig 
harmonisering förts. Det har fastslagits att skillnader i införlivandet och tillämpningen av 
gemenskapsrättslig lagstiftning mellan medlemsstaterna leder till problem för en väl 
fungerande inre marknad. Diskussioner har därför förts om att vidtaga åtgärder. Emellertid 
kan diskussionen inte anses vara komplett då det inte har skett någon utredning om 
huruvida en harmonisering av den nationella lagstiftningen är praktiskt genomförbar. Vi 
anser, i likhet med andra jurister18, att det faktum att medlemsländerna representerar ett 
antal olika rättsfamiljer kan leda till problem med en harmonisering. Genom denna 
detaljstudie avser vi att få en inblick i hur väl medlemsstaternas nationella lagstiftning 
lämpligen kan förenas i en harmoniserad avtalsrättslig lagstiftning.  

                                                 

13 Termen referensram är kommissionens benämning på den avtalsrättsliga lagstiftningen som avses att införas i 
EU. 

14 KOM (2004) 651 slutlig, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet: Europeisk 
avtalsrätt och översynen av gemenskapens regelverk: Utvecklingen i framtiden [nedan KOM (2004) 651 
slutlig], Bryssel 11 oktober 2004, s. 2 

15 Kommissionen använder sig av termen forskning i sina meddelanden. Vi har valt att istället använda 
termerna undersökning och utredning eftersom vi anser att ordet forskning är en mindre lämplig term för vår 
framställning. 

16 KOM (2005) 456 slutlig, Rapport från kommissionen: Första årliga lägesrapporten om europeisk avtalsrätt 
och översynen av gemenskapens regelverk, Bryssel 23 september 2005, s. 7 ff. 

17 KOM (2004) 651 slutlig, s. 15 

18 Professor Sjef van Erp i civilrätt och europeisk privaträtt, verksam bland annat på Maastricht University, 
Nederländerna samt biträdande domare i Court of Appeals’s - Hertogenbosch, Nederländerna. 

Professor Muriel Fabre-Magnan i obligationsrätt och rättsvetenskap vid University of Nantes, Frankrike. 

Professor Pierre Legrand i komparativ rättskultur, främst verksam vid Tillburg University, Nederländerna. 
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1.2 Syfte 

I denna uppsats genomförs en detaljstudie av gällande rätt i Sverige och England, avseende 
kontroll av friskrivningsklausuler i kommersiella standardavtal, för att se huruvida en 
eventuell harmonisering av avtalsrätten ter sig genomförbar inom EU. 

1.3 Avgränsningar 

Avseende oskäliga avtalsvillkor kommer vi endast att beröra friskrivningsklausuler då en 
sådan begränsning är nödvändig på grund av tids- och utrymmesbrist. Exempelvis kommer 
vi inte att ta upp villkor om pris, uppsägning och hävning, långvarig bundenhet, ensamrätt 
och avtalsviten. Avgränsningen till standardavtal grundas på att friskrivningsklausuler 
vanligen återfinns i sådana avtal.  

Då den konsumenträttsliga delen inom avtalsrätten i stor utsträckning redan har 
harmoniserats kommer den aspekten inte vara av betydelse för denna uppsats. Fokus 
kommer istället att läggas på kommersiella avtal. Endast i det avslutande avsnittet granskas 
konsumenträttslig lagstiftning i England för att belysa hur harmoniseringen av vissa 
specifika avtalsrättsliga områden har mottagits där. Avtalsparter med en underlägsen 
ställning riskerar normalt att i större utsträckning tvingas acceptera oskäliga 
friskrivningsklausuler. Vi har valt att avgränsa oss till avtal då ena parten har en underlägsen 
ställning i förhållande till sin motpart, då vi anser det förhållandet vara av större intresse att 
behandla, än situationen mellan förhandlingsmässigt jämställda parter.  

Valet att jämföra svensk och engelsk rätt grundas på att det engelska common law systemet 
och det svenska civil law systemet representerar två skilda rättsfamiljer i EU. En 
harmonisering häremellan torde kunna leda till de mest omfattande komplikationerna, 
varför vi finner dem mest intressanta att jämföra. Tillgängligheten till material, 
tidsperspektivet och våra språkmässiga kunskaper har också varit avgörande för denna 
avgränsning.  

Inom ramen för denna uppsats kommer AVLN ej att behandlas djupare då någon engelsk 
motsvarighet inte finns. Emellertid kommer lagen att tangeras för att påvisa att sådan 
näringsrättslig kontroll finns.  

1.4 Metod 

I uppsatsens deskriptiva del fastställs gällande rätt på området. För svensk rätts del sker 
detta genom en redogörelse av aktuell lagstiftning. För att få anvisningar om hur 
lagstiftningen och dess uttryck skall tolkas och tillämpas granskas förarbeten härtill, främst 
med tyngdpunkt på propositionerna. Härutöver studeras praxis för att se den faktiska 
rättstillämpningen av lagstiftningen. För ytterligare insikt i rättstillämpningen och för att få 
en översikt över rättsreglerna kommer slutligen doktrinen på området att studeras.19  

Engelsk rätt har en tradition baserad på common law, där primärkällorna är lagstiftning och 
domstolsprejudikat och sekundärkällorna är seder och doktrin. Den skrivna lagstiftningen 
formar vad som kallas statute law och det engelska parlamentet har suveränitet vad gäller 
stiftande av dessa lagar. Tolkningen av dessa sker sedan ensidigt av domstolarna. 
                                                 

19 Bert Lehrberg, Praktisk Juridisk Metod, Tredje omarbetade upplagan, Iustus Förlag, Uppsala 1996, s. 86, 95, 
97, 113 
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Huvudprincipen som tillämpas vid lagtolkningen är en bokstavstolkning, alltså att 
ordalydelsen skall fastställas i ljuset av dess vanliga, bokstavliga eller grammatiska 
betydelse.20 Till skillnad mot det svenska rättssystemet finns i England även oskriven lag, 
kallad common law. Common law reglerna är formade av domstolarna, genom prejudicerande 
rättsfall, och skall följas i samma grad som den skrivna lagstiftningen.21 Inom vissa 
områden, där en mer omfattande reglering ansetts nödvändig har lagstiftning utformats. I 
de fall statute law och common law kolliderar, har statute law företräde framför common 
law reglerna.22 I vår framställning av existerande kontrollmedel i England kommer således 
både lagstiftning och domstolsprejudikat att granskas för att fastställa gällande rätt. Utöver 
dessa två källor vänder vi oss också till sekundärkällorna seder och doktrin för en komplett 
framställning. Dock kommer inte någon större tyngd att läggas på seder då dessa utgör en 
sekundärkälla som inte äger samma motsvarighet i det svenska rättssystemet. 

För att få en inblick i den pågående diskussionen om den avtalsrättsliga harmoniseringen 
inom EU, har även ett antal meddelanden och en handlingsplan från kommissionen 
studerats. Härutöver har även doktrin om ämnet granskats. 

I de analyserande avsnitten komparerar vi de svenska och engelska rättsordningarnas 
begreppsbestämning av underlägsen ställning. Här görs också en djupare granskning av 
metoderna i den dolda kontrollen och skälighetsbedömningen i den öppna kontrollen. 
Dessutom genomförs en granskning av rättsverkningarna av såväl den öppna som den 
dolda kontrollen. Detta sker på så sätt att likheter och skillnader som föreligger dem 
emellan jämförs, med utgångspunkt från de svenska och engelska rättskällor som redogörs 
för i de deskriptiva avsnitten.23 Med denna jämförelse som grund utreds vidare vilka 
komplikationer som kan uppstå i harmoniseringsfrågan. Jämförelsen och utredningen 
underbyggs av åsikter inhämtade från båda länders doktrin samt opinioner ifrån 
meddelanden och handlingsplanen.  

I avsnittet om harmonisering dras paralleller till direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i 
konsumentavtal (konsumentdirektivet) och Principles of European Contract Law (PECL). 
Det genomförs för att se hur tidigare harmonisering av ett specifikt område inom 
avtalsrätten har utfallit och hur principer avseende avtalsrätten har författats och bemötts 
inom EU. Även utdrag ur den engelska lagen Unfair Terms in Consumer Contracts 
Regulations 1999 (UTCCR) används för att påvisa hur engelsk rätt har valt att införliva 
vissa bestämmelser i konsumentdirektivet. 

För att göra en objektiv bedömning av rättsområdet har utöver den juridiska aspekten av 
friskrivningsklausuler i kommersiella avtal, även rättsekonomiska faktorer behandlats.   

 

                                                 

20 Philip S. James, Introduction to English Law, Tolfte upplagan, Butterworth, London 1989, s. 7 ff. 

21 Laura Carlson, American Business Law : a Civil Law Perspective, Iustus Förlag, Uppsala 2004, s. 22 

22 Michael H. Whincup, Contract Law and Practice: The English System and Continental Comparisons [nedan 
Whincup, Contract Law], Andra reviderade och utökade upplagan, Kluwer Law and Taxation Publishers, 
Deventer 1992, s. 4 

23 Konrad Zweigert, Hein Kötz, Introduction to Comparative Law, Tredje upplagan, Clarendon Press, Oxford 
1998, s. 4 ff. 
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2 Standardavtal och friskrivningsklausuler som 
ekonomiska företeelser 

2.1 Standardavtal 

2.1.1 Definition 

Någon fullständig legaldefinition av standardavtal finns inte i den svenska lagstiftningen. 
Närmast en sådan definition kommer lag (1994:1512) om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden (AVLK), där det förklaras att standardvillkor är att anse som 
villkor som inte varit föremål för individuell förhandling.24 I doktrinen definieras 
standardavtal såsom ”sådana avtal, som helt eller delvis ingås enligt i förväg upprättade standardiserade 
villkor avsedda att tillämpas likartat i ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art, i vilka 
åtminstone den ena avtalsparten växlar”.25 

I England ville den engelska lagkommissionen inte begränsa domstolarnas befogenhet 
genom en specifik definition av standardvillkor, utan har lämnat öppet för dem att se till 
omständigheterna i varje enskilt fall för att avgöra huruvida ett villkor är standardiserat eller 
inte.26 Enligt engelsk doktrin får ett standardavtal anses vara ett avtal som avses att tillämpas i 
de flesta kontrakt som rör samma produkt eller service med de flesta klienter eller kunder.27 Skillnaden 
mellan Sveriges och Englands definitioner av standardavtal är således obetydlig.28 

2.1.2 Allmänt 

Standardavtal används i de flesta kommersiella sammanhang idag och är särskilt vanliga vid 
transaktioner som entreprenader, transportavtal, försäkringsavtal, vissa köp- och 
hyresavtal.29 Detta hänger samman med utvecklingen mot massproduktion, 
massdistribution och organiserad samverkan som är karaktäristisk för vår tid.30 Typiskt sett 
är det företag som besitter en förhållandevis starkare förhandlingsposition som använder 
sig av standardavtal. Den i relationen svagare avtalsparten innehar vanligen inte en position 
där denne tillåts att eftersöka bättre avtalsvillkor. Detta beror troligen på att upprättaren av 
standardavtalsvillkoren har en monopolistisk ställning på marknaden eller att majoriteten av 
aktörerna erbjuder samma eller likartade villkor. Även på marknader med fullt fungerande 
konkurrens är standardavtal ett vanligt förekommande fenomen. Om kostnaderna för att 
fördela riskerna är mycket större än den potentiella skadan, multiplicerat med 

                                                 

24 10 och 12 §§ AVLK 

25 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 12 

26 Richard Christou, Boilerplate: Practical Clauses, Tredje upplagan, Sweet & Maxwell, London 2002, s. 114 

27 David Yates, A.J. Hawkins, Standard Business Contracts: Exclusions and Related Devices [nedan Yates, Standard 
Business Contracts], Sweet & Maxwell Ltd, London 1986, s. 3 

28 Då definitionen inte är av avgörande betydelse för vårt fortsatta arbete anser vi det obehövligt att inom 
ramen för denna uppsats närmare bestämma vilken innebörd vi tillmäter standardavtal. 

29 Ulf Göransson, Kolliderande standardavtal, Iustus Förlag, Uppsala 1988, s. 13 

30 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 11 
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sannolikheten att den inträffar, är inte avtalsparterna intresserade av att ödsla tid och energi 
på att förhandla eller att eftersöka andra, marginellt mer förmånliga, avtalsvillkor.31 

Ett standardvillkor reglerar en viss typ av avtalsförhållanden, exempelvis leveranssätt, 
betalningssätt, reklamationer och påföljder. Villkoren kan vara fullständiga eller 
kompletteras av individuellt avtalade villkor, exempelvis om pris, kvantitet, leveranstid och 
dylikt. Standardavtalen kan antingen vara utformade för att tillgodose enskilda parters 
intressen, vara utarbetade av branschorganisationer eller uppkomma genom internationellt 
branschsamarbete.32 Standardvillkor kan förekomma på själva avtalshandlingen, på 
baksidan av en handling eller bestå av en separat katalog eller en orderbekräftelse. Vid 
snabbtransaktioner, exempelvis köp av biljetter till allmänna trafikmedel och biografer eller 
upprättande av telefonabonnemang, kan villkoren vara utsatta på en skylt eller på 
biljetten.33  

Även i England har massproduktion och -distribution lett till att standardavtal börjat 
användas i allt större utsträckning mellan kommersiella parter.34 De flesta säljare och 
leverantörer har sina egna villkor som används kontinuerligt i verksamhetens alla 
transaktioner. Generellt sett är det relativt ovanligt att finna ett kontrakt som inte innehåller 
standardiserade villkor. Vanligtvis är dessa villkor tryckta i fin stil i kontraktet och 
utformade på förhand endast av den ena avtalsparten. Lika vanligt är det att sådana villkor 
ej diskuteras mellan parterna utan motparten accepterar villkoren så som de erbjuds. 
Antingen godkänns villkoren i sin helhet eller så kommer inget avtal till stånd alls, en 
situation som part med underlägsen ställning ofta utsätts för.35 Långt ifrån alla standardavtal 
uppförs dock ensidigt, utan i många fall framarbetas de av representanter från båda sidors 
branschorganisationer. 36  

2.1.3 Standardavtalens funktioner 

2.1.3.1 Rationalisering 

Ett av huvudsyftena med att använda ett standardavtal är tidsbesparing och effektivisering. 
Ett företag skulle tvingas att förbruka betydligt mer tid och resurser om det avtalade 
individuellt med alla sina kunder, något som skulle vara ohållbart i längden. Standardavtal 
reducerar transaktionskostnaderna i avtalsförhållanden avsevärt, det vill säga de kostnader 
som uppkommer i samband med upprättandet och framförhandlandet av ett avtal, samt de 

                                                 

31 Heinz Kötz, Unfair Exemption Clauses – An Economic Analysis [nedan Kötz, Unfair Exemption Clauses], SvJT 
1987, s. 474 

32 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 12. Axel Adlercreutz, Avtalsrätt I [nedan Adlercreutz, Avtalsrätt I], Tolfte 
upplagan, Juristförlaget i Lund, Lund 2002, s. 17 f. 

33 Bernitz, Standardavtalsrätt s. 12. Ramberg, Avtalsrätt, s. 112 

34 Michael P Furmston, Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract [nedan Furmston, Law of Contract], 
Trettonde upplagan, Butterworths, London 2000, s. 21 

35 George Applebey, Contract Law [nedan Applebey, Contract Law], Sweet & Maxwell, London 2001, s. 263 f. 

36 Schroeder (A) Music Publishing Co Ltd v. Macaulay [1974] 3 All ER 616  
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kostnader som eventuella framtida dispyter genererar.37 På detta sätt kan prisfördelar 
uppnås i avtalssituationer för såväl den som upprättar avtalet, men också för hans motpart.  

2.1.3.2 Förtydligande av rättsläget  

Det råder viss rättsosäkerhet för många avtalstyper då det inte finns tillräckligt med 
rättspraxis och specifik lagreglering saknas. Genom standardavtal kan problemområden 
identifieras, rättsosäkerheten utjämnas och regler anpassas till den specifika branschen. 
Därmed kan också antalet rättsprocesser hållas nere. 38  

2.1.3.3 Riskfördelning 

Denna funktion är en av de viktigaste ur rättspolitisk synpunkt och innebär att dispositiv 
rätt åsidosätts för att anpassa riskfördelningen till en specifik avtalssituation. Riskfördelning 
är i sig helt ett legitimt instrument och kan i många fall te sig ytterst lämpligt i specifika 
avtalssituationer. Att på detta sätt nyttja avtalsfriheten kan dock lätt utnyttjas av den 
avtalsmässigt starkare parten för att frambringa en särskilt fördelaktig riskfördelning för 
denne och därmed vara till nackdel för en småföretagare eller annan underlägsen motpart.39  

2.2 Friskrivningsklausuler 

2.2.1 Definition 

I svensk doktrin har man mer eller mindre enats om att friskrivningsklausuler är 
”avtalsvillkor vilka utesluter eller begränsar en parts ansvar eller förpliktelser i förhållande till vad som 
eljest skulle ha gällt enligt dispositiv rätt”.40 Detta är dock ingen legaldefinition då inte heller 
friskrivningsklausuler finns definierade i svensk rätt. Anledningen härtill är att 
problematiken kring friskrivningsklausuler är allt för komplex och mångskiftande.41 Således 
kan en friskrivningsklausuls beteckning eller yttre form inte tillmätas större betydelse, utan 
avgörande för bedömningen är klausulens innehåll.42  

Ursprungligen var definitionen av friskrivningsklausuler i den engelska rätten relativt 
okomplicerad. Den har nu gradvis utökats i och med tillkomsten och tillämpningen av 
UCTA. Det finns ingen entydig engelsk definition av friskrivningsklausuler, däremot finns 
det ett flertal förslag på hur en sådan definition skall se ut. I denna uppsats fokuserar vi på 
de tre sätt som framarbetats i praxis till section 13 i UCTA. Nyckeln till lagen återfinns i 
section 13(1)(c) som utvidgar lagens tillämpningsområde om uteslutande och begränsning 
av ansvar till ”villkor och meddelanden som utesluter en relevant förpliktelse eller skyldighet”. Som ett 

                                                 

37 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 14 f.; Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 18; Applebey, Contract Law, s. 264 

38 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 14 f.; Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 18; Applebey, Contract Law, s. 264 

39 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 14 f.; Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 18; Applebey, Contract Law, s. 264 

40 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 34; Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 15 

41 Se vidare avsnitt 3.2. 

42 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 39 
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resultat av domstolstolkningar har tre teorier rörande friskrivningsklausulers innebörd och 
omfattning framarbetats. Ingen av dessa är mer erkänd än den andra.43 

1. Det första testet kallas but for. Här anses en klausul vara en friskrivningsklausul om det 
skulle föreligga en förpliktelse, och därför ett ansvar, om inte klausulen i fråga hade 
funnits.44  

2.  I det andra testet bedöms the purpose of the clause. En granskning görs således av 
klausulens syfte och beskaffenhet 45 

3. Det tredje testet granskar reasonable expectations. En klausul som inskränker en förpliktelse 
enligt avtalet, vars genomförande motparten skäligen förväntat sig, anses enligt det 
tredje testet vara en friskrivningsklausul.46 

Sammantaget beskrivs friskrivningsklausuler i den engelska doktrinen som villkor i avtal 
vilka utesluter eller begränsar, eller är avsedda att utesluta eller begränsa, ett ansvar vilket annars skulle 
föreligga parterna emellan.47 Skillnaden mellan Sveriges och Englands definitioner av 
friskrivningsklausuler är obetydlig.48 

2.2.2 Allmänt 

Friskrivningsklausuler spelar en viktig roll för avtalsfriheten i kommersiella situationer då 
parterna har möjlighet att själva reglera områden som kan få stor betydelse vid ett 
eventuellt avtalsbrott. Klausulerna är även av vikt för avtalsbundenheten genom att de kan 
reglera omfattningen av parternas förpliktelser och kan ses som en skyddsbarriär mot den 
andra partens anspråk vid kontraktsbrott. En felaktig syn på friskrivningsklausuler är att de 
endast är att anse som negativa.49 Allt sammantaget verkar det som att 
friskrivningsklausuler, också sådana som finns i standardavtal, erkänns allt mer som en 
normal metod för att fördela risker för förluster mellan parterna i ett avtal.50  

Genom friskrivningar ändras förutsättningarna för att kontraktsbrott skall anses föreligga 
eller för att påföljder på grund härav skall få göras gällande. Som följer av definitionerna 
kan friskrivningsklausuler vidare delas upp i två typer av villkor som är olika vittgående, 
dels de klausuler som utesluter ansvar eller rättigheter och dels de som endast begränsar 
desamma. Trots denna uppdelning behandlas de två friskrivningarna på samma sätt i de 

                                                 

43 Applebey, Contract Law, s. 296 ff. 

44 Johnstone v. Bloomsbury Health Authority [1991] 2 All E.R. 293; Smith v. Eric Bush [1990] 1 A.C. 831 

45 Thompson v. T Lohan (Plant Hire) Ltd [1987] 2 All E.R. 631 

46 Director General of Fair Trading v. First National Bank plc [2001] 1 All E.R. 240 

47 John C. Smith, The Law of Contract [nedan Smith, The Law of Contract], Tredje upplagan, Sweet & Maxwell, 
London 1998, s. 148; Yates, Standard Business Contracts, s. 4 

48 Således anser vi det obehövligt att inom ramen för denna uppsats att närmare bestämma vilken innebörd vi 
tillmäter friskrivningsklausuler. 

49 Ewan McKendrick, Contract Law [nedan McKendrick, Contract Law], Fjärde upplagan, Palgrave, Basingstoke 
2000, s. 222 

50 Jan Hellner, Consequential Loss and Exemption Clauses [nedan Hellner, Consequential Loss], Oxford Journal for 
Legal Studies, 1981:1, s. 40 f. 



 Standardavtal och friskrivningsklausuler som ekonomiska företeelser 

 10

båda ländernas lagstiftning.51 I svensk rätt inriktar sig friskrivningsklausuler vanligen på att 
begränsa vad som eljest skulle ha gällt enligt dispositiv rätt, men kan också inskränka vad 
som följer av praxis, handelsbruk eller annan sedvänja.52 I engelsk rätt inriktar sig 
friskrivningsklausuler vanligen på att utesluta eller begränsa ett kontraktuellt ansvar, ett 
ansvar som annars skulle ha gällt enligt common law reglerna eller ett ansvar som annars 
skulle ha gällt enligt en lagstadgad regel.53 Friskrivningsklausuler är vanligt förekommande 
framförallt i avtal rörande leverans, entreprenad, uthyrning, transport med flera. I många 
fall är de motiverade och endast det faktum att en avtalspart är missgynnad i ett 
avtalsförhållande är inte per se skäl att ingripa med hjälp av rättsliga medel. Endast i fall då 
avtalsfriheten har missbrukats av den ena avtalsparten, och resultatet blivit oskäligt för 
motparten, kan ingripanden ske.54  

I förarbetena till 36 § AvtL skiljs mellan tre typer av friskrivningar: egenskapsfriskrivning, 
ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning. Egenskapsfriskrivning innebär en friskrivning 
från ansvar för varans kvalitet och parts prestation i övrigt. Sådana friskrivningar anses 
generellt inte vara oskäliga då de vanligen uppvägs genom fördelar på andra områden i 
avtalet, till exempel genom ett lägre pris. I sådana fall är det upp till parterna själva att 
tillvarata sina intressen. Ansvarsfriskrivning innebär att hårdare krav ställs för att den 
friskrivande parten skall bli ansvarig, till exempel krav på grov culpa istället för endast 
culpa. Ansvarsfriskrivning anses inte som oskälig såvida det inte handlar om en friskrivning 
från ansvar på grund av uppsåt eller grov försummelse. Ansvarsbegränsning inskränker 
ansvarets omfattning, till exempel genom att sätta ett tak på ett eventuellt ersättningsbelopp 
eller att begränsa ansvaret till endast viss skada. För denna typ av klausul har det ansetts 
svårt att fastställa när ansvarsbegränsande klausuler skall åsidosättas. Regelmässigt anses 
dock att begränsning till viss skadetyp i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt bör bedömas 
oskälig.55 I doktrinen upptas ytterligare en typ av friskrivning, nämligen påföljdsfriskrivning, 
vilken utesluter vissa påföljder eller inskränker förutsättningarna för att aktualisera vissa 
påföljder vid kontraktsbrott. Friskrivningen kan avse viss specifik påföljd eller vara generell 
och därmed avse samtliga påföljder.56  

I engelsk rätt delas friskrivningsklausuler främst in i tre huvudtyper: klausuler som avser att 
begränsa, utesluta eller modifiera ansvar, förpliktelse eller påföljd. Ansvarsfriskrivning innebär 
att ett visst förfarande eller en viss underlåtenhet som är att anse som avtalsbrott enligt 
dispositiv rätt, inte bedöms vara så i avtalsförhållandet. Ansvarsfriskrivning kan vidare delas 
upp i två typer: uteslutande och begränsande. Uteslutande av ansvar berör 
omständigheterna som leder till att ansvar föreligger medan begränsning av ansvar rör 
beloppet som kan yrkas av part vid avtalsbrott. En friskrivning från förpliktelse kan innebära 
att ett visst förfarande eller en viss underlåtenhet av en part inte leder till avtalsbrott. 
Upprättaren av klausulen ändrar således förutsättningarna för att avtalsbrott skall anses vara 

                                                 

51 Applebey, Contract Law, s. 263; Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 34 f. 

52 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 40  

53 Smith, The Law of Contract, s. 148 

54 Axel Adlercreutz, Avtalsrätt II [nedan Adlercreutz, Avtalsrätt II], Femte upplagan, Juristförlaget i Lund, 
Lund 2001, s. 102 

55 Prop. 1975/76:81 s. 143 f.; SOU 1974:83, Generalklausul i förmögenhetsrätten [nedan SOU 1974:83], s. 174 ff. 

56 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 36 f. 
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för handen - inget brott, inget ansvar. Påföljdsfriskrivning begränsar parts möjlighet att kunna 
hävda en rättighet eller påföljd vid avtalsbrott. En sådan friskrivning kan även gå steget 
längre och helt och hållet utesluta parts rätt till påföljd eller hävning. 57  

2.2.3 Friskrivningsklausulers funktioner 

Friskrivningsklausuler har ett flertal positiva funktioner och effekter. Om de inte hade 
dessa skulle de inte tillämpas i den vida utsträckning i affärslivet som de faktiskt gör. 
Funktionerna med friskrivningsklausuler grundar sig främst i rättsekonomiska aspekter. 
Dessa är rationaliseringsfunktionen, riskfördelningsfunktionen, funktionen att göra 
svårbedömda risker förutsebara och funktionen att pressa motparten i förhandlingar för att 
gynna enskilda intressen. Det är följaktligen inte berättigat att se friskrivningsklausuler som 
enbart negativa i situationer då ena avtalsparten är att anse som underlägsen. 

2.2.3.1 Förhandlingsverktyg 

Friskrivningsklausuler konstituerar ett viktigt verktyg i avtalsförhandlingar för båda 
partssidorna. Exempelvis kan säljaren erbjuda köparen ett lägre pris för att få igenom en 
friskrivningsklausul.58 Prissättningen påverkas också på så sätt att parterna kan utifrån en 
riskfördelning bedöma vem som skall stå för försäkringsskyddet för prestationen och priset 
på varan eller tjänsten kan formas. I avtal där en säljare i större mån exkluderar sitt ansvar 
kan köparen nå ett mer fördelaktigt pris, något som kan ligga i båda parters intresse.59 

En annan viktig funktion grundas på att parter som avser att ingå långvariga 
avtalsförhållanden, inte vill lösa sina dispyter i domstol eller tillämpa lagens skadestånds- 
och ersättningsregler. Anledningen till det är att parterna ofta inte vill störa avtalsrelationen. 
Att istället reglera förhållanden med hjälp av friskrivningsklausuler kan medföra att goda 
avtalsrelationer lättare upprätthålls, då parterna ges möjligheten att reglera eventuella tvister 
på ett mildare och för situationen mer anpassat sätt.60 

2.2.3.2 Förutsebarhet 

I vissa situationer finns ingen tillfredsställande lagstiftning. Ett exempel är situationer då en 
säljare tillhandahåller specialtillverkade varor. Om en sådan vara inte skulle levereras i tid 
kan visserligen köparen välja att frångå avtalet, men går då miste om sin vara, vilken inte 
lätt kan skaffas från annat håll. Alternativt kan köparen acceptera väntetiden och får anses 
ha gjort en dålig affär, för vilket ersättning enligt svensk lagstiftning inte kan yrkas.61  

Inom det engelska skadeståndsområdet föreligger en stor variation av möjliga belopp som 
kan utdömas i fall av avtalsbrott.62 Att kunna förutse ett eventuellt skadeståndsbelopp 
underlättar därför vidtagande av försäkringsåtgärder. 

                                                 

57 Yates, Standard Business Contracts, s. 4 ff. 

58 Hellner, Consequential Loss, s. 22 

59 McKendrick, Contract Law, s. 222 

60 Hellner, Consequential Loss, s. 23, 26 

61 Hellner, Consequential Loss, s. 27 

62 Hellner, Consequential Loss, s. 24 



 Standardavtal och friskrivningsklausuler som ekonomiska företeelser 

 12

2.2.3.3 Riskfördelning och försäkring 

I en ideal värld fördelas risker till den part som bäst kan försäkra sig mot dem. Om sådana 
åtgärder inte kan vidtagas, antingen på grund av att risken är oundviklig eller för att 
kostnaderna överstiger fördelarna med försäkringen, uppstår en situation då riskerna 
lämpligen fördelas i avtalet.63 De risker som fördelas rör vanligen konsekvenser av 
eventuella kontraktsbrott eller rekvisiten för att kontraktsbrott skall anses ligga för 
handen.64 Avtalsförhandlingar skulle kompliceras avsevärt om det inte vore för möjligheten 
att använda sig av olika friskrivningsklausuler eftersom dessa möjliggör för en part att på 
förhand bestämma omfattningen av sitt ansvar vid ett kontraktsbrott. På så sätt kan 
parterna vidta relevanta åtgärder för att skydda sig från det ansvar som inte avtalats bort, till 
exempel genom försäkring.65    

2.2.3.4 Rationalisering 

Rationalisering leder till en effektivisering i avtalsförhållanden, som här innebär att 
omsättningen av varor och tjänster för företaget, och därigenom i samhället, gynnas, 
eftersom friskrivningsklausuler ofta leder till sänkta transaktionskostnader.66 Effektivisering 
uppnås genom de ovan nämnda funktionerna. Med förutsebarhet kan risker fördelas och 
därigenom kan prissättningen anpassas efter hur mycket ansvar som en part åtar sig. 
Utifrån riskfördelningen kan sen lämpliga skydds- och försäkringsåtgärder vidtas. 67 Genom 
att parternas rättigheter och skyldigheter klargörs och fördelas samt att riskfördelningen 
preciseras, kan processer lättare undvikas.68 Sammantaget uppnås rationaliseringsfördelar då 
tid och pengar sparas.  

 

 

                                                 

63 Kötz, Unfair Exemption Clauses, s. 478 

64 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 88 

65 Janet O’Sullivan, Jonathan Hilliard, The Law of Contract [nedan O’Sullivan, The Law of Contract], Oxford 
University Press, Oxford 2004, s. 262 

66 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 89 

67 Hellner, Consequential Loss, s. 36 

68 McKendrick, Contract Law, s. 222 
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3 Underlägsen ställning 

3.1 Definition 

3.1.1 Sverige 

När friskrivningsklausuler skälighetsbedöms och partsställningen granskas är syftet att 
utröna huruvida underlägsen ställning föreligger, inte huruvida avtalsparterna tillhör vissa 
kategorier eller inte. Då man talar om underlägsen ställning i ett kommersiellt avtal är det 
framförallt småföretagare som åsyftas, men även andra näringsidkare som står i en 
beroendeställning, exempelvis genom kreditberoende, till sin avtalspart inkluderas.69 Som 
småföretagare räknas vanligen självständiga utövare av fria yrken, hantverkare, bönder, 
fiskare, men det kan också vara mindre butiker och reparationsrörelser. En småföretagare 
kan bedriva sin verksamhet i ett flertal bolagsformer såsom enskild firma, handelsbolag 
eller aktiebolag.70  

I praxis har bland annat följande faktorer tagits med vid bedömning av underlägsen 
ställning: huruvida standardavtalet, vari den aktuella friskrivningsklausulen finns, varit 
föremål för förhandling, hur liknande klausuler tillämpats tidigare mellan parterna och 
parternas respektive årsomsättning.71 Även faktorer som företagens erfarenhet av 
affärsförbindelser, avtalsobjektets tillgänglighet på marknaden och klausulens placering i 
avtalet tillsammans med det faktum att klausulen inte tagits upp till diskussion vid avtalets 
ingående har i praxis tagits med i bedömningen av underlägsen ställning.72 Vid fastställande 
av partsställningen är det den ställning som gällde vid avtalets ingående som skall bedömas. 
En parts ställning då avtalet skall uppfyllas kan också vara av betydelse eftersom parten 
även vid detta tillfälle kan befinna sig i ett läge då det vore oskäligt att åberopa ett visst 
villkor mot honom.73   

3.1.2 England 

Den engelska motsvarigheten till underlägsen ställning är ojämlika förhandlingsstyrkor, 
inequality of bargain powers. En exakt definition av innebörden finns inte, dock påvisar praxis 
att begreppet främst förknippas med oskäliga avtalsvillkor där en parts orättvisa behandling 
inte skulle ha skett om inte den underlägsna parten hade varit i en utsatt position.74 Ett 
rekvisit som kan beaktas vid en bedömning av huruvida parternas förhandlingsstyrkor är 

                                                 

69 Bernitz, Marknadsrätt, s. 234 

70 Ulf Bernitz, Småföretagarskydd mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt 36 § avtalslagen [nedan Bernitz, 
Småföretagarskydd], i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987, Norstedts Förlag, Stockholm  1987, s. 
107-143, s. 118 f. 

71 NJA 1979 s. 483, s. 513 ff. 

72 NJA 1979 s. 666, s. 670, vilket visserligen behandlade en skiljeklausul, dock får bedömningen av 
underlägsen ställning anses relevant för denna diskussion. 

73 Wilhelmsson, Standardavtal, s. 81 

74 Stephen A. Smith, Contract Theory [nedan Smith, Contract Theory], Första upplagan, Oxford University Press, 
Oxford 2002, s. 340 ff. 
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likvärdiga är en jämförelse av de ekonomiska värdena av parternas förpliktelser. Detta skall 
bedömas enligt marknadspriset, alternativt om sådant inte finns, enligt ett uppskattat 
marknadspris, med andra ord kostnaderna plus normal lönsamhet. Nästa rekvisit som kan 
beaktas är huruvida parten som hävdar sig vara i underlägsen ställning har varit i en utsatt 
position, exempelvis om det råder monopol på marknaden. Sista rekvisitet som kan vara 
betydelsefullt är huruvida parten varit medveten om eller verkligen förstått innebörden av 
avtalsvillkoret. Konkreta exempel kan vara utbildnings- och kunskapsnivå, självständighet i 
förhållande till motparten, om avtalet har varit svårförstått och hur finstilta villkoren är.75 I 
AEG (UK) Ltd v. Logic Resource Ltd uppkom frågan om jämlika partsstyrkor. Kärande var 
ett stort multinationellt företag och svarande var ett enmansföretag. Svarande bedömdes 
vara i underlägsen ställning i förhållande till kärande.76 Parternas storleksförhållanden är 
således ytterligare en faktor som kan beaktas vid en bedömning av partsställningen. 

Ett kontroversiellt fall där frågan om underlägsen ställning uppkom var fallet Lloyds Bank v. 
Bundy. I detta fallet försökte Lord Denning fastställa en doktrin om inequality of bargain 
powers.   

“English law gives relief to one who without independent advice enters into a contract upon terms which 
are very unfair or transfers property for a consideration which is grossly inadequate, when his 
bargaining power is grievously impared by reason of his own needs and desires or by his own ignorence 
or infirnity, coupled with undue influence or pressures brought to bear on him by or for the benefit of the 
other”. 77 

Lord Dennings uttalade princip har dock inte accepterats av högre rätt.78 Även om 
principen inte vunnit något större gensvar i praxis så beaktar domstolarna likväl 
partsställningen då de skälighetsbedömer avtalsvillkor. Emellertid är exakt jämlik 
förhandlingsstyrka en sällsynt företeelse vid avtalsförhandlingar. Således skall underlägsen 
ställning endast beaktas i de fall där det är orimligt att den starkare parten utnyttjar 
situationen till sin fördel.79 Principen för partsställningens betydelse vad gäller oskäliga 
klausuler är att ju mer ojämlika avtalsparterna är avseende förhandlingsstyrka, desto större 
risk är det för klausulen att bedömas som oskälig enligt section 11 UCTA.80  

I engelsk rätt torde part med underlägsen ställning i kommersiella standardavtal också vara 
främst representerad av småföretagare. I Report on Small Firms, som presenterades av Bolton 
Committee 1971, fastslogs att ett småföretag är en självständig verksamhet, styrd av dess 
ägare eller delägare och som har en liten marknadsandel. Även antalet anställda kan tas med 
vid en bedömning av huruvida det rör sig om ett småföretag.81 I England urskiljer man tre 
större grupper av småföretag, beroende på deras relation till andra företag; 

                                                 

75 Smith, Contract Theory, s. 342 f. 

76 AEG (UK) Ltd v. Logic Resource Ltd [1996] CLC 265 

77 Lloyd’s Bank Ltd v. Bundy [1975] QB 326, at 339  

78 National Westminister Bank Plc v. Morgan [1985] AC 686 

79 Ewan McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials [nedan McKendrick, Contract Law: Text, Cases and 
Materials], Andra upplagan, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 804 

80 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 474 

81 http://www.grb.uk.com/sme_job_market.0.html  
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underleverantörer, medlemmar av företagsgrupper, clusters, och de företag som är tämligen 
självständiga.82 

3.2 Problem för part i underlägsen ställning 

I föregående kapitel diskuterades fördelarna med friskrivningsklausuler på grund av sina 
rättsekonomiska funktioner. För part i underlägsen ställning kan dock 
friskrivningsklausuler i många fall även innebära nackdelar. I avtal mellan små och stora 
företag har den större parten vanligen ett förhandlingsmässigt övertag. Detta faktum beror 
på ett antal omständigheter. En av dessa omständigheter är bristande juridiska kunskaper. 
En part i underlägsen ställning har vanligen inte tillräckligt med egen kunskap om gällande 
rätt eller tillräckliga resurser för att anlita en juridiskt kunnig. Otillräckliga juridiska 
kunskaper leder till att den förhandlingsmässigt svagare parten inte har tillgång till samma 
uppmärksamhet och analytiska förmåga, och därmed inte samma möjlighet att förhandla 
om avtalsvillkor, som någon med sådana kunskaper. Även om kunskapen skulle finnas 
brister kanske tiden för att verkligen gå igenom villkoren; hänvisningar till hänvisningar kan 
leda till mycket omfattande standardavtal. I många fall är avtalsparterna också optimistiska 
och tror inte att villkoren kommer att behöva aktualiseras i en eventuell dispyt. Det största 
problemet för den svagare avtalsparten är troligen att även om tillräckliga kunskaper, 
resurser och realism finns, är möjligheterna att omförhandla avtalsvillkoren begränsade. 
Valet att gå till en annan avtalspart är oftast inget alternativ då många inom samma bransch 
avtalar med samma villkor.83  

Part i underlägsen ställning kan även ha svårt att över huvud taget identifiera en 
friskrivningsklausul. Detta kan bero på att klausulen till viss mån är förtäckt eller 
undangömd, exempelvis i finstilt text på baksidan av en kontraktshandling, eller att den är 
placerad under en missvisande rubrik. En part med ett otränat öga kan ofta förbise sådana 
klausuler och därför hamna i ett ofördelaktigt läge, vilket inte sällan kan drabba en 
näringsidkare i underlägsen ställning. Klausulens tekniska utformning, i form av positiva 
uttryck av partsansvar, kan bringa liknande problem i och med att det inte klargörs vilket 
ansvar som annars skulle ha gällt enligt dispositiv lagstiftning. Vanligen finner man positivt 
uttryckta klausuler i så kallade garantiklausuler, där motparten tilldelas fördelar som vid en 
första anblick verkar positiva, men i själva verket begränsar de rättigheter som annars skulle 
ha gällt enligt dispositiv rätt. Detta är också ett resultat av att småföretagare eller annan part 
i underlägsen ställning inte besitter tillräcklig kunskap.84  

3.3 Analys 

I såväl engelsk som svensk rätt är det vanligt förekommande i kommersiella avtal att en av 
parterna har ett förhandlingsmässigt övertag. Det kan bero på att denne har mer resurser, 
tillgång till juridisk expertis i större omfattning eller andra fördelar. En part i underlägsen 
ställning kan vara ovan vid förhandlingar och lätt förbise tyngande klausuler eller godkänna 
sådana medvetet av rädsla att förlora en god affär. Därför har det i såväl Sverige som 

                                                 

82http://www.prospects.ac.uk/cms/ShowPage/Home_page/Explore_job_sectors/SMEs/As_it_is/p!edcaX
Fi  

83 Ole Lando, Kampen mod urimelige kontraktsvilkår, Juristen, nr 5, 1998, s. 184 

84 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 87 f. 
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England ansetts behövligt med ett skydd för part i underlägsen ställning, som i 
kommersiella avtal främst är representerat av småföretagare.  

Huruvida ett företag är i underlägsen ställning bedöms flexibelt i både svensk och engelsk 
rätt. Praxis påvisar att partsställningen skall helhetsbedömas utifrån förutsättningarna i det 
individuella fallet. Konkreta faktorer för bedömningen kan exempelvis vara parternas 
respektive årsomsättning, företagens etablering och erfarenhet på marknaden samt 
företagna förhandlingar rörande klausulen. I engelsk rätt beaktas bland annat de 
ekonomiska värdena av parternas förpliktelser, marknadsandelar, parternas kunskaper och 
självständighet, huruvida avtalet är svårförstått samt var villkoren har utformats och 
placerats i avtalet. Gemensamt för länderna är att vid en skönsmässig bedömning skall 
förhållandet mellan parterna beaktas och bedömningen skall göras individuellt från fall till 
fall.  

I såväl svensk som engelsk rätt är som nämnts part med underlägsen ställning i 
kommersiella standardavtal främst representerat av småföretagare. Emellertid skall mer vikt 
inte läggas härvid, då det vid skälighetsbedömningarna enligt båda länders lagstiftning är 
avgörande huruvida underlägsen ställning i förhållande till motparten föreligger. Företagets 
storlek är således inte avgörande, utan däremot dess förhandlingsposition.  
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4 Dold kontroll 

4.1 Sverige 

Den öppna kontrollen skall föregås av en dold kontroll, vilket innebär att domstolen tar 
ställning till om villkoret är införlivat i avtalet och över huvud taget kan anses vara en del av 
det, samt vilken innebörd villkoret har. Den dolda kontrollen grundas på icke lagstadgade 
metoder.85 Härefter prövas alltså villkorets skälighet och huruvida det bör jämkas.86  

4.1.1 Inkorporeringsreglerna 

För att ett villkor skall få rättsverkan krävs först och främst att det kan anses vara en del av 
avtalet. Om ett villkor inte anses vara del av avtalet kan det inte göras gällande mellan 
parterna. Reglerna om inkorporering finns inte reglerade i svensk lagstiftning utan istället 
har principer framarbetade av HD i hög grad klargjort rättsläget.87 För 
friskrivningsklausuler uppställs hårdare krav avseende inkorporering än för andra 
avtalsvillkor eftersom de kan anses tyngande och ibland även oväntade. En precisering av 
vad dessa krav innefattar bidrar rättspraxis däremot inte med, dock kan nedanstående 
slutsatser dras.88 

Huvudregeln är att villkoret skall ha kommit till motpartens kännedom, muntligen eller 
skriftligen, före avtalsslutandet.89 Ju större börda ett villkor ställer på motparten desto 
större är kraven på att klausulen uppmärksammas och desto striktare blir tolkningen av 
den. Om standardvillkoren finns i en annan handling än själva avtalshandlingen måste en 
tydlig hänvisning till denna andra handling göras i avtalshandlingen, för att kännedom om 
standardvillkoren skall anses föreligga. En sådan hänvisning kallas referensklausul och 
utöver en sådan krävs också att den separata handlingen finns tillgänglig för motparten.90 
Det faktum att motparten inte sedan faktiskt tar del av villkoren påverkar inte 
avtalsbundenheten.91  

Ett fall som belyser rättsläget är NJA 1980 s. 46. Här stämde en lastbilscentral en 
byggnadsfirma för utebliven betalning av utförda arbeten. Byggnadsfirman bestred med 
hänvisning till att tvister enligt villkoren i standardavtalet AB 72 skulle avgöras i 
skiljedomstol. Bestämmelserna i AB 72 var välkända inom branschen och tillämpades vid i 
stort sett alla entreprenadavtal inom branschen. Lastbilscentralen hävdade å andra sidan att 
de inte haft kännedom om bestämmelserna. HD fann att lastbilscentralen var en 
näringsidkare som ofta tog på sig denna typ av entreprenader. Inget tydde på att någon 
underordnad ställning förelåg och hänvisning till AB 72 hade inte gjorts på en undanskymd 

                                                 

85 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 97 

86 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 54 

87 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 97 f. 

88 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 100 f.; se till exempel NJA 1979 s. 401 

89 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 14, 32; Ramberg, Avtalsrätt, s. 114 

90 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 32 

91 NJA 1980 s. 46, s. 50 
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plats i avtalet. Lastbilscentralen borde ha skaffat sig kännedom om innehållet i 
standardklausulen och dess omfattning. Klausulen ansågs i det här fallet inte vara 
överraskande eller betungande. Slutsatserna som kan dras från detta rättsfall är, enligt 
Bernitz, att oväntade och tyngande klausuler måste utpekas för motparten också i 
näringsidkarförhållanden. Detta gäller dock inte om villkoren är att anse som allmänt 
accepterade mellan parterna.92 

4.1.2 Tolkning av standardavtal 

Efter att domstolen fastställt att ett villkor är inkorporerat i ett standardavtal kvarstår att 
fastställa innebörden av avtalet. Generellt sett skall vid avtalstolkning den gemensamma 
partsavsikten fastställas för att utröna vad parterna avsett med avtalet. Detta kan framgå av 
avtalets ordalydelse, ingressen eller omständigheter i övrigt. Vid muntliga avtal kan det på 
grund av bevisfrågan bli problematiskt att finna den gemensamma partsavsikten. Muntliga 
utfästelser och villkor anses dock vara av samma vikt som skriftliga villkor. Om parterna 
haft tidigare affärsförbindelser med varandra kan en viss sedvänja ha uppkommit, vilken 
kan ligga till grund för tolkningen. I andra fall kan handelsbruk inom branschen eller 
internationellt handelsbruk spela in. Vid tolkning av standardavtal kan problem lätt uppstå 
när det gäller att utröna den gemensamma partsavsikten eftersom avtalen ofta utformas 
ensidigt av den ena parten. Kan det inte fastställas vad parterna åsyftat får en objektiv 
tolkning göras genom att fastställa vilken rent språklig betydelse avtalstexten har och hur en 
utomstående betraktare skulle ha uppfattat avtalssituationen. Förnuftsöverväganden spelar 
också in, vilket medför att domstolen stödjer den part som förespråkar en förnuftig 
tolkning av avtalet snarare än en tolkning som medför ett oskäligt resultat.93 I praxis har 
fastställts att en sammanvägd tolkning skall göras av avtalet i sin helhet, istället för att 
stycka upp det och bedöma de olika delarna var för sig.94 

Ger den objektiva tolkningen ingen ledning skall eventuella subjektiva fakta undersökas. 
Hänsyn skall då tas till individuella omständigheter, för att kunna fastställa om mindre vikt 
bör läggas vid avtalets ordalydelse. Exempelvis kan parterna ha specialreglerat en viss del i 
avtalet och då skall den gälla före ett standardvillkor.95 Härutöver finns olika principer för 
att underlätta avtalstolkningen. En är att handskrivna tillägg och ändringar går före tryckt 
avtalstext då de förra anses bäst företräda partsavsikten. Bernitz anser även att muntliga 
uttalanden och åtaganden skall gå före tryckta villkor, på så sätt som gjordes i NJA 1980 s. 
398. Hedwall däremot ställer sig tveksam till en sådan hållning och anser att om parterna 
vill frångå en viss del i standardavtalet så borde det kunna krävas att parterna upprättar en 
skriftlig ändring som dessutom kan bevisas lättare än muntliga uttalanden.96 Förarbeten till 
standardavtal anses inte ge någon vägledning för tolkningen då de inte bedöms vara 
tillräckligt fullständiga. Kan varken en objektiv eller en mer subjektiv tolkning göras av 

                                                 

92 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 38 

93 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 43 ff. 

94 NJA 1992 s. 403, s. 413 

95 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 58; Mattias Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal [nedan Hedwall, Tolkning], 
Andra upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004, s. 84 

96 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 47 f.; Hedwall, Tolkning, s. 86 f. 
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standardavtalet får domstolen istället falla tillbaka på en friare tolkning utifrån dispositiv 
rätt.97  

En annan regel som är av betydelse för tolkning av standardavtal och som ger skydd för 
parter med underlägsen ställning är oklarhetsregeln. Oklarhetsregeln innebär att vid tvekan 
om ett avtalsvillkors innebörd skall innebörden tolkas till nackdel för utfärdaren av villkoret 
– contra stipulatorem. Ofta rör det sig om ensidigt utformade avtalsvillkor, men regeln kan 
också tillämpas på standardvillkor utformade av branschorganisationer. 98 Sedan tillkomsten 
av lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) är nu oklarhetsregeln 
den enda lagstadgade principen för avtalstolkning i svensk rätt, dock gäller den endast 
konsumentförhållanden.99  

4.1.3 Tolkning av friskrivningsklausuler 

För tolkning av friskrivningsklausuler är det främst två tolkningsprinciper som aktualiseras, 
oklarhetsregeln och principen om restriktiv tolkning.100 Oklarhetsregeln har här samma 
innebörd som då den tillämpas i fall av tolkning av standardavtal, nämligen att 
friskrivningsklausuler i tveksamma fall skall tolkas till nackdel för den part som upprättat 
eller tillhandahållit dem. Oklarhetsregeln tillämpas i stor utsträckning på 
friskrivningsklausuler, främst i fall då friskrivningsklausulen är en del av ett ensidigt 
utformat standardavtal, eftersom regeln bygger på att låta den part som orsakat oklarheten 
bära ansvar för den.101  

Friskrivningsklausuler i standardavtal kan lätt missbrukas av den part som avfattat 
klausulen, därför skall friskrivningsklausuler tolkas restriktivt till fördel för den part som 
friskrivningen görs gällande mot.102  

En friskrivningsklausul kan genom tolkningsmetoderna reduceras på följande sätt: 

1. Om klausulen anses strida mot avtalets övriga innehåll kan den ges lägre prioritet i 
förhållande till det.  

2. En friskrivningsklausul kan förklaras inte omfatta ifrågavarande händelse, även om 
denna formellt täcks av klausulen.103 

3. Den kan också direkt ogiltigförklaras, om den strider mot en tvingande lagregel, 
och ersättas av denna.104  

                                                 

97 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 49 

98 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 50. I engelsk doktrin benämns denna regel contra proferentem, se O’Sullivan, 
The Law of Contract, s. 264 

99 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 170 

100 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 103 

101 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 103 ff. 

102 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 50 ff. 

103 Detta motsvarar vad som i engelsk rätt benämns konstruktion, se vidare avsnitt 4.2.3.1. 

104 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 108 



 Dold kontroll 

 20

Vad gäller tolkningen av friskrivningsklausuler är det viktigt att inte fokusera på klausulens 
titel eller yttre form, utan det är dess innehåll som är avgörande. Detta är av särskild vikt då 
friskrivning sker i positiv form, exempelvis som garantiklausuler. Vid en första anblick 
innehåller sådana klausuler utfästelser av visst slag, men vid en närmare granskning och 
jämförelse med dispositiv rätt, som annars skulle ha gällt, medför de i praktiken 
begränsningar av motpartens rättigheter. Exempelvis kan en garantiklausul avse viss tid 
inom vilken felanspråk kan göras gällande.105 

4.2 England / Common Law  

Precis som i Sverige skall en skälighetsbedömning föregås av en utredning huruvida 
villkoret kan anses vara inkorporerat i avtalet. Härefter skall dess innebörd fastställas och 
tolkas och resultatet härav ligger således till grund för skälighetsbedömningen om den 
förevarande omständigheten omfattas av villkoret.106 Innan UCTA infördes i engelsk rätt 
hade domstolarna inte möjlighet att ogiltigförklara en friskrivningsklausul på grund av att 
den var oskälig, utan istället fick indirekta metoder användas, non statutory means. Dessa 
indirekta metoder utgjordes, och utgörs än idag, av regler om inkorporering, konstruktion 
och tolkning. En bedömning görs huruvida friskrivningsklausulen är inkorporerad i avtalet 
eller inte och huruvida den omfattar det förevarande avtalsbrottet. Med UCTA har dessa 
indirekta metoder till viss del spelat ut sin roll. De har dock inte försvunnit.107 Frågan som 
måste besvaras är om den svagare parten i förhållandet, som i kommersiella avtal ofta 
utförs av en småföretagare, visste om eller kunde ha vetat om friskrivningsklausulens 
existens och i så fall om parten insåg att klausulen omfattade den inträffade händelsen.108  

4.2.1 Inkorporeringsreglerna 

För att en friskrivningsklausul skall vara tillämplig måste följaktligen klausulen ha 
inkorporerats i avtalet. Om en klausul inte anses vara inkorporerad i avtalet kan den heller 
inte göras gällande mellan parterna. Vid bedömningen av huruvida en klausul har 
inkorporerats i ett avtal görs det skillnad på undertecknade och icke-undertecknade avtal. Om en 
part skrivit under ett avtal är den rådande uppfattningen att denne fullt ut blivit bunden av 
villkoren i avtalet.109 I det andra fallet, till exempel vid köp av en tågbiljett, anses villkoren 
endast inkorporerade i avtalet om den part som uppställer villkoren har tagit skäliga steg för 
att uppmärksamma motparten om dem. Klausulen skall ha kommit till motpartens vetskap, 
attention. Det rör sig här om ett objektivt test som domstolarna får göra genom att väga 
samman de fakta som fanns för handen vid avtalets ingående. Den avgörande frågan som 
skall besvaras är om parten som uppställer villkoren gjort motparten uppmärksam på dessa, 
inte om motparten faktiskt förstått innebörden av dem. 110 

                                                 

105 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 39 

106 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 263 

107 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 243 

108 Whincup, Contract Law, s. 148 

109 L’estrange v. F Graucob Ltd [1934] 2 KB 394 

110 Thompson v. London, Midland & Scottish Railway Co [1930] 1 KB 41, se särskilt Lawrence L.J:s uttalande. 
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En part får inte lägga in villkor i bihandlingar där en normal person inte skulle vänta sig att 
finna villkoren. Skulle så ske anses inte parten ha uppmärksammat villkoren tillräckligt och 
villkoret blir därmed inte del av avtalet.111 Vad som krävs för att motparten skall ha ansetts 
fått vetskap om ett villkor beror på dess omfattning. Generellt sett gäller att ju mer 
tyngande ett villkor är, desto större krav ställs på parten som upprättat villkoret att 
uppmärksamma motparten om det. Lord Denning fastställde den så kallade The Red Hand 
Rule i fallet Spurling (J) Ltd v. Bradshaw:  

“The more unreasonable the clause, the greater the notice which must be given of it. Some clauses 
which I have seen would need to be printed in red ink on the face of the document with a red hand 
pointing to them before the notice could be held to be sufficient.” 112  

Om parterna tidigare har haft affärsförbindelser med varandra kan det ha betydelse för 
inkorporeringsbedömningen. Villkor som använts tidigare behöver då inte uttryckligen tas 
upp utan vetskap om villkoret anses då följa av partsbruk. Förutsättningen är att 
partsbruket är kontinuerligt och väl inarbetat. I Hollier v. Rambler Motors AMC Ltd 
fastställdes att villkoren måste, vid en objektiv bedömning, brukas i så stor utsträckning att 
det står klart att de skall vara tillämpliga också i förevarande fall.113 

Genom att common law reglerna på detta sätt uppställer stränga inkorporeringskrav blir 
det svårare för en part att tillämpa långtgående och oskäliga friskrivningsklausuler gentemot 
en part i underlägsen ställning. I Interfoto Picture Library Ltd v. Stiletto Visual Programmes Ltd 
hade Interfoto infört ett avtalsvillkor som inte ansågs vara inkorporerat i avtalet eftersom 
det var tyngande och ovanligt. Interfoto ansågs inte ha gjort motparten uppmärksam på 
klausulen.114 Fallet har till viss del ansetts kontroversiellt då det rörde sig om ett 
kommersiellt avtal. Domstolen ansåg dock att det inte är enbart konsumenter som är 
skyddsvärda när det gäller inkorporering av tyngande avtalsvillkor. Bingham LJ framhöll att 
till skillnad från många civil law system så finns inga generella skälighetsregler i 
avtalssituationer i engelsk rätt, utan man har istället ett antal regler för hur rent spel mellan 
kontraherande parter skall gå till. Att uppmärksamma motparten om tyngande avtalsvillkor 
är en sådan regel.115  

4.2.2 Tolkning av standardavtal 

De engelska domstolarnas uppgift då de tolkar ett standardavtal är att finna den 
gemensamma partsavsikten, vilket skall ske genom en objektiv bedömning.116 Av central 
betydelse är vad parterna uttryckligen avtalat, expressed terms, samt partsviljan, implied terms. 
Tidigare såg domstolarna enbart till den rent språkliga informationen i avtalet utan att se till 
bakgrunden till avtalet eller andra närliggande fakta. På så sätt ökade visserligen 

                                                 

111 Chapelton v. Barry UDC [1940] 1All ER 356 

112 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 249 

113 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 246 f.; Hollier v. Rambler Motors (AMC) Ltd [1972] 2 QB 71 

114 Interfoto Picture Library Ltd v. Stiletto Visual Programmes Ltd [1989] QB 433 

115 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 250 

116 Reardon Smith Line Ltd v. Yngvar Hansen-Tangen and Sanko Steamship Co Ltd, (The “Diana Prosperity”) [1976] 2 
Lloyd’s Rep 60 
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förutsebarheten men tolkningen blev samtidigt väldigt enkelspårig.117 I praxis utvecklades 
ett annat synsätt av Lord Wilberforce, nämligen att ett avtal måste tolkas bredare än bara ur 
en språklig synpunkt och domstolarna tar numera hänsyn också till annan information. 
Finns det muntliga utfästelser som motsäger det rent skriftliga kan hänsyn tas till sådan 
fakta.118  

I fallet Investors Compensation Scheme Ltd v. West Bromwich Building Society framtogs fem 
principer rörande tolkningsförfarandet. Enligt O’Sullivan och Hilliard representerar dessa 
principer det moderna synsättet inom avtalstolkning, dock är de inte ännu helt erkända, 
utan tiden får utvisa hur väl de etableras som tolkningsprinciper.119  

1) Den första principen innebär att tolkningen av avtalet skall göras utifrån vad som kan 
anses vara en resonabel persons perspektiv, med den bakgrundsfakta som parterna själva 
vid avtalsslutandet kan sägas ha haft för handen. 

2) Den andra principen behandlar begreppet bakgrundsfakta, eller The Matrix of Facts120 som 
innebär att det inte finns några direkta gränser för vilken information som kan anses ingå i 
bakgrundsfaktan. Informationen måste dock ha funnits tillgänglig för parterna vid 
avtalsslutandet. 

3) Den tredje principen kan tyckas motsäga den andra till viss del då den innebär att 
subjektiv information och viljeförklaringar som förekommit i tidigare förhandlingar eller 
innan avtalslutandet inte bör inkluderas i bakgrundsfaktan. Det är således endast parternas 
ståndpunkt vid tillfället för avtalsslutandet som skall spela in. 

4) Den fjärde principen säger att innebörden av ett avtal, såsom den uppfattas av en 
resonabel person, kan skilja sig från den rent språkliga meningen av orden. Innebörden av 
avtalet är vad parterna haft för avsikter, medan innebörden av orden rör rent grammatiska 
delar. Vid tolkningen måste det has i åtanke att ord i avtalet kan tydas på olika sätt och att 
parterna av misstag kan ha använt sig av felaktiga ord och sammansättningar. 
 
5) Den femte och sista principen är en fortsättning på den fjärde och klargör att ord bör 
ges sin naturliga och vanliga mening med åtanke att lingvistiska misstag kan göras. Om det 
står klart att orden fått en betydelse som parterna inte avsett får domstolen bortse från den 
felaktiga betydelsen i tolkningen för att undvika oskäliga resultat.121 

The Parol Evidence Rule är en annan common law princip som har betydelse för 
avtalstolkningen. Bevissvårigheter kan lätt uppstå i skriftliga avtal där muntliga tillägg gjorts. 
Tidigare fanns små möjligheter för parterna att lägga till muntlig information för att ändra 
eller motsäga det skriftliga avtalet. Numera är den rådande principen att om parternas 
avsikt varit att det skriftliga avtalet inte skall vara det enda som representerar 
överenskommelsen så kan exempelvis muntlig bevisning tilläggas. Om parterna däremot 

                                                 

117 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 252. 

118 Prenn v. Simmonds [1971] 3 All ER 237 

119 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 256; Investors’ Compensation Scheme Ltd v. West Bromwich Building Society 
[1998] 1 BLCL 493 

120 Begreppet The Matrix of Facts fastställdes av Lord Wilberforce i Prenn v. Simmonds [1971] 3 All ER 237 

121 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 253 ff. 
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avsett att endast de skriftliga villkoren statuerar avtalet kan inga muntliga villkor tilläggas 
överenskommelsen. 122 

4.2.3 Tolkning av friskrivningsklausuler 

Processen för avtalstolkning i Sverige och England skiljer sig åt på så sätt att konstruktion 
av friskrivningsklausuler inte är en lika uppmärksammad del av avtalstolkningen i svensk 
rätt som den är i engelsk rätt. Då konstruktion av friskrivningsklausuler inte är speciellt 
uppmärksammad i svensk rätt kommer ämnet endast att beröras under avsnittet nedan för 
engelsk rätt.  

4.2.3.1 Konstruktion 

När det fastställts att en friskrivningsklausul har inkorporerats på ett riktigt sätt skall frågan 
om konstruktionen avgöras.123 Konstruktion förväxlas ofta med tolkning, de är dock två 
olika, om än närliggande, processer. Tolkningsprocessen inleds genom konstruktion, då 
domstolarna avgör huruvida den inträffade händelsen över huvud taget omfattas av 
friskrivningsklausulen. Tolkningen härefter berör språket och innebörden av klausulen.124 
Även om en friskrivningsklausul anses inkorporerad i ett avtal kan den falla på grund av sin 
konstruktion, det vill säga att klausulen i och för sig är del av avtalet men att den inte 
omfattar den inträffade händelsen.125 Tidigare konstruerades en friskrivningsklausul utifrån 
sin ordalydelse. Den numera rådande uppfattningen är att konstruktionen av en 
friskrivningsklausul skall bedömas utifrån klausulens sanna och riktiga mening med 
utgångspunkt i avtalet som helhet och det sammanhang i vilket den tillämpas.126 När det 
finns tvetydigheter skall även här oklarhetsregeln tillämpas.127  

4.2.3.2 Oklarhetsregeln 

Innan UCTA infördes i engelsk rätt tillämpades ofta oklarhetsregeln för att komma till rätta 
med oskäliga friskrivningsklausuler och andra oskäliga avtalsvillkor. Regeln användes 
emellertid då något felaktigt, eftersom domstolarna tolkade villkor som oskäliga trots att de 
egentligen inte var det, för att på så sätt skydda den svagare avtalsparten.128 Detta har 
emellertid ändrats i praxis. I Mitchell (George) (Chesterhall) Ltd v. Finnley Lock Seeds Ltd 
fastställdes att när en klausul är tillämplig, klar och tydlig skall dess rättsverkning endast 
begränsas genom domstols tolkning om klausulen faktiskt är att anse som oskälig. I 
dagsläget tillämpas oklarhetsregeln i avtalstolkning således endast då tveksamheter faktiskt 

                                                 

122 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 252 

123 McKendrick, Contract Law, s. 223 

124 Applebey, Contract Law, s. 196 

125 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 263 

126 Investors’ Compensation Scheme Ltd v. West Bromwich Building Society [1998] 1 BLCL 493 

127 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 263 ff. 
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föreligger.129 Principen har i engelsk rätt en striktare tillämpning när ansvar utesluts än då 
ansvar begränsas eftersom det är mer vanligt att en avtalspart påtvingats sådana klausuler.130  

4.3 Analys – dold kontroll 

4.3.1 Inkorporeringsreglerna 

Gemensamt för de svenska och de engelska inkorporeringsreglerna är att de gällande 
principerna växt fram i domstolspraxis. Domstolarna i de båda länderna går emellertid 
alltmera ifrån att tillämpa inkorporeringsreglerna som ett första medel att åsidosätta 
oskäliga friskrivningsklausuler. Ståndpunkten är till synes en strävan att istället använda sig 
av lagstadgade metoder genom den öppna kontrollen i generalklausulen 36 § AvtL och 
section 3(2) UCTA.  

De svenska och de engelska inkorporeringsreglerna har generellt många likheter. Regeln 
om att den part som uppställer en friskrivningsklausul måste göra sin motpart uppmärksam 
på klausulen för att den skall anses vara del av avtalet är överensstämmande. Till synes 
finns vissa språkliga variationer, såsom att en friskrivningsklausul skall ha kommit till 
motpartens kännedom i svensk rätt och att motparten skall ha fått vetskap om den i engelsk 
rätt. Innebörden härav torde dock i praktiken vara densamma. I svensk rätt är visserligen 
muntlig kännedom accepterad, vilket inget sägs om i engelsk rätt. I praktiken är dock i 
svensk rätt bevisbördan lättare att uppfylla gällande skriftlig bevisning än muntlig 
bevisning, så den praktiska skillnaden torde inte bli avsevärd. I båda rättsordningarna måste 
ett villkor bringas till motpartens kännedom eller vetskap före avtalsslutandet. Om det rör 
sig om ett villkor i en bihandling skall en tydlig hänvisning till denna handling finnas i 
avtalet. Den avgörande frågan som skall besvaras vid såväl den svenska som den engelska 
inkorporeringsbedömningen är huruvida parten som uppställer villkoren gjort motparten 
uppmärksam på dessa, inte huruvida motparten faktiskt tagit del av villkoren och förstått 
innebörden av dem. Avseende villkor i bihandlingar måste enligt både de svenska och de 
engelska reglerna tydliga hänvisningar härtill ske för att motparten skall anses ha 
uppmärksammat ett villkor. 

I engelsk rätt görs en uppdelning i undertecknade och icke undertecknade avtal. En sådan 
uppdelning finns inte direkt fastställd i svensk rätt, utan skälighetsregeln i 36 § AvtL är 
allmän och lika tillämpbar på båda avtalsformerna. Den till synes hårdare bedömningen i 
engelsk rätt av undertecknade avtal torde emellertid vara främst teoretisk, eftersom båda 
avtalsformerna kan bedömas enligt skälighetstestet i section 11 UCTA. Det faktum att 
parten har undertecknat avtalet blir då endast ytterligare en omständighet som skall tas med 
vid bedömningen, vilket torde innebära samma sak i såväl svensk som engelsk rätt.131  

I Spurling (J) Ltd v. Bradshaw fastslogs att ju mer oskälig en klausul är desto större krav ställs 
på parten som uppställer villkoret att göra sin motpart uppmärksam på denna. Liknande 
krav ställs också i svensk rätt för att ett villkor skall anses vara del av avtalet. Ju större 

                                                 

129 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 265; Mitchell (George) (Chesterhall) Ltd v. Finnley Lock Seeds Ltd [1983] 2 AC 
803  

130 Ailsa Craig Fishing Co. Ltd v. Malvern Fishing Co. Ltd [1983] 1 Lloyd’s Rep 183, at 184 

131 Se vidare avsnitt 5.3. 
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börda ett villkor lägger på motparten desto större är kraven på att klausulen 
uppmärksammas och desto striktare blir tolkningen av den.  

I NJA 1980 s. 46 fastställdes att det fortfarande, efter införandet av 36 § AvtL, finns en 
allmänt gällande princip att oväntade och tyngande friskrivningsklausuler i standardavtal 
måste uppmärksammas motparten. Den rådande inställningen är att sådana klausuler bör 
åsidosättas genom den öppna kontrollen. Större krav på att uppmärksamma sin motpart 
torde emellertid ställas när denne har en underlägsen ställning och liten erfarenhet från 
branschen. Det finns indikationer på att man i England resonerar på samma sätt då det i 
praxis fastställts att det inte endast är konsumenter som är skyddsvärda när det gäller 
inkorporering av tyngande avtalsvillkor. Detta tyder på att domstolarna i såväl Sverige som 
England ansett det vara av betydelse att fastställa vilken ställning parterna intar i 
avtalsrelationen och större krav ställs vid inkorporeringsbedömningen om det råder ovikt i 
styrkeförhållandet. Det står därmed klart att näringsidkare i underlägsen ställning vid denna 
bedömning bör värderas på samma sätt som konsumenter och anses skyddsvärda trots 
deras näringsidkarställning.  

I England finns också regeln The Red Hand Rule för långtgående friskrivningsklausuler. 
Denna common law regel är en metod som har betydelse för svagare avtalsparter med 
begränsad juridisk kunskap. Genom att ett sådant krav uppställs, undviks många 
missförstånd och försök till undangömmande av särskilt tyngande villkor. Regeln har inte 
uttryckligen fastslagits i Sverige, men principen har i praxis dock haft genomslag i vissa fall, 
såsom vid markering av ansvarsbegränsningar i flygbiljetter. Svensk rätt har följaktligen inga 
lagregler som i samma mån anger hur villkor i en klausul skall vara markerade, såsom i 
England. 

4.3.2 Tolkning av standardavtal 

Tolkningsförfarandet kan ses som en förlängning av inkorporeringsförfarandet. I olika 
rättsystem tillämpas olika riktlinjer vid tolkningen beroende på vilken juridisk metod som är 
tillämplig. Eftersom Sverige och England representerar två olika rättsfamiljer är 
tolkningsprocessen av naturliga skäl inte identisk, dock finns många likheter. En av de 
största likheterna är att utgångspunkten för tolkningsförfarandet för standardavtal är att 
utröna partsviljan genom en objektiv tolkning utifrån vad parterna avtalat. Domstolarna skall 
finna vad parterna avsett med termer och ord ur ett objektivt perspektiv. Emellertid måste 
standardavtal ofta tolkas annorlunda än vanliga avtal eftersom parterna vanligen inte har 
förhandlat fram villkoren gemensamt.  

En skillnad från det engelska tolkningssynsättet är att i svensk tolkning skall subjektiva 
fakta tillmätas stor betydelse vid standardavtalstolkning: vad som har specialreglerats skall 
gå före standardvillkor. I den engelska rätten sker en uppdelning av expressed and implied 
terms då avtal skall tolkas. De engelska domstolarna tycks generellt vara mer inriktade på att 
lägga vikt vid bokstavstolkning än vad de svenska domstolarna är. Modern engelsk 
standardavtalstolkning tycks dock indikera att också andra faktorer än just ordalydelsen 
spelar in på tolkningsförfarandet och numera läggs allt större vikt vid att framtolka 
partsviljan. I praktiken torde detta innebära att subjektiva fakta även är av vikt i engelsk 
standardavtalstolkning. Får de fem principerna som fastställdes i Compensation Scheme Ltd v. 



 Dold kontroll 

 26

West Bromwich Building Society genomslagskraft torde tolkningsförfarandet närma sig det 
svenska än mer. 132  

Någon motsvarighet till The Parol Evidence Rule finns inte i svensk rätt. Emellertid har ett 
flertal undantag till denna regel uppkommit i engelsk praxis, således är partsviljan 
avgörande för huruvida muntliga utfästelser skall anses vara del av överenskommelsen eller 
inte. I praktiken innebär regeln numera inga skillnader i förhållande till tolkningen i svensk 
rätt, då det är partsviljan som är  avgörande. Muntliga utfästelser och villkor kan följaktligen 
i såväl engelsk som svensk rätt bli del av avtalet om detta varit parternas avsikt. 

4.3.3 Tolkning av friskrivningsklausuler 

Den svenska och den engelska dolda kontrollen följer samma mönster. Först sker en 
inkorporeringsbedömning och därefter sker ett tolkningsförfarande. Emellertid spelar den 
dolda kontrollen en större roll i den engelska rätten för avtalsvillkor generellt sett än vad 
den gör i svensk rätt. För friskrivningsklausuler däremot får den dolda kontrollen anses 
vara av likvärdig betydelse i rättsordningarna.133 

Tolkningsprocessen för friskrivningsklausuler i Sverige och England skiljer sig åt på så sätt 
att konstruktion av friskrivningsklausuler inte är en lika uppmärksammad del av 
tolkningsförfarandet i svensk rätt som den är i engelsk rätt. Emellertid får detta ingen stor 
betydelse i praktiken då ett liknande förfarande är inbakat i den svenska tolkningen av 
friskrivningsklausuler.  

I både svensk och engelsk rätt tillämpas oklarhetsregeln vid tolkning av 
friskrivningsklausuler när tvetydligheter råder. I England tycks dock oklarhetsregeln 
användas med större försiktighet än i Sverige. Regeln skall endast tillämpas i fall där ren 
tvetydlighet råder. Friskrivningsklausuler skall i både svensk och engelsk rätt vara klara och 
tydliga för att få tillämpas, därför tolkas de restriktivt.  

 

 

                                                 

132 Se avsnitt 4.2.2. 

133 För vidare diskussion, se avsnitt 6.5. 
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5 Öppen kontroll 

5.1 Sverige – 36 § AvtL 

Efter den dolda kontrollen genomförs en öppen kontroll som ger domstolen rätt att jämka 
eller åsidosätta oskäliga avtalsvillkor. Denna kontroll sker genom lagstiftning med hjälp av 
generalklausulen i 36 § AvtL. Härutöver existerar även en näringsrättslig kontroll av 
standardvillkor genom AVLN.134  

36 § AvtL stadgar följande: 

”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 
avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 
omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas 
att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende 
eller i sin helhet lämnas utan avseende. 

   Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i 
egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. 

   Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan 
rättshandling än avtal. 

   I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 § lagen 
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Lag (1994:1513).” 

5.1.1 Bakgrund 

Innan 36 § AvtL infördes reglerades oskäliga avtalsvillkor av förutsättningsläran135, 
domstolars tolkningsförfaranden och analogisk tillämpning av andra generalklausuler på 
förmögenhetsrättens område, till exempel 8 § lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL).136 
Dessa regler ansågs dock inte tillräckliga utan sammantaget sågs ett behov av att utvidga 
domstolens behörighet att få jämka eller åsidosätta oskäliga villkor i avtal och andra 
rättshandlingar.137 Således tillsattes en utredning138 för att närmare granska rättsläget och 
behovet av en ny generalklausul inom avtalsrätten genom en översyn av de gällande 
generalklausulerna inom förmögenhetsrätten. I utredningen fastslogs att dåvarande 

                                                 

134 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 97; Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 21; för AVLN, se Bilaga 2. 

135 Läran innebär att om en förutsättning för ett avtal visar sig vara felaktig eller förändras under 
avtalsförhållandet så bör och kan avtalet under vissa omständigheter ogiltigförklaras. För vidare 
information, se Claes-Robert von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella 
förhållanden [nedan Post, Studier kring 36 § avtalslagen], Jure, Stockholm 1999, s. 282 ff. 

136 SOU 1974:83, s. 32 

137 Wilhelmsson, Standardavtal, s. 17 

138 Officiellt benämnd generalklausulutredningen, nedan kallat utredningen, som bestod av sakkunnige 
professor Jan Hellner och experterna advokat Sven Harald Bauer, hovrättsråd Hans Bergqvist, 
avdelningsdirektör Bo Falkenborg, ombudsman Lars-Gunnar Flemström, samt avdelningsdirektör Bengt 
Tancred. Prop. 1975/76:81 s. 1, 9 
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kontroller av oskäliga avtalsvillkor inte var särskilt effektiva då de tillämpades med allt för 
stor återhållsamhet.139  

I propositionen till 36 § AvtL bekräftades att de dåvarande möjligheterna till jämkning var 
alltför begränsade och generellt såg remissinstanserna ett behov av en ny generalklausul. De 
negativa åsikterna som vissa remissinstanser framförde om den föreslagna regleringen 
grundades på en rädsla för rättsosäkerhet då den skulle innebära en inskränkning av 
principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Därför diskuterades även en restriktiv 
tillämpning av regeln, i varje fall i kommersiella avtal. Någon sådan rekommendation 
lämnades dock inte i förarbetena.140  

5.1.2 Tillämpningsområde 

Generalklausulen infördes 1976 i AvtL och det allmänna syftet med regeln är att värna om 
skälighet i avtalsförhållanden, genom att skapa större möjligheter till att relativt enkelt 
kunna komma till rätta med orimliga avtalsvillkor.141 Klausulens tillämpningsområde 
sträcker sig över hela förmögenhetsrätten och innefattar alla avtal, såväl avtal mellan 
konsument och näringsidkare, avtal mellan näringsidkare som avtal mellan privatpersoner. 
Till sin natur är paragrafen tvingande och kan således inte avtalas bort av parterna.142 I 
paragrafens tredje stycke utökas tillämpningsområdet om avtalsvillkor till att gälla även 
andra typer av rättshandlingar än avtal. 

Beslutet att inkludera även näringsidkare inom området för denna reglering baserades på 
två huvudsakliga syften. För det första ansågs att även andra parter än konsumenter kunde 
vara i behov av ett utökat skydd i avtalssituationer, såsom näringsidkare i underlägsen 
ställning, främst representerat av småföretagare. Detta skydd efterfrågades redan i 
förarbetena till den då nyligen införda konsumentlagstiftningen. Det andra syftet var att 
ensidigt framarbetade villkor som motparten mer eller mindre tvingats acceptera också 
förekom i kommersiella standardavtal.143 

Domstolen har allmänt varit restriktiv i sin tillämpning av 36 § AvtL då avtalsslutande anses 
som ett risktagande som parterna själva valt och som därför bör behandlas med 
försiktighet.144 När det gäller 36 § i förhållande till näringsidkare med underlägsen ställning 
har antalet rättsfall varit begränsat och domstolen har styrt utvecklingen genom en 
återhållsam inställning. Dess resonemang rör i stort sett bara det enskilda fallet och 
domstolen har varit försiktig med rent principiella uttalanden.145  

NJA 1979 s. 483 rörde ett fall av defekta bensinpumpar, vilka säljaren åtog sig att reparera, 
dock utan större framgång. För detta yrkade köparen ersättning för indirekt skada, främst 

                                                 

139 SOU 1974:83, s. 26 

140 Prop. 1975/76: 81 s. 104f., 58ff. 

141 Post, Studier kring 36 § avtalslagen, s. 23, 106 

142 SOU 1974:83, s. 194 

143 Prop. 1975/76:81 s. 28f.; SOU 1974:83, s. 109 ff.; Prop. 1973:138 s. 74 

144 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 192, 194 

145 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 140 ff. 
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för minskade intäkter som köparen lidit på grund av felet. Köpeavtalet innehöll dock en 
friskrivningsklausul rörande sådan ersättning, vilken köparen hävdade var att anse som 
oskälig. Domstolen konstaterade att köparen i jämförelse med säljaren var ett småföretag, 
däremot ansågs han efter en helhetsbedömning inte vara i underlägsen ställning. 
Friskrivningsklausulen godtogs slutligen med hänsyn till att den ansågs utgöra en allmänt 
accepterad klausul på marknaden.146  

I doktrinen har övervägande positiva åsikter riktats mot 36 § AvtL. Adlercreutz menar att 
regeln är ett användbart tillskott till den svenska avtalsrätten genom att den möjliggör 
omförhandlingar av avtal och avtalsvillkor, särskilt vid ändrade förhållanden, och genom att 
den ger den svagare avtalsparten en god förhandlingsposition.147 Vidare anser Grönfors, 
tillsammans med Ramberg och Hultmark, att generalklausulen kanske är AvtL:s mest 
betydelsefulla bestämmelse genom att den tilldelar en särskild karaktär åt grundläggande 
principer för hela den svenska avtalsrätten.148 

5.1.3 Samspelet mellan 36 § AvtL och AVLN 

Efter att en utredning fastställt att ett behov fanns för ett extra skydd för näringsidkare i 
underlägsen ställning, trädde AVLN i kraft den 1 juli 1984. Syftet med lagen var dels att 
komplettera 36 § AvtL och dels att ”stärka förhandlingsgrundvalen för småföretagarnas 
organisationer vid förhandlingar i avtalsfrågor”.149 AVLN innebär att Marknadsdomstolen (MD) 
kan förbjuda en näringsidkare som ställer upp ett oskäligt avtalsvillkor i kommersiella avtal 
att använda sådana villkor i framtiden.150 

AVLN syftar till att skydda näringsidkarkollektivet, särskilt svagare avtalsparter, medan 36 § 
AvtL primärt skyddar enskilda avtalsparter i alla avtalsformer. Detta tar sig uttryck genom 
att AVLN kan förhindra en näringsidkare att fortsätta använda sig av ett visst villkor i alla 
avtal som näringsidkaren kommer att ingå framöver. Detta gäller avtal med samma eller 
annan part, och påverkar endast indirekt det enskilda avtalet vari villkoret finns. I AVLN 
genomförs en generell bedömning av ett villkor utan att hänsyn tas till speciella 
omständigheter, till skillnad mot bedömningen enligt 36 § AvtL som tar hänsyn till alla 
föreliggande omständigheter.151 Vid bedömningen enligt AVLN måste det också kunna 
antas att ett villkor kommer att användas i framtiden mot den enskilde näringsidkaren eller 
också gentemot andra och en talan bör lämnas utan bifall om det inte finns ett generellt 
förbudsbehov utan enbart ett individuellt behov.152  

                                                 

146 Fallet rörde visserligen 8 § SkbrL men är ändå relevant då den bestämmelsen ger uttryck för samma synsätt 
som 36 § AvtL. 

147 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 292 

148 Kurt Grönfors, Avtalslagen, Tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1995, s. 218. Ramberg, 
Avtalsrätt, s. 190f. 

149 Bernitz, Småföretagarskydd, s. 137 

150 1 § AVLN 

151 Post, Studier kring 36 § avtalslagen, s. 134 

152 Prop. 1983/84:92 s. 22 f. 
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5.2 England - UCTA 

5.2.1 Bakgrund 

The Unfair Contract Terms Act 1977 är baserad på en rapport som framtogs av The Law 
Commission for England and Wales och The Scottish Law Commission och anses vara en 
mycket viktig lagstiftning inom den engelska kontraktsrätten.153 UCTA infördes då den 
dolda kontrollen som fanns visat sig ineffektiv för sitt ändamål. Lagen framtogs i första 
hand med syfte att skydda konsumenter, men den har också fått stor betydelse för 
näringsidkare i underlägsen ställning. Genom UCTA ges domstolarna möjlighet och rätt att 
angripa avtal som slutits, på i och för sig giltig väg i enlighet med avtalsfriheten, men som 
innehåller oskäliga delar.154 Den part som ifrågasätter en friskrivningsklausul och vill stödja 
sig på lagen har att bevisa att klausulen faller inom UCTA:s tillämpningsområde.155 I 
England var tidigare utgångspunkten att samma rättsliga principer skulle användas i alla 
avtalssituationer och inte uppdelas beroende på vilket lagområde det rörde sig om.156 
Parlamentet i England har dock tagit en annan ståndpunkt, vilket UCTA ger exempel på då 
lagstiftningen endast är tillämplig för vissa avtalstyper.157 UCTA är uppdelad i tre delar: 
reglerna i del 1 avser England, Wales och Nordirland, del 2 Scotland och del 3 är villkor 
som gäller för hela Storbritannien.158 

5.2.2 Tillämpningsområde 

UCTA är ett kontrollmedel som ger domstolarna makt att reglera friskrivningsklausuler, 
exemption clauses, men omfattar även vissa ersättningsklausuler, indemnity clauses. Titeln på 
lagen antyder att den endast är tillämplig på avtalsförhållanden. Lagen är dock tillämplig 
även på ett meddelande, notice, från ett prekontraktuellt stadium, om det avser att begränsa 
parts ansvar för utomobligatorisk skada.159 I section 1(3) begränsas tillämplighetsområdet 
för section 2 till 7 till att endast omfatta näringsidkaransvar, business liability, i såväl inom- 
som utomkontraktuella situationer, både direkt och indirekt ansvar, samt ansvar för skada 
som uppkommit med eller utan avsikt. UCTA är således indirekt inte tillämplig mellan 
privata aktörer eftersom tillämpningen av section 2 till 7 styrs av de andra paragraferna. 
Lagens materiella delar gäller därför endast avtal där åtminstone en av parterna är 
näringsidkare.160 

Enligt section 26 och Schedule 1, en bilaga till lagen, gäller lagen inte heller för 
internationella avtal. Övriga undantag finns upptagna i Schedule 1. Det rör sig exempelvis 
om försäkringskontrakt, kontrakt rörande försäljning av mark och immaterialrättsliga 

                                                 

153 Applebey, Contract Law, s. 283; Second Report on Law Comm No. 69 (1975) 

154 Applebey, Contract Law, s. 283 f. 

155 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 443, 446 

156 Cehave NV v. Bremer Handesgesellschaft mbH, The Hansa Nord [1976]QB 44 at 71, [1975] 3 All ER 739 at 756 

157 Furmston, Law of Contract, s. 25 

158 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 461 

159 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 71; Section 2 UCTA 

160  Section 1(2) och 1(3) UCTA 
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kontrakt. Vissa typer av villkor är direkt ogiltiga enligt lagen medan andra först skall 
genomgå ett skälighetstest, The Test of Reasonableness.161 Skälighetstestet i UCTA används för 
olika klausuler, men har främst betydelse på tre områden i näringsidkarsammanhang. Det 
första området gäller vårdslöshetsansvar vid ekonomisk förlust.162 Den andra typen gäller 
friskrivningsklausuler vid försäljning eller leverans av defekta produkter.163 Den tredje 
klausultypen som berörs av testet är sådana klausuler där utformaren på något sätt 
friskriver sig eller begränsar sitt ansvar för avtalsbrott, breach of contract.164 

5.2.3 Section 3 UCTA 

Section 3 UCTA stadgar att: 

“(1) This section applies as between contracting parties where one of them deals as consumer or on the 
other's written standard terms of business. 

(2) As against that party, the other cannot by reference to any contract term- 
(a) when himself in breach of contract, exclude or restrict any liability of his in respect of the breach; or 
(b) claim to be entitled- 

(i) to render a contractual performance substantially different from that which was reasonably expected of 
him, or 
(ii) in respect of the whole or any part of his contractual obligation, to render no performance at all, 
except in so far as (in any of the cases mentioned above in this subsection) the contract term satisfies the 
requirement of reasonableness.” 

Section 3 omfattar således situationer där en part gjort försök att friskriva sig från 
kontraktsbrott eller begränsa sig från ansvar. I kommersiella situationer måste det röra sig 
om standardavtalsvillkor, standard terms, för att section 3 skall bli tillämplig. En part kan inte, 
då han gjort sig skyldig till avtalsbrott, friskriva sig från ansvar eller istället utföra en 
prestation som skiljer sig från vad parten åtagit sig eller inte utföra någon prestation alls, 
om det inte anses skäligt.165 Section 3 UCTA har medfört en del diskussioner i doktrinen. 
Att det finns ett legitimt intresse att skydda konsumenter i avtalssituationer ses som en 
självklarhet, men section 3 går alltså steget längre och indikerar att det finns ett behov av 
juridiskt ingripande även i kommersiella standardavtal. I praxis har ett flertal domare visat 
sig ovilliga att anse friskrivningsklausuler som oskäliga i kommersiella sammanhang och 
generellt sett har de engelska domstolarna haft en restriktiv inställning till section 3, till 
förmån för avtalsfriheten. Inställningen är att det skall åligga parterna själva att göra en 
riskallokering.166 I Granville Oil & Chemicals Ltd v. Davis Turner uttalade sig Tuckey LJ:  

“UCTA obviously plays a very important role in protecting vulnerable consumers from the effects of 
draconian contract terms, but I am less enthusiastic about its intrusion into contracts between 

                                                 

161 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 270 ff. 

162 Section 2(2) UCTA 

163 Sections 6(3) och 7(3) UCTA 

164 Section 3 UCTA 

165 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 465 f. 

166 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 276; Hedwall, Tolkning, s. 170 
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commercial parties of  equal bargaining strength, who should generally be considered capable to make 
contracts of their choosing and expect to be bound by their terms.”167 

5.2.4 Section 11 UCTA 

Section 11 UCTA stadgar följande: 

“(1) In relation to a contract term, the requirement of reasonableness for the purposes of this Part of this 
Act, section 3 of the Misrepresentation Act 1967 and section 3 of the Misrepresentation Act 
(Northern Ireland) 1967 is that the term shall have been a fair and reasonable one to be included 
having regard to the circumstances which were, or ought reasonably to have been, known to or in the 
contemplation of the parties when the contract was made. 

(2) In determining for the purposes of section 6 or 7 above whether a contract term satisfies the 
requirement of reasonableness, regard shall be had in particular to the matters specified in Schedule 2 to 
this Act; but this subsection does not prevent the court or arbitrator from holding, in accordance with 
any rule of law, that a term which purports to exclude or restrict any relevant liability is not a term of 
the contract. 

(3) In relation to a notice (not being a notice having contractual effect), the requirement of reasonableness 
under this Act is that it should be fair and reasonable to allow reliance on it, having regard to all the 
circumstances obtaining when the liability arose or (but for the notice) would have arisen. 

(4) Whereby reference to a contract term or notice a person seeks to restrict liability to a specified sum of 
money, and the question arises (under this or any other Act) whether the term or notice satisfies the 
requirement of reasonableness, regard shall be had in particular (but without prejudice to subsection (2) 
above in the case of contract terms) to- 
(a) the resources which he could expect to be available to him for the purpose of meeting the liability 
should it arise; and 
(b) how far it was open to him to cover himself by insurance. 

(5) It is for those claiming that a contract term or notice satisfies the requirement of reasonableness to 
show that it does.” 

När section 3 UCTA hänvisar till en skälighetsbedömning är det section 11 UCTA som 
skall tillämpas för det ändamålet. I section 11 UCTA finns ett skälighetstest som anses 
tillhöra en av de viktigaste delarna i lagen. Skälighetstestet, The Reasonableness Test, stadgar att 
ett villkor, eller ett meddelande168, skall vara rättvist och skäligt, fair and reasonable, för att få 
tillämpas mellan parterna. Skälighetstestet är tillämpligt för klausuler som faller inom 
sections 2(2), 3, 4, 6(3), 7(3), 7(4) och 8.169 Det är den part som har upprättat 
friskrivningsklausulen och som hävdar att den är skälig som har bevisbördan för att så är 
fallet.170  

Tidpunkten för skälighetstestet är avgörande för vilka omständigheter som får tas med i 
bedömningen. Denna tidpunkt är då avtalet slöts mellan parterna, the time of entry into the 

                                                 

167 Granville Oil and Chemicals Ltd v. Davies Turner & Co Ltd [2003] 2 Lloyd’s Rep 356, at 31 

168 Section 11(3) UCTA 

169 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 472 

170 Section 11(5) UCTA 
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contract, och inte då avtalsbrottet uppkom.171 För avtal som faller under Section 6 och 7 i 
UCTA skall domstolarna ta hänsyn till Schedule 2 som innehåller Guidelines for application of 
reasonableness test.172 Vid en skälighetsbedömning skall härutöver granskas om 
friskrivningsklausulen i fråga är klar och tydlig, om den har diskuterats parterna emellan173 
och om det rör sig om en standardklausul.174 Domstolarna har varit restriktiva med att 
konstatera att en viss klausul är oskälig i sig, utan en individuell fall till fall bedömning skall 
göras.175 För att göra en rättvis skälighetsbedömning finns det vissa punkter som 
domstolarna i praktiken har tagit hänsyn till: innebörden av klausulen, partsstyrkorna, 
vikten av att bedöma hela klausulen och inte endast se till delar av den, 
försäkringsmöjligheter, parts ovillighet till att göra klausulen gällande samt huruvida 
klausulen endast begränsar eller helt utesluter parts ansvar.176 

5.3 Skälighetsbedömningen 

5.3.1 36 § AvtL 

Rättsföljderna i generalklausulen aktualiseras då ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt. 
Rekvisiten för vad som är att anse som oskäligt är dock inte helt självklara. Vid granskning 
av gällande rätt uppräknas avtalets innehåll, förhållandena vid avtalets tillkomst, senare 
inträffade förhållanden samt förhållanden i övrigt som de omständigheter som skall vägas 
in vid en skälighetsbedömning.177 Detta ger dessvärre ingen närmare ledning i frågan då 
omfattningen är väldigt vid. I förarbeten ges visserligen förslag på konkreta situationer och 
villkorstyper som skall beaktas vid en skälighetsbedömning, men omständigheterna är 
många och kan inte sammanfattas till en enhetlig princip.178 I förarbetena har även givits 
riktlinjer för hur generalklausulen skall tillämpas, vilka redogörs för nedan.179 I 
propositionen föreslås även möjligheten att kunna utmärka vissa villkor som oskäliga i sig. 
Detta har dock inte skett i praxis ännu.180 Vad som alltid skall has i åtanke då skälighet 
bedöms är att ”avsikten med 36 § är inte att varje avtal skall kunna jämkas så att det blir skäligt. En 
god affär skall fortfarande få vara en god affär, men om balansen rubbats påtagligt, skall det kunna 
jämkas.”181 

                                                 

171 Section 11(1) UCTA 

172 Section 11(2) UCTA 

173 Mitchell (George) (Chesterhall) Ltd v. Finney Lock Seeds Ltd [1983] 2 AC 803; I detta fall föll 
friskrivningsklausulen på att den inte varit uppe till förhandling mellan de båda näringsidkarna. 

174 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 278 f. 

175 Mitchell (George) (Chesterhall) Ltd v. Finney Lock Seeds Ltd [1983] 2 AC 803 

176 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 473 ff. För närmare diskussion härom, se avsnitt 
5.3.2. 

177 36 § 1 st. AvtL 

178 SOU 1974:83, s. 149 ff, 163 ff.; Prop. 1975/76:81 s. 118 f, 137 ff. 

179 SOU 1974:83, s. 195; Prop. 1975/76:81 s. 117 

180 Prop. 1975/76:81 s. 111 

181 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 304 
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5.3.1.1 Avtalets innehåll 

Innebörden av detta rekvisit är att en jämförelse mellan avtalets villkor görs genom att 
förmåner respektive åtaganden vägs samman för att se huruvida dessa kan anses vara jämt 
fördelade.182 Detta sätts sedan i förhållande till det övriga avtalsinnehållet vid en individuell 
helhetsbedömning. Hänsyn bör även kunna tas till tidigare avtal mellan parterna som har 
samband med förevarande avtal.183 Helhetsbedömningen kan alltså resultera i att ett i och 
för sig hårt villkor kan accepteras om det vägs upp av en fördel på ett annat ställe i avtalet, 
till exempel ett starkt reducerat pris.184 Det faktum att ett avtalsvillkor följer gällande rätt 
innebär inte i sig att det är legitimt. Detta framhölls av föredragande statsråd  i 
propositionen och grundas på att det i varje enskilt fall skall göras en helhetsbedömning.185  

5.3.1.2 Omständigheter vid avtalets tillkomst 

Vad som främst avses med omständigheter vid avtalets tillkomst är sådana omständigheter 
som inte ryms under 31 § eller 33 § AvtL, men ändock är att anse som omständigheter som 
bör tas med vid en skälighetsbedömning. I övrigt kan det vara fråga om aggressivt 
uppträdande, överraskningstaktik, tvång i någon form eller annat missbruk av 
förhandlingsläget vid avtalets tillkomst som föranleder oskälighet.186 Om ett avtalsvillkor ej 
varit föremål för ingående diskussion eller inte övervägts noga av båda parterna kan även 
det tala för en jämkning. Vid standardavtal är det även av stor vikt hur snabbt ett avtal 
ingåtts. Ett hastigt ingått standardavtal innebär vanligen att en part inte blivit tillräckligt 
förtrogen med avtalsinnehållet, vilket kan vara av betydelse ur jämkningssynpunkt. Av 
särskilt stor vikt är om parterna skulle ha utformat avtalet annorlunda om de hade haft facit 
vid hand vid avtalets ingående.187 För omständigheter som en part var medveten om vid 
avtalsslutandet borde gälla att om parten insåg eller bort ha insett oskäligheten med sådan 
omständighet, så påverkar det bedömningen.188 

5.3.1.3 Senare inträffade förhållanden 

Varje efterföljande förändring kan beaktas vid en jämkning, dock talar det emot en 
jämkning om part kunnat förutse en ändring av ett förhållande. Detta rekvisit aktualiseras 
främst i långvariga avtalsförhållanden, men är inte avsett att vara begränsat till endast 
sådana avtal. 189 

                                                 

182 Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 60 

183 SOU 1974:83, s. 195 

184 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 299 

185 Prop. 1975/76:81 s. 124 

186 SOU 1974:83, s. 132 ff 

187 Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 63 ff. 

188 Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 66 

189 Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 67; SOU 1974:83, s. 195 
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5.3.1.4 Omständigheterna i övrigt 

Rekvisitet omständigheterna i övrigt möjliggör ett hänsynstagande till i princip alla 
omständigheter, så länge de är relevanta.190 Exempelvis kan ett villkor som inte 
överensstämmer med gott affärsskick i många fall bedömas som oskäligt och sedermera 
jämkas. Vad som är att anse som gott affärsskick är dock mycket skiftande. Övergripande 
kan sägas att gott affärsskick är handlingssätt som resulterat ifrån en medveten utveckling i 
branschen där organisationer inom näringslivet ofta har haft ett stort inflytande.191 Om en 
part genom tillämpning av ett visst villkor gör avsteg från vad han normalt tillämpar, det 
vill säga sin egen praxis, kan det leda till att ett villkor är att anse som oskäligt om avsteget 
är att anse som markant. Avsteg föreligger om motparten tydligt behandlas sämre än 
flertalet andra avtalsparter.192 

I svensk rätt är tanken att domstolarna skall ta lärdom av varandra så att bedömningarna 
inom samma område blir liknande. Således kan praxis från MD vägleda utredningen om 
oskälighetsbegreppet. Det skall dock hållas i åtanke att ett avtalsvillkor kan oskäligförklaras 
i sig enligt AVLN. Detta har ännu inte skett enligt 36 § AvtL, i vart fall inte i kommersiella 
avtalsförhållanden, även om denna möjlighet nämns i förarbetena till generalklausulen.193 
Om ett villkor tidigare bedömts som oskäligt av MD är det en omständighet som indikerar 
att villkoret även enligt 36 § AvtL:s bedömning är att anse som oskäligt. Härutöver bör 
även domar från underinstanser kunna ge viss vägledning, liksom domar från de övriga 
nordiska länderna, då deras motsvarande lagstiftning korresponderar med den svenska 
generalklausulen.194  

5.3.1.5 Partsställningen 

En av de viktigaste omständigheterna som skall beaktas vid skälighetsbedömningen bör 
vara den om partsställningen, då den finns upptagen i lagrummets andra stycke. För att 
närmare definiera begreppet oskäligt görs en bedömning av partsrelationen. Finns en 
obalans mellan parterna som inte kan rättfärdigas, med utgångspunkt från regelns syfte att 
skydda svagare avtalsparter, bör oskälighet anses föreligga.195 I propositionen uppräknas 
vad som kan vara att anse som part i underlägsen ställning  i ett kommersiellt avtal, 
exempelvis småföretagare.196 En bedömning skall ske med hänsyn till om parten innehar en 
underlägsen ställning i förhållande till sin motpart, inte om parten tillhör en viss kategori 
eller inte.197   

                                                 

190 Andreas Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen [nedan Norlén, Oskälighet], Unitryck, Linköping 2004, s. 35 

191 Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 68; SOU 1974:83, s. 196 

192 Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 69; SOU 1974:83, s. 196 

193 Prop. 1975/76:81 s. 34  

194 Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 69 

195 Norlén, Oskälighet, s. 92 ff.; Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 39 f. 

196 Prop. 1975/76:81 s. 28 f. 

197 Prop. 1975/76:81 s. 137; 36 § 2 st. AvtL 
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5.3.2 Section 11 UCTA 

Ett av de ledande rättsfallen avseende skälighetstestet är Mitchell (George) (Chesterhall) Ltd v. 
Finney Lock Seeds Ltd där domstolen fann friskrivningsklausulen oskälig. Avgörande för 
bedömningen i detta fall var att friskrivningsklausulen var ensidigt upprättad och att 
säljaren hade gjort sig skyldig till vårdslöshet samt hade bättre försäkringsmöjligheter. 
Dessutom tog domstolen hänsyn till tidigare avtal och friskrivningar mellan parterna och i 
jämförelse ansågs den i målet aktuella friskrivningen vara oskäligt begränsande. 
Domstolarna skall vid en helhetsbedömning granska alla förevarande omständigheter, väga 
dem mot varandra och sedan avgöra om de är i balans eller inte.198 Dessutom skall en fall 
till fall bedömning göras.199 I section 11(1) UCTA stadgas att en friskrivningsklausul måste 
vara fair and reasonable för att vara skälig. Denna bedömning skall vidare grundas på 
omständigheterna som var kända, eller skäligen bort ha varit kända, då avtalet slöts. De 
engelska domstolarna har tagit hänsyn till ett antal faktorer då de bedömt 
friskrivningsklausuler enligt skälighetstestet.200  

36 § AvtL är som bekant en generalklausul, till skillnad från section 11 UCTA då lagen 
endast är tillämplig på friskrivningsklausuler och vissa ersättningsklausuler. I engelsk rätt 
finns dessutom inte någon motsvarande term till generalklausul201 fastställd. 

5.3.2.1 Innebörd och omfattning 

Initialt skall innebörden av klausulen fastställas, för att sedan kunna bedömas ur ett 
skälighetsperspektiv.202 Ju vidare omfattning en klausul har, desto mindre sannolikhet har 
den att klara skälighetstestet.203 Det är inte heller rekommenderat att upprätta en 
friskrivningsklausul innehållande två olika typer av friskrivning. En sådan klausul har 
bedömts vara oskälig i praxis.204 I praxis har även visats att begränsande klausuler tenderar 
att vanligen vara mer skäliga än uteslutande klausuler. Detta är dock ingen regel utan 
självklart finns även ett flertal begränsande klausuler i kommersiella avtal som funnits 
oskäliga av domstolarna.205  

                                                 

198 Applebey, Contract Law, s. 303; Mitchell (George) (Chesterhall) Ltd v. Finney Lock Seeds Ltd [1983] 2 AC 803, se 
särskilt Lord Bridge of Harwichs uttalande.  

199 Ett exempel är Mitchell (George) (Chesterhall) Ltd v. Finney Lock Seeds Ltd där en friskrivningsklausul fanns 
oskälig, till skillnad från R.W Green Ltd v. Cade Brothers Farms där en liknande klausul istället ansågs vara 
skälig. 

200 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 473 

201 Sture Bergström, Torbjörn Andersson, Torgny Håstad, Per Henrik Lindblom, Juridikens termer, Nionde 
upplagan, Almqvist & Wiksell Boktryckeri, Uppsala 2002, se ”generalklausul” s. 75; Ralph James Bushnan 
Anderson, Anglo Scandinavian Law Dictionary, Universitetsforlaget, Rodeløkka 1977, se “generalklausul” s. 116 

202 Watford Electronics Ltd v. Sanderson CFL Ltd [2002] F.S.R. 19 at 65 

203 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 474 

204 Overseas Medical Supplies Ltd v. Orient Transport Services Ltd [1999] 2 Lloyd’s Rep 273 

205 St Albans City and District Council v. International Computers Ltd [1996] 4 All ER 481 
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5.3.2.2 Partsställningen 

Om parternas styrka är likvärdig och parterna befinner sig på armlängds avstånd finns det 
större möjlighet att klara skälighetstestet. Ju mer olika parternas förhandlingsstyrka är, 
desto större risk är det att en friskrivningsklausul bedöms som oskälig.206 Avgörande är 
dock huruvida parten med starkast förhandlingsposition tagit sig fördelar som han annars 
inte hade kunnat, om han inte varit i den positionen. Om en friskrivningsklausul inte 
utnyttjats för att tillskansa part fördelar, skall den heller inte förklaras oskälig.207 Huruvida 
en sådan förfördelning skett skall bedömas vid en fall till fall bedömning.208  
 

5.3.2.3 Hela klausulen 

Klausulen skall vid skälighetstestet bedömas med hänsyn till omständigheterna som förelåg 
vid tidpunkten för avtalsslutandet och inte vid avtalsbrottet.209 Därför kan domstolarna inte 
endast se till de delar av klausulen som det tvistas om, med grund i hur omständigheterna 
har utfallit, utan de skall se till helheten av klausulen för att bedöma dess tillämplighet och 
skälighet. Ju mer omfattande en friskrivningsklausul är, desto mindre är chansen att den 
skall anses skälig vid bedömningen.210  

5.3.2.4 Försäkringsmöjligheter 

Har det funnits möjlighet för en part att försäkra sig mot sitt ansvar, men han underlåtit att 
teckna någon sådan försäkring, kan det vara av betydelse vid en skälighetsbedömning. 
Särskilt för begränsande friskrivningsklausuler är detta aktuellt då härom särskilt stadgas i 
section 11(4) UCTA.211 Denna bedömning omfattar också frågan vem som rimligast kunde 
ha försäkrat sig mot risken. I Flamar Interocean Ltd v. Denmac (Formerly Denholm Maclay Co. 
Ltd), (The ”Flamar Pride” and ”Flamar Progress”) diskuterades försäkringsfrågan. Domstolen 
ansåg att när en skälighetsbedömning görs, skall det antas att parterna har avtalat utefter 
möjligheten att försäkra sig. 212 

5.3.2.5 Schedule 2 

I Schedule 2 uppräknas ett antal rekvisit som kan tas hänsyn till vid en 
skälighetsbedömning enligt section 11(2) UCTA. Visserligen avser denna section endast 
avtal som faller inom section 6 och 7 UCTA, men domstolarna kan i praktiken ta hänsyn 
till dessa rekvisit även i fall av andra avtal.213 Rekvisiten som uppräknas i Schedule 2 berör 
bland annat parternas förhandlingsstyrka i förhållande till varandra och huruvida en part 
hade möjlighet att ingå liknande avtal med en annan part utan förevarande villkor. 
                                                 

206 Watford Electronics Ltd v. Sanderson CFl Ltd [2001] All ER (D) 290 at 55 

207 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 474 f. 

208 Britvic Soft Drinks Ltd v. Messer UK Ltd [2002] 1 Lloyd’s Rep 20, at 57-58 

209 Section 11(1) UCTA 

210 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 475 f. 

211 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 476 

212 Flamar Interocean Ltd v. Denmac (Formerly Denholm Maclay Co. Ltd), (The ”Flamar Pride” and ”Flamar Progress”) 
[1990] 1 Lloyd’s Rep. 434 at (6) 

213 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 472 
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Dessutom kan domstolen ta hänsyn till om en part känt till eller skäligen borde ha känt till 
existensen och innebörden av villkoret i avtalet och om avtalad egendom tillverkats eller 
framställts speciellt för en parts räkning.214  

5.3.3 Analys 

Till synes är skälighetsbedömningen i båda lagreglerna mycket flexibel. I 36 § AvtL 
uppräknas visserligen ett antal konkreta rekvisit för skälighetsbedömningen, medan section 
11 UCTA generellt tillåter omständigheter vid bedömningen. Enligt ordalydelsen i de båda 
reglerna finns dock en konkret skillnad, nämligen att svensk domstol får ta hänsyn till 
förhållanden som uppkommit såväl före som efter avtalsslutandet, medan endast 
omständigheter som förelåg vid avtalsslutandet får beaktas enligt engelsk rätt. Att svensk 
domstol vid skälighetsbedömningen får ta hänsyn till senare inträffade förhållande innebär 
emellertid inte att förutsebara förändringar skall kunna leda till jämkning. Bestämmelsen 
avser främst att ge en möjlighet till att jämka i långvariga avtalsförhållanden. Ändå torde 
skillnaden kunna vara av betydelse i praktiken, då det i svensk rätt får tas hänsyn till 
avsevärt fler omständigheter än vad som tillåts i engelsk rätt. Enligt vår uppfattning är 
skälighetsbedömningen i svensk lag mer rättvis eftersom den tar hänsyn till alla relevanta 
omständigheter, oavsett när de aktualiserats. Det engelska synsättet att endast ta hänsyn till 
förhållanden vid avtalsslutandet torde vara en följd av en motvilja att inskränka 
avtalsfriheten och förutsebarheten. I Sverige är förhållningssättet mindre strikt och 
skälighetsbedömningen på grund härav mer flexibel, vilket kan tänkas leda till problem vid 
en harmonisering. I övrigt är rekvisiten i 36 § AvtL så allmänt hållna att det faktum att inga 
rekvisit uppräknas i section 11 UCTA inte får någon direkt effekt i praktiken.  

I såväl de svenska som de engelska domstolarna har rekvisiten i lagstiftningen närmare 
specificerats. I svensk rätt gäller i princip att så länge det är en för avtalsförhållandet 
adekvat omständighet skall den tas med vid bedömningen. I den engelska rätten har 
domstolarna i det närmsta lika stor frihet, så länge det rör sig om ett förhållande som 
förelåg vid avtalsslutandet. En viss begränsning finns även i Schedule 2, emellertid får den 
främst effekt för section 6 och 7 UCTA. I övriga fall ställs inte lika stora krav på 
domstolarna att ta hänsyn till rekvisiten häri.  

En princip som har framarbetats i engelsk praxis och som skiljer sig från synsättet vid den 
svenska skälighetsbedömningen är att en friskrivningsklausul skall bedömas i sin helhet, 
delar av den kan alltså inte granskas individuellt. Anledningen härtill torde vara att 
rättsföljderna för oskäliga friskrivningsklausuler ser olika ut i svensk och engelsk rätt. I och 
med att jämkning inte finns att tillgå i den engelska rätten blir den naturliga följden att det 
inte är möjligt att bedöma delar av en friskrivningsklausul. På senare tid har emellertid 
möjligheten att utesluta oskäliga delar av en friskrivningsklausul uppkommit, om resterande 
del av klausulen klarar att stå utan borttagen del. Detta innebär att ett undantag till regeln i 
section 11 UCTA har utvecklats i praxis.215  

I den engelska rätten finns ingen generell skälighetsregel som det gör i svensk rätt. Den 
engelska rätten har inte någon motsvarande term till generalklausul. Efter en genomgång av 
section 11 UCTA kan dock tyckas att den är utformad som en generalklausul. Detta då den 
är mycket allmänt hållen och ger domstolarna stor frihet vid enskilda 
                                                 

214 Se Schedule 2 UCTA 

215 För mer ingående diskussion härav hänvisas till avsnitt 5.4.3 och 5.4.4. 
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skälighetsbedömningar av friskrivningsklausuler. Emellertid är tillämpligheten av section 11 
UCTA begränsad till vissa typer av klausuler, såsom friskrivningsklausuler och vissa 
ersättningsklausuler, medan 36 § AvtL är tillämplig för alla typer av oskäliga avtalsvillkor. 
För friskrivningsklausuler i kommersiella standardavtal medför detta inga konsekvenser, 
däremot torde denna skillnad innebära ett problem för harmoniseringsfrågan i stort.216 

I både svensk och engelsk rätt har partställningen en signifikant plats vid 
skälighetsbedömningen. Båda länders domstolar har kommit till slutsatsen att den 
förhandlingsmässigt svagare parten är i behov av ett större lagskydd än sin motpart i fall av 
oskäliga friskrivningsklausuler. Har underlägsen ställning fastställts i ett partsförhållande 
skall hänsyn därtill tas i avgörandet.217 Varken i svensk eller i engelsk rätt är dock denna 
faktor avgörande i sig, men spelar fortfarande en betydelsefull roll. Här skall dessutom 
tilläggas att vid båda bedömningarna krävs det att parten med den överlägsna ställningen 
tillskansat sig fördelar med hjälp av friskrivningsklausulen. Har så inte skett kan oskälighet 
inte anses föreligga. Överensstämmande i rättsordningarna är att litenhet i förhållande till 
motparten inte i sig konstituerar någon underlägsen ställning och att underlägsen ställning 
inte är likställt oskälighet. 

5.4 Rättsverkningarna 

5.4.1 Dold kontroll  

I såväl Sverige som England gäller att om en klausul förklaras vara inte inkorporerad i ett 
avtal blir följden att klausulen faller och kan därför inte göras gällande mellan parterna.218 
Precis som för den öppna kontrollen inträder istället dispositiv rätt. Om tolkningen av en 
friskrivningsklausul resulterar i att förevarande händelse inte omfattas av klausulen blir 
således följden att friskrivande part behåller ansvaret för den omtvistade händelsen.  

5.4.2 36 § AvtL 

Generalklausulen möjliggör i princip varje rimlig rättsföljd för oskäliga avtalsvillkor: total 
ogiltighet, partiell ogiltighet och varje form av jämkning. Jämkning är dock den rättsföljd 
som anses vara den huvudsakliga och innefattar varje förändring som görs med ett 
avtalsvillkor eller parternas förpliktelser, såväl utvidgningar som inskränkningar. Tack vare 
sin flexibilitet gällande rättsföljder är generalklausulen välanpassad till de krav som vårt 
dynamiska samhälle i dagsläget ställer.219 

Rättsföljderna beror på resultatet av skälighetsbedömningen och självklart på vad parterna 
yrkar och invänder.220 Inom gränserna för parternas yrkanden har domstolen dock full 
frihet att besluta om den rättsföljd som den anser bäst lämpad.221 Rättsverkningarna är inte 

                                                 

216 Se vidare avsnitt 6.4. 

217 Se avsnitt 3.3. 

218 O’Sullivan, The Law of Contract, s. 243; Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 97 f. 

219 Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 12ff. 

220 Se RB 17:3 

221 SOU 1974:83, s. 121; Prop. 1975/76:81 s. 35 
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begränsade till endast det aktuella avtalsvillkoret utan kan även få effekt på andra delar, 
alternativt avtalet i sin helhet om villkoret är nära knutet andra delar av avtalet. Detta kan 
resultera i jämkning av även de delarna, alternativt kan hela avtalet ogiltigförklaras.222 
Kravet för ogiltigförklaring av hela avtalet är att villkoret har sådan betydelse för avtalet i 
sin helhet att det inte är rimligt att lämna avtalet i övrigt oförändrat.223 Ingrepp i andra delar 
av avtalet skall dock ske med viss försiktighet eftersom det minskar förutsebarheten.224  

Om ett avtal eller ett avtalsvillkor ogiltigförklaras blir följden att alla rättshandlingar som 
företagits i enlighet härmed skall återgå. Om en friskrivningsklausul åsidosätts kan 
dispositiv rätt aktualiseras eller så kan ibland avtalet fungera utan klausulen alls. Om 
däremot endast jämkning företas förändras endast parternas åtaganden från och med den 
framtida tidpunkt som domstolen anser lämplig. Ytterligare en möjlighet är jämkning till 
noll och denna verkning medför att parternas åtaganden försvinner, dock utan någon 
retroaktiv verkan.225  

5.4.3 UCTA 

De engelska domstolarna har ingen möjlighet att skriva om en friskrivningsklausul eller 
byta ut en oskälig term eller ett belopp till vad som är att anse som skäligt. Ett sådant 
förfarande anses i England vara ett allt för grovt ingrepp mot principen om avtalsfrihet. 
Istället skall hela friskrivningsklausulen granskas vid en skälighetsbedömning. Bedöms en 
del av en klausul vara oskälig blir därför hela klausulen oskälig.226 Åtminstone är detta hur 
domstolarna har resonerat tidigare. På senare tid har detta synsätt uppmjukats och praxis 
uppvisar exempel på hur delar av en friskrivningsklausul har åsidosatts medan resterande 
delar har fått fortsatt verkan. I Watford Electronics Ltd v. Sanderson CFL Ltd ansåg domstolen 
att två meningar i klausulen 7.3 var separata och att skälighetstestet kunde tillämpas 
separat.227 Däremot accepterade den engelska domstolen inte åsidosättande av enskilda ord 
i en friskrivningsklausul i Stewart Gill Ltd v. Horatio Myer & Co Ltd.228 Detta domslut gav 
upphov till att författare av friskrivningsklausuler numera försöker dela upp klausulen i 
undersektioner så att inte hela klausulen faller i ett eventuellt oskälighetsbeslut.229 Detta 
nytillkomna undantag torde således innebära att domstolarna numera kan åsidosätta delar 
av en friskrivningsklausul i den mån den resterande delen av klausulen kan fungera utan 
dem.230 Enligt UCTA finns två rättsföljder att tillgå då lagen är tillämplig på en 
friskrivningsklausul, antingen saknar klausulen helt rättsverkan eller så får den begränsad 
rättsverkan i den mån klausulen är att anse som skälig.231 Är en friskrivningsklausul att anse 
                                                 

222 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 300 

223 Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 14 

224 Prop. 1975/76:81 s. 110 

225 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 300; Jansohn, Vad är oskäligt?, s. 78 

226 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 475; Applebey, Contract Law, s. 307 

227 Watford Electronics Ltd v. Sanderson CFL Ltd [2001] 1 All E.R at 58, 67 

228 Stewart Gill Ltd. v. Horatio Myer & Co. Ltd. [1992] QB 600 

229 McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials, s. 476 

230 Applebey, Contract Law, s. 307 

231 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 72 



 Öppen kontroll 

 41

som oskälig enligt section 11 UCTA åsidosätts den enligt section 3 UCTA och kan inte 
göras gällande mellan avtalsparterna. I den mån en friskrivningsklausul inte är tillämplig, 
helt eller partiellt, gäller istället dispositiv rätt. 

5.4.4 Analys 

Följderna av den dolda kontrollen är överensstämmande i svensk och engelsk rätt. Om en 
friskrivningsklausul faller i ett inkorporeringsförfarande kan den inte göras gällande mellan 
parterna. Överensstämmande är också att dispositiv rätt träder in då en friskrivningsklausul 
bedöms inte vara inkorporerad i avtalet. Tolkar domstolarna att en klausul inte omfattar 
förevarande händelse blir följden att upprättaren av friskrivningsklausulen har ansvaret för 
händelsen varom tvistas. 

Även då en friskrivningsklausul helt eller delvis åsidosätts på grund av sin oskälighet träder 
dispositiv rätt in. Detta gäller i både svensk och engelsk rätt. I engelsk rätt är det emellertid 
endast den ifrågavarande klausulen som kan åsidosättas och inte hela avtalet i sig, något 
som skiljer sig från rättsverkningarna som kan följa av 36 § AvtL. I svensk rätt skall dock 
ett sådant ingrepp endast ske i undantagsfall och med stor restriktivitet. Således torde 
åsidosättande av avtal i svensk rätt ske mycket sällan. Man kan därför tänka sig att denna 
skillnad inte skulle bli ett stort hinder i en eventuell harmoniseringsprocess. 

Den största skillnaden mellan svensk och engelsk rätt på detta område är möjligheten till 
jämkning av oskäliga friskrivningsklausuler. I svensk rätt är jämkning huvudregeln medan 
domstolarna i engelsk rätt inte har möjlighet att jämka friskrivningsklausuler. De engelska 
domstolarna har istället endast möjlighet till åsidosättande av klausuler. En harmonisering 
på detta område skulle kunna leda till protester från respektive land. Den svenska 
lagstiftaren vill sannolikt inte avstå från möjligheten till jämkning på samma sätt som den 
engelska torde motsätta sig införandet av en möjlighet att jämka. Anledningen till det 
engelska förhållningssättet är att jämkning anses vara ett för stort ingrepp i avtalsfriheten. Å 
andra sidan skall uppmärksammas utvecklingen som skett i engelsk rätt. Principen att 
endast bedöma hela klausuler har börjat frångås och domstolarna tillåter numera ett 
åsidosättande av delar av friskrivningsklausuler, dock inte enskilda ord. 
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6 Harmonisering av avtalsrätten 

6.1 Bakgrund 

Under 1970-talet började tankarna om en gemensam avtalsrättslig lagstiftning i Europa att 
födas. Följande decennium inleddes försök med att omsätta dessa tankar i praktiken. Under 
1990-talet studerades rättsordningar med blandade rättssystem, olika rättssystem i unionen 
jämfördes och principer utformades. Exempelvis publicerades The Principles of European 
Contract Law (PECL) 1995.232 Med denna bakgrund började EG-kommissionen, på 
parlamentets uppmaning, att ta sig an saken.233 När kommissionen lade fram sitt första 
meddelande 2001 var projektet en realitet och en debatt har sedan dess förts. Den i 
dagsläget stora frågan är om det är möjligt att införa en gemensam avtalsrättslig lagstiftning 
i EU eller om skillnaderna mellan nationell lagstiftning är alltför stora.234  

Ett av de större problemen med harmoniseringsarbetet är de olika rättsfamiljerna. 
Medlemsstaternas rättsliga traditioner och olika syn på ekonomiska, sociala och politiska 
funktioner, påverkar på olika sätt synen på avtalsrätten.235 Arbetet med att införa en 
gemenskapsrättslig avtalsrätt har medfört kritik då medlemsstaterna ansett att avtalsrätten 
är något som borde lämnas åt dem själva att besluta om, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.236 De olika rättstraditionerna i EU anses allmänt svåra att 
sammanföra i gemenskapslagstiftning, särskilt för länder med common law traditioner och 
länder med civil law traditioner.237  

Tanken med en gemensam referensram är att den skall grunda sig på gemenskapens 
befintliga regelverk och de bästa lösningarna i medlemsstaternas respektive avtalsrätt. Efter 
diskussioner har intressenterna även enats om att en sådan referensram lämpligen bör vara 
ett icke-bindande instrument. Det blir då upp till avtalsparterna själva att välja om de vill 
förlita sig på reglerna.238 Kommissionen avser att, tillsammans med övriga intressenter i 
arbetsgruppen, genomföra en omfattande utredning, bland annat av de olika 
rättstraditionerna som finns i EU, vilken skall beaktas i framtagningen av ett sådant icke-
bindande instrument.239 

                                                 

232 Ole Lando, Hugh Beale, Principles of European Contract Law Parts I and II [nedan Lando, PECL], Kluwer Law 
International, Haag 2000, s. xi ff.; Martijn W Hesselink, The Politics of a European Civil Code [nedan Hesselink, 
The Politics], European Law Journal, Volume 10, No. 6, November 2004, s. 685 

233 KOM (2001) 398 slutlig, s. 4 

234 Hesselink, The Politics, s. 685 f. 

235 Sjef van Erp, The Pre-Contractual Stage [nedan Erp, The Pre-Contractual Stage], i Towards a European Civil Code, 
Tredje fullt omarbetade och utökade upplagan, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2004, s. 368  

236 Ewoud Hondius, Towards a European Civil Code, i Towards a European Civil Code, Tredje fullt omarbetade och 
utökade upplagan, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2004, s. 3  

237 Hesselink, The Politics, s. 679 

238 KOM (2004) 651 slutlig, s. 6 f. 

239 KOM (2004) 651 slutlig, s. 11 



 Harmonisering av avtalsrätten 

 43

6.2 Samordnade avtalsrättsliga områden inom EU 

I dagsläget finns redan gemenskapslagstiftning inom vissa specifika områden inom 
avtalsrätten. Bland annat har motsvarande rättsområde, det vill säga oskäliga avtalsvillkor, 
harmoniserats på konsumentsidan genom rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 
om oskäliga villkor i konsumentavtal (konsumentdirektivet).  

Med PECL har det också visat sig möjligt att sammanjämka common law med civil law.240 
PECL är en samling principer som täcker alla områden inom generell avtalsrätt.241 
Principerna är bland annat tillämpliga på kommersiella standardavtalsvillkor och 
individuella avtalsvillkor som inte förhandlats fram av båda parterna.242 Emellertid är PECL 
inte gällande rätt utan blir tillämplig då parterna själva väljer det.243 Detta kan vara en 
anledning till varför de inte lett till protester. Målet var att ta fram de avtalsrättsliga 
principer som, med hänsyn till ekonomiska och sociala förhållanden inom Europa, torde 
vara mest lämpade.244 

6.3 Skälighetsbedömningen 

I denna studie har ett antal specifika områden som skiljer sig åt i svensk och engelsk rätt 
uppmärksammats, vilka kan tänkas leda till problem i en harmonisering av avtalsrätten. Ett 
av dessa är skälighetsbedömningen för friskrivningsklausuler i kommersiella standardavtal. 
Till synes är skälighetsbedömningen i både 36 § AvtL och section 11 UCTA mycket 
flexibel, förutom en konkret skillnad. Svensk domstol får vid en skälighetsbedömning ta 
hänsyn till alla relevanta omständigheter, oavsett när de inträffat, till skillnad från de 
engelska domstolarna som endast får beakta omständigheter som förelåg vid 
avtalsslutandet. För svensk domstol innebär detta dock inte att omständigheter som kunnat 
förutses av parterna skall kunna jämkas. Bestämmelsen avser främst att ge en möjlighet till 
att jämka i långvariga förhållanden. Ändå torde skillnaden kunna vara av betydelse i 
praktiken, då det i svensk rätt finns möjlighet att beakta avsevärt fler omständigheter än vad 
som tillåts i engelsk rätt. Det engelska synsättet att endast ta hänsyn till förhållanden vid 
avtalsslutandet torde vara en följd av deras motvilja att inskränka avtalsfriheten och 
förutsebarheten. De olika synsätten kan tänkas leda till problem vid en harmonisering och 
en avvägning måste göras. Frågan är om det engelska synsättet är att föredra, för att öka 
förutsebarheten för parterna, eller det svenska synsättet, vilket kan anses vara mer lämpligt 
för parterna ur ett rättviseperspektiv.  

6.4 Skälighetsreglerna 

Nästa område som utmärker sig i harmoniseringsfrågan är erkännandet av generella 
skälighetsregler. Här finns tydliga skillnader rättsordningarna emellan. Genom 

                                                 

240 Ulf Bernitz, Kontraktsrätten, särskilt frågan om användningen av standardavtal, SvJT 2001, s. 307 

241 Ole Lando, Principles of European Contract Law, a First Step Towards a European Civil Code [nedan Lando, 
Principles of European Contract Law], International Business Law Journal, No. 2, 1997, s. 197 

242 Art. 4:110 PECL; kommentaren till Art. 5:103 nämner att principerna också är tillämpliga på inidividuella 
avtalsvillkor som inte förhandlats av avtalsparterna, se Lando, PECL, s. 266 

243 Art. 1:101 PECL 

244 Lando, Principles of European Contract Law, s. 195 
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konsumentdirektivet etablerades en generell skälighetsregel för oskäliga avtalsvillkor inom 
EU, om än bara på konsumentområdet.  

“A contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair if, contrary 
to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations 
arising under the contract, to the detriment of the consumer.” 245 

I den engelska lagstiftningen UTCCR har regeln om skälighetsbedömning motsvarande 
lydelse som regeln i konsumentdirektivet.246 I PECL sker kontrollen av oskäliga 
avtalsvillkor också genom en generell skälighetsregel, vilket alltså även görs i svensk rätt 
och i många andra civil law rättsordningar. 

“A party may avoid a term which has not been individually negotiated if, contrary to the requirements 
of good faith and fair dealing, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations 
arising under the contract to the detriment of that party (...).”247 

Som har beskrivits ovan är 36 § AvtL en generalklausul, vilket alltså innebär att den har en 
generell tillämpning, i detta fall för avtalsvillkor. I de flesta civil law system finns det 
liknande generella skälighetsregler, även kända som en doktrin om god tro, good faith. 248 
Section 11 UCTA är inte av detta slag då skälighetsregeln häri endast gäller för 
friskrivningsklausuler och vissa ersättningsklausuler och inte för alla avtalsvillkor. För 
friskrivningsklausuler tillämpas alltså en självständig skälighetsbedömning av både svensk 
och engelsk domstol. En harmonisering kommer emellertid inte att stanna härvid utan 
kommer att innefatta även övriga avtalsvillkor och det är här som problem kan komma att 
uppstå. För övriga avtalsvillkor finns bara en dold kontroll i engelsk rätt. Lagstiftaren 
föredrar avtalsfrihet mellan parterna, särskilt i kommersiella situationer och vill inte 
inskränka denna genom en öppen kontroll.249 Det finns alltså på detta område en stor 
skillnad mellan civil law och common law. Lord Denning vidtog ett försök att införa 
generella skälighetsregler i engelsk rätt250, dock utan framgång.251 Emellertid har sedan dess, 
genom konsumentdirektivet och PECL, generella skälighetsregler för kontroll av 
avtalsvillkor erkänts som en del av den europeiska kulturen och EU har genom 
konsumentdirektivet tvingat engelsk rätt att acceptera en generell skälighetsregel, 
åtminstone för konsumenträttsliga avtal. 252  

                                                 

245 Art. 3 konsumentdirektivet 

246 Art. 5(1) UTCCR 
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248 Hesselink, The Politics, s. 680 

249 Thomas Wilhelmsson, Standard Form Conditions, i Towards a European Civil Code [nedan Wilhelmsson, 
Standard Form Conditions], Tredje fullt omarbetade och utökade upplagan, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2004, s. 
442 

250 Lloyd’s Bank v. Bundy [1975] QB 326 

251 National Westminister Bank Plc v. Morgan [1985] AC 686 
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6.5 Den dolda kontrollen 

I vilken utsträckning den dolda kontrollen skall tillmätas betydelse hör samman med frågan 
om generella skälighetsregler. Den dolda kontrollen är i svensk och engelsk rätt ett 
sekundärt medel i tillsynen av friskrivningsklausuler. Båda ländernas domstolar strävar 
nämligen efter att primärt använda den lagstadgade öppna kontrollen. För övriga 
avtalsvillkor ser det dock annorlunda ut. I svensk rätt strävar domstolen även här mot att 
primärt tillämpa den öppna kontrollen. I engelsk rätt finns däremot ingen öppen kontroll 
av de avtalsvillkor som inte omfattas av UCTA. På detta område är således den dolda 
kontrollen fortfarande det primära kontrollmedlet. Detta torde ha sin grund i att den 
engelska lagstiftaren motsätter sig generella skälighetsregler som ett kontrollmedel för 
avtalsvillkor. I ett harmoniseringsarbete kommer det följaktligen att bli problem med att 
fastställa i vilken utsträckning den dolda kontrollen skall ha verkan eller om generella 
skälighetsregler skall erkännas även för andra avtalsvillkor, utöver villkor i konsumentavtal. 

6.6 Rättsverkningarna 

Det sista området vi tror kan leda till problem i en harmoniseringsprocess är 
rättsverkningarna. Sammanfattningsvis är engelsk rätt till synes motsträvig till jämkning av 
oskäliga avtalsvillkor, medan den svenska lagstiftaren ser jämkningsmöjligheten som en 
självklarhet och ett välbehövligt redskap.  

I konsumentdirektivet har följande regel om rättsföljderna av oskäliga avtalsvillkor 
införts: 

“Member States shall lay down that unfair terms used in a contract concluded with a consumer by a 
seller or supplier shall, as provided for under their national law, not be binding on the consumer and 
that the contract shall continue to bind the parties upon those terms if it is capable of continuing in 
existence without the unfair terms.”253  

I UTCCR har följande bestämmelse införts avseende rättsföljden för oskäliga avtalsvillkor: 

 “An unfair term in a contract concluded with a consumer by a seller or supplier shall not be binding on 
the consumer. The contract shall continue to bind the parties if it is capable of continuing in existence 
without the unfair term.”254 

Ett oskäligt avtalsvillkor är inte bindande för konsumenten och villkoret åsidosätts således. 
Oavsett om ett villkor åsidosätts har det övriga avtalet fortsatt verkan, såvida inte villkoret 
är så fundamentalt för avtalet att det inte kan existera utan föreliggande villkor. Någon 
möjlighet till jämkning erkänns emellertid inte, varken i direktivet eller i den engelska 
lagstiftningen. 

Enligt PECL så är inte heller jämkning en rättsverkan som är möjlig att tillämpa ifall av 
oskäliga friskrivningsklausuler. 

“A party may avoid a term which has not been individually negotiated if, contrary to the requirements 
of good faith and fair dealing, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations 
arising under the contract to the detriment of that party (...).”255 
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PECL stadgar att en part kan förklara ett oskäligt villkor att vara utan laga verkan, avoid, till 
skillnad från direktivet där ett villkor kan förklaras vara inte bindande, not binding, mellan 
avtalsparterna. Emellertid innebär detta ingen materiell skillnad i praktiken.256 Om ett 
avtalsvillkor enligt PECL anses vara oskäligt och är utan laga verkan skall dock resten av 
avtalet fortsätta att existera mellan parterna, såvida det kan anses vara möjligt och skäligt.257 

Konsumentdirektivet har formen av ett minimidirektiv och tillåter således medlemsstaterna 
att tillämpa strängare skyddsregler än vad direktivet anvisar.258 I Sverige är jämkning av 
oskäliga avtalsvillkor fortfarande en tillämplig rättsverkan, vilken inte har införts i engelsk 
rätt, utan åsidosättande av oskäliga avtalsvillkor är den enda rättsverkan som finns att tillgå. 
Fortfarande finns i engelsk rätt en motsträvan att tillåta jämkning som en rättsföljd till 
oskäliga avtalsvillkor. Däremot kan det faktum att varken konsumentdirektivet eller PECL 
infört en möjlighet till jämkning, tänkas innebära att möjlighet till jämkning inte heller 
införs i en gemensam avtalsrättslig lagstiftning. I sådant fall kan det antas att det blir Sverige 
och övriga nordiska medlemsstater med överensstämmande lagstiftning på området, som 
motsätter sig en harmonisering vad gäller rättsföljderna. Anledningen till det är att dessa i 
så fall tvingas ta ett steg tillbaka i utvecklingen. Sammanfattningsvis, oavsett vilken form av 
rättsföljder som kan tänkas införas i en gemensam avtalsrätt kommer sannolikt någon stat 
att motsätta sig. 

6.7 Civil law i relation till common law 

Majoriteten av EU:s medlemsstater, däribland Sverige, har en rättstradition i civil law. 
England, med en rättstradition i common law, är således ett undantag.259 Med hänsyn 
härtill, samt utformningen av konsumentdirektivet och PECL, torde en gemensam 
referensram på avtalsrättens område också få karaktär av civil law. För svensk rätts del bör 
detta inte leda till några större protester, däremot för engelsk rätts del torde det finnas en 
viss motsträvighet till en harmonisering.260 Svensk och engelsk rätt uppvisar stora skillnader 
som kan innebära problem för en eventuell harmonisering och om dessutom grunderna i 
de båda rättsfamiljerna granskas hittas än större skiljaktigheter.261  

Trots grannskapet i EU så torde de olika rättssystemen i medlemsstaterna vara svåra att 
förena. Common law mentaliteten är inte bara annorlunda, utan avsevärt annorlunda i 
förhållande till civil law mentaliteten.262 Trots viss flexibilitet existerar i många rättssystem 
olika nationella kulturella principer, individuella metoder för att organisera och fastställa 
juridiska termers innebörd samt egenartade tillämpnings- och tolkningsförfaranden härtill. 
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Således är common law och civil law inte mer nära varandra än de var då engelsk rätt senast 
var fransk.263  

6.8 Ställningstaganden i doktrinen 

Lando är positiv till en harmonisering av avtalsrätten i EU då han anser att bristen på ett 
gemensamt språk och en gemensam rättslig tradition i EU gör att en harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning är att eftertrakta.264 Emellertid menar han att 
medlemsstaterna inte är positiva till att införa nya lagar då de kommer att orsaka störningar 
i deras nationella traditioner och principer. EU:s medborgare har ännu inte en 
gemenskapskänsla som övertalar dem att göra en sådan uppoffring. Lando tror sig ana att 
en europeisk avtalsrätt kan komma att leda till protester då länderna kan uppfatta ett sådant 
instrument som ett hot mot sin nationella rättsordning. Argument som att det inte finns 
någon gemensam rättstradition i Europa för att länka samman de olika lagarna kommer att 
framföras. Det kommer att påpekas att EU inte ännu lyckats nå en tillräcklig nivå av 
politisk och ekonomisk integration för att möjliggöra en harmonisering av avtalsrätten. För 
att kunna etablera en gemensam avtalsrätt krävs först att ett sant och verkligt EU har 
skapats. Emellertid anser Lando att en harmonisering som är sammanlänkad med en 
ekonomisk integration, såsom avtalsrätt, kan vara mycket fördelaktigt.265  

Hesselink tillhör också en av dem som har en positiv inställning till en harmonisering. Att 
länder med common law tradition och länder med civil law tradition har olika syn på god 
tro doktrinen med de generella skälighetsreglerna menar Hesslink inte skall stå ivägen för 
ett harmoniseringsförfarande. Lösningen är att inte inkludera en sådan doktrin.266 

Wilhelmsson fastslår att det självklart skulle vara en fördel för affärsrelationer på den inre 
marknaden att ha ett gemensamt regelverk för avtalsrätten inom EU. Emellertid anser han 
att skälighetsreglerna är grund till en fundamental konflikt för de olika synsätten inom 
avtalsrätten i Europa. Exempelvis finns i England endast en dold kontroll för avtalsvillkor, 
med friskrivningsklausuler och vissa ersättningsklausuler undantaget. De nordiska länderna 
tillämpar istället generella oskälighetsregler för alla avtalsvillkor i en lagstadgad öppen 
kontroll. Wilhelmsson anser vidare att generella skälighetsregler är en förutsättning för att 
välfärdsvärderingen som karaktäriserar sen 1900-tals avtalsrätt skall återspeglas riktigt. 
Wilhelmsson tror att bland annat de nordiska länderna kommer att betrakta ett borttagande 
av de generella skälighetsreglerna som steg bakåt i utvecklingen för avtalsrätten. Trots att 
de europeiska ländernas avtalsrättsliga lagstiftning är relativt överensstämmande, finns där 
också viktiga skillnader mellan vissa av dem.267  

Van Erp menar att skillnaderna mellan den engelska rätten å ena sidan och den tyska, 
franska och holländska rättsfamiljen å andra sidan är så stora att en harmonisering av 
avtalsrätten genom lagstiftning inte kan anses möjlig. Van Erp förespråkar istället ett 
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utformande av principer, efter modell av PECL eftersom de ger mer frihet till 
medlemsländerna.268  

Fabre-Magnan förhåller sig också mer tveksam till en harmonisering och anser att det inte 
får förbises att det finns stora politiska och kulturella skillnader samt juridiska traditioner 
länderna emellan. En balans måste hittas. Vissa principer är så fundamentala att de finns i 
alla typer av system medan andra frågor är mer politiskt betingade såsom frågan om hur 
långt ett partsskydd skall sträcka sig. I motsats till vad som påstås är det inte möjligt att 
åstadkomma en harmoniserad avtalsrätt, speciellt då man ser till kärnan av lagen som skulle 
bli gemensam för medlemsstaterna då de underliggande värderingarna i de olika länderna i 
verkligheten är mycket skilda.269  

Legrand menar att en harmonisering av avtalsrätten i Europa är ett komplicerat förfarande 
då skillnaderna mellan ländernas rättstraditioner och rättsregler är väsentliga. En av de 
största skillnaderna mellan den engelska rätten och den svenska rätten är karaktären av det 
juridiska resonemanget. Common law jurister använder sig av principer som främst är 
kapabla att fungera i begränsade, individuella fall. Civil law jurister, å andra sidan, går ifrån 
det individuella fallet och domstolarna bortser från rent faktiska förhållanden för att istället 
koncentrera sig på mer principiella uttalanden som också är tillämpliga i andra situationer. I 
civil law traditionen är således målet att gå ett steg längre än det enskilda fallet och istället 
fokusera på det universella för att etablera en idé eller ett koncept. I England är rätten en 
teknik för att lösa dispyter och domstolarna inväntar händelser att tolka, till skillnad från 
rättsordningar med civil law, där man försöker förutse dispyter genom en kategorisering av 
hierarkiska normer med syfte att förstå och omfatta alla eventualiteter. Common law är 
således retroaktiv medan civil law är preventiv.270 
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7 Sammanfattning och diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Bedömningen huruvida underlägsen ställning föreligger har stor likhet i svensk och engelsk 
rätt. I båda rättsordningarna skall en bedömning vara flexibel och göras individuellt från fall 
till fall. I såväl svensk som engelsk rätt representeras parter med underlägsen ställning i 
kommersiella avtal främst av småföretagare. Emellertid är det avgörande vid 
skälighetsbedömningen enligt både svensk och engelsk rätt huruvida underlägsen ställning 
föreligger, inte huruvida parten är att anse som småföretagare eller inte. I både svensk och 
engelsk rätt har partställningen en viktig, men inte avgörande, roll vid 
skälighetsbedömningen. Har underlägsen ställning fastställts i ett partsförhållande skall 
hänsyn därtill tas i bedömningen. Vid såväl svensk som engelsk bedömning krävs att parten 
med den överlägsna ställningen tillskansat sig fördelar med hjälp av friskrivningsklausulen 
för att den skall falla vid en skälighetsbedömning.  

Till synes är skälighetsbedömningen i båda lagreglerna mycket flexibel. Emellertid är de 
engelska domstolarna begränsade till att endast kunna ta hänsyn till omständigheter som 
förelåg vid avtalsslutandet, vilket vi anser vara av betydelse för en harmonisering av 
avtalsrätten. I den engelska rätten erkänns inte heller någon generell skälighetsregel på 
samma sätt som görs i svensk rätt. Detta påverkar dock inte friskrivningsklausuler i 
kommersiella standardavtal. Emellertid är det av avsevärd betydelse i ett vidare perspektiv, 
eftersom den engelska lagstiftaren torde motsätta sig att införa en sådan generell 
skälighetsregel, medan den svenska lagstiftaren istället torde motsätta sig en förlust av sin 
generella skälighetsregel.  

Den dolda kontrollen har många likheter avseende inkorporering och tolkning. Emellertid 
strävar båda ländernas domstolar mot att i första hand använda sig av den öppna 
kontrollen och tillmäta den dolda kontrollen mindre betydelse i tillsynen av oskäliga 
friskrivningsklausuler. Trots detta innehar den dolda kontrollen fortfarande en mer 
framträdande roll i engelsk rätt, även efter UCTA:s inträde, än vad den har i svensk rätt. 
Detta beror på att UCTA saknar tillämplighet för andra avtalsvillkor än 
friskrivningsklausuler och vissa ersättningsklausuler. Det finns dessutom ingen annan 
öppen kontroll för avtalsvillkor utanför UCTA:s tillämpningsområde. I ett 
harmoniseringsarbete kan det följaktligen bli problem att fastställa i vilken utsträckning den 
dolda kontrollen skall erkännas.  

Den största skillnaden mellan svensk och engelsk rätt avseende rättsverkningarna för 
oskäliga friskrivningsklausuler är möjligheten till jämkning. En harmonisering på detta 
område skulle kunna leda till protester från respektive land. Den svenska lagstiftaren torde 
inte vilja avstå möjligheten till jämkning på samma sätt som den engelska torde motsätta sig 
införandet av en jämkningsmöjlighet. Anledningen härtill är att den engelska lagstiftaren 
kan komma att anse jämkning som ett för stort ingrepp i avtalsfriheten. Å andra sidan skall 
uppmärksammas utvecklingen som skett i engelsk domstolspraxis, där principen att endast 
bedöma hela klausuler har börjat frångås. Domstolarna tillåter numera bedömning och 
åsidosättande av delar av friskrivningsklausuler. Utvecklingen i praxis innebär ett undantag 
till huvudregeln och engelsk rätt har således närmat sig det svenska synsättet. Avseende 
rättsverkningarna gäller i engelsk rätt att det endast är den ifrågavarande klausulen som kan 
åsidosättas och inte hela avtalet i sig, något som skiljer sig från rättsverkningarna som kan 
tillämpas enligt 36 § AvtL. Ett sådant ingrepp kan i svensk rätt emellertid endast ske i 
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undantagsfall och med stor restriktivitet. Verkningarna av den dolda kontrollen är 
överensstämmande i svensk och engelsk rätt. 

I dagsläget finns gemenskapslagstiftning som reglerar vissa specifika områden inom 
avtalsrätten. Bland annat har motsvarande rättsområde, det vill säga oskäliga avtalsvillkor, 
harmoniserats på konsumentsidan. Med PECL har det också visat sig möjligt att 
sammanjämka common law med civil law. Emellertid är PECL inte gällande rätt utan 
endast en samling principer som blir tillämpliga då parterna själva väljer att de skall vara 
det. Detta kan vara en anledning till varför de inte vållat protester.  

Majoriteten av EU:s medlemsstater, däribland Sverige, har en rättstradition i civil law. 
Undantagsvis är alltså England ett av de länder som har en rättstradition i common law. En 
gemensam referensram på avtalsrättens område torde således få en karaktär av civil law. 
För svensk rätts del bör detta inte leda till några större protester, däremot kan man för 
engelsk rätts del ana en viss motsträvan till en sådan harmonisering då den egna 
rättstraditionen i så fall måste frångås. 

Vi anser att svensk och engelsk rätt, inom ramen för denna detaljstudie, uppvisar skillnader 
som kan leda till problem vid en eventuell harmonisering. Om man dessutom tar 
diskussionen till nästa nivå, och ser rättstraditionerna i sin helhet, är skillnaderna än mer 
tydliga. Trots att båda länders lagstiftning uppvisar viss flexibilitet så kommer en 
harmonisering av avtalsrätten sannolikt att vålla stor problematik då rättsordningarnas 
traditioner står långt ifrån varandra. Vår uppfattning är att om såväl detaljerna som 
grunderna i svensk och engelsk lagstiftning granskas, kan en harmonisering av avtalsrätten 
komma att innebära inte obetydliga problem.  

7.2 Diskussion 

Kommissionen har ännu inte utrett huruvida medlemsstaternas nationella avtalsrättsliga 
lagstiftning lämpligen kan harmoniseras. I kommissionens meddelanden kan inte heller 
utläsas att någon sådan utredning avses att genomföras. Däremot har den juridiska 
expertisen diskuterat frågan och ett flertal kritiska åsikter angående en harmonisering har 
framkommit. Således anser vi att kommissionen har ett ytterligare utredningsbehov att 
tillfredsställa innan en harmonisering av avtalsrätten kan bli en realitet.  

Kommissionen har i sina undersökningar fastställt att det gemensamma regelverket 
uppvisar skillnader avseende införlivande och tillämpning av befintlig EG-rättslig 
lagstiftning, som hindrar en väl fungerande marknad. Det faktum att medlemsstaternas 
avtalsrättsliga lagstiftning inte är överensstämmande bidrar också till att den inre 
marknaden inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. De största nackdelarna som i 
dagsläget föreligger med en icke harmoniserad avtalsrätt rör främst transaktionskostnader 
och tvingande nationella bestämmelser. Dessa faktorer bidrar till att företag och 
konsumenter drar sig för att avtala med internationella motparter, vilket är ett hinder för en 
väl fungerande inre marknad. Med en harmoniserad avtalsrätt skulle dessa hinder elimineras 
och parternas villighet att avtala också utanför de nationella gränserna skulle tilltaga. Således 
anser vi att en harmonisering skulle tillfredsställa ett av EU:s viktigaste mål, nämligen den 
fria rörligheten på den inre marknaden.  

Det krävs enligt vår uppfattning att det vidare undersöks vilka eventuella problem som kan 
uppstå om nationell lagstiftning sammanförs för att medlemsstaterna skall ha tillräckligt 
med fakta för att kunna ta ett jakande beslut. Enligt vår detaljstudie finns nämligen ett antal 
områden som kan problematisera en harmonisering. Dessa avser framför allt vilka 
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omständigheter som får beaktas vid en skälighetsbedömning av friskrivningsklausuler, 
tillämpliga rättsverkningar för oskäliga friskrivningsklausuler, erkännandet av de generella 
skälighetsreglerna och i hur stor utsträckning den dolda kontrollen skall tillämpas. 
Dessutom är civil law och common law två mycket skilda rättsfamiljer, vilka inte helt 
problemfritt torde kunna sammanföras. Ett beslutstagande förutsätter, enligt vår mening, 
att en mer grundläggande utredning genomförs, under kommissionens handledning, för att 
kunna framarbeta den bästa lösningen för eventuella problemområden. Därmed skulle 
arbetet med utformningen av den mest lämpade referensramen underlättas. 

Såsom har fastställts genom kommissionens vidtagna undersökningar är 
gemenskapslagstiftningen inte enhetlig avseende införlivning och tillämpning i 
medlemsstaterna, vilket bland annat hämmar transnationella transaktioner. Målet med EU 
är som bekant att upprätta en väl fungerande gemensam marknad. En av metoderna för att 
nå detta mål är att bereda företagen på marknaden likartade konkurrensförutsättningar på 
den inre marknaden genom att motverka handelshinder och harmonisera medlemsstaternas 
lagstiftning. Detta var medlemsstaterna medvetna om då de gick med i unionen och de 
stater som kritiserar en harmonisering av avtalsrätten bör ha denna målsättning i åtanke.  

Om en gemensam referensram accepteras i EU kan den komma att utjämna de olikheter 
som föreligger mellan medlemsstaternas nationella avtalsrätt. De transnationella 
transaktionerna kommer sannolikt att underlättas och således leda till en ökad handel på 
den inre marknaden. Detta torde gynna parter på alla nivåer – individen, näringslivet, 
staterna och unionen. Inte nog med att en harmonisering torde leda till ekonomiska 
fördelar, en harmonisering är dessutom ett nästa steg mot ett av EU:s övergripande syften, 
nämligen målet med en väl fungerande gemensam marknad. Således anser vi att avtalsrätten 
inom EU bör harmoniseras. Emellertid är vi samtidigt medvetna om att detta sannolikt inte 
kommer att bli någon lätt uppgift på grund av de skillnader som föreligger mellan nationell 
lagstiftning och skilda rättstraditioner. 
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Bilaga 1 - The Unfair Contract Terms Act of 1977 

 

PART I 

Section 1. Scope of Part I 

(1) For the purposes of this Part of this Act, "negligence" means the breach- 

(a) of any obligation, arising from the express or implied terms of a contract, to take 
reasonable care or exercise reasonable skill in the performance of the contract; 

(b) of any common law duty to take reasonable care or exercise reasonable skill (but not 
any stricter duty); 

(c) of the common duty of care imposed by the Occupiers' Liability Act 1957 or the 
Occupier's Liability Act (Northern Ireland) 1957. 

(2) This Part of this Act is subject to Part III; and in relation to contracts, the operation of 
sections 2 to 4 and 7 is subject to the exceptions made by Schedule I. 

(3) In the case of both contract and tort, sections 2 to 7 apply (except where the contrary is 
stated in section 6(4)) only to business liability, that is liability for breach of obligations or 
duties arising- 

(a) from things done or to be done by a person in the course of a business (whether his 
own business or another's); or 

(b) from the occupation of premises used for business purposes of the occupier; 
and references to liability are to be read accordingly [but liability of an occupier of premises 
for breach of an obligation or duty towards a person obtaining access to the premises for 
recreational or educational purposes, being liability for loss or damage suffered by reason 
of the dangerous state of the premises, is not a business liability of the occupier unless 
granting that person such access for the purposes concerned falls within the business 
purposes of the occupier]. 

(4) In relation to any breach of duty or obligation, it is immaterial for any purpose of this 
Part of this Act whether the breach was inadvertent or intentional, or whether liability for it 
arises directly or vicariously. 

Section 2. Negligence liability 

(1) A person cannot by reference to any contract term or to a notice given to persons 
generally or to particular persons exclude or restrict his liability for death or personal injury 
resulting from negligence. 

(2) In the case of other loss or damage, a person cannot so exclude or restrict his liability 
for negligence except in so far as the term or notice satisfies the requirement of 
reasonableness. 

(3) Where a contract term or notice purports to exclude or restrict liability for negligence a 
person's agreement to or awareness of it is not of itself to be taken as indicating his 
voluntary acceptance of any risk. 
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Section 3. Liability arising in contract 

(1) This section applies as between contracting parties where one of them deals as 
consumer or on the other's written standard terms of business. 

(2) As against that party, the other cannot by reference to any contract term- 
(a) when himself in breach of contract, exclude or restrict any liability of his in respect of 
the breach; or 
(b) claim to be entitled- 

(i) to render a contractual performance substantially different from that which was 
reasonably expected of him, or 
(ii) in respect of the whole or any part of his contractual obligation, to render no 
performance at all, except in so far as (in any of the cases mentioned above in this 
subsection) the contract term satisfies the requirement of reasonableness. 

Section 4. Unreasonable indemnity clauses 

(1) A person dealing as consumer cannot by reference to any contract term be made to 
indemnify another person (whether a party to the contract or not) in respect of liability that 
may be incurred by the other for negligence or breach of contract, except in so far as the 
contract term satisfies the requirement of reasonableness. 

(2) This section applies whether the liability in question- 
(a) is directly that of the person to be indemnified or is incurred by him vicariously; 
(b) is to the person dealing as consumer or to someone else. 

Section 5. "Guarantee" of consumer goods 

(1) In the case of goods of a type ordinarily supplied for private use or consumption, where 
loss or damage- 
(a) arises from the goods proving defective while in consumer use; and 
(b) results from the negligence of a person concerned in the manufacture or distribution of 
the goods, 
liability for the loss or damage cannot be excluded or restricted by reference to any contract 
term or notice contained in or operating by reference to a guarantee of the goods. 

(2) For these purposes- 
(a) goods are to be regarded as "in consumer use" when a person is using them, or has 
them in his possession for use, otherwise than exclusively for the purposes of a business; 
and 
(b) anything in writing is a guarantee if it contains or purports to contain some promise or 
assurance (however worded or presented) that defects will be made good by complete or 
partial replacement, or by repair, monetary compensation or otherwise. 

(3) This section does not apply as between the parties to a contract under or in pursuance 
of which possession or ownership of the goods passed. 

Section 6. Sale and hire-purchase 

(1) Liability for breach of the obligations arising from- 
(a) [section 12 of the Sale of Goods Act 1979] (seller's implied undertakings as to title, etc.); 
(b) section 8 of the Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973 (the corresponding thing in 
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relation to hire-purchase), cannot be excluded or restricted by reference to any contract 
term. 

(2) As against a person dealing as consumer, liability for breach of the obligations arising 
from- 
(a) [section 13, 14 or 15 of the [1979] Act] (seller's implied undertakings as to conformity of 
goods with description or sample, or as to their quality or fitness for a particular purpose); 
(b) section 9, 10 or 11 of the 1973 Act (the corresponding things in relation to hire-
purchase), cannot be excluded or restricted by reference to any contract term. 

(3) As against a person dealing otherwise than as consumer, the liability specified in 
subsection (2) above can be excluded or restricted by reference to a contract term, but only 
in so far as the term satisfies the requirement of reasonableness. 

(4) The liabilities referred to in this section are not only the business liabilities defined by 
section 1(3), but include those arising under any contract of sale of goods or hire-purchase 
agreement. 

Section 7. Miscellaneous contracts under which goods pass 

(1) Where the possession or ownership of goods passes under or in pursuance of a 
contract not governed by the law of sale of goods or hire-purchase, subsections (2) to (4) 
below apply as regards the effect (if any) to be given to contract terms excluding or 
restricting liability for breach of obligation arising by implication of law from the nature of 
the contract. 

(2) As against a person dealing as consumer, liability in respect of the goods' 
correspondence with description or sample, or their quality or fitness for any particular 
purpose, cannot be excluded or restricted by reference to any such term. 

(3) As against a person dealing otherwise than as consumer, that liability can be excluded 
or restricted by reference to such a term, but only in so far as the term satisfies the 
requirement of reasonableness. 

[(3A) Liability for breach of the obligations arising under section 2 of the Supply of Goods 
and Services Act 1982 (implied terms about title etc. in certain contracts for the transfer of 
the property in goods) cannot be excluded or restricted by reference to any such term.] 

(4) Liability in respect of- 
(a) the right to transfer ownership of the goods, or give possession; or 
(b) the assurance of quiet possession to a person taking goods in pursuance of the contract, 
cannot [(in a case to which subsection (3A) above does not apply)] be excluded or 
restricted by reference to any such term except in so far as the term satisfies the 
requirement of reasonableness. 
(c) This section does not apply in the case of goods passing on a redemption of trading 
stamps within the Trading Stamps Act 1964 or the Trading Stamps Act (Northern Ireland) 
1965. 

Section 8. Misrepresentation 

(This section substitutes the Misrepresentation Act 1967, s 3 and the Misrepresentation 

Act (Northern Ireland) 1967, s 3) 
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Section 9. Effect of breach 

(1) Where for reliance upon it a contract term has to satisfy the requirement of 
reasonableness, it may be found to do so and be given effect accordingly notwithstanding 
that the contract has been terminated either by breach or by a party electing to treat it as 
repudiated. 

(2) Where on a breach the contract is nevertheless affirmed by a party entitled to treat it as 
repudiated, this does not of itself exclude the requirement of reasonableness in relation to 
any contract term. 

Section 10. Evasion by means of secondary contract 

A person is not bound by any contract term prejudicing or taking away rights of his which 
arise under, or in connection with the performance of, another contract, so far as those 
rights extend to the enforcement of another's liability which this Part of this Act prevents 
that other from excluding or restricting. 

Section 11. The "reasonableness" test 

(1) In relation to a contract term, the requirement of reasonableness for the purposes of 
this Part of this Act, section 3 of the Misrepresentation Act 1967 and section 3 of the 
Misrepresentation Act (Northern Ireland) 1967 is that the term shall have been a fair and 
reasonable one to be included having regard to the circumstances which were, or ought 
reasonably to have been, known to or in the contemplation of the parties when the 
contract was made. 

(2) In determining for the purposes of section 6 or 7 above whether a contract term 
satisfies the requirement of reasonableness, regard shall be had in particular to the matters 
specified in Schedule 2 to this Act; but this subsection does not prevent the court or 
arbitrator from holding, in accordance with any rule of law, that a term which purports to 
exclude or restrict any relevant liability is not a term of the contract. 

(3) In relation to a notice (not being a notice having contractual effect), the requirement of 
reasonableness under this Act is that it should be fair and reasonable to allow reliance on it, 
having regard to all the circumstances obtaining when the liability arose or (but for the 
notice) would have arisen. 

(4) Whereby reference to a contract term or notice a person seeks to restrict liability to a 
specified sum of money, and the question arises (under this or any other Act) whether the 
term or notice satisfies the requirement of reasonableness, regard shall be had in particular 
(but without prejudice to subsection (2) above in the case of contract terms) to- 
(a) the resources which he could expect to be available to him for the purpose of meeting 
the liability should it arise; and 
(b) how far it was open to him to cover himself by insurance. 

(5) It is for those claiming that a contract term or notice satisfies the requirement of 
reasonableness to show that it does. 

Section 12. "Dealing as consumer" 

(1) A party to a contract "deals as consumer" in relation to another party if- 
(a) he neither makes the contract in the course of a business nor holds himself out as doing 
so; and 
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(b) the other party does make the contract in the course of a business; and 
(c) in the case of a contract governed by the law of sale of goods or hire-purchase, or by 
section 7 of this Act, the goods passing under or in pursuance of the contract are of a type 
ordinarily supplied for private use or consumption. 

(2) But on a sale by auction or by competitive tender the buyer is not in any circumstances 
to be regarded as dealing as consumer. 

(3) Subject to this, it is for those claiming that a party does not deal as consumer to show 
that he does not. 

Section 13. Varieties of exemption clause 

(1) To the extent that this Part of this Act prevents the exclusion or restriction of any 
liability it also prevents- 
(a) making the liability or its enforcement subject to restrictive or onerous conditions; 
(b) excluding or restricting any right or remedy in respect of the liability, or subjecting a 
person to any prejudice in consequence of his pursuing any such right or remedy; 
(c) excluding or restricting rules of evidence or procedure; 
and (to that extent) sections 2 and 5 to 7 also prevent excluding or restricting liability by 
reference to terms and notices which exclude or restrict the relevant obligation or duty. 

(2) But an agreement in writing to submit present or future differences to arbitration is not 
to be treated under this Part of this Act as excluding or restricting any liability. 

Section 14. Interpretation of Part I 

In this Part of the Act- 
"business" includes a profession and the activities of any government department or local 
or public authority; 
"goods" has the same meaning as in [the Sale of Goods Act 1979]; 
"hire-purchase agreement" has the same meaning as in the Consumer Credit Act 1974; 
"negligence" has the meaning given by section 1(1); 
"notice" includes an announcement, whether or not in writing, and any other 
communication or pretended communication; and 
"personal injury" includes any disease and any impairment of physical or mental condition. 

PART II 

(Ej upptagen i denna bilaga då den endast gäller för Skottland.) 

PART III 

Section 26. International supply contracts 

(1) The limits imposed by this Act on the extent to which a person may exclude or restrict 
liability by reference to a contract term do not apply to liability arising under such a 
contract as is described in subsection (3) below. 

(2) The terms of such a contract are not subject to any requirement of reasonableness 
under section 3 or 4: and nothing in Part II of this Act shall require the incorporation of 
the terms of such a contract to be fair and reasonable for them to have effect. 
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(3) Subject to subsection (4), that description of contract is one whose characteristics are 
the following- 

(a) either it is a contract of sale of goods or it is one under or in pursuance of which the 
possession or ownership of goods passes; and 
(b) it is made by parties whose places of business (or, if they have none, habitual 
residences) are in the territories of different States (the Channel Islands and the Isle of Man 
being treated for this purpose as different States from the United Kingdom). 

(4) A contract falls within subsection (3) above only if either- 
(a) the goods in question are, at the time of the conclusion of the contract, in the course of 
carriage, or will be carried, from the territory of one State to the territory of another; or 
(b) the acts constituting the offer and acceptance have been done in the territories of 
different States; or 
(c) the contract provides for the goods to be delivered to the territory of a State other than 
that within whose territory those acts were done. 

Section 27. Choice of law clauses 

(1) Where the [law applicable to] a contract is the law of any part of the United Kingdom 
only by choice of the parties (and apart from that choice would be the law of some country 
outside the United Kingdom) sections 2 to 7 and 16 to 21 of this Act do not operate as 
part [of the law applicable to the contract]. 

(2) This Act has effect notwithstanding any contract term which applies or purports to 
apply the law of some country outside the United Kingdom, where (either or both)- 
(a) the term appears to the court, or arbitrator or arbiter to have been imposed wholly or 
mainly for the purpose of enabling the party imposing it to evade the operation of this Act; 
or 
(b) in the making of the contract one of the parties dealt as consumer, and he was then 
habitually resident in the United Kingdom, and the essential steps necessary for the making 
of the contract were taken there, whether by him or by others on his behalf.  

Section 28. Temporary provision for sea carriage of passengers 

(1) This section applies to a contract for carriage by sea of a passenger or of a passenger 
and his luggage where the provisions of the Athens Convention (with or without 
modification) do not have, in relation to the contract, the force of law in the United 
Kingdom. 

(2) In a case where- 
(a) the contract is not made in the United Kingdom, and 
(b) neither the place of departure nor the place of destination under it is in the United 
Kingdom, a person is not precluded by this Act from excluding or restricting liability for 
loss or damage, being loss or damage for which the provisions of the Convention would, if 
they had the force of law in relation to the contract, impose liability on him. 

(3) In any other case, a person is not precluded by this Act from excluding or restricting 
liability for that loss or damage- 
(a) in so far as the exclusion or restriction would have been effective in that case had the 
provisions of the Convention had the force of law in relation to the contract; or 
(b) in such circumstances and to such extent as may be prescribed, by reference to a 
prescribed term of the contract. 
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(4) For the purposes of subsection (3)(a), the values which shall be taken to be the official 
values in the United Kingdom of the amounts (expressed in gold francs) by reference to 
which liability under the provisions of the Convention is limited shall be such amounts in 
sterling as the Secretary of State may from time to time by order made by statutory 
instrument specify. 

(5) In this section,- 
(a) the references to excluding or restricting liability include doing any of those things in 
relation to the liability which are mentioned in section 13 or section 25(3) and (5); and 
(b) "the Athens Convention" means the Athens Convention relating to the Carriage of 
Passengers and their Luggage by Sea, 1974; and 
(c) "prescribed" means prescribed by the Secretary of State by regulations made by 
statutory instrument; 
and a statutory instrument containing the regulations shall be subject to annulment in 
pursuance of a resolution of either House of Parliament. 

Section 29. Saving for other relevant legislation 

(1) Nothing in this Act removes or restricts the effect of, or prevents reliance upon, any 
contractual provision which- 

(a) is authorised or required by the express terms or necessary implication of an enactment; 
or 
(b) being made with a view to compliance with an international agreement to which the 
United Kingdom is a party, does not operate more restrictively than is contemplated by the 
agreement. 

(2) A contract term is to be taken- 
(a) for the purposes of Part I of this Act, as satisfying the requirement of reasonableness... 
if it is incorporated or approved by, or incorporated pursuant to a decision or ruling of, a 
competent authority acting in the exercise of any statutory jurisdiction or function and is 
not a term in a contract to which the competent authority is itself a party. 

(3) In this section- "competent authority" means any court, arbitrator or arbiter, 
government department or public authority; "enactment" means any legislation (including 
subordinate legislation) of the United Kingdom or Northern Ireland and any instrument 
having effect by virtue of such legislation; and "statutory" means conferred by an 
enactment. 

SCHEDULE 1 

SCOPE OF SECTIONS 2 TO 4 AND 7 

1. Sections 2 to 4 of this Act do not extend to- 
(a) any contract of insurance (including a contract to pay an annuity on human life); 
(b) any contract so far as it relates to the creation or transfer of an interest in land, or to the 
termination of such an interest, whether by extinction, merger, surrender, forfeiture or 
otherwise; 
(c) any contract so far as it relates to the creation or transfer of a right or interest in any 
patent, trade mark, copyright, registered design, technical or commercial information or 
other intellectual property, or relates to the termination of any such right or interest; 
(d) any contract so far as it relates- 
(i) to the formation or dissolution of a company (which means any body corporate or 
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unincorporated association and includes a partnership), or 
(ii) to its constitution or the rights or obligations of its corporators or members; 
(e) any contract so far as it relates to the creation or transfer of securities or of any right or 
interest in securities. 

2. Section 2(1) extends to- 
(a) any contract of marine salvage or towage; 
(b) any charterparty of a ship or hovercraft; and 
(c) any contract for the carriage of goods by ship or hovercraft; 
but subject to this sections 2 to 4 and 7 do not extend to any such contract except in 
favour of a person dealing as consumer. 

3. Where goods are carried by ship or hovercraft in pursuance of a contract which either- 
(a) specifies that as the means of carriage over part of the journey to be covered, or 
(b) makes no provision as to the means of carriage and does not exclude that means, 
then sections 2(2), 3 and 4 do not, except in favour of a person dealing as consumer, 
extend to the contract as it operates for and in relation to the carriage of the goods by that 
means. 

4. Section 2(1) and (2) do not extend to a contract of employment, except in favour of the 
employee. 

5. Section 2(1) does not affect the validity of any discharge and indemnity given by a 
person, on or in connection with an award to him of compensation for pneumoconiosis 
attributable to employment in the coal industry, in respect of any further claim arising from 
his contracting that disease. 

 
SCHEDULE 2 

"GUIDELINES" FOR APPLICATION OF REASONABLENESS TEST 

The matters to which regard is to be had in particular for the purposes of sections 6(3), 
7(3) and (4), 20 and 21 are any of the following which appear to be relevant- 
(a) the strength of the bargaining positions of the parties relative to each other, taking into 
account (among other things) alternative means by which the customer's requirements 
could have been met; 
(b) whether the customer received an inducement to agree to the term, or in accepting it 
had an opportunity of entering into a similar contract with other persons, but without 
having to accept a similar term; 
(c) whether the customer knew or ought reasonably to have known of the existence and 
extent of the term (having regard, among other things, to any custom of the trade and any 
previous course of dealing between the parties); 
(d) where the term excludes or restricts any relevant liability if some condition is not 
complied with, whether it was reasonable at the time of the contract to expect that 
compliance with that condition would be practicable; 
(e) whether the goods were manufactured, processed or adapted to the special order of the 
customer. 
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Bilaga 2 - Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan 
näringsidkare 

 

1 § Om ett villkor, som en näringsidkare ställer upp när han ingår eller avser att 
ingå avtal med en annan näringsidkare, är att anse som oskäligt mot denne, kan 
Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp 
samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant förbud kan 
också riktas mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller mot någon 
annan som handlar på dennes vägnar. 

   Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offentligt 
organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket denne skall 
tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning. Lag (2002:354). 

2 § Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt skall 
särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen 
ställning i avtalsförhållandet. 

   Förbud skall meddelas endast om det är påkallat från allmän synpunkt. 

3 § Frågor om förbud tas upp efter ansökan. En sådan ansökan får göras 
endast av en sammanslutning av näringsidkare, av en annan sammanslutning 
som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare eller av en enskild 
näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp. Lag 
(2002:354). 

4 § Beslut i fråga om förbud hindrar inte att samma fråga prövas på nytt, om 
ändrade förhållanden eller något annat särskilt skäl föranleder det. 

5 § Förbud skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. 
   Talan om utdömande av vite förs vid allmän domstol av den som ansökt om 
förbudet. Lag (1985:220).  

 

Övergångsbestämmelser 

1999:607 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. 
2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på avtal som ingåtts före ikraftträdandet. 
Detsamma gäller för försäkringsavtal som ingåtts före ikraftträdandet och 
därefter förnyats. 

 


