Prop. 1974:29

Kungl. Maj :ts proposition nr 29 är 197 4

Nr 29
Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen
( 1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande; given den
28 februari 197 4.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av
statsrådsprotokollet över justitieärenden, förestå riksdagen att bifalla det
förslag om vars avlåtande till riksdagen föredraganden hemställt.
Under konungens frånvaro:

BERTIL
CARL LIDBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i lagen om kommission, handclsagentur och handelsresande. Ändringarna innebär att de mellanmän som
omfattas av lagen får sin ställning stärkt gentemot huvudmannen. I första
hand får de ett ökat rättsskydd vid avtalets upphörande. Förslaget
innchallcr sålunda bl. a. regler om viss minsta uppsägningstid och om rätt
till ersättning för investeringskostnader. Rätten till provision utvidgas på
så sätt att provision utgår även på avtal som ingås efter uppdragstidens
slut. under förutsättning att avtalet kan anses ha kommit till stånd genom
mellanmannens medverkan under uppdragstiden. Denna s. k. efterprovision skall enligt förslaget kunna beräknas efter e·n schematisk regel.
Niir det i övrigt g~iller rätten till provision föreslås att provision i
princip skall utgå i förhållande till vad tredje man fullgör av avtalet.
1-Iandelsresande skall dock ha r~Ht till full provision oberoende av om
avtalet fullgörs av köparen. Vissa ändringar föresltis också i de regler som
g~illl'T provisions förfallotid, provisionsnotor och rätt till ersättning för
utgifter.
Den nya lagstiftningen föreslas träda i kraft den 1 juli 197 4.

I Riksdagen 19 74. 1 sam/. Nr 29
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Förslag till
Lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och
handelsresande
Härigenom förordnas i fråga om lagen (1914:45) om kommission,
handclsagcntur och handelsresande
dels att 1, 27-29, 46, 50-5 2, 68- 7 I, 7 3, 86 och 87 § § skall ha nedan
angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 86 a §, av nedan angivna
lyddsc.

Nu1•arande lydelse

Föreslagen lydelse

§
De i denna lag givna stadganckn skola lända till efterrättelse, så vitt ej
annat följer av avtal eller av handelsbruk eller annan sedvänja.
Att i visst fall avtal eller sedvänAtt i vissa fall avtal eller sed vänja icke gäller emot denna lag,
ja icke gäller emot denna lag stadstadgas i 45 §.
gas här nedan särskilt.

27 §
Handelskommissionär är berättigad till provision å avtal, som
han för kommitlentens räkning
ingår med tredje man, dock endast
såframt avtalet varder å dennes
sida fullgjort. A"r gods sålt eller
inköpt att a1•lämnas efter hand i
särskilda poster, och skall betalning erläggas särskilt för varje
post, må ej den omständigheten,
att i fråga om någon post avtalet
icke fullgöres, im•erka å kommissionärens rätt till provision jc5r de
Öl'riga.
Varder ai•talet icke å tredje
mans sida Jitllgjort, äge kommissionären ändock åtnjuta prorision,
där underlåtenheten beror av
kom mitten ten eller ai• händelse,
som denne, om han sjäh> slutit
aJ1talet med tredje man, icke skulle kunnat åberopa mot honom.

Handelskommissionär är berättigad till provision å avtal, som
han under uppdragstiden för kommittentcns räkning ingår med
tredje man.
Har kommissionären 1•araktigt
uppdrag och ingås avtal för kommittentens räkning efter uppdragets slut, skola bestämmelserna
i 68 § första stycket andra punkten samt andra- fjärde styckena
om lzandelsagents rätt till provision äga motsJ1ara11de tillämpning.
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28 §
Försäljningskommissionär äge
icke rätt till någon prm•ision, där
köpeskillingen endast defris erlägges och detta icke har sin grund i
sådant förhållande, som i 27 §
andra stycket ai•ses. Ö1 1erstiger
den prol'ision, som skolat utgå,
om hela köpeskillingen betalts,
md som brister i full betalning,
äge kommissionären dock riitt till
skillnaden.
Vad här Ol'an i denna paragraf
är stadgat skall äga motsrarande
tillämpning i fråga om inköpskommissionärs rätt till prm•ision, då
ai•talet allenast delvis fullgöres å
säljarens sida.

Fullgöres icke al'talet på tredje
mans sida, har kommissionär rätt
till prol'ision endast om underlåtenheten beror av kommittenten
eller a11 händelse som denne, om
han själr slutit avtalet med tredje
man, icke skulle kunnat åberopa
mot tredje man för undgående ar
skadeståndsskyldighet.
Fullgöres a11talet blott till en
del, är kommissionären, om icke
första stycket föranleder annat,
berättigad till pr011ision som svarar
mot den fullgjorda delen.

29 §

Avgifter för brl!v, telegram och telefonsamtal, premier för försäkring
av godset och övriga utgifter, för vilka kommissionär haft fog, skola
särskilt gottgöras honom, så vitt ej provision eller annan ersättning, som
han äger uppb;ira, är avsedd att innefatta gottgörelse Jämväl för dem. För
forsling, förvaring eller annan dylik åtgärd med godset, äge kommissionären tillgodoföra sig gottgörelse, ändå att han icke fått vidkännas särskild
utgift därför.
Står kommissionären del credere, skall detta gottgöras honom
särskilt.

46 §
Vill
kommittcntcn åti:rkalla
elkr kommissionären avsiiga sig
uppdragt!t, stånde det honom
fritt; dock iwre i fall, som i 50 §
arses, kommitten ten och, niir 51 §
iiger tillämpning, kommissionären
pliktig att utgim skadestånd efter
ty där sägs.

Vill
kommittcnti:n återkalla
eller kommissionären avsäga sig
uppdraget, stånde det honom
fritt. Part som bringar uppdraget
att upphöra utan att iakttaga gällande uppsägningstid är dock skyldig att utgira skadestånd i enlighet
med 51 §.
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50 §

För 1•araktigt kommissionsuppdrag som ej a11ser 11iss bestämd tid
gäller en uppsägningstid ai• minst
tre månader eller, om uppdraget
i•id uppsägningen har mrat kortare
tid än ett år, en månad, räknat
från utgången ai• den kalendermånad då uppsägningen skedde.
A l'tal om kortare uppsägningstid
är ej gällande mot kommissionären.

I fall, då det är kommissionären
tillförsäkrat att få handhai•a uppdraget under bestämd tid eller
bringa 11isst äre11de till slut eller
åtnjuta 1•iss uppsägningstid, äge
kommissionären, om hans uppdrag i förtid återkallas, rätt till
ersättning för den förlust han därigenom lider. Ilade kommittenten
i kommissionäre11s underldte11het
att fullgöra uppdraget eller an11a11
särskild omständighet giltig anledning till återkallelsen, vare han
dock icke pliktig att gälda ersättning.
Där kommissionären ai•säger sig
uppdrag, som i denna paragraf
omförmälcs, och har giltig anledning därtill i kommittentens försummelse att uppfylla sina förpliktelser mot honom, eller där
sådant uppdrag fiirfaller i följd a1•
kommittentens konkurs, ägc kommissionären ock rätt till ersätt11ing
för sin förlust.

51

Där kommissionären i fi1ll, då
han åtagit sig att under bestämd
tid handha1·a uppdraget eller att
bringa 1•isst ärende till slut, eller
då l'iss uppsägningstid är arta/ad, i
förtid a11säger sig uppdraget, skall
han ersätta kommittenten den
skada denne därigenom lider.
Ilade kommissionären i kommittentens underldtenhet att uppfl'lla
sina förpliktelser mot honom eller
anna11 särskild omständighet giltig
anledning till sin a1•sågelsc, mre
han dock icke pliktig att ersätta
skadan.
Kommittenten är ock herätti-

~

Om kommittenten eller kommissionären hringar uppdraget att
upphöra utan att iakttaga gällande
uppsägningstid, skall han ersätta
motparten den förlust som denne
lider dängenom. Detsamma gäller,
om det kan anses ai•talat att kommissionären skall sköta uppdraget
under bestämd tid eller slutföra
1·isst ärende och uppdraget bringas
att upphöra i fiirtid.
Första stycket gäller ej, om part
återkallar eller arsäger sig uppdraget pli grund a1• att motparten har
åsidosatt sina artalsenliga förpliktelser mot honom. Kommittenten
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gad till ersättning, där hall återkallar uppdrag, som i dellna paragraf
umförmäles. och har giltig anlednillg därtill i kommiss(onärens försumlighet att fullgöra detsamma,
så ock där sådant uppdrag förfaller i följd a1· kommissionärells
koll kurs.

undgår dock i sådant fall ersiittningsskyldighet endast om kommissionären har gjort sig skyldig
till l'äsentlig pliktförsummelse.
;(1•en i annat fall än när pliktförsummelse föreligger är part befriad från skadeståndsskyldighet
enligt första stycket, om det icke
rimligen kan påfordras att uppdraget skall bestå.
Part som bringar uppdraget att
upphöra i förtid på grund av den
andres pliktfiirsummelse och som
enligt andra stycket är befriad
från skadeståndsskyldighet har
rätt till ersättning a1• motparten
för den förlust han lider till följd
av att uppdraget upphör i förtid.
Part har även rätt till ersättning.
om uppdraget förfaller i förtid till
[Uljd av motpartens konkurs.
Kom missionären kan ej före
uppdragets upphörande med bindande i•erkan a11stå från den rätt
till ersättning som tillkommer honom enligt denna paragraf

52 §

A1•säger sig kommissiollären sitt
uppdrag utan att äga giltig anledning därtill i omständighet, som
kall tillskriPas kommittenten eller
eljest är att hänföra till denlle. går
han därigenom förlustig sin rätt
till gottgörelse för utgifter och
kostnader, som i följd ai• uppdragets upphörallde blil'a för kommittenten onyttiga.
Vad nu är sagt gälle ock, där
kommittenten återkallar uppdraget och har giltig allledlling därtill
i omständighet, som kan tillskriras
kommissionären eller eljest är att

Kommissionär med 1•araktigt
uppdrag har rätt att i skälig omfattning erhålla ersättning för förlust som uppkommer fiir honom
genom att han på grund al' uppdragets upphörande icke [är täckning för sådana inl'esteringar i
byggnader, lager, maskiner, transportmedel eller liknande som han
har gjort för uppdraget efter örerenskommclse eller i samfiirstånd
med kommittenten.
Första stycket gäller ej, om
kommittenten återkallar uppdraget pä grund a1• att kommissionä-
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hänföra till denne, så ock där
uppdraget förfaller i följd ar kommissionärens konkurs.

ren i i•äsentlig mån har åsidosatt
sina skyldigheter mot honom eller
om uppdraget förfaller på grund
av kom missionärens konkurs. A 1•säger sig kommissionären uppdraget i förtid. gäller första stycke/
endast om kommittenten har åsidosatt sina skyldigheter mot kommissionären eller det a1• annan
anledning icke rimligen kan pdfordras att uppdraget skall bestå.
I fall som aPses i andra stycket
första punkten förlorar kommissionären ä1•en i öi•rigt sin rätt till
ersättning för utgifter som till
följd a1• uppdragets upphörande
bli onyttiga för kommittenten.
A1·säger sig kommissionären uppdraget i förtid, har han rätt till
ersättning endast om fall föreligger som avses i andra stycket
andra punkten.
Kommissionären kan ej före
uppdragets upphörande med bindande verkan avstå från sin rätt
till ersättning enligt första stycket
annat än i samband med att im•esteringen företages.

68 §
Handelsagent är berättigad till
provision å försäljningsavtal, som
slutas av honom eller eljest komma till stånd genom hans medverkan, dock endast såframt köparens betalningsskyldighet fullgöres . .ifr Paran såld att a1•lämnas
efter hand i särskilda poster, och
skall betalning erläggas särskilt fiir
mrje post, må ej den omständigheten, att köpeskillingen för någon
post icke erlägges, inrerka å agentens rätt till prol'ision för de
ii1•riga.

Handelsagent är bcriittigad till
provision å försäljningsavtal, som
slutes av honom under uppdragstiden eller som eljest kan anses ha
kommit till stånd under samma
tid genom hans medverkan. Rätt
till pro1•ision föreligger ifren, om
försäljningsal'talet ing!is efter uppdragets slut men köparens anbud
dessförinnan kommil hurudmannen eller agenten tillhanda.
lngds försäljningsal'tal efter
uppdragets slut i annat fall än som
arses i första stycket andra punk-
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Varder avtalet icke å köparens
sida fullgjort, äge agenten ändock
åtnjuta prorision, där underlåtenheten beror a11 hm1udmannen eller
ai• händelse, som denne icke kan
åberopa mot köparen. Ilar hul'udmannen ö1•erenskommit med köparen om ai•talets återgång, eller
har han be1•iljat honom anstånd
med köpeskillingen och utebliver i
följd hära11 betalningen, inverkar
detta icke å agentens rätt till
prorision, utan så är att denne
samtyckt till åtgärden.

ten, är agenten likaledes berättigad till proi•ision (efterprm·ision),
om al'talet kan anses ha kommit
till stånd genom hans medi·erkan
under uppdragstiden.
Förebringas ej utredning om
efterprovisionens storlek och har
uppdraget i•arat minst ett år, skall
efterprovision utgå med belopp
som mots11arar tre månaders prol'ision, beräknad efter genomsnittet
av månadspro1•isionema under
uppdragets sista år. Vad nu sagts
gäller dock ej, om uppsägning
skett med minst sex månaders
uppsägningstid.
Agenten kan icke före uppdragets slut med bindande 1•erkan
a11stå från den rätt till ersättning
som tillkommer honom enligt
andra och tredje styckena.

69 §
Erlägges köpeskillingen endast
de!Pis, äge agenten icke rätt till
någon provision, med mindre 68 §
andra stycket därtill föranleder.
Örerstiger den provision, som skolat utgå, om hela köpeskillingen
betalts, md som brister i full
betalning, äge agenten dock rätt
till skillnaden.

Fullgöres icke a1•talet på köparens sida, har agenten rätt till
prm•ision endast om underlåtenheten beror ai• hurudmannen eller
al' händelse, som denne icke kan
åberopa mot köparen för undgående al' skadeståndsskyldighet.
Har hin•udmannen ÖPcrenskommit
med köparen om a1•talets återgång
eller har han bei•iljat honom anstånd med köpeskillingen och uteblir i följd härav betalningen, inl'erkar detta icke på agentens rätt
till pro1 1ision, såi•ida ej denne samtyckt till åtgärden.
Erlägges köpeskillingen blott
till en del, är agenten, om icke
första stycket föranleder annat,
berättigad till pro11ision som Sl'arar
mot rad som influtit.
Har agenten varaktigt uppdrag,
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skall pro1•isionen utbetalas så snart
al'talet fullgjorts eller bort fzillgöras av hm•udmannen. Underlåter
köparen att betala och har agenten ej enligt första stycket rätt till
proi•ision oai•sett betalning, är hul'lldmannen dock berättigad att
återkrä1•a provisionsbeloppet av
agenten.

70 §
Äger handclsagcnt uteslutande
rätt att å viss ort eller eljest inom
visst distrikt för huvudmannens
räkning upptaga köpeanbud eller
sluta försäljningsavtal, är han berättigad till provision jämväl å
avtal, som under uppdragstiden
utan hans medverkan slutes med
köpare
tillhörande
distriktet.
Kommer sådant avtal till stånd
efter uppdragets slut, skall provision utgå, om köparens anbud
dessförinnan kommit hul'udmannen eller agenten tillhanda.

Äger handelsagent uteslutande
rätt att å viss ort eller eljest inom
visst distrikt för huvudmannens
räkning upptaga köpeanbud eller
sluta försäljningsavtal. är han berättigad till provision jämväl å
avtal, som utan hans medverkan
slutas med köpare tillhörande
distriktet.

71 §
llandelsagent, som varaktigt
företräder sin huvudman, äge i
hörjan av varje kalenderhafrår från
huvudmannen erhålla provisionsnota beträffande försäljningar,
som kommit till stånd genom
agentens medverkan eller under
sådana omständigheter. att 70 §
äger tillämpning.
I provisionsnotan skola upptagas alla försäljningsavtal, som under det sist förflutna kalenderhalvåret hlivit eller bort bliva å
säljarens sida fullgjorda, med an-

Handelsagent, som varaktigt
företräder sin huvudman, har rätt
att senast en månad efter utgången al' i•arje kalenderkl'artal erhålla
proi•isionsnota från hu1•ud111an11en
beträffande
försäljningar. som
kommit till stånd genom agentens
medverkan eller under sådana omständigheter. att 70 § äger tillämpning.
I provisionsnotan skola upptagas alla försäljningsavtal, som under det sist förflutna kalenderkvarta/el blivit eller bort bliva å
säljarens siLla fullgjorda, med an-

9
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givande för varje avtal av det
givande för varje avtal av det
provisionsbelopp, som tillgodoprovisionsbclopp. som tillgodoföres agenten, eller, där provision
föres agenten, elli:r, där provision
icke tillgodoföres honom, av anil'ke tillgodoförcs honom, av anledningen därtill.
ledningen därtill. Ha1 1a under samma tid slutits försäljningsavtal, vilka först senare böra fullgöras,
skola sådana aPtal, utan tillgodoförande a1' pro11ision, i prodsionsnotan antecknas. Xr anledningen,
Parjor pn>Pision å ett avtal icke
b/iJ1it agenten tillgodoförd, ai•
övergående beskaffenhet, skall ai•talet ånyo upptagas eller antecknas i följande proPisionsnota.
Yppa sig, sedan provision blivit agenten tillgodoförd, sådana omständigheter, att provisionen finnes icke böra tillkomma honom. äge huvudmannen i en följande provisionsnota tillgodoföra sig beloppet.

73 §
A 11g1fter ji)r brei', telegram och
telefonsamtal samt övriga utgifter.
för Pilka handelsagent haft fog,
skola särskilt gottgöras honom, så
Pitt ej provision eller annan ersättning, som han äger uppbära, är
ai•sedd art innefatta gottgörelse
jänn·äl för dem.

Handelsagent har rätt till särskild ersättning för utgifter som
varit påkallade för uppdragets behöriga fullgörande. Sådan ersättning utgår dock ej, om utgifterna
Parit att hänfiira till rörelsensnormala drift.
liar agenten åtagit sig att mottaga betalning ji}r sdlda Faror eller
att stå del credere, skall detta
gottgöras honom särskilt.

86 § 1
Är handelsresandl' anställd i sin
huvudmans tjänst, skola i fråga
om hans skyldigheter och rättigheter mot h11v1ulmannen det dem
emellan ingångna aPtalet ol'h gällande handelshruk lända till efterrättelse.
1 Sc·n~st~ lydL'ls~

1971 :200.

Är handdsresande ansWlld i sin
huvudmans tjiinst, har han rätt till
en uppsägningstid ar minst tre
månader, räknat från utgången a1•
den kalendermånad dd uppsägningen skedde. Att ltandl'lsresandcn i Pissa fall har rätt till ldngre

10
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I lrn1'udmannens tjänst anställd
handelsresande må icke, med
mindre rätt därtill följer ar al' talet
eller gilt(r,; anledning jl'freligger,
utan föregående uppsägning skiljas
från sin anställning eller själv lämna densamma. Uppsäges avtalet
från någondera sidan, skall det
upphöra att.gälla med utgången av
tredje kalendermånaden efter den,
då uppsägningen skedde. Vad nu
sagts gäller dock ej i den mån
annat följ~r ar lagen (19 71 :199)
om anställningsskydd för i··issa arbetstagare.
Utan h11i'udmannens lol' äge
handelsresande, !'arom i denna paragraf förmäles, icke under sina
resor upptaga köpeanbud eller sluta försä/jningsa1•tal för annans räkning än hu1•udmannens.
Skall till handelsresande, som
här avses, lön helt eller deh•is utgå
i form av prm1ision, skola i fråga
om l'illkoren för proi>isionens åtnjutande de i 68- 70 §§ för hande/sagent girna föreskrifter äga
mots1•arande tillämpning.

uppsägningstid följer al' lagen
(1974:12) om anställningsskydd.
Underlåter hul'udmannen att
iakttaga
uppsägningstid enligt
första stycket, äga 38 § första,
tredje och fjärde styckena samt
40 § lagen (1974:12) om anställningsskydd motsvarande tillämpning.
A 1•tal som innebär inskränkning
aJJ handelsresandes rättigheter enligt första eller andra stycket är
ogiltigt i den delen. A i•vikelsc från
första stycket får dock göras med
stöd av kollektivartal som på
lzandelsresandens sida har slutits
eller godkänts ai' organisation som
är att anse som lzul'udorganisation
enligt lagen (1936:506) om förenings- och förhandlingsrätt.
Mäl om tillämpning al' denna
paragraf handlägges på sätt som
anges i 42§ lagen (1974:12) om
anställningsskydd. I sådant mål
äger 41 § tredje stycket samma lag
motsl'arande tillämpning.

86 a §
Anställd hande/sresande har
rätt till särskild ersättning för utgifter för resor. uppehälle under
resor, porto, telegram, telefon och
liknande, i den män utgifterna
varit skäligen päkallade. Hurudmannen är skyldig att på begäran
ge handelsresandcn erforderligt
förskott till täckande av sådana
utgifter. A i•tal, varigenom handelsresandens rätt enligt detta stycke
begränsas, är utan verkan.
Utan h111'udman11ens lo1• äger
anställd handelsresande icke under
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sina resor upptaga köpeanbud eller sluta försäljningsa1•tal för anrums räkning än hu1•11d111anne11s.
Skall till anställd handelsresande lön helt eller de/ris utgå i form
av proi•ision, skola 68, 70 och
71 §§ äga motnwande tillämpning. Prorision utgår oberoende al'
om a1,talet fullgöres på köparens
sida och skall utbetalas så snart
artalet fullgjorts eller bort ji1llgöras ai• hzn•udmannen.

87 §

Är handclsrcsande icke anställd
sin huvudmans tjänst. skola, så
vitt ej annat följer av 1 §,i fråga
om hans skyldigheter och rättigheter mot hu1•udmannen de i 6674 §§för lzandelsagent gh•na föreskrifter samt beträffande upphörande av rättsförhållandet mellan
den resande och hans huvudman
vad i 46---52 §§är om kommissionär stadgat äga motsvararnk tilllämpning_

Ar handelsresancle icke anställd
i sin huvudmans tjänst, skola, så
vitt ej annat följer av I §, 66-68
och 70-74 §~ äga motsvarande
tillämpning. Provision 11 tgår oberoende a1• om artalet fi11/göres på
köparens sida och skall utbetalas
så snart a1•talet ji1llgjorts eller bort
fullgöras al' hul'lldmannen. Bc.:träffandc upphörande av rättsförhållandet
mellan handelsresanden
och hans huvudman äga 46-52 §§
motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. Har kommissionär,
handelsagent eller handt'lsresande ingått avtal med huvudmannen före
ikraftträdandet, gäller dock äldrt' bestämmelser i fråga om rätlsförhållande som avses med avtakt. I fråga om anställd handelsresande g~ilkr dock
äldre bestämmelser om anställningens upphörande endast om uppsägning
eller avskedande har skett före ikraftträdandet.
Utan hinder av första stycket gäller de nya bt'stämmelserna om
kommissionärs, handelsagents eller handelsresandes rätt till provision p~
avtal som ingäs efter uppdrags- eller anställningstidens slut, om uppdraget
respektive anställningen har upphört efter ikraftträdandet.
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Utdrag av protokollet över justitieärenden, hallet inför Hans Maj :t
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 28 februari 197 4.

Nän'ara11de: \'linistern för utrikes iirendena ANUERSSON, statsriiden
STRi\NG, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER. NORLI!\G, LIUBOM,
GUSTAFSSON, LEIJ0:--1. HJELM-WALL~::-.;
Statsddet Lidbom anmäler efter gemensam beredning med statsrådets
övriga ledamöter frJga trni ändringar i kom111issio11slagen och anför.

Inledning
Den svenska lagen (1914:45) om kommission, handdsagentur och
hamklsresande (kommissionslagen) kom till efter samarbete med danska
och norska kornmitteer. Lagar med i stort sett samma innehåll som den
swnska lagen utfärdades i Norge år 1916 och i Danmark ttr 1917. I
Finland gäller alltjämt hithörande bestämmelser i handelsbalken i 17 34
i\rs lag. I Island finns tlt~t inte någon siirskild kommissionslagstiftning.
Fri\gan om en revision av såväl den svenska som de danska och norska
lagarna har vid flera tillfällen aktualiserats av handelsagenternas och
handelsres:mdenas org•misationer. Ä.ndringsförslagen har syftat till alt
stiirka agentens och handelsresandens sliillning gentemot huvudmannen.
I Finlanu tillsattes iir 1961 <"'1 kommitt~ med uppdrag att utarbeta en
ny lagstiftning på området.. anpassad till de danska, norska och svenska
lagarna. Vid ctl nordiskt justitieministermöte år 1962 heslöts att de
övriga nordiska liindcrna skulle utse s:1kknnniga alt följa arbetet i den
finska kommitten.
I rekommendation 1962 :32 hemsliillde Nordiska ddet till de nordiska
I:indernas regeringar att gemensamt ta upp frågan om en revision av
kom missionslagstiftningen.
Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 28 juni 1962 tillkallades
särskilda sakkunniga för att följa arbetet i den finska kommit ten och
d:irvid uppm:irksam ma de fdgor som tagits upp av handelsagenternas och
handelsresandenas organ isat ionn samt övcrviiga om det fanns anledning
all ändra den svenska kommissionslagen. I Danmark och '.\lorge har
utsetts sakkunniga med motsvarande uppdrag. De svenska sakkunniga 1
har efter samråd med de sakkunniga i Danmark. Finland och Norge i
decl!mbn 1970 avgett betiinkandct (SOU 1970:69) i\nuringar i kommissionslagen. Lagförslaget torde få fogas till statsdtdsprotokollet i detta
iircndc som bilaga.
Over beliinkandet h~IT l'L'missyt I randen avgetts av hovrätten över Skåne
I

I'. d. jmtitiL·r[1dc:t Hjalmar Karlgren och profcS'orn Kurt Grönfors.
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och Blekinge. kommcrskollegium, arbetsdomstolens ordförande, Svenska
arbetsgivareföreningen
(SA F), Tjiinstem1innens Centralorganisation
(TCO), Sveriges Aclvok<itsamfund. Sveriges industriförbund gemensamt
med Sveriges bilindustri- och hilgrossistförening. Sveriges allm1inna
exportförening, Sveriges grossistförbund, Sveriges köpmannaförbund,
Svensk in cl ustriförening, Kooperativa förbundet. Svenska företagares
riksförbund, Dirc k t försälj ni ngsföretagrns förening, Motorbranschens riksförbund. Föreningen Sveriges handelsresande och Sveriges handelsagenters förbund.
Kommerskollegium har bifogut gemensamt yttrande uv handelskamrarna i Göteborg, Boras och Karlstad samt yl tran den av Stockholms
handelsbmmare. Östergötlands odi Södermanlands handelskammare.
Gotlands hanclclskammarl', Skånes handelskammare, handelskammarcn
för Örebro och Västmanlands län samt Västernorrlands och Jiimtlands
liins handelskammare. Sveriges hantverks- och industriorganisation
(SHJO) och Handelns arbetsgivareorganisation lrnr med inst1immande
hiinvisat till det yttrande som SAF avgett. Nordiska handelsresandcunionen har anslutit sig till det yttrande som avgetts av handelsresandeföreningen.
Den finska kommitten har lagt fram ett bet1inkande med förslag till
lag om handelsrepresentantcr, som ;innu inte lett till lagstiftning. Även de
norska :>akkunniga har slutfört sitt arhete. Pfi grund av deras förslag har
inncvarnndl' [ir genomförts vissa ändringar i den norska kommissionslagcn. I Danmark har de sakkunniga iinnu inte avslutat sitt arbete.
Vid ärendets behandling i justitieckpartementet har överl1iggningar ägt
rum med företrädare för de danska och norska justiticministerierna samt
för det finska handels- och industriministeriet.
Vissa fnlgor som rör anställda handelsresande har också tagits upp av
utredningL'n rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för
arbetsdomstolen i betiinkandena SOU 1973:56 och 1974:8.

2 Gällande ordning
I kommissionslagcn regkras kommissioniirers. handelsagenters och
handelsresandes riittsliga stiillning i förh;lllande till huvudmannen och de
personer med vilka avtal ingas för hans räkning. Lagens hestiimmelser är
dispositiva. Detta kommer till uttryck i 1 § första stycket, där det siigs
att best1immclserna skall liinda till efterriittclse, siivitt annat inte följer av
avtal, handelsbruk eller annan scdvfoja. Ett undantag är emellertid
bestiimrnclserna i 41, 42 och 44 §~ om sjiilvinträcle av kommissionär,
vilka enligt 45 § ii r tvingande.
Lagen är indelad i fyra kapitel. Det första av dessa innehåller allmänna
best:immelser och de tre följande besUimmelser om resp. kommission,
handelsagl'ntur och hanclelsresanclc.
den som har :ltagit sig a11 för
Med kommissionär försuls enligt 4
annans riikning mt'n i eget namn siilja eller köpa varor, viirdepappcr eller
annan lös egendom. ii.r kommissionären köpman. dvs. bokföringsskyldig, od1 avser uppdraget köp eller försäljning inom om rådet för hans
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rörelse, kallas han handelskommissionär. HL111de/sage11t :ir ..:nligt 65 § den
som iitagit sig att för huvudmannens räkning verka för avsättning av varor
genom att ta upp köpanbud till huvudmann..:n elkr att i dennes namn
sluta förs:iljningsavtal. Till skillnad frirn kommissionären handlar handelsagenten säkdes inte i sitt egt't utan i huvudmannens namn, och det blir
denne som genom ett av agenten slutet förs:iljningsavtal blir förpliktad i
förhäll:rnde lill lrcdje man.
I olikh.:t mot vad falld är vid kommission omfattar lagens besrnmmelser om hancldsag..:nter inte sf1dan verksamhet som inneb:ir inköp för
huvudmannL·ns räkning. Inte heller avses handel med annan lös egendom
än varor, L'Xcrnpdvis v:irdepapper. Bestfounelserna om handelsagentur
g;iller vidare L'nclast verksamhet som bedrivs av sjä!vst:indig yrkesiclkarc.
Handelsagenten för alltsfr inte vara anst:illd i huvudmannens tj:inst. Hans
verksamhet skall vara lokaliserad till viss ort, d:ir han skall ha kontor eller
egen lokal för rörelsen. Sistn:imnda krav är uppstiillt niirmast för atl
avgriinsa handelsagentens verksamhet från elen som utövas av hanclelsresandena.
HanJelsresanJe är L'nligt 85 § liksom handclsagcnt en person som
verkar för avsiittning av huvudmannens varor genom att ta upp order för
hans räkning eller genom att i hans namn sluta avtal om försäljning. Till
skillnad från hanclelsagenten har handelsresanden frtagit sig att uppsöka
kunderna genom att resa omkring mellan olika orter. I lagen skiljs mellan
siidana handdsresande som är anställda i huvudmannens tjänst (fasta
resande) och s~\dana som iir sj1ilvstäncliga företagare (proPisionsresande).
Skillnaden har stor dttslig betydelse. rör de fasta resandena gäller ···
förutom vissa s:irskilda bestämmelser i lagen - de regler som följer av
anst:illningsförh{11landct. Provisionsr,·samkna däremot j1imst:ills i fråga
om r1ittighcter och skyldigheter mot huvudmannen n1irmast med handcls:igenterna. Bestämm..:lserna om handelsresande är enligt 93 § tiU:impliga
:iven pii s. k. platsjörsiiljare. Dessa besöker kunder t'ndast pt't den ort cl:ir
huvudmannen bcdrivn sin rörelse. Med ett gemensamt namn kallas
handelsresande och platsförsäljan: numera ofta for representanter.
Handelskommission var redan vid lagens tillkomst på väg att minska i
betydelse. 1 dag torde det vara siillsynt med företag som huvudsakligen
sysslar med s11dan verksamhet. Kommisionsuppclrag kan diiremot förekomma som inslag i annan form av handelsrörelse. En agent som siiljer
fran ett rcservdelslagcr som han h:1ller för sin huvudmans räkning kan
uppträda som kommissionär. Det l1ir inte heller vara ovanligt alt
kommission används vid leveranser till återförsäljare. Anledningen härtill
kan vara al I återförs:iljaren inte vill ta den risk som ett köp i fast r1ikning
inneb1ir eller att han inte kan bt'lala kontan1 och inte anses kreditvärdig. I
det Sl'nare fallet tj1inar iigancleriitten till kommissionsgodst'I som siikerhet
för huvudmannen.
Handelsagenten riktar sig i sin verksamhet till grossister, dctal_iiskr,
industriföretag och andra möjliga köpare. I Sverige iir handelsagcntcrnas
verksamhet huvudsakligen inriktad pii importaffärer. En viktig uppgift
för importagenten 1ir att hjälpa hurndmannen med praktiska frågor i
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samband med importtransaktioner och att vara rådgivare i marknadsföringsfrågor. Ofta medverkar agenten vid utformningen och finansieringen av reklam för produkten. I allmänhet har en importagent
ensamrätt till förs:iljningen inom ett begränsat område, ofta hela det land
d~ir han bedriver sin rörelse. Dä agentur bedrivs som huvudsaklig
förvärvskälla utövas den i allmänhet av enmansföretag eller företag med
få anställda. Vid en företagsriikning avseende den 31 december 1963
beräknades den [irliga agentur- och kommissionsförsäljningen i Sverige till
8,6 miljarder kr., varav 6, 1 miljarder belöpte på försäljning mot
provision.
Ordet handelsagent har i svenskt språkbruk fått en vidare innebörd än
det har enligt kommissionslagen. Sålunda anviinds beteckningen inte bara
pii den som verkar för avsättning av huvudmannens varor genom att ta
upp order eller sluta försäljningsavtal för hans räkning utan också på ckn
som köper en produkt i fast riikning och därefter med ensamrätt för ett
visst geografiskt orndde säljer den vidare. Medan den egentliga handelsagenten avlönas med provision. erhåller ensam[1terförsäljaren sin vinst
genom att tillgodogöra sig marginalen mellan inköps- och försäljningspris.
Liksom handelsagenten är ensamåterförsäljaren till stor del inriktad på
importaffärer. På exportsidan används benämningen agent ofta för
företag (handelshus) som regclmiissigt köper varan i fast räkning och
säljer den till främmande länder på egen risk. över huvud taget
förekommer för de tre nu nämnda företagsformerna ett flertal beteckningar som används helt eller delvis synonymt. Handelsagenter kallas
även provisionsagenter, kommissionsagenter och "selling agents". Återförsäljare med ensamrätt beniimns ensamförsäljare eller "buying agents",
och handelshusen exportagenter, exportgrossister L'llt'T handclsexportörer. Härtill kommer att uttryck som generalagent, "distributing agent'',
"sole agent" och "exclusive agent" anv:inds dels för handelsagenter som
har uteslut<rnde riitt att på viss ort eller inom visst distrikt verka för
huvudmannens räkning, dels för ?1terförsäljarc med ensamr:itt.
Under senare är har även andra företagsformer utvecklats. Det finns
t. ex. företag som arbetar för avsättning av sina huvudmäris produkter
genom att st:illa en pa arvodesbasis arbetande försäljningsorganisation till
uppdragsgivarens förfogandt'. De åtar sig bl. a. att utföra marknadsanalyser och marknadsplanering samt att hos grossister, varuhus och butiker
verka för avsiit tning av huvudmannens produkter och att diirvid ta upp
order. Uppdragsavtalen giir ut på att uppdragstagaren för ett bestämt pris
[1tar sig att under viss tid helt eller delvis överta marknadsföringen av
huvudmannens varor. \långa handelsagenter har funnit att konkurrenssituationen är sådan att de inte kan tigna sig åt en enbart förmedlande
verksamhet utan att de måste i andra former medverka i varudistributionen. De häller ofta för detta fodarn!il ett konsignationslager eller ett
buffertlager som de köpt av huvudmannen i fast r:ikning. Handelshusen
upptriider ibland även som agenter på provisionsbasis.
För samtliga nu angivna kategorier av uppdragstagare gäller att de ofta
har anledning att i avtalet med huvucjmannen reglera fr3gor om
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kostnader för reklam och investeringar, om avtalstidens Eingd, om
uppsiigningstid och om avgångsvederlag m. m. I dessa frägor uppkommer
alltsi:i för :!lerförsäljare med ensamrätt och handelshusen samma prohkm
som för handclsagenterna. Särskilt niir det gäller avgångsvederlaget har
krav p[1 införande av riittsregler som ger ökat skydd åt uppdragstagaren
framförts av företrädare för ensamåterförs:iljare och handelshus med i
stort sett samma argument som för handelsagentcrnas del.
Till de hestämmelser i kommissionslagen som 1ir av särskilt intresse i
förevarande sam man hang hör reglerna om uppdragstagarens rät l till
crsältning, speciellt i samband med att uppdraget upphör. Om annat inte
har avtalats eller gäller p~ grund av sedvänja utgär crsii1tning för
uppdraget i form av provision.
Handelskommissionär är enligt 27 § beriittigad till provision på avtal
som han ingår med tredje man för uppdragsgivarens (kommittcntens)
räkning under förutsättning att tredje man fullgör avtalet, dvs. vid
försiiljningskommission nHiggcr köpeskillingen och vid inköpskommission lcvnerar det siilda. Även om tredje man underlått'r att fullfölja
avtalet har kommissionären rätt till provision, siivida underl~1tenheten
beror
kommitten ten eller pä händelSL' som kommittenten inte skulle ha
kunnat åberopa mot tredje man om han sjiilv hade slutit avtale1. Skall det
siildu eller inköpta godset avlämn:is efter hand i särskilda poster, som
skall hctalas var för sig, och fullgörs inte avtalt't i fråga om viss post,
inverkar detta inte på kommission1irens rätt till provision för de övriga
posterna. Om i annat fall betalning för siilt gods erläggs endast delvis, har
kommissionären enligt 28 § riitt till provision endast i den mån det som
har nlagts iiverstiger hela köpeskillingen efter avdrag för den provision
som skulle ha utg[1tt om hela köpl'skillingen hade erlagts. Motsvarandl'
giiller vid inköpskommission, om avtalet fullgörs endast delvis på s1iljarens
sida.
Handdsagents r1itt till provision regleras i 68 och 69 § §. Bestämmelserna motsvarar i huvudsak dem som gäller vid försiiljningskommission.
På grund av hänvisningar i 86 och 87 ~§ g1iller de ocksii för handelsresande. För att en agent skall ha ditt till provision på el t försäljningsavtal
krävs att avtalet har slutits av honom eller eljest kommit till stånd genom
hans medverkan. Denna medverkan rni1ste ligga i tiden före uppdragsavtalets upphörande. Di-iremot fordras inte att betalningen erläggs innan
uppdr;iget upphör. Det iir os~ikert om agcnten har riit 1 till provision i det
fall att iiven avtalet kommer till st[md efter det att hans uppdrag har
upphört. I och för sig utgör ordalydelsen av 68 § inte något hinder för att
tillerkiinna agenten crsät lning för alla förs:iljningsavt:il som har kommit
till genom hans medverkan, under förutsiittning att det arbete som han
har lagt ned p:I att få avtalet till stånd hänför sig till tiden före uppdragets
upphörande. Frilgan har si\vitt hekant inte ställts ptt sin spets i riittspraxis.
Förutsättning för att en handclsagent skall ha r1itt till provision iir
vidare alt köparen har nlagt betalning för varan. Liksom vid kommission
ges det emellertid vissa undantag fri'm denna regel. Om det sålda godset
skall avliimnas efter hand i siirskilda poster som skall betalas var för sig,
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har agenten s;ilunda r:it t till prov1s1on för poster som har betalats
oberoende av om avtalt't inte har fullgjorts beträffande andra poster. Om
underlåtenhet friin köparens sida att fullgöra avtalet beror på huvudmannen eller på händelse som huvuJmannen inte kan åberopa mot
köparen, har agenten, liksom kommissionären i motsvaranJe siutation,
kvar sin r:itt till provision. Eftersom agenten handlar i huvudmannens
namn har denne möjlighet att direkt meJ tredje man avtala om köpets
ål crgfmg eller om ansUnd med betalning av köpeskillingen. Uteblir
betalningen till följd av sådan överenskommelse, inverkar detta på
agenkns rätt till provision endasl om han har samtyckt till åtgärden. Om
bct.alningen i annat fall erläggs endast delvis, är agenten liksom
kommissionären beriittigad till provision endast i den mån det som har
erlagts överstiger hela köpeskillingen efter avdrag för den provision som
skulle ha utgått om hela köpeskillingen hade erlagts.
Har agenten uteslutande rätt att inom visst distrikt verka för
huvudmannen iir han beriittigad till provision på avtal som sluts med
köpare inom distriktet även om han själv inte har medverkat till avtalen
(70 § ).
Agent som varaktigt företräder sin huvudman är enligt 71 § beriittigad
att i början av varje kalenderhalv[Jr få provisionsnot<1 från huvudmannen i
fr~lg:i om de försäljningar som har kommit till stånd genom agentens
medverkan eller som hänför sig till distrikt där han på grund av avtäl om
ensamriitt är beriittigad till provision enligt 70 §. I provisionsnolan skall
tas upp :illa de försäljningsavtal som fullgjorts eller bort fullgöras av
huvudmannen under det senaste kalcnderhalv[1ret. f<'ör varje avtal skall
anges den provision som tillgodoförs agenten eller anledningen till att
någon provision inte tillgodoförs honom. I provisionsnot;.in skall också
antecknas sildana avtal som har slutits under det senaste kalenderhalvåret
men skall fullgöras först senare. Om anledningen till att agenten inte
blivit tillgodoförd någon provision för visst avtal är av överg:icnde
bt:!skaffenhet, skall avtald tas upp igen i följande provisionsnota. Har
agenten lillgodoförts viss provision od1 visar det sig sedan att han inte var
berättigad till provisionen, har huvudmannen rätl all tillgodoföra sig
beloppet i en följande provisionsnota.
Agent som inte varaktigt företräder sin huvudman har riitt att få
provisionsnota för varje försiiljning som har kommit till stånd genom
h:rns medverkan (72 §). I provisionsnotan skall anges det provisionshelopp som tillgodoförs honom eller i annat fall anledningen till att
n[1gon provision inte ulgilr för försiiljningL'n.
Bestiimmelserna om provisionsnola är t'nligl 87 § tillämpliga även för
si\dan handelsresande som inte iir anställd i huvudmannens tjänst. En
anstiilld handelsresande har d:iremot enligt lagcn inte riitt att
provisionsnota oavsett om han helt eller delvis for sin avlöning i form av
provision.
S;iviil kommissioniir (29 §) som hamklsagent ( 7 3 §) och sjiilvstiindig
handelsresande (87 ~) men däremot inte anstiHld handelsresande har
utöver provision riitt till siirskild ersiittning för avgifter för brev, telegram
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och tt>kfonsamtal samt för övriga utgifter som det har funnits fog för,
om det inte lir avsett at ! utgiflnna skall t:ickas av provision eller annan
t'rslittning. Kommissioniiren har undl'r samma förutsättning riitt till
slirskild ersättning för premier för förslikring av godset. Han har ocksä
rätt till ersiittning för forsling, förvaring eller annan s;ldan [1tglird med
godst't. äv.:n om h;m intt' har haft n;\gon s;irskild utgift härför.
Anvisningar för hur uppdragsgivarens och uppdragstagarens mellanhavand.: skall regleras d;i uppdraget upphör finns i 46--52 §s. Dessa rör
.förh[illandd ml'llan kommissionären och dennes huvudman. Genom
hänvisningar i 76 och 87 §~ blir de emelkrtid till:impliga iiven d[1
uppdragstagaren är handelsagL·nt eller sjiilvsUindig handelsrcsande. För
t'nkelhelL'ns skull talas i (kn följande redogörelsL'll för bL·st:immelserna
om agentens rättsstiillning.
Enligt 46 § kan uppdraget upphöra nlir som helst genom att
huvudmannen 5terkallar det eller genom att agenten avsiiger sig det.
Uppdraget upphör också om niigon av parterna går i konkurs (4 7 §).När
uppdragt'l har upphört är agrnten fod!1 skyldig att vidta s:1dana tilgiirdn
som iir nödvändiga för att skydda huvudmannen mot förlust till dess
dennl' själv blir i sUrnd att lillvarata sina intrt:~ssen, om detta kan ske utan
viisentlig kostn<HI t>ller oliigL·nhet f0r agt>nten (48 §).Skyldighet att iaktta
viss uppsiigningstid lir inte föreskriven. Om agenten har blivit tillförsäkrad
att få sköta uppdraget umkr bestiimd tid eller att bringa visst iirende till
slut eller om viss uppsiigningstid har avtalats, iir agcntL"n emellertid
beriittigad till ersiirtning för (kil förlust som han lider genom att
uppdraget i\terkallas i förtid (50 §). Riitt till ersättning föreligger dock
ink om huvudmannen haLk giltig anledning till ;lterkallelsen. 11.v
förarbetena till lagrn frarng[1r att det inte ovillkorligen kriivs :lit agenten
har brustit i sina törplik!dser i nilgol viisentligt avsL"ende för att
huvudmannen skall kunna ~!lerkalla uppdraget i förtid utan att bli
skadL"stiindsskyldig. Även om agenten inte har underlätit niigot som har
ankommit p:i honom, kan umstiindighekr som har att göra med hans
persern och för!1illlamkn vara si1dana. att de skiiligen hör kunna åberopas
av huvudmannen som giliig an ledning att iiterkalla uppdraget.
Även om partnna inte har träffat överenskomml'ise om uppsiigningstid och inte hellt'r uttryL·kligL·n avtalat att agL'ntL·n skall ha hand om
uppdraget undn bestlimd tid, !ord.: bL"st~immelsen i :'iO § kommissionslagen itrfda ibland ge agenten rätt till ersättning d;'1 uppdraget återkallas.
Det kan nämligen :1v omstlindighelL'rna vid agenturavtalets tillkomst
framgå att parternas avsikt har varit att uppdragl'l skall besd viss tid,
varför agc·nten har halt sk:il att riikna med inkomst under denna tid.
Detta kan fa särskild bdydL"lsL" i s;'1dana fall da uppdraget avser att
inarbeta L'll ny artikL·l L'lit'r att arbeta upp L'n ny marknad för L'n vara. I
vilken utstriickning ersiit t ningsriitt föreligger i s;hlant fall iir ernellerl id
ovisst. Det lir dOL'k klart att riitt lill gottgör.:lsL· pil den grundL"n att
agenten hos kundkretSL'tl har upparbetat L'n goodwill för huvudmannens
produktn inte kan göras glillande, om int.: avla\. h;rncklshruk eller annan
sedv~in.ia kan iibnopas som grund för kraVL'I. BL"liigg för att handelsbruk
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eller sedvänja av sadan art skulle föreligga i Sverige saknas. Vissa enkiiter
som har företagits i Danmark, Norge och Sverige och som niimns i
betänkandet kan emellertid tyda p[i att avg~111gsvcderlag utan stöd i
kommissionslagens besliimmelser stundom har utbl't<ilats.
Några anvisningar för bcriikningen av dL'n förlust som agenr..:n lider
genom att h<in inte har fått behålla uppdraget under avsedd tid har inte
lämnats i lagen. Klart är emelkrtid att ersättningen skall utgå i form av
ett nettobelopp. Skadan kan tänkas bestå i att agenten har gjort
investningar som blir oräntabla eller att han har gått miste om
provisionsintiikter elkr andra inkomster under den tid uppdraget skulle
ha varat. Betydande svärighekr kan uppkomma vid skadans bt•räkning.
En orsak härtill är att de framtida resultaten av agentens wrksamhd ofta
maste . vara vanskliga att förutsäga, siirskilt om uppdragsavtalet har
förutsatts skola bestå undi:r relativt lång tid. Vidare iir det svärt all
uppskatta storkkt:n av besp<Jringar i form av minskadL' utgifti:r eller de
eventuella inkomster från andra uppdrag som agL~nten har erhftllit eller
hade bort kunna erhålla efter uppdragsavtalets upphörandL'.
Agenti:n har enligt 50 § andra stycket riitt till ersättning för sin
förlust, även om det iir han sjiilv som bringar avtalet att upphöra i förtid,
under förutsättning att han har giltig anledning till avsiigelSL'n p~l grund av
att huvudm<Jnnen har brnstit i sina förpliktelsl'I" mot honom. Deisamma
giiller om avtalet upphör pii grund av uppdragsgivarens konkurs.
i\ <indra sidan kan agenten bli ersättningsskyldig gentemot huvudmannen, om han har iitagit sig att behiilla uppdraget viss tid eller att
sluiföra visst ärende i:lkr parterna har kommit överens om viss
uppsägningstid men agenten avsiigcr sig uppdraget i förtid utan att ha
giltig anledning till avsiigelsen i uppdragsgivarens försumlighet .:!ler annan
särskild omständighet (51 §). Frsiittningsskyldighet föreligger CJL'.kså om
det är huvudmannen som ~Herkallar uppdraget od1 han har giltig
anledning h;irtill på grund av agentens försumlighet eller om uppdraget
förfallit till följd av agentens konkurs.
Om agenten avsiiger sig uppdraget utan att ha giltig anledning till det i
niigon ornstiinclighct som kan tillskrivas huvudmannen eller som på annat
sätt iir hiinförlig till denne, förlorar han enligt 52 § d..:n riitt som han
annars har att fä. ersättning för utgifter, om utgifterna till följd av
uppdragets upphörande har blivit. onyttiga för huvudmannen. Detsamma
giillcr 0111 det iir huvudmannen som aterkallar uppdraget och han har
giltig anledning till det i omstiindighet som kan tillskrivas agenten eller
om uppdraget förfaller till följd av agentens konkurs. Ersiit tning för
utgifter som blivit onyttiga för huvudmannen till följd av att uppdragd
upphör utgår allts[i dels niir agenten avsiiger sig uppdraget och har giltig
anledning hiirtill i omstiindighet som iir att hänföra till huvudmannen,
dels när huvudmannen :iterkallar uppdraget utan att ha giltig ankdning
hiirtill i niigon till agenten hiinförlig omstfodighet. Detta giiller även i
andra fall än sådana då uppdraget upphör i förtid.
Som redan har framgått skall enligt 87 § besti:immelserna i 46-52 §§
om kommissionsuppdragds upphörande och i 68--- 7 3 ~ ~ om agents räl t
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till provision och annan ersättning tillämpas även då uppdragstagaren iir
självständig handdsrt'Sandc. Bt'Slämmdserna i 68- 70 § § om agents rätt
till provision skall enligt 86 § gälla iiven för i huvudmannens tjänst
anställd handelsresande som iir provisionsavlönad. 86 § innehåller ytterligare bestiimmdser som rör anstiilld handdsresande. Paragrafens första
stycke upptar en allmän föreskrift om att i fråga om anställd handelsresandes skyldigheter och rättigheter mot huvudmannen del avtal som
ingåtts mellan dem och gällande handelsbruk skall lända till eflerriittelse.
Andra stycket innehåller bestämmelser om uppsägningstid. Ansliilld
handl'lsresande far inte skiljas frän sin tjänst t:ller sjiilv lämna denna utan
uppsiigning, s~lvida inte annat följer av avtalet eller giltig anledning
föreligger. Om avtalet sägs upp friln endera sidan skall det upphöra att
giilla med utgiingen av trt•dje kalendermånaden efter den dE1 uppsägningen
skedde. I tredje styekt't förl:skrivs förbud för handelsresandcn att uLln
tillstand av huvudmannen under sina resor ta upp köpeanbud eller sluta
försäljningsavtal för annans än huvudmannens riikning.
Efter kommissionslagens tillkomst har riittsläget för Je anställda
handelsrl'sandena väsentligt förändrats. Genom den ul veckling som har
iigt rum p:'t arbetsrättens område har dels L'n niirmare besUmning erh[1llits
rörandL' vad som är att anse som obehörig uppsiigning, dels i stigande
omfattning tillkommit inskränkningar i arbetsgivarens uppsiigningsriitt
genom bestäm melscr i lag, genom rättspraxis och framför allt genom
hl'stiirnmelser i kollektivavtal och andra avtal. Bland lagstiftning av
betydelse i sammanhanget kan särskilt nämnas lagen ( 1971 :199) om
anställningsskydd för vissa arbetstagare, till vilken hiinvisas i 86 § andra
stycket. Den anställde handelsresandens rättsskydd vid uppsiigning iir i
många fall starkare nu än det var vid tillkomsten av kommissionslagen.
Anstiillningsskyddet kommer att förstiirkas ytterlig<1re genom den nyligen
antagna lagen ( 197 4: I 2) om anstiillningsskydd, som t riider i kraft den 1
juli 1974.

3 Rättsläget i vissa främmande länder
Ln ingäl'ndc redogörelse för de regler som i vissa friimmancle länder
giiller i fdga 0111 hamlelsagcnters rätt till uppsiigningsiid och ersiittning
vid uppdragets upphörande är intagen i L'n bilaga till de sakkunnigas
betiinkande. llär skall endast lämnas l~n kort sammanfattning av nämnda
regkr.
I fkra utliindska lagar finns regler om u p p s ii g 11 i n g st id. I
viisttysk riitt föreskri\'s en uppsiigningslid p~i se.'·. veckor för uppdragsavtal
som varat i högst tre [1r. I övriga fall iir uppsiigningstidcn trl' m[madcr.
Sexveckorsfristen kan genom avtal förkortas till liigst L'Tl månad. I övrigt
kan fristerna inte förkortas genom avtal. Fnligt i.isterrikisk lag iir
uppsiigningstidl'n sex veckor under uppdragets fem första år och diircfter
tre månader. Bestämmelserna är dispositiva. 1 Schweiz giillcr en l\'ingandl'
bestiimmelsc om två månaders uppsägningstid för uppdrag som har varat ett
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år eller längre. Har uppdraget varat kortare tid är uppsägningstiden en
månad, om parterna inte skriftligen har avtalat om en kortare tid. Enligt
nederländsk rätt är uppsägningstiden tre mfouder. Den kan förkortas
genom avtal men far aldrig underskrida en månad. I Frankrike saknas
bestämmelser om uppsägningstid. Uppsägningsrätt anses emellertid föreligga endast när uppsägningen grundas pil bestiimmelser i agenturavtalet,
när parterna är ense om att avsluta sitt mellanhavande eller när del
föreligger särskilda hävningsgrunder. l Italien är uppsägningstiden minst
fyra miinader eller, om agenturförhållande.t lrnr varat mer än fem är, sex
m:lnader.
Flera Hinder har hestiimrnelser som vid uppdragets upphörande ger
agenien rätt till ett siirskilt a v g il n g sved e r 1 ag, s. k. goodwillcrsättning eller ersättning för kundkretsen. I Viisttyskland har agentrn sålunda
rätt att få sådant vederlag under förutsättning, dels att de affärsförbindelser m(•.d nya kunder som han har anskaffat eller den utvidgning av
förbindelserna med förut varande kunder som han har gjort kommer att
tillföra huvudmannen betydande fördelar även efter agenturavtalets
upphörande, dels att agenll'n till följd av uppdragets upphörande förlorar
anspråk på provision som han eljest skulle ha haft på grund av affärer
med dessa kunder samt dds att det med hänsyn till samtliga föreliggande
omständigheter är skäligt alt ersättning utgår. Ersättningen är maximerad
till ett belopp som motsvarar högst en årsprovision, beräknad på ett
genomsnitt av de senaste fem ~rens provisioner, eller, om uppdraget varat
kortare tid än fem år, genomsnittet av provisionerna under avtalstiden.
Erslittning utgår intl' om huvudmannen har sagt upp avtalet på grund av
agcnll'ns försumlighet och inte heller om agenten sj:ilv Jrnr sagt upp
avtalet utan att ha haft ~käl härtill i nägon oms1ändighet hiinförlig till
huvudmannen. Agenten kan inte på förhand avst;1 friln sin riitl till
ersättning.
Enligt österrikisk lag fordras för att agenten skall ha rät I till
avgångsvederlag bl. a. att huvudmannen efter uppdragets slut har nytta av
den kundkrets som agenten har arbetat upp oeh alt agenten gör en
förlust till följd av att uppdrnget upphör. En förutsättning :ir vidare att
det är huvudmannen som har åkrkallat uppdraget och att detta inte har
sin grund i agentens försummelse. Ersättningen iir maximerad i lagen.
Enligt schweizisk rätt är dl'I ett villkor för agentens riitt till ersiittning att
huvudmannen sedan avtalet har upphört kommer att rn betydande
fördelar av agentens utvidgning av kundkretsen. Gottgörelse utg:lr endast
om det prövas skiiligt och for inte överstiga en iirsprovision. Denna
heriiknas pil samma sätt som enligt västtysk rätt. Ersiittning utgår inte om
agenten själv har sagt upp avt akt eller del ta har upphört till föl.id av
agentens död eller· omyndigförklaring och inte heller om avtalet har
upphört pii grund av nfigon omstiindighet för vilken agenten har att svara.
Enligt frnnsk rätt anst'S agenten ha en "riitt till kundkretsen".
Aterkallar huvudmannen uppdraget utan alt detta beror pii missköts.:!
fdn agentens sida, har denne riitt till ersättning för den förlust som
i\samkas honom till följd av i\terkalklscn. Ers:ittningen :ir inte maximerad
i lag. Även i Nedt:rl:inderna har agenten rätt till siirskill avgiingswdcrlag.
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Lrsiillning kan utgå i samtliga fall dii ett agentavtal upphör. Om det
hefinno:s skäligt kan ersiittningen c'mo:llertid jiimkas eller helt bortfalla. En
förutsiit tning för riitt till vederlag ;ir alt agrnten har utvidgat kundkretsen
och därmcd tillfört huvudmanncn betydande fördelar. Er<ittningen 1ir
maximerad på motsvarande sätt som i den viisttyskä lagen. I Italien har
avgimgsvednl<iget givits en pensionsliknandc form. Huvudmannen iir
skyldig att ge ul ersiittning utom i fall dä agenten kan lastas för att
avtalet har upphört. Riitt till ersiittning föreligger även vid ;igentens
invaliditet eller frtrnfiillc. Lrsiittningen bestiims skönsmässigt i förh1111ande
till den under avtalstiden intjiinack provisionc·n. Dt'laljnade föreskrifter
härom ges i kollektivavtal.
Det bör frnmMllas att de flesta länder saknar lagregler som ger
agenten rätt till avgängsvederlag. Så är fallet bl. a. med huvuddekn av det
angloamerikanska riittsorn r[1det.
Frågan om agent.:n h;ir riitt till provision pf1 försiil_iningsavtal som har
slutits fiirst efter det att uppdraget har upphört, s. k. efterprov i si o n, regleras inte alls i fransk Jag. I Västtyskland och Österrike har
agenien rätt till provision
alla avtal som har kommit till ständ
huvudsakligen genom h;ms medverkan. I Viistlyskland giiller dessutom att
affiiren skall ha avslutats inom rimlig tid efter det att uppdraget
upphörde. I Schweiz utgi1r provision endast i de fall dJ ordern har
kommit in under uppdragstiden. I Nednliindern<1 har agc·nten riitt till
sklilig ersättning för alla affärer som har inkl ts av honom iiven om de har
avslutats först sedan uppdraget har upphört. I Italien har agcnten enligt
huvudregeln riilt till provision endast
de affarer som har avslutats
under uppdrngstidc·n.

pa

pa

4 De sakkunniga
4.1 Inledning
De sakkunniga syftar med sill förslag friimst till at l stärka handelsagenlt'ns och i motsvarande miin även kommission:ircns och handelsresandcns riittsliga stiillning gentemot huvudmannen. Som motiv för en sådan
förstiirkning anförs i huvudsak att mellanmannen vid avtalsslutet ofta
befinnn sig i underläge i förhiillande till huvudmanncn. En synpunkt av
stor betydelse för de sakkunniga har oc·ksii varit att lagstiftningen bör ge
agenterna i de nordiska Hinderna L'll med agenlc~rna i de större europeiska
industristaterna mera jiimhördig stiillning.
Kommissionslagrn bör enligt de sakkunniga inte utvidgas till att
omf:1tla fkr grupper av ml'llanm:in iin kommissioniirer, handelsagc'nter
od1 handelsresande. Bestiimml"iser om t. ex. ensamöterförs:il.iares rlit tighetei· och skyldigheter skulle niimligen inte utan stora sviirighetcr kunna
inordnas under kommissionslagens reg!l'ring. De sakkunniga betonar
emellertid att det rnf1s1e finnas bt'lydande utrymme för analog tilliimpning av ko1nmissionslagcns rL·glcr i fräga om anJra mc·llanrn~in än dem
som uttryd:ligl'n omfattas ~1v lagt'll.
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Den ilsyftade förbiittringt'n i handelsagt'ntt'ns och andra melLrnmäns
rättsskydd avser de sakkunniga att uppnii genom införande av regler om
bl. a. ersiittningsskyldighd för part som genom uppsiigning bringar ett
avtal att upphöra före utgången av en i lagen angiven minsta uppsägningstid, rätt till efterprovision och rätt till crsiittning för förlust p~t
investeringar som gjorts för uppdraget. Förslagen förankdn viisentliga
iindringar i flera av kommissionsl;Jgt'ns p:J.rugrufrr. Det fört'slJs ocksil att
lagens bestämmelser i större utstrih.:kning iin vad som iir fallet i giillande
rätt blir tvingandL~.

4.2 Uppsägningstid
4.2.1 Uppsägning av uppdragstagare
Vad giilkr fragan 0111 reglerad uppsiigningstid framstiir det enligt dL'
sakkunniga som ett legitimt krav att 1:n handL·lsagenL som vuraktigt
arbetat med ett agenturuppdrag, vid dess upphörande får skiilig tid till
förfogande för att planera en omEiggning av vnksamhden. De sakk unniga framhåller emellertid också att en förL·skrift om uppsägningstid kan
innebära ett ej godtaghart intrfog i kommissionslagcns huvudprincip om
att uppdragsavtalet kan fritt i1terkallas resp. upphöra gl:'nom avsiigelsi;.
Enligt de sakkunnigas mening bör Jl'I diirför inte komma ifdga ~1tt
lagstiftningsvägen söka genomföra ett lika omfattande skydd mot
obehöriga uppsägningJr som kan anses föreligg;; i anstiillningsförh:11landen. De sakkunnigas förslag innebiir att man aliiggcr part ersäitningsskyldighet gi;ntl'mot motparten, om han hring:1r varaktigt agenturuppdrag att upphöra före utgången av en i lagen angiven uppsiigningstid.
Bestämmelser om ersättningsskyldighet vid förtida uppsilgning finns
f. n. i 50 och 51 §§. Bestiimmelserna - som i första hand tar sikti: pii
kommissionsuppdrag men som till följd av hiinvisning i 76 och 87 ~~
gäller även för agenter och s_iälvstiinJiga handclsresande - iir tilliimpliga,
när viss uppsiigningstid har avtalats eller det annars genom avtal har
bestämts viss tid för uppdragets bestiind. För si1dan:1 fall dii varaktigt
uppdrag föreligger men niigon uppsiigningstid inte har avtalats och det
inte heller har bi;stärnts viss tid för uppdragl'ts bestiind för<.'slilr de
sakkunniga att uppdragstagaren resp. huvudmannen skall ha riitt till
ersättning för dL'n förlust som han [1samkas genom att motpartc·n bringar
avtalet att upphöra tiJigarL~ iin lllL'd utgiingen av tre kakndl'rmilnader
efter den m~inad d~1 uppdraget saJes upp. Har uppdrag.;! varat kortare' tid
än ett iir skall motsvaramk tid vara en ndn:Jd. Till skydd för
uppdragstagaren föresUr de sakkunniga att han skall ha riitt till L'fSiittning
även i de fall da huvuJmannen siiger upp avtalet med iakttagande av
överenskommen uppsiigningstid men dL'l1t1<1 iir kortare iin trL' rL'Sp. en
miinad.
Uppdragstagaren sbll inte kunn;1 före uppdragets slut avst:i fr:in den
rätt till erslittning som tillkommer honom enligt tk nu i11L'rgivna rcglnna.
Reglerna föresWs allt sa bli tvingande till uppdragstag:Ht'ns fiirmiln.
Däremot förcsUs inte något motsvaranJc skydJ för huvudmannen.
ErsiittningL'n vid förtida uppsiigning skall l:'nligt förslaget IJL'riiknas pil
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samma sätt som hittills. Den skall alltså motsvara nettoförlusten. Vid
bcriikningen måste hiinsyn Lis bl. a. till vilka möjligheter som uppdragstagaren resp. huvudmannen skulle ha haft att utöva vinstgivande
verksamhet enligt avtalet, om detta hade bt'sliitt.
Enligt giillande riitt har part möjlighet att undgå ersättningsskyldighet
vid förtida uppsägning, om han har giltig anledning till iiterkallclscn. För
att uppsiigningsskyddd skall bli så effektivt som möjligt fört>slitr de
sakkunniga vissa iindringar av reglerna pä denna punkt. Huvudmannen
skall enligt förslaget undgå ersättningsskyldighet, om iiterkallelscn beror
pil att uppdragstagarcn har misskött uppdraget eller pii någon annan till
denne hänförlig omständighet av synnerlig vikt eller om det i övrigt har
förekommit något förhållande av sådan beskafft'nhet att det kan anses
orimligt att huvuclm<mnen i ersättningshiinseencle skall stå risken för att
uppdragt't upphör i förtid ( 50 § andra stycket). Vad gäller uppdragstagarens ersiittningsskyldighet föresl5s motsvarande bestiimmdse. I stället
för misskötsamhd talas emellertid hiir om huvudmannens underlilti:nhet
att uppfylla sina förpliktelser gentl'mot uppdragstagaren ( 51 § andra
stycket).
Rörande den närmare innebörden av d\' föreslagna regkrna anför de
sakkunniga att uppdragslagaren maste ha i viisenllig män ilsidosatt sina
förpliktdser mot huvudmannen för att hans bristfälliga siitt att utföra
uppdraget skall kunna ge denne riitt att säga upp avtalet i förtid utan att
bli ersiittningsskyldig. Som exempel p:1 omstiindighet av synnerlig vikt
som kan ge huvudmannL'I1 sftclan rätt nämns att uppdragstagaren har fittt
uppdraget genom att lämna vilseledande uppgifter om sin pt>rson eller
verksamhet eller alt han utan samband med uppdragt't har gjort sig
skyldig till trolöshctsbrott, förskingring dlcr anmn brottslighet av sådant
slag att förtroendet för honom som yrkesnrnn har allvarligt rubbats.
JHinvisningen till situationer diir det skulle vara orimligt att 1[1ta
huvudmannen sti1 risken för att uppdraget upphör i förtid avser niirmast
vissa force majeun::-fall. Vill huvudmannen på grund av ändrade konjunkturer upphöra med produktion eller försiiljning av varan bör risken för en
förtida uppsiigning ligga pf1 honom själv. Vid uppsiigning friin uppdragstagarens sida kan det enligt de sakkunniga vara befogat att stiilla upp
mindrl' stränga krav, t. ex. när uppdragst;igaren inte driver sin verksamhet
affärsrniissigl och vill siiga upp avtalet till upphörande i förtid pt1 grund av
flyttning eller sjukdom.
Någon iindring i sak föreslås inte i nuvarande best1imnll'lser om
uppdragstagarens riitt till erslittning då han sjiilv avsäger sig uppdraget i
förtid och har giltig :mkdning härtill i huvudmannens pliktförsummelse
clkr försättande i konkurs (50 tredje stycket i förslaget). Bctriiffande
huvudmannens rätt till ersiittning då han har åkrkallat uppdragd inncbiir
förslaget en viss begränsning. Riitt till s:ldan ersiittning skal\ enligt
förslaget föreligga, förutom vid uppdragstagarens konkurs, endast om
uppdragstagaren i väsentlig miin har försummat att uppfylla sina plikter
mot huvudmannen (51 § tredJt: stycket).

s

Prop. 197 4:29

25

4.2.2 Uppsägning av anställd handelsresande
De anställda hancldsresandena har redan nu ett i lagen reglerat
De sakkunniga anser dock att detta skydd bör
förstärkas och föreslår en regel av innehåll att avtalet. om det sägs upp
fran någondera sidan. skall upphöra att gälla tidigast med utgiingen av
tredje kalendermånaden efter elen då uppsägningen skedde. Regeln gäller
upps~igningsskyclcl.

dock endast om anställningen har varat minst sex manacler vid tidpunkten för uppsägningen. De sakkunniga föreslår att regeln blir tvingande till
skydd för handelsresanden. Som skäl för villkoret att anställningsticlen
skall ha varat minst sex månader anför de sakkunniga att första tiden av
ett anställningsförhållande ofta har karaktären av prövotid under vilken
det bör vara tillåtet för parterna att själva bestämma om uppsägningstidens längd.

4.3 Efterprovision
4.3.1 Efterprovision för uppdragstagare
De sakkunniga diskuterar om cll'l kän anses påkallat att efter
kontinentalt mönster utöka skyddet för han<lelsagenter genom alt
ml'ddela regkr om ersättning för dl't inkomsthortfall som agenten
drabbas av vid avtalets upphörande genom att han g~ir miste om
kundkretsen. Enligt de sakkunnigas mt>ning kan emellertid v~igande
inviindningar riktas mot införandet av sådana regler. För det första kan
kundkrdsens storlek många gånger till övcrviigandc del vara alt hänföra
inte till agenten utan till huvudmannen. Produktens kvalitet och pris,
produktut vecklingen. garnntiåtaganden och andra scrvice[1tg~irder är
faktorer som har stor betydelse. I alla de fall di! varans framgäng pä
marknaden främst beror på huvudmannen är det enligt de sakkunniga
inte rimligt att han skall t'rsiit ta agl'nlt'n för värdet ;1v den övertagna
kundkretsen. En rt,gt"! om L'ngi111gsersiittning at agenten för att han
genom sitt arbete skapat en tillgång för huvudmannen som dt>nnt' kan dra
nytta av äwn efter uppdragets slut skulk dessutom leda mycket Erngt
och strida mot eljest tillämpade rättsgrundsatser. Som jämförelse niimner
dt> sakkunniga fall dit en reklambyrii eller konsultbyrä har anlitats av
huvudmannen och genom en reklamkampanj eller rationaliserings[1tgiird
har bidragit till att omsiittningen har ökat eftn det att uppdraget har
slutförts. Byraerna kan i dessa fall inte utöver det avtalade vederlaget
kriiva siirskild ersättning för att deras arhete 1iven i framtiden kommer
uppdragsgivaren till godo. En bcstfönmclsc om goodwillersättning vid
uppdragets upphörande skulle vidare enligt de sakkunniga kunna leda till
att 1ildre r[ittsförhiillanden för bestå [iven om detta int.: iir företagsekonomiskt lämpligt. En goodwilkrsättning byggl·r dessutom p;I en helt annan
i:rs1ittningsgrund fo dtn som gäller under uppdragstiden och som innebär
att agentens rätt till ers~ittning [ir beroende av i vad mån försäJ.iningsavtal
kommer till stånd genom hans medwrkan.

26

Prop. 197 4:29

Enligt Je sakkunniga bör ulgiingspunkkn för en regkring av agentens
riitt till erslit!ning vid uppdragets upphörandl' i stiillet vara att agenten
sbll t:>rhCilla dd vederlag for sitt arbl'tl' som han med stöd av avtalet
riitteligen bör ha anspriik pCi. ML'd nuvarande provi~ionsbcstiimmelscr får
agl'ntrn inll' alltid detta vederlng. Dd glilkr särskilt om uppdraget
~lterkallas eflt'r relativt kort tid, innan varan ;innu har hunnit inarbetas pi1
marknaden. Agenten har naturligtvis vissa möjligheter att skydda sig mot
hithörande risker gl'nom all i uppdragsavtakt betinga sig l. ex. högre
provision, särskild engangserstit t ning för produktens marknadsföring
undn första <in~I eller siirskilt avg<ingsvedl'flag eller genom ;itt urverka
förbud för huvudmannen att s3ga upp agenturen innan viss minsta tid har
förflutit eller oms~ttningen har stigit till visst belopp. Uppenbarligen
hefinnl'r sig dock rnCingJ agenter i en förhandlingsposition som gör del
svCirt fi'>r dem att i avi alen fä införda klausuler som tillvaratar
ifdgavJrande intresse.
Enligt de• sakkunnigas mening hör hithörande probkm lösas s{1, att
agl'nkn tillförsiikras riitt till efterprovision, dvs. riitt till provision iiven på
avt<tl som ingiis förs I sedan uppdragl't har slutiörts men som har kommit
till ständ genom agentens medverkan undn uppdragsthkn. Det är
emellertid uppenbar\, frnmhiilkr de sakkunniga, att det kan bli vanskligt
att avgöra huruvida order som kommer in till huvudmannen efter
uppdragstidens utgang iir att hiinför<J till agen!L'ns arbete. Särskilt svårt
mi1ste det vara att uppskatta efterprovisionens storlek vid tiden för
uppdragt'ts upphörande, då partern;i önskar slutlig! regkr<J sitt mellanhavanue. Ju lfogre tid som förflylc'r efter det att uppdraget har upphört
desto svårare blir dl't ocks{J för agenten att göra sannolikt Jtl det
existerar ett sam band mellan en ordl'f och det av honom under
uppdragstiden nedlagda arbetet. Med hiinsyn härtill har de sakkunniga
funnit det nödviindigt att komplettern best;immelsen om eflcrprovision
med en siirskild sd1ablonregt'I. Schablonregeln föreshis bli tilliimplig, om
utredning inte förebringas om eftnprovisionens storlek od1 uppdraget
har vara! Uingre iin ett 5r. Efterprovisionen skäll i sådant fall anses
motsvara tre mdnaders provision, heriiknad efter genomsnittet av
m<'lnadsprovisionern<i undl'r uppdragl'ls sista iir. Har uppsägningen skett
med minst SL'X mfoaders uppsägnings I id skall schablonregeln dock inll'
vara tillämplig. Som sbl härför anförs att agentens arbete under
uppsiigningstiden ofta tordl' ha minskats undan för undan genom att hans
L'ftntdclare dii har börjat sin verksamhet och att Jet diirför inte iir
l:impligt med en helt schematisk ersättningsrt•gl'l i dessa fall. Om
parterna, !rots den viigledning som sd1ablonregeln gn, inte kan enas om
efterprovisionens storkk, får de p[i vanligt sii1 t föra bevisning härom.
De sakkunniga p~påar att den för<:slagna sd1ablonregeln kan komma
att lilliimpas vid sidan av de pCi skadesti1ndsriittsliga hiinsyn grundade
bcsLimmelsenrn i 50
Den oliigc·nht'l som kan uppsd hiirigenom
kommer dock sannolikt att f5 föga praktisk betydelse, eftersom 50 ~ int~
reglcr;ir normalfallen utan endast s[1dana fall d~i avtalet sägs upp i förtid.
lntjäningstiden torde d<i ofta vara s<i kort att agentl'ns insats inte
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berättigar honom till n~1gon niimnv:ird efterprovision.
Bestämmelserna om efterpnivision föreslås gälla intt' bara för handclsagenter utan även för de övriga uppdragstagare som omfattas av
kommissionslagen. I fråga om kommissioniirer kriivs dock att de har
varaktigt uppdrag. Besttimmdserna fiiresl~1s bli tvingande pil det sättet att
uppdragstagJTen inte före uppdragets slut skall kunna med bindande
verkan avsäga sig sin rätt till efterprovision.

4. 3. i Efterprovision för anställd handelsresande
Enligt de sakkunniga bör de bestämmelser om efterprovision som
föresliis för kommissioniirer m..:d varaktigt uppdrag. agenkr och sjiilvständiga handelsresande giilla ävrn anstiillda handelsresande som är provisionsavlönade.

4.4 Ersättning för investeringar m. m.
4.4. l Ersättning till uppdragstagare
De sakkunniga föreslår att agentt'r, kommisionärer och sjiilvstiindiga
får riitt att i skälig omfattning erhillla särskild ersättning
av huvudmannen för förlust som har [1samkats dem genom att de till föl.id
av uppdragets upphörande inre för tiiekning för kostnader för investeringar i hyggnader, lager, maskiner. transportmedel och liknande. Det
skall vara friiga om investeringar som har gjorts för uppdraget och som
har tillkommit efter avtal eller i samförstand med huvudmannen utan att
det i sam hand med att investeringarna företogs hade avtalats att
uppdragstagaren sjiilv skulle st~I för kostnadl:'rna eller dl:'! av dessa.
De sakkunniga pilpekar att agenten redan enligt gällande riitt i vissa
fall torde ha rätt till ersättning av huvudmannen för förlust som åsamkas
honom genom att avtakt upphör innan han har fiitt full Eickning för sina
invest<:ringskostnader. Om investeringen har kommit till stånd pii
huvudmannens initiativ eller i samförst:'.rnd mellan honom och agenten,
måste detta ofta kunna tolk:.is som en tillförsiikran från huvudmannens
sida om att avtalet skall best;'\ undn s~I ![mg tid att agcrllen fär möjlighet
alt göra investeringen lönsam. Om huvudmannen i ett s~idant fall siiger
upp avtalet i förtid torde agenten jiimlikt 50 och 76 §§ kommissionslagcn
vara bL·rättigad att få L'rsättning för den förlust som han lider hiirigenom.
Stödl'I för ett s;1dant anspr:ik är emelh~rtid enligt de sakkunniga sii
osäkert i giillande riitl att dd behiivs en uttrycklig bestiimmclsc p~i denna

handclsres~mdL'

punkt.
Till skydd för uppdragstagaren föresliis bestiimmelsen om crsiittning
rör investL'ringskostnader bli tvingande. Uppdragstagaren skall enligt
förslagl'l inte efter det att invt>Steringcn har företagits kunna avsiiga sig
sin rätt till ersättning förrän uppdraget har upphört. Har parkrna efter
dL't att investeringen har företagits mcn innan uppdraget har upphört
triiffat överenskommelse orn en kost nadsfönklning skall uppdragstag:.1ren
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alllså vara oförhindrad att oberoende av överenskomnll'lsen begära skiilig
ersiillning för kostnaden av huvudmannen.
Bt'riikningcn av ersiittningen Himnar enligt de sakkunniga stort
utrym1m' för skönsmässigt bedömande. Den förlust som har uppstått i
förevarande sammanhang bör ink drabba huvudmannen ensam. Den
niirmare fördelningen av förlusten fiir bero pil omständigheterna i det
enskilda fallet. Dt'tta har i lagtexten uttryckts så att ersiittning för
förlusten skall utgå i skiilig omfattning. Det blir hiirvid av betydelse bl. :1.
om och i vilken utsträckning uppdragstagaren erhåller gottgörelse i annan
form och om investeringen även efter uppdragets slut kan komma till
nytta i uppdragstagarens verksamhet i övrigt.
De sakkunniga har dock ansett att det särskilt bör föreskrivas att
uppdragstagaren i vissa fall inte skall ha rätt till gottgörelse. Enligt
förslaget förloras siilunda ersiittningsriit ten, om huvudmannen återkallar
uppdraget därför att uppdrngstagaren har misskött det eller på grund av
n[1gon annan till denne hiinförlig omständighet av synnerlig vikt. Detta
gäller oberoende av om huvudmannen återkallar uppdraget i förtid eller
Illl'd vederbörlig uppsiigningstid. Ersättning skall inte heller utgii, om
uppdragstagaren avsiiger sig uppdragd i förtid utan att ha giltig anledning
till det i huvudmannrns försummelse att uppfylla sina förpliktelser mot
honom eller i någon annan omstilndighet av synnerlig vikt som är
hänförlig till huvudm<mni:n eller om uppdragd förfaller i följd av
uppdragstagarens konkurs. Om uppdragstagaren däremot siiger upp
avtalet med iakttagande av uppsägningstiden går han inte förlustig sin r~itt
till ersättning. Som sk~il för denna stfodpunkt anför de sakkunniga att
dl'l milste antas all uppdragstagaren i många fall kan ha goda sk~il att säga
upp avtalet, även om han inte kan äberopa att huvudmannen misskött sig
i n[1gon väsentlig män. Om huvudmanni:n utan egen uppoffring har haft
nytta <iv investeringen, iir det också rimligt all han ersiitter kommissionären en del av dt'nnes förlust, oberoende av vem det är som bringar
avtalet att upphöra och bortsett frftn eventuella hiivningsgrunder. Skulle
kommissionären alltid gt1 mist.: om sin ersiittningsrätt dii han sjiilv s[ign
upp avtalet skulle detta dessutom kunna föranleda huvudmannen att
försöka tvinga fram t'n uppsägning friin kommissionärens sida. En
skiilighetsbedömning kan ocksä utmynna i att huvudmannen inte
bdinnes skyldig att i:rsiitta någon del av kostnaden för t'n investning,
t. ex. om uppdragstagaren visserligen har sagt upp avtalet mi:d iakttugamle av uppsägningstid men uppsägningen har skett mycket kort tid
efter det att investeringen har gjorts.
Såväl komrnissioniirer som agenter och självständiga handeJsresande
har rätt till s:irskild ersättning för avgifter för brev och tt'legram Ot'h för
liknande utgifter som de har haft för uppdraget och som dd har funnits
fog för (29, 73 och 87 § ). Under vissa omständigheter kan denna rätt gå
förlorad i:nligt bestämmelst,rna i S2 §. Enligt de sakkunniga tar en
handelsagent siilh111 t-lh:r aldrig bL'talt för hithörand<' utgifter, utan
provisionen filr 1;icka dess:i och andra omkostnader som ;ir hänförligä till
agenturi:ns normala drift. För att bringa lagi:n i överensstämmelse med
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praxis inom affärslivet föreslår Je sakkunniga J~irför atl agl'nl.:n skall ha
rätt till särski!J ersättning för utgifter i samband med uppdraget endast i
dl·n mfo utgifterna inte har varit att h~införa till rörelsens normala drift.
De ~akkunniga före~l:ir vidare vissa ~indringar i de nuvarande bestämmelserna i 52 § om förlust av rätten till ersättning för sådana utgifter som
avses i 29 §. när ulgiftcrna har blivit onyttiga för huvudmannen genom
att uppJraget har upphört. Ändringarna innebär vissa förstärkningar av
uppdragstagarcns ställning.

4.4.2 Ersättning till anställd handelsresande
De sakkunniga föreslår att anställda handelsresande skall få rätt till
särskild ersättning för utgifter för resor. porto, telegram och liknande.
Bestämmelsen härom föreslås bli tvingande. liksom en regel om skyldighet för huvudmannen att pa begäran lämna handelsresanden erforderligt
förskott till täckande av sådana utl:igg. Det förhallandet att bestämmelsen om ersättning för utgifter föresli!s bli tvingande skall enligt de
sakkunniga självfallet inte tolkas si\, att en handelsrcsande som kommit
överens med huvudmannen om t. ex. höjning av lönen med visst belopp i
syfte att tä..:ka utgifter av förevarande slag sedan skulle kunna beg~irn att
härutöver få ersättning för sina faktiska kostnader även då dessa inte
överstiger vad han erhållit i angivna ordning. 1-öreskriften avser endast att
förhindra att handdsresanden får ut mindre än de faktiska kostnaderna.

4.5 Ersättning för åtagande att stå del credere m. m.
Om kommissionärer, handclsagcnter elkr s_i1ilvst~indiga handl'isrcsande
har ftlagit sig att för huvudmannens räkning stå del cedere bör de l~nligt
de sakkunniga ha siirskild ersättning härför. BcsEimrnl'lser hiirom fiircslfts
bli införda i lagen. Agentn od1 s_iiilvstfodiga handclsrcsande föreslås
dessutom fä dtt till särskild ersättning om de har åtagit sig al! för
huvudmannens räkning uppbiira betalning för sftlda varor.
Dl' sakkunniga har övervägt att förl'slå en bcstiimmclsl' om ersiittning
för konkurrensklausuler men har stannat för att inte göra delta, fdmst
med h~insyn till att sådana klausuler inte synes vara siirskilt vanliga samt
till att reglerna i 38 § lagen ( 1915 :218) om avtal oeh andra riittshandlingar
förmögenhetsrättens omriidc (avtalslagen) torde erbjuda upp-
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drags tagaren tillrikkligt riiltsskydd.

4.6 Rätten till provision
Bt'stämmelserna om provision i giill<Jnde lag inncbiir i princip att
provision. utg[ir endast under förutsät 1ning att tredje man fullgör a.,vtalet.
De sakkunniga tar upp fr[tgan om denna princip bör giilla iiven i
forts~it lningen. För en siida n princip talar all den iir iignad alt förhindra
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all order tas upp friin eller all avtal sluts med insolventa köpare. I
allmänhet mi'1ste det också vara Hittare för uppdragslagaren fo för
huvudmanne.n att bilda sig en uppfattning om köparens vcderh:iftighel, i
vart fall n[ir det är fr[1ga om importaffärer. Huvudmannens inl resse torde
dock rnligt de sakkunniga bli behörigl'n tillgodosett iiven om bl'stämml'lscn mjukas upp sii att uppdragstagaren fiir provision i förh:'\llande till
vad som erHiggs av köpeskillingen. De förordar därför en siidan lösning.
Därmed vinner man också, piipekar de sakkunniga, att huvudmannen blir
angelägen om all kr[iva in hela sin fordran och inte endast den del som
utgör skillnaden mellan hela köpeskillingen och provisionen.
När det giilkr llandelsresande har argumL'lltt't att det i allm[inhet iir
uppdragstagaren som har de biisla förutsättningarna att bedöma tredje
mans solvens inte samma b:irkraft som niir det iir fdga om kommissionärer eller agenter. De sakkunniga finner dock inte anledning alt i
förevarande hiinseende ge handelsrcsandena en mer gynn~ILI st:illning än
de andra gruppenu av mellanm[in.

4.7 Provisions förfallotid m. m.
Kommissionslagen innehiilkr inte nägra ullryekliga rL·gler om provisions t'örfallolid. Även om r[itlcn till provision förulsätiL'r ~1tt tredje man
presterar enligt avtakt, följer inte diirav med nödviindighet att provisionen skall förfalla till betalning först vid denna tidpunkt. Friigan iir om
mellanmannen dkr huvudmannen skall "ligga ute" med provisionsbcloppet till dess köparen betalar. De sakkunniga framhåller att det i
allm[inhet synL'S sk[iligt att den L'konomiskt starkare huvudmannen skall
göra detta. Huvudmannen skulle ocks[1 i annat fall ensidigt kunna
förskjuta tidpunkten för provisionsbdalningen genom att bevilja köparen
kredit. De sak kunniga föresl:lr därför att i lagen tas in en förfallo I idsregd
enligt vilken provisionen vid varaktiga uppdrag skall utbetalas s[1 snart
avtalet har fullgjorts eller bort fullgöras av huvudmannen. Betalningen far
dock endast provisorisk natur. Om köparen unckrl~lter ~1tt bdala, skall
provisionen iiterföras till huvudmannen. Siidan (1terbetalning skall emellertid inte ske. om det berodde p[1 huvudmannen att betalningen uteblev
eller om underh\tcnhctcn att fullgöra avtalet berodde pa händelse som
huvudmannen inte kan iibcropa mot köparen för undg~ie1Hk av skadest:lndsskyldighet. Den föreslagna förfalloregt•ln iir avsedd att vara endast
en huvudregel. Avvikelser hiirifr[in kan vara uttryckligt eller tyst avtalade.
~rågan om provisionens förfallotid vid inte varaktiga uppdrag rcgkras inte i
förslaget.
l bestämmelserna om provisionsnota föresliir dL' sakkunniga den
iindringL'n att sädan nota skaJl J[imnas för varje kalenderkvartal i st:ilkt för
varje k~kndcrhalviir. FöreskriflL'rna om provisionsnotans innL·htlil fiiresUs
förenklade i vissa hiinscendcn. Vidare föreslås att reglerna om provisionsnota, som nu gälkr endast för handelsagentn och sjiilvständiga handl'lsresande, skall göms tillämpliga även i fraga om handclsresandc som 1ir
anst[illda i huvudmannens tj:inst.
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De sakkunniga har i:ivcrviigl om mellanmannens möjligheter att
kontrollera provisiont>n bör ökas genom att han får riitl att granska
huvudmannens riikenskaper. Enligt de sakkunnigas mening bör man dock
inte ha en så långt gäendL' bestämmelse. Dt> sakkunniga erinrar emellertid
om mellanmannens möjlighet att vid tvist utverka edi tionsföreEiggamk
vid domstol.

4.~ Övergångsbestämmelser

Enligt de övergångshL,st1immelser som de sakkunniga förl'Si:l.r skall de
nya lagreglerna inte tilliimpas på iildre uppdrags- och anställningsavtal,
dvs. sådana avtal som har slutits före den dag då de nya reglerna träder i
kraft. Ändring i eller tillligg till iildre avtal blir emellertid underkastade dL·
nya bestämmelserna, om de görs efter niimnda tidpunkt. Denna
utformning av övergångsbestämmelserna överensstiimmer med allmänt
vedertagna grundsatser att nya civilriillsliga bestämmL'iser inte skall
tillämpas på riittsförhålianden som uppkommit innan bestämmelserna har
trätt i kraft. De sakkunniga har dock funnit sig böra föreslä dt avsteg
från denna princip. Bestämmelserna om riitt till provision på försiiljningsavtal som ing{1s efter uppdragets slut bör enligt deras mening lända till
efterrättelse om uppdrngcl upphör efter den nya lagens ikraftträdande,
oavsett om uppdragsavtalet har ingåtts före denna tidpunkt.
Som skäl för sin ståndpunkt anför de sakkunniga alt n:glerna om
efterprovision, bortsett från schablonregeln i tredje stycket, inte innebiir
mer än att mellanmannen tillförsäkras rätt till ersättning för arbete som
han har utfört under uppdragstiden och att de därför inte kan

s~igas

utgöra någon mer v:isentlig nyhet i förhållande till vad som nu gäller.
Starka praktiska skiil talar vidarl' för att schablonregeln skall kunna
tillämpas även i fråga om andra avtal iin dem som ingås efter det att de
nya bestiimmelscrna har triilt i kraft. Med hänsyn till att-regeln för sin
tiWimpning kräver att uppdraget varat mer iin dl iir, skulle dl'! annars
dröja lang tid innan den fick någon nämnvärd praktisk betydelse.

5 Remissyttrandena
5.1 Allmänna synpunkter
I remissyttrandena uttrycks över lag tillfrcdsstiillelse över att den i
manga hiinseendl'!1 för{ildrade kommissionslagen har setts ÖVL'r OCIJ :Jtl
som en följd diirav försl:ig om förbättringar i handl'isagenternas och andra
mellanmäns rättsliga ställning har lagts fram. De sakkunnigas förslag
tillstyrks eller lämnas utan erinran av arhetsdomstulcm ordf(!ranJe.

handelskammrama i Göteborg, Bords och Karl.l'tad samt i Örebro och
Västma11/a11Js län, Kiip111a1111ajörh11nder. Srensk !nJusirifi"irening. Kooperatira förhundet. Direktfönäljnings,täretagens förening och Motorbranschens riksförbund. Övriga remissinstanser finner i allmiinhet förslaget
viil avvägt och i allt väsentligt ägnat att Uiggas till grund för lagstiftning.
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Skånes lwnde/skammare understryker att rättsförhiillandet mellan
kommissioniir eller handelsagent ä ena sidan och huvudmannen å andra
sid;.m iiven i en reviderad lag liksom hittills mäsle vila p:i avtalsfriheten
som grnndprincip. llandclskammaren anser likväl att vissa avvikelser
frän denna grundprini.:ip iir motiverade med tanke på det förhiillandet att
kommissioniiren ·agl'nten ofta iir den svagare parten i avtalsförhållandet
och under avtalsförhiillandets bestånd intar en beroendestiillning till
huvudmannl'n, siirskilt accl'ntuerad i uppsiigningsögonblieket. Behov
föreligg1.~r otvivelaktigt därför av en utvidgad laglig regkring av riittsförh{illandet mellan parl.:rna. Starka skäl talar för att agenten diirvid
tillfiirsäkr;is ökat riittsskydd vid uppdragsavtalets upphörande. Grossist/örhundet framhiilkr alt lagens princip om avtalsfrihel utgör en fr[m
allmänna synpunktn nödvärn.lig förutsiittning för en effektiv handel,
framför allt med hfosyn till den fortgående utveckling och strukturomvandling som kiinndecknar niiringsgrenen i fråga, men anser dock att
agentl'ns dttsskydd behöver förbättras.
Vad
gäller
lagens
tilt:impningsområck
framförs
flera
yttranden synpunkten att lagens regler hör utsträckas att giilla fler typer
av mellanmän. Sålunda anser kommt!rsko/lcgium och Skunes handclska111111are att lagen bör omfatta även generalagenter för utliindska
huvudmän som arbetar i fast räkning. En siidan generalagent befinner sig
ofta p[1 samma siitt som handdsagcnten i ett ekonomiskt underliigc i
förhiillande till huvudmannen od1 ett förstärkt rättsskydd är påkallat.
.:\ven generalagrntcn bör därför uttryckligen omfattas av lagstiftningen. I
vart fall bör föreskrivas att besEimmclserna om minsta uppsägningstid
och reglerna om ersättning i 50 och 52 §§ sbll gälla iiven för honom. De
sakkunnigas mening all även utan uttryckligt lagstöd betydande utrymme miiste finnas för analog tilliimpning av de nya rcglernu vilar enligt
handelskammaren pil briieklig grund.
Grossistförhundet ger uttryck för motsvarande uppfattning och
förordar att <'n omarbetning av lagen snarast aktualiseras i syfte att föra
in återförsäl.iare med ensamriitt under lagstiftningen. Förbundet understryker att det för s;hlana iiterförsiiljarc föreligger samma legitima behov
som för agent i lagens mening att fa riitt till uppsiigningstid och ersiittning
vid avtalets upphörande.
l\.fotorbranschens riksji"irb1111d och l/andelsagentcrnas förbund delar de
sakkunnigas uppfattning att det m~iste finnas betydande utrymme för
analog tilliimpning av de föreslagna ersiittningsreglerna för förluster p[1
grund av gjorda investeringar. lndustrifiirhundet och Bilindustri- och
Bilgrossistfärbundet uttalar däremot att en analog tilliimpning av regeln
om dit till ersiittning för förlust på grund av investeringar inte iir
principiellt godtagbar och att osiikerhet kommer att riida om i vilken
utsträckning en sådan analog tifömpning kan ske, vilket ndstc medföra
01wnnsamma konsekvenser för näringslivet.
I 11era remissyttranden betonas vikten av att de svenska lagreglerna får
en sii lfogt möjligt likartad utformning med motsvarande regler i andra
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nordiska och västeuropeiska länderna. Sklines handelskammare finnn det
värdefullt <Jtt ensartade regler i ämnet föresUs för samt liga nordiska
länder och handelskammaren i Gö1cborg noterar med gillande att de
sakkunnigas förslag tillkommit efter nordi~kt samarbete och under
hiinsynstagande till motsvarande lagstiftning i övriga västeuropeiska
länder. /i.wn Företagarnas riksji'irbund uttrycker sin tillfredssUillelse övn
att den föreslagna lagstiftningen i ett flertal hänseende kommer att
överensstämma med skandinavisk och delvis europeisk praxis.
N:1gra rcmissinslanser anser att de sakkunniga borde ha försökt uppnå
Mtlre samordning mellan de svenska reglerna på omriidet och de regler
som giiller i andra länder i Europa än de nordiska. Stockholms
hande!skammare ifr:igasättcr sålunda om det räcker med att anlägga ett
nordiskt perspektiv pt1 agentens rättsliga stiillning och om inte denna bör
S<:s i ctl mer internationellt sammanhang. Även om i vissa fall betydande
skiljaktigheter förekommer i de olika ländernas lagar pii omradl'l iir iindå
trenden mot ett väsentligt större riittsskydd för agenten mi.irkhar i de
liinder p~ kontinenten som utgör våra viktigaste handclspartner. Framför
allt giillcr detta i fråga om den ekonomiska goltgördsen då avtalet
upphör. Handelskammarcn p~tpekar att den bristande principiella överensstämmelsen mellan reglerna i dessa länder och i Norden kan leda till
en del olägenheter för före lag och agenter med hemvist i Norden men
med sin verksamhet knuten till dessa länckr och framhMler betydelsen av
att man strnvar efter a1 l pä sikt upp ni\ en harmonisering av lagstiftningen
med de kontinentala regkrna på området. Även Östergötlands och
Södermanfands handelskammare faster uppmärksamheten vid all betydande olikheter alltjämt föreligger beträffande den riitlsliga regleringen
p[1 om rädet i de nordiska liinderna och pä kon i inenten och fram häller att
del inom ramen för ett utvidgat europeiskt samarbete på det ekonomiska
omddet kan finnas anledning att redan om n~1gra år ytterligare se över
bestämmelserna. AdMkatsamfimdet anser Jet synnerligen angeUget att
man med hiinsyn till den starkt i"ikandc internationella handeln i
görligaste mån försöker anpassa de svenska regkrna till de regler om
avgilngsvederlag som finns i de stora L'Uropeiska handels- od1 industriliinderna. En siidan anpassning synes viktigare iin bibehållen uniformitet i
de nordiska reglerna. Samfundet förordar därför att frågan om avgängsvederlag efter kontinent:ilt mönster görs till föremal för förnyat
övervägande. Erportjörcningen, som annars inte har nfigo1 att erinra mot
de sakkunnigas förslag, undcrstrykn vikten av atl den nordiska agentens
ställning ses i ett större internationellt sammanhang och alt man striivar
mol att harmonisera lagstiftningen med den som g~illcr hos vära viktigaste
handelspartner p5 kontinenten. Handelsagenternas ji:irbund anser det
gliidjande att sakligt sett lika förslag lagts fram i fyra nordiska !foder men
beklagar att de sakkunniga avvisat tanken p[1 en vid upps:igning tilliimplig
ersiittningsrcgcl av kontinenL!l typ, en synpunkt som enligt förhundet
delas av de övriga nordiska agentorganisationerna.
Skänes handelskammarc an~er att del hadt' varit värdefullt om det i
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betfokandct närmare hade klargjorts vilket lands lag som bör vara
tiWirnplig pil rätlsförhitllandd mellan huvudmannen och agenten, eftersom delta ofta har internationell anstrykning.

5.2 Uppsägningstid
5.2.l Uppsägning av uppdragstagare
Bestiimmelscrna om uppsiigningstid i förslagd berörs i n<igra remissyttranden. Handelskamrurna i Göteborg, Bords och Karlstad finner de
föreslagna reglerna viil avvägda iiven om de anser att den föreslagna
uppsägningstiden, lrl' m[macler, möjligen kan bli väl lilng i S<'tdana fall dit
uppdraget varat föga mer iin ett iir. Även Skdnes handelskammare anser
att förslaget i denna del innefattar l'n liimplig intn:sseavv:igning.
Handelsagenternas förhund tillstyrkL'r förslaget men framhiiller att en
upps;igningstid på t'n mimad· under det första avtalsi\ret ofta m{1ste
betraktas som otillriicklig, siirskilt för uppdragstagan:n. I mfoga branscher diir försäljningsarbetet i\r mycket långsiktigt k<in det dröja flera år
innan den första ll'veransen kan ske. Förbundet utgh L'llldlertid friin att
agenten i siidana fall ofta rnr anses tillförsiikrad att sköta uppdraget under
bestiirnd tid eller bringa iirendet till slut eller att parterna avtalat om
liingre uppsiigningstid. Även en uppsägningstid p<l tre mänadcr kan te sig
mycket kort niir det är fraga om mycket 15ngvariga agenl urförhallanden.
Förbundet förutsiittcr emellertid att parterna ocksi1 i dt'ssa fall avtalar om
liingn• uppsiigningstid. GrossistjJrbunJet framhåller all agenten inte
minst under det inledande skedet av ett agenturförhitllande har l'tl
ber:ittigat krav pil skydd mot uppsiigning. Del. iir d{1 han i allmiinhet gör
slörre insatser i form av marknadsfi)rings~ltgiirdcr m. m. som normalt ger
iiterbiiring senare. Förburukt anser därför att uppsiigningstiden. oavsett
uppdragets liingcl, hör VJra tre nl<inadcr.
I fdga om möjligheterna att undgil ersiil lningsskyldighet vid för tidig
uppsiigning framh~llkr (,'01/a11ds hu11clelskammare vikten av att bestiimmelsL·rna inte gör del svi\rare för parterna att disponera sina tillg5ngar på
ett frtm företagsekonomisk synpunkt himpligt siitt. Det kan förekomma
att ena parten har ett s[1 tungt viigamk skiil för e'l snabb avveckling av
uppdraget att dL'! iiven friin allmiin synpunkt framsdr som önskviirt ~1tt sii
sker utan alt han samtidigt Jliiggs en bl'lungande ersiittningsskyldighel.
Niir det giiller den niirmare utformningen av bt'stiimmelserna om
uppsiigningstid ifriigasiitter horrä11e11 ä1-·cr Skdnc och Blekinge om inte
terminologin bör göras mer enhetlig. I dt' föreslagna bestiimml'lserna
anviinds dl flertal olika uttryck för alt ange bristande uppfyllelse av
avtalet. lkt iir enligt hovriitten sviirt att bilda sig L'n uppfattning om vad
skillnaden i uttryckssätt inneb:ir. Ha11dc/sagc11tcmas förh1111d föresl~r att
man i stiilll't för uttryckl't "misskötsd" anviinder formuleringen "i
viisentlig ndn iisidosatt sina förpliktelser mot huvudmannen". Enligt
förbundets erfarenhet anser niimligt'n huvudmiinnen <Jfta att agenten har
misskött sig om han inte lyckats nii upp till den försiiljning som de sjiilva
förestiillt sig möjlig. S[1dan misskötsel bör inte ge huvudmannen möjlighet
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att siiga upp avtalet utan ersättningsskyldighet. Den föreslagna formuleringen över<.?nsstämmer dessutom bLittn: med texterna i de övriga
nordiska förslagen.

S. 2. 2 Uppsägning av anställd handelsresande
Flera remissinstanser vänder sig mot att bestämmelserna om uppsägningstid för anställda handelsresande görs tvingande. Grossistförbundet
anser sålunda att avvikelse fran lagens besliimmelse bör kunna göras i
överenskommelse som har formen av kollektivavtal slutet eller godkänt
av huvudorganisation på arbetstagarsidan. Arbetsgipareföreningen hyst.'r
motsvarande uppfattning och erinrar om att de anställda handt.'!sresandenas anställningsvillkor i stor utsträckning regleras i kollektivavtal, som
f. ö. äger tillämpning även på andra grupper av anställda. Med hänsyn
bl. a. till kollektivavtalsregleringen är det olyckligt om avta\sfriheten
inskränks.
TCO anser att uppsägningstiden bör vara kortare än tre månader vid
uppsägning från handelsresandt.'ns sida. Härigenom skulle större överensstämmelse uppnås med vad som gäller pi arbetsmarknaden i övrigt.
Organisationen vänder sig också mot att uppsägningstid skall få åtnjutas
först om uppdraget har varat minst sex månader. Handeisresandena borde
tvärtom av sociala skäl tillförs:ikras förmiinligare uppsägningstid än övriga
uppdragstagare. TCO föreslår att uppsägningstiden skall vara en månad
vid uppsägning från huvudmannens sida, om uppdraget har varat kortare
tid än sex månader. Även Föreningen Sl'eriges hande/sresande anser att
de anställda handelsresandena skall ha rätt till en månads uppsägningstid
under de sex först:i anställningsmånaderna. De skulle annars få sämre
skydd än handclsresande som inte är anställd och sämre skydd än andra
tjänstemän. vilka genom kollektivavtal :ir tillförsäkrade uppsägningstid
redan från anställningens början. Ilande/sagenternas förbund tillstyrker
de sakkunnigas förslag i nu berörda dd.

5.3 Efterprovision
5.3.1 Efterprovision för uppdragstagare
Förslaget om efterprovision kommenteras utförligt av flera remissinstanser. Stockholms hande!skammarc samt Östergötlands och S<'iJermanlands handelskam mare framhi\ller betydelsen ::iv att man strävar l'fkr
en harmonisering av lagstiftningl'n på omritdd med de regkr som giiller
hos våra viktigaste handelsförbinddser pi kontinenten. Trots att de
sakkunniga har valt t.'11 annan lösning för att reglera ersiittningsriitten
finner handelskamrarna likviil dt.'nna lösning l:implig. Handt:!skamrama i
Göteborg, Bords och Karlstad anser att det i förstone mången gång kan te
sig rimligt att en agent som för en större utländsk företagare introducerat
och upparbetat en givande försäljning pii den svenska 1rn~rknaden erhåller
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ersiitlning för förlust av kundunderlaget d~'t uppdragsgivarL'n siiger upp
agentavtalet för att sjiilv överta försäljningen. llandelskamrarna finner
dOL'.k de skiil som d..: sakkunniga har anfört mot att ge agenten sädan
ersä!lning sa viisentliga att de ansluter sig till de sakkunnigas st{mdpunkl i
frägan. De framhäller också att införandet av klara uppsiigningstider. riitt
till crsiittning för förlust pil genom uppsiigning onyttiga investeringar och
räl t till provision sä snart avtalet fullgjorts dler bort fullgöras av
huvudmannen innebär en viss mol vikt till den uteblivna ersättningL~n för
goodwill. Skånes ha11delskammare finner de föreslagna bestiimmelserna
om efterprovision skäliga. Enligt Grossistförbundet talar övcrviigande skiil
för den lösning som de sakkunniga har valt. TCO ser den föreslagna
förstiirk ta rätten till efterprovision som en glädjande för bä t !ring av
uppdragstagarens stiillning.
Andra r..:m issinstanser Lir kritiska mot de sakkunnigas förslag. ,.J drnkatsamjlmdet finner inte dc skäl som de sakkunniga anfört mot en
lösning eftn kontinentala normer övertygande. Mc:d hänsyn till den
starkt växande internationella handeln iir det synnerligen angdäget med
en anpassning av de svenska reglerna lill vad som gäller i de stora induslrioch handelsHinderna. Samfundet förordar därför alt fr<lgan görs till
föremill för förnyat övervägande. Inte heller llandelsagcntcrnas f6rbund
finnn de sakkunnigas skäl mot en regel om goodwillers:Htning övertygande utan anser att ätskilliga vägande argument talar för en sädan regel.
Uppfattningen att försäljningsfrarng[mgen kan bero pii varans kvalitet och
andra förtjUnstL'r hänförliga till huvudmannen och all det i sådana fall
inte skulle vara rimligt att ge agenten ersättning anst:r förbundet vittna
om viss obc:bntskap med de praktiska förhällandena. Det torde nänlligen
knappast i niigot fall förekomma all en vara siiljn sig sjiilv. Nt1gon form
av inarbdning miiste alltid till och den utförs av agt'nkn. Goodwillersältning utgiir f. ö. endast med skiiligt belopp enligt de lagar som inneh:lller
rt'gler för sådan ersiittning. Förbundet kan inte dela de sakkunnigas
uppfattning att en regel om goodwillersättning strider mot annars
tillämpade rättsgrundsatser och att agenten genom en sådan regel skulle
tillförsäkras en stirställning i förht1llande till andra jiimförliga uppdragstagare. Till skillnad från exempelvis konsulter od1 reklammän bearbetar
h:rndelsagenten inte en obestiimd krets tilltänkta kunder utan tar direkt
kontakt med varje kund och följer upp kontakten till Lkss att ett
affärsavslut sker. Det torde vara sällsynt att den första affären med t'n kund
ger agenten rimlig ersättning för allt dl't arbete som han har lagt m•d p(1 att
genomföra den. Detta kan bli fallet först niir kontakten har lett till flera
affärer. Förbundet har vidare svårt att förslit tankegimgen alt en regel om
good willersii ttning sku lie konservera företagse konornisk t olämpliga
agc:nturförhallanden. Om huvudmannen av företagsekonomiska skiil skulle
vilja frigöra sig friin ett agenturförht1llande synes det knappast troligt att
han skulle avstt1 härifrån p:] grund av att han iir skyldig att utge skälig
ersättning för den kundkrets som agenten har skapat. Förbundet p[1pck:.1r
vidare att agenten ofta stiills i en mycket besvärlig situation vid uppsägning.
Att bygga upp en ny agentur kräver ekonomiska resurser som han oftast
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saknar om han inte fiir ersiittning för den kundkrets som h;m lämnar ifrån
sig. Att agenten ink för ersättning för kundkretsen är siirskilt oskäligt när
han har lagt ner en stor arbetsinsats och betydande kostnader på agenturen
men inte har gjort nf1gra eller endast ett fatal försäljningar. Det iir i många
fall omöjligt för agenten att gardera sig mot en s~idan situation genom att
träffa avtal om lång uppd ragstid. Förbundet piipekar också att Sverige, om
tanken på goodwillersättning avvisas, (iärmar sig från de länder med vilka v.i
har det livligaste handelsutbytet. Därmed bryts också en pägäende
utveckling i saväl Sverige som de övriga nordisku !foderna. Detta är
olyckligt eftersom agentverksamheten i stor utsträckning är av internationell karnktär. Avslutningsvis anför förbundet att det trots allt' vore
opraktiskt och tidsödande att nu återgå till tanken på goodwillersiittning.
Förbundet vill därför intt' förorda detta. I stället föresl:ir förbundet vissa
ändringar i de sakkunnigas förslag varigenom agentens skyddsbehov blir
behörigen tillgodosett.
Ho11rå'ttcn över Skam: och Blekinge ansn inte att de sakkunniga har
anfört bärande skäl för att undanta kommissionär med tillfälligt uppdrag
från rätten till efterprovision. Med hänsyn till att grunden för efterprovision har angivits vara att uppdragstagaren bör fä crsiittning för allt arbete
som han har utfört undsr avtalstidcn och som har resulterat i försäljningsavtal bör även kommissionär med tillfälligt uppdrag omfattas av denna rätt.
När det giiller konstruktionen av riitten till efterprovision anser Skänes
handelskammarc att innebörden av de olika ersättningsreglerna i förhållande till varandra är svårbegriplig. Förh[1llanJet mellan 50 § och 68 §
bör komma Lill tydligare uttryck i lagtexten. lndustrifiirbundl't och
Bilindustri- och Bi!grossistjureningen anser att förslaget har utformats på
ett sätt som är ägnat att t\e upphov till svärighctn vid tillämpningen. De
tvingande reglerna kommer att försvf1ra för p:irterna att i avt<ilen dra klara
och entydiga gränser mellan varandra efterföljande agenters provision.
Särskilt olämpligt är del att rätten till efterprovision inte kan uteslutas i
uppdragsavtakt ens i de fall d:i den föreslagna schablonregeln inte skall
giilla. Även Arbe/Jgil'arcföreningen anser att r~itkn till efterprovision
rrglerats pa ett sätt som är ägnat att ge upphov till svårigheter vid
tillämpningen. Föreningen tar som exempel det fallet att uppdragstagarcn
vid tvist mellan parterna åberopar den föreslagna schablonregL'ln lllL~dan
huvudmännen gör gällande att inga eller blott ett fåtal av de dtcr avtalets
upphörande inkomna orderna kommit till stf111d genom uppdragstagarens
medverkan under den tid uppdraget har varat. Det är i en sf1dan situation
osiikert hur omfattande utredning huvudmannen bör förebringa. Att med
någon grad uv säkerhet bedöma hur en eventuell riitteg5ng skulle utfalla
rniiste ofta vara omöjligt. Enlig1 föreningen kan det diirför diskuteras, om
den föreslagna regleringen uppfyller skäliga riittssäkcrht'tskrav.
TCO anmiirker att oklara formuleringar i (i8 §första och andra styL·kena
kan bli förem<ll för olika tolkningar och leda till onödiga tvister, framför allt
i samband med uppsägning av uppdragsavtakt. Som exempel pil si1dana
oklara formuleringar vilka bör klargöras i motiven niimner TCO bcstiirnrnelscn att rätt till provision föreligger om försäljningsavtal kan anses hä
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kommit till sUnd genom agen tens med verkan. Hunde/sugenternas förbund
anmärker att avfattningen av 68 § andrn stycket synes ge vid handen att
man först efter det att försäljningsavtal faktiskt har ingatts kan bedöma om
rätt till efterprovision föreligger. Agenten m~\stc emellertid ha riitt att fö ut
sin efterprovision redan ntir uppd ragsavtalet upphör. Provisionen far dä
beräknas på grundval av en förhandsbedömning av utvecklingen. Denna
tanke bör enligt förbundet komma till klart uttryck i lagrummet. Vidare
bör bcvisbörden:geln i lagrummet kastas om. Presumtionen bör niimligcn
enligt förbundet vara att agentens urbeh' under uppdragstiden skapar vissa
försäljningsavtal åt huvudmannen även efter agenturavtalets upphörande.
Agenten bör därför vara berättigad till efterprovision på sådana avtal som
avses i 68 § andra stycket med undantag för de fall d[1 uvtalet inte kan anses
vara en _följd av hans verksamhet under uppdragstiden.
Den fört•slagna schablonregeln om beräkning av efterprovision kommenteras av flera remissinstanser. Hunddsagen temas förbund hyser stora
betiinkligheter mot regeln od1 föresliir att den far utgii. foörbundet anser all
schablonregeln kan befaras bli en standardregel som undantränger huvudregeln i 68 § andra stycket. Resultatet kan bli att agenten i miinga fall fii.r
för hög provision och i många fall för lag. Redan nu betalas i flera fall
efterprovision eller goodwillersiittningar. Undersi'lkningar i etl av de
nordiska länderna visar att denna ersiitrning genomsnittligt ligger betydligt
högrl' än tre månadl'rs provision. Vissnligen skulle en schablonregel många
giinger kda till enklare uppgörelser och kunna vara till fördel för ;igentcn
eftersom han annars kan hJ l~n tung bevisbörda att fullgöra. Möjligen skulle
ocksa antalet processer bli lägre med en s;1dan regel. Den sedvana som
hitrills har utbildats niir del gäller att bt:räkna ersättningens storkk kan
dock väntas medföra att man snart nCir förhiillandevis stor säkerhet på
omriidet. Om det anses att man bör ha en schablonregel, föreslar förbundet
att ersättningen höjs, si1 att den, i va1je fall i lfogvariga agenturförhiillanden,
motsvarar sex m{inaders provision. Helst ser förbundet emellertid att
bestiirnmelsL'n formuleras s:1 all ersättningen, oberoende av avtalets
varaktighet. skall motsvara minst tre mi'maders provision. Härigenom skulle
markeras att schablonregeln inte är avsedd att vara en standardregei.
Skimcs lwnde!skammare har int.; niigot att erinra mot den förl'slagna
schablonregeln. Kommerskol/egium, Stockholms hande/skammare samt
Östcrgiit!ands och Södermanland.1· handdskammare anser att man vid de
liingvariga uppdragen I orde kunna förutsätta att agt:n ten genom sitt
arbete för huvudmannens produkter i avgörande grad medverkat till att
order upptas relativt Ung tid efter det avtalet har upphiirt och att goda
skiil diirför kan anföras för en komplettering av regeln med en
siirbcstiimmels~ för de långvariga uppdragen. För dL~ssa hör ersiittningen
förslagsvis motsvara sex m:inaders provision, beriiknad p~i sätt som de
sakkunniga har föreslagit.
Grossis1.fi"irb1111det ifragasätlt'r om agl'nten inte skiiligen bordl' tillerkiinnas ersiitlning även om uppdraget inte varat ett :·1r. För en sådan
sti'indpunkt talar. liksom niir det är friiga om riitt till ersiittning för förlust pii
grund av för tidig uppsägning, att det iir inte minst under den första tidt:n
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som agenten har ett berättigat krav p[1 skydd mot upps:igning. Det är då
som han i allmänhet gör större insatser i form av marknadsförings{1tgärdcr
m. m. som normalt ger åtcrbiiring senare. Förbundet påpekar vidare att
förslaget att schablonregeln inte skall giilla om upps;igning har skett med
minst sex månaders uppsiigningstid kan synas obilligt. En upps;igningstid
om minst sex månader ger emellertid agenten riidrum att p:'i ett smidigt och
ekonomiskt siitt avveckla den uppsagda agenturen och förbundet godtar
därför dt' sakkunnigas förslag i denna del.
TCO anser att ersättning enligt schablonregeln bör utg~ oberoende av
uppsägningstidens längd och uppdragets varaktighet. Dt1 uppsugningstidcn
bestämts till sl'X m{rnadcr eller lfogrt', iir förh?11Iandcna ofta sådana att
agentens arbete under övngängstiden unciJn för undan minsbs. Detta
kan med föra att provisionen undn upps1igningstiden kan kom1m1 att
understiga den sammanlagda provision agcnten skulle ha erhiilli t genom
schablonregeln och tre miinaders upps:igningstid. Ett system med siidana
konsekvenser är inte acccpt::ibelt. Ei'lt'rprovision bör utg~I även dti
uppdraget har varat kortare tid iin ett ilr. Ersuttningen bör dii vara liigre
och motsvara t. ex. en m:1nads provision om uppdraget har varat längre
än tre månader och två månaders provision d[i dd varat I:ingre än sex
månader.

5.3.2 Efterprovision för anställd handelsresande
Arbetsgimreföreningen avstyrker förslaget att anställda handelsrcsande
skall få rätt till efterprovision. Föreningen framhåller att det i allmänhet
torde framstå som rimligt att en handclsres:mcle får provision på alla
under anställningsticlen upptagna order, inbegripet dem som först efter
anställningens slut leder till avslut. De sakkunnigas förslag ger emellertid
rätt till efterprovision Iii.ngt utöver denna ram. Motiveringen härför synes
föga övertygande. De anställda handelsresandenas villkor regleras ofta av
kollektivavtal. Dessa innehalkr utförliga regler om uppsiigning av
anställningsavtal vilka skulle ilsidos;Htas vid ett gcnomföramk av de
sak k unnigas förslag.

5.4 Ersättning för investeringar m. m.
5.4.1 Ersättning till uppdragstagare
G'rossistförbundet och Ha11ddsag<'11ternas ji'irhund instiimnwr oreserverat i de sakkunnigas förslag att agcntc~n skall ha riitt till ersii1 l1:ing för
förlust på investeringar som har blivit onyttiga gt·nom uppsiigning av
avtalet. Handclsagentcrnas förbund framh:ilkr i anslulning till kravet alt
investeringarna skall ha tillkommit efter avtal elkr i samförst[1nd ml'd
huvudmannen, att det crfan:nhetsmiissigt iir sii, att partnna i l'tt
agcnturförhidl:rndc muntligt, per brt'V dll'r pii annat si.ilt kommn ÖVL'l"L'ns
om iitgiirder ut:rn att m;in kan bevisa al.I uttryt·kligt avla! föreligger.
Mycket sker s:ilunda i samfiirst«111d. Fnligt förhuntkl h:tr dt' s:1kkunniga
därför funnit dl'n mt'd bt'aktande av dt'I praktiska affiirsliwl Iiimpliga
formuleringen.
JJ011rätten Öl'er

Skåne och Blekinge anser d:ircmot att det inte iir helt
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klart vad som avses med att en investering har tillkommit i samförstånd
meJ huvudmannen. 1 o.:h för sig kan det hävdas <tl t det lir rimligt att
huvudmannen svarar för ifrtlgavarande förlust om han har fått reda p:I av
agenten all denne avsåg att göra en inveslning för hans produkter men
inlt.' reagerat negativt. lJ!lryckel "i samförstånd" synes omöjliggöm ett
sildan t ansvar. Det tycks ange' at l det skall föreligga något slags
gemenskap mellan huvudmannen och agenten. Det lir emdlertid oklart
om en allmiint positiv attityd friin huvudmannens sida riicker din om det
dessutom krävs att han har deltagit med nagon konkret åtgärd. Det ligger
niira till hands att huvudmannen på grund av den oklarhd som finns i
begreppet bestridn att samförstiind har förelegat. Hovrätten ifrågasiitter
därför om den föreslagna avgriinsningen av ansvaret är liimplig. Om
ansvarigheten utsträcks till att omfatta fall dii huvudmannen har underlåtit
all reservera sig mot en investering blir avgränsningen klarare. Mi_)jlighet
finns att liita graden av medverkan fdn huvudmannens sida påverka
storleken av ersiittningen. Fall kan liven föreligga dft hänsynen till vad
som föregått en investering bör föranleda att erslittningen jämkas till noll.
Hovrätten påpekar vidare att en investering som har kommit till s1[md
under siidana omstiindigheter som anges i försla stycket ofta innebär en
tillförsäkran från huvudmannens sida att kommissionären skall få beh(11\a
uppdraget under si1 läng tid att investeringen kan bli lönsam. i\ven om en
såd;rn tillförsiikran inte föreligger i dl't enskilda fallet, är det rimligt at1
huvudmannen. som de sakkunniga har föreslagil, förpliktas ersiitta skada
i angiven omfattning, om skadan har uppkommit till följd av a1 t
huvudmannen har sagt upp avtalet. Förslaget går emellertid längre.
Lrs:inning skall utgi1 även i de fall då kommissioniircn själv har sagt upp
avtalet med iakttagande av uppsiigningstid. Hovrätten finner inte att de
sakkunniga har anfört skiil som motiverar ett så ltingt gäendc ansvar. Om
kommissioniiren själv siiger upp avtalet bör lwn in te erhiilla ersiiltning för en
pil grund därav uppkommen skada, siividu han inte hur giltig anledning till
uppsägning i förhållande hiinförligt 1ill huvudmannen, sjsom att huvudmannen försummat alt uppfylla sina förpliktelser. llovrätten ifri1gasiitter
ocks:1 om kommissioniin:ns riitt till ersättning för utgifter enligt 29 ~bör
omfatta fall då utgifterna har blivit onödiga diirför a1 t kornmissioniircn själv
har sagt upp avtalet utun giltig anledning.
Aven Skdncs handclskammare kritiserar uttrycket ''dter avtal .:ller i
samfiirstånd med". eftersom det kan ge upphov till meningsskiljaktighelt.'T om innebörden och graden av samförstånd. Halllklskammarcn
fön~sliir därför i sLillet formuleringcn ''efter avlal med huvudmannen
eller uttryckligt direktiv frän dl'llnc".
;1drokatsamfundet kan in!l.' finna ni.Igot hiirande skiil varför kommissioniiren inte förrän uppdraget har upphört skall kunna med bindande
verkan avstii från sin riitt till t'rsättning för investeringar. 1-:nligt 52 §
forst<t stycket kan han ju avslii från r:i1 len i sam hand med att
investeringen görs. Samfundd frambalkr att det skydd som kommission:irt:'n avses fä är motiverat framför allt av a1 t man vill undvika att han
redan innan investeringar blir aktuella genercllt avsiigi:r sig rätt till
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ersättning. Sä fort en investering blir aktuell bryts emellertid detta skydd
och avtalsfrihel råder. Varför denna avtalsfrihet skall upphöra sedan
investeringen väl är gjord är enligt samfundets mening svårbegripligt.
Srcnska företagares riks.fiirbund påpekar att handelsagcnter i vissa fall
lägger ner arbete och kostnader på provningar av leverantörers produkter.
Dessa kan i bland inte marknadsföras förrän provningarna har påg~! t i
flera är. Om avtalet sägs upp under provningstidcn kan agenten åsamkas
förlust. Förbundet föreslår att 1iven siidan förlust blir ersättningsgill.

5.4. 2 Ersättning till anställd handelsresande
Vad gäller förslaget att de anställda handclsresandena skall ha rätt till
särskild ersättning för vissa utlägg anför Arbetsgfrarejoreningen att det
inte tillräckligt tydligt framgår att ers1ittning skall utgå endast för sådana
utgifter som handelsresandcn haft fog för och detta inom ramen för vad
som kan anses skäligt. Lagtexten bör enligt föreningen kompletteras i
detta hänseende. Föreningen pil.pekar vidare att det inte synes vara avsett
att det skall råda frihet för parterna att avtala att utgående provision skall
täi:ka uppkommande utgifter för resor, uppehälle cti:. Enligt föreningen
kan det emellertid ofta vara praktiskt att träffa s;idana avtal. Därmed
undviker man bl. a. en miingd improduktivt redovisnings- och kontrollarbete. Föreningen framhåller även att avtal, enligt vilka överenskommen
provision skall innefatta täckning för vissa kostnader, medför en viss
garanti för att handelsresanden inte föranleder omotiverade eller oskäligt
höga utgifter. För såväl huvudman som handelsresande är vidare den
fördelen förenad med sådana avtal. att tvister om utgifterna normalt kan
undvikas. Med den i betänkand.:t föreslagna tvingande regleringen kan
däremot tvister lätt uppstä mellan huvudman och handdsresande,
exempelvis rörande frågan om viss resa varit sakligt motiverad och om de
därmed förbundna kostnaderna varit skäliga. Föreningen anser därför att
föreskriften bör göras dispositiv.

5.5 Ersättning för åtagande att stå del credere m. m.
I anslutning till Je sakkunnigas förslag om riitt till siirskilJ ersiittning
vid åtagande att stå eld crL'dere anför Adrokatsam_li111det att delcredereansvar sannolikt förekommer i ett mycket litet antal fall och att dt'!
måste förutsättas att parterna, då uppdragstagan:n [1tar sig sådant ansvar,
tar upp ersättningsfrågan till siirskild behandling. Den föreslagna bestämmelsen torde bli svår att tillämpa. Storleken av ersiittningen kommer
att bestämmas i efterhand och kan !Utt påverkas av omständigheter som
inte iir kända vid avtalstillfällct. övo:r huvud taget 1ir fnlgan in!t:' av dt•n
vikt att den bör göras till föremål för lagrt•gkring. Även Föreningen Sreriges handl'lsresande önskar att best[immelsen om s:irskild ersiittning för
il tagande alf stå del o:redere utgär. Delcreden:åt agande har för handelsresandenas del försvunnit. mycket till följd av att huvudmännen numna
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genom den kreditupplysningswrksamhct som finns biittre kan bedöma
tredje mans solvens.
De sakkunnigas uppfattning att det är obehövligt med siirskilda regler
om ersiittning för konkurrensklausuler eldas av Stockholms hande/skammare och Grossistjdrbundet. Hande/sagenternas förbund intar motsatt
sdndpunkt. Pii arbetsriittens område tordt' enligt förbundet den praxis
giilla ellt'r i varjt' fall fä allt vidare utbrt>dning att särskild ersiittning utgår
till den som har sagts upp och under viss tid iir bundi:n av konkurrt>nsförbud. De lojala agenterna utnyttjar ofta inte den möjlighl't som 38 §
avtal slagen ger att bortse från el t siidunt förbud. För dem skulle en
nsättningsregel vara ett viilbehövligt skydd. Några nackdelar synes inte
helkr vara förL'nade med en sådan regl'l. Huvudmannen kan ju alltid
befria agenten från konkurrensförbudet och diirmed sig sjiilv från
ersättningsskyldighl't. Förbundet hemstiiller diirför att det läggs fram
förslag om riitt till ersiittning vid konkurrensförbud.

S.6 Rätten till provision
Mot de sakkunnigas förslag om uppmjukning av villkoret att tredje
man skall ha fullgjort avtalet för att provision skall utgå har llande/sagenternas förbund inte nagon erinran. Förbundet anser det skiiligt att
agenten skall fä provision i förhållande till den bt'talning som erläggs.
TCO <inser emellertid att provision bör jämställas med vanlig lönefordran
och att risken för att avtalet inte fullgö'rs bör överföras på huvudmannen.
Lflcrsom provision är vederlag för utfört arbctL' som leder till resultat i
form av försiiljningsavtal bordL' det vara uteslutet att göra rätten till
provision beroende av huruvida avtalet fullgörs eller inte. Syftet med
gällande riit t är att hindra att avtal sluts med insolventa köpare. Detta
syflL' kan inte liingre anses vara akludll med hiinsyn till regkrna om
pitföljd för trolöshet mot huvudman och de nutida möjligheterna att_fö
kreditupplysning. Även Föreningen Sveriges hande/srcsande anser att
risken för att köparen inte fullgör avtakt bör läggas pfi huvudmannen.
Skånes ha11de/ska111mare ansn att de sakkunnigas förslag stiir i direkt
strid mot den allmiingihiga principen att agenten genlt'mot huvudmannen
ansvarar för köparens solvens. Agenten bör cliirför inte vara berättigad till
provision för viss faktura om inte hela köpeskillingen har erlagts. Inte
heller AdwJkatsam/undct tillstyrkn förslaget. Samfundet anser att de
nuvarande reglerna. som innL·biir att agent och kommissionär görs
delaktiga i bedömningen av kundens betalningsförmåga <X'h i följderna av
en frlbedömning, torde framstå som rimliga i flertalet fall. Agenten/
kommissioniiren har ofta biittre möjlighet iin huvudmannL'n att bedöma
kundens solvens. Detta gäller särskilt om huvudmannen är L'l l utländskt
förl'tag. Förslaget inbjudn vidare till ;"tsidosiittande av normal försiktighi:t
frnn uppdragstagarens sida.
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5.7 Provisions förfallotid m. m.
Frågan om provisiorn:ns förfallotid herörs av några rem1ssmstanse1.
Föreningen Sl'eriges hande/sresande anser att den föreslagna bestämmdSl'n
härom bör göras tvingande. !fandc/sagenternas förbund hälsar för sin del
de sakk unnigas försfag med tillfredsstiillclsc och berör i sitt yttrande inte
frågan om regeln bör vara tvingande eller ej.
TCO avstyrker bestämt förslaget att huvudmanncn skall ha riitt att
iiterkräva rcdan utbetald provision. En s~dan besUmmelse kan, i\tminstone när det giiller handelsn:sandena. leda till orimliga ekonomiska
konsekvenser när ersiittningen har konsumerats. Starka sociala skäl talar
därför mot införandd av t'n si1d<in regel. Dessutom utgör den redan
utbetalade provisionen vederlag för utfört arbete och bör även av den
anledningen inte kunna frterkrävas.
De sakkunnigas förslag att provisionsnota skall tillställas agenten en
gång i kvartalet kritiseras av TCO och Föreningen S1·eriges hande/sresande. vilka anser att provisionen bör redovis~is varje månad. TCU
framhåller att en siidan ordning bl. a. med hänsyn till daiateknikens
användning vid bokföringen skulle kunna införas utan större olägenheter.
Fi'lreningen piipekar att det redan nu har blivit vanligt all provisionsnota
skrivs ut varje månad.
B[1de TCO och handdsresandeföreningen anser vidare att uppdragstagaren bör ha rätt att ta dd av huvudmännens riikenskaper. Han har annars
inll: möjlighet att kontrollera riktigheten av den provision som har
tillgodoförts honom. För tillskapande av en s[tdan rJtt bör enligt TCO i
första hand förhandlingsviigen prövas. Först i ;.indra hand bör lagstiftning
övervägas. Föreningen anser att man i vart fall bör införa bestämml'lscr om
att fakturakopior skall bifogas provisionsnotorna. AVt'n Handc/sagenternas
förbund b,,rör frågan om uppdragstagarcns möjligheter att kontrollera
provisionen. Förbundet har emellertid inte funnit att det, siivitl giiller
handelsagenterna, har yppats niigot allrniint behov av siirskilda kontrollmöjligheter utöver dem som ligger i systemet med ordn och räkningskopior och pi'tfordrar diirför inte att det införs bestiimmelscr om vidgade
kontrollmöjligheter.

5.8 Övergångsbestämmelser
De föreslagna övergiingsbestämmdserna godtas i allmiinhel av rcmissinstanserna. !lol'rä!len iirer Skäne och Blekinge ;mser alt bestiinunelsl'Tna
bör tolkas sii, att den nya lagen blir lilliimplig pt1 samtliga investeringar
som företas efter lagens ikrafttdidande.
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Föredraganden

6.1 Allmänna synpunkter
Kommissionslagen innehåller utförliga regler om kommissionärer, handelsagenter och handelsrcsande. Lagen kom till år 1914 efter samarbete
med danska och norska kommit teer. Lagar med i stort sett samma
innehåll utfärdades vid ungefär samma tid i Danmark och Norge.
Med kommissioniir förstås enligt kommissionslagen ckn som har åtagit
sig att i eget namn men för annans räkning köpa eller sälja varor,
värdepapper eller annan lös egendom. Verksamheten kan men behöver
inte vara av yrkL'Smässig natur. Med hanclclsagcnt avses den som har åtagit
sig att för annans (huvudmannens) räkning verka för avsättning av varor
genom <itt ta upp köpeanbud (order) till huvudmannen eller genom <it! i
huvud mannens namn sluta försäl_iningsavt<il. llandelsagentens verksamhet
avser sfik<.ks inte inköp. Agenten handlar i huvudmannens namn men är
en självständig yrkesutövare. Hans verksamhet skall vara förlagd till viss
ort, där han skall ha kontor eller egen lokal för rörelsen.
Utmärkande för handclsresanden är att han reser mell<rn olika orter
och därvid verkar för avsättning av huvudmannens varor genom att ta
upp ordn L'ller genom att i huvucl1mmnens namn sluta förs:iljningsavtal.
Är handelsresandens verksämhet inskränkt till den ort där huvudmannen
driver sin rörelse kallas han för pl<Jtsförsäljare. Handelsresancle kan vara
anställd i lrnvudmanncns tjänst elkr vara självständig företagare. För de
anstiillcla handl'lsresandena gäller - förutom vissa särskilda bestämmelser
i kornmissionslagen ·- de regler som föl_ier av anställningsförhållande!.
För ek sj:ilvstföuliga handdsresandena gäller i fråga om deras riittigheter
och skyldigheter i förhållande till huvudmannen samma regler som för
handelsagenterna.
Handelsagenkrnas od1 handelsresandenas organisationer i de nordiska
länderna har vid upprepade tillfällen framställt önskemål om en revision
av kommissionslagstiftningen. Kraven har g~illt bl. a. ökade möjligheter
för agenterna och handelsresandena att erhålla provision exi:mpelvis vid
bristande bl'talning från tredje mans sida samt skyldighet för huvudmannen all oftare övnsända provisionsnota. Vidare har yrkats att agL'nkrna
skall fä r:itt till ersättning för goodwill vid uppdragets upphörande och
att regkr om uppsägningstid skall införas.
Ar 1961 tillsatlL's i Finland en kommiltL' för att utarbeta lagstiftning
på området. Aret därpå förordnades i D;rnmark, Norge och Svnigc
sakkunniga med uppdrng att föl_ia arbetet i den finska kommitten och att
överväga om dl't förelåg anledning att ändra kommissionslagstiftningen i
resp. länder. De svenska och norska sakkunniga avgav ar 1970 betänkanden med praktiskt taget likalydand.: förslag till ämlringar i knmmissionslagstiftningen. I Danmark har något bl'!:inkande ännu inte avlämnats.
DL'n finska kommi1ten har avlfornat ett betänkande med förslag till lag
om handclsrepresen1;rntt'r t hancklsagentn och hanclclsresancle) som niira
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ansluter till de norska och svenska förslagen. 1 Norge har de ändringsförslag som den norska kommitten framfört redan lett till lagstiftning.
De sakkunniga syftar med sitt förslag främst till att stärka handclsagentens och i motsvarande mån även kommissionärens och handelsresandens
ställning gentemot huvudmannen. Som motiv för en S<ldan Ciirs!iirkning
anför de sakkunniga att mellanmannen vid avtalsslult't ofta befinner sig i
underläge i förhållande till huvudmannen. De sakkunniga har ocksft
runnit dd piikal!at att ge agenterna i de nordiska länderna en med
agenterna i ek större europeiska industristatt•rna mer jämbördig stiilJning.
Förslaget innehåller regler om <~rsiittningsskyld ighct för den part som
bringar ett avtal att upphöra före utgången av en i lagen angiven minsta
uppsägningstid. Vidare föreslås regler om efterprovision, som innebär att
mellanmannen får riitt till provision på avtal som sluts L'fter det att
uppdraget eller anstiillningrn har upphört men som kommit till genom
hans medverkan tmder uppdrags- resp. anställningstiden. KommissionLlrer
och andra uppdragstagan: får enligt förslaget också rätt till ersättning för
vissa inveslt'ringskostnader i samband med att uppdraget upphör. I fräga
om riitten till provision föreslås att provision i princip skall utgå i
förhallande till vad tredje man fullgör av avtalet. Vissa ändringar föreslås
också i cJe regkr som rör provisions förfallotid, provisionsnotor od1 rätt
till t'rsättning för utgifter.
De sakkunniga har inte funnit anledning föreslå att man i kommissionslagen för in regler om ytterligare kategorier av m.:llanmiin, t. ex.
återförsäljare med ensamrätt. De sakkunniga betonar emelkrtid att det
måste finnas ett betydande utrymme för en analog tillämpning av
kommissionslagens regler i fråga om andra mellanmän än do.:m som
uttryckligen omfattas av lagen.
Rernissinstanserna finner allmänt att de sakkunnigas förslag iir väl
avvägt och i allt väsentligt ägnat att läggas till grund för lagstiftning.
Invändningar framförs dock på en del punkter, framför allt när det gälier
frågan om uppdragstagarens rätt till .:rsättning vid uppdragets upphörande. Några remissinstanser anser att de nordiska reglerna på denna punkt
borde ha samordnats mt>d dem som gäller pa kontinenten. Vidare
framförs kritik mot förslaget om förutsättningarna fiir provision.
1-"ör egen del finner jag det liksom de sakkunniga uppenbart att de
gruppn av uppdragstagare som omfattas av lagen ofta befinner sig i ett
underläge i l'örhiillande till huvud mannen vid uppdragsavtalcts ingående.
Som föl.id härav kan det vara svårt för uppdragstagarna att gentemot
huvudmannen hävda sina intressen och i avtakt fii sina rättmätiga
anspdk i frtiga om uppsägningstid, t"rsättning o. d. tillgodosedda. I likhet
lllL'd de sakkunniga finner jag det därför angl'lägl't att söka stiirka
uppdragstagarnas ställning gL·ntcmot huvudmannen. framför allt genom
regler som ger d<:m L'tt ökat rättsskydd vid avtalets upphöramk. Som
framgår av den tidigare lämnade redogörelsen för utländsk rätt finns
ocksii i iitskillig utländsk lagstiftning regler som ger uppclragstagarna ett
längre gående skydd än som följer av den svenska kommissionslagen. De
sakkunnigas förslag med ckss best~immelser om ersättning vid förtida
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uppsägning, l'fterprovision och ersättning för förlust på investeringar
m. m. tillgodoser enligt min mening i allt väst:ntligt dl' krav på förbättring
av uppdragstagarnas ställning som salunda föreligger.
En grupp vars villkor särskilt behöver förbiittras är handelsresandena.
Oavsl'tt om h;rndelsresamkn är anställd hos huvud mannen eller om han
är självstiindig förl'tagare torde han i de flesta fall ha en svagare
åonomisk sEillning och därmed ett större skyddsbehov än kommissionären dlcr handdsagentL'n. ii.ven handelsrl'Sandenas krav tillgodoses i
väsentlig utsträckning genom utrcdningsförsbget. Som jag skall återkomma till i det föl_iande anser jag dock att deras ställning i vissa avst:enden
bör förbättras ytterligarl'.
Med hänsyn till vad jag nu har sagt förordar jag liksom remissinstanserna att de sakkunnigas förslag liiggs till grund för lagstiftning.
Kommissionslagen [ir p[1 grund av sin uppbyggnad tämligt:n svårtillgänglig. De sakkunnigas förslag innebär inte någon förenkling härvidlag.
På grundval av sakkunnigförslaget är det emdlertid inte möjligt att nu
göra en vittgående omarbetning av lagen. Inte heller finner jag anledning
att i tktta sammanhang modernisera lagen i språkligt hänseende.
Uppenbarligl'n finns det stora likhekr mdlan den verksamhet som
bedrivs å ena sidan av handelsagenterna och å andra sidan av återförsäljare med ensamrätt och andra mellanmän som inte omfattas av
kommissionslagen. Som tidigare n~imnts är dl'l hdler inte ovanligt alt en
handelsagent också kai1 vara ensamåterförsäljare genom att vid sidan av
agenturverksamhetl'n sälja huvudmann1:ns varor i fast räkning. Det sagda
talar i viss mån för att man vidgar kommissionslagens tillämpningsområde
genom att föra in rt•gkr om nya grupper av mellanmiin. Enligt min
mening finns det dOL'k inte unde.rlag för att nu genomföra en s:idan
utvidgning. Diirt:rnot kan naturligtvis kommissinnslagL·n i viss utstriickning tilEimpas analogt.

6.2 Uppsägningstid
6. 2.1 Uppsägning av uppdragstagare
Kommissionslagen innehåller inte några bestiimmdser om uppsägningstid, såvitt g~iller kommissioniirer, handelsagent..:r och självständiga handelsresande. Såväl uppdragstagaren som hans huvudman har r~itt att när
som helst avsäga sig resp. äterkalla uppdraget. Om l'mellertid avsägelse
eller äterkallelse sker i strid med vad parterna har kommit övert•ns om,
har den part mot vilken [itgärden vidtas riilt till ersättning för den skada
som han åsamkas genom åtgiirden. Rätt till skatkslånd föreligger dock
inte om den part som i förtid bringat avtalet att upphöra hade giltig
anledning härtill
grund av motpartens underlåtenhet alt uppfylla sina
plikter enligt avtakt eller
grund av annan siirskild omständighet. För
det Llllct att Lkn förtida iiterkallelsen eller avsägt'lsen hade sin grund i
motpartens försu mmdsc att fullgöra avtalet iir den part som i förtid
bringade avtalet att upphöra berättigad till ersättning.

pa

pa
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Enligt min mening finns det utan tvekan behov av ett utökat
uppsägningsskydd för sådana uppdragstagare som har t riiffat tillsvidareavtal med huvud mannen, dvs. avtal som löper pa obl'stiimd tid och som ej
avser endast att slutföra ett visst ärelllk. Det miistc anses vara ett befogat
krav att en sådan uppdragstagarc vid avtalets upphöralllk för skälig tid till
sitt förfogande för att planera en omliiggning av verksamheten. I många
fall torde visserligen uppdragstagaren kunna ra in en bestämmelse i
uppdragsavtalet om att uppdraget kan bringas att upphöra endast med
iakttagande av viss uppsägningstid. Inte siillan torde d<.ll'k uppdragstagaren vid avtalsslutct befinna sig i ett sådant underläge i förhållande till
huvudmannen att han misslyckas med alt utverka en sådan bestiimmclse.
I likhet med de sakkunniga och de rernissinstanser som har yttrat sig på
denna punkt anser jag därför att i kornmissionslagen bör föras in regler
0111 uppsägningstid. Dessa regler bör gälla inte bara när huvudmannen vill
säga upp avtalet utan också när uppdragstagaren vill bringa avtalet att
upphöra. Även huvudmannen kan uppenbarligen i många fall ha behov av
rådrum i samband med upphörande av l!tt avtal för att söka kontakt med
en ny agent e. d. eller på annat sätt säkerställa distributionen av sina
produkter.
Påföljden för att part säger upp ett uppdragsavtal utan iakttagande av
föreskriven uppsägningstid bör vara skadeständsskyldighet. Vidare bör,
som de sakkunniga har föreslagit, reglerna om uppsägningstid vid uppsägning från huvudmannens sida göras tvingande till uppdragstagarens
förmån. I likhl't med de sakkunniga finner jag inte att det föreligger
bd10v av ett motsvarande skydd för huvudm::mncn vid uppsägning från
uppdragstagaren. Det bör alltsä stil parterna fritt att träffa avtal om att
uppdragstagarcn skall kunna bringa avtalet att upphöra utan uppsiigningstid eller med iakttagande av kortare uppsägningstid iin som anges i lagen.
När det gäller uppsägningstidens längd innebiir de sakkunnigas förslag
att vardera parten skall vara skyldig att iaktta en uppsägningstid av minst
tre mä nader, räknat från u tg{rngen av cl en m<lnad då uppsägningen
skedde. Ilar uppdraget varat kortare tid än ett är, skall dock uppsiigningsticlcn vara en månad.
Remissinstanserna har över lag godtagit de sakkunnigas förslag. 1 niigra
remissvar påpekas dock att tiderna tre resp. en månad kan te sig viil
korta, särskilt i sådana branscher där försäljningsarhetet iir mycket
långsiktigt och det kan dröja flera ar innan do:n första leveransen kan ske.
I sådana fall får man dock enligt ckssa remissinstanser förutsätta att
parterna träffar avtal om liingre uppsägningstid. Från något hall har
framförts den åsikten att uppsiigningstiden hör vara kortare än tre
månader vid uppsägning från uppdr:Jgst:Jgarens sida.
Jag finner för min del <ltt de sakkunnigas förslag betriiffatH.k upps:igningstid utgör en lämplig avviigning mellan parternas olika intressen. I
lagen hör därför föras in regler av det angivna innchMlet. Vad siirskilt
gäller önskemålet om kortare uppsägningstid vid uppsägning från uppdragstagarens sida vill jag erinra om mitt tidigare förslag att rt:glerna på
denna punkt skall vara dispositiva.
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Sjiilvfallt'l hindrar inte de nu förorcbde regkrna om viss minsta
uppsiigningstid att partt'rna träffar avtal om längre uppsiigningstid. För
dd full af t längre uppsägningstid har avtalats och ena parten säger upp
avtalet i strid med vad siilunda har övcn:nskummits bör parten liksom
hittills VJra skadesL'tndsskyldig. Detsamma gäller om uppdragsavtakt sägs
upp i fi-\rtid i fall då uppdragstagaren har blivit tillförsäkrad eller åtagit sig
alt h:rndlla uppdragl't under bestämd tid ellt'r slutföra visst iirende.
Enligt vad de sakkunniga framhiiller förekommer det att parterna inte
uttryckligen avtalar niigon tid för uppdragets Hingd men att det ändå är
deras mening att uppdraget skall besta vbs tid eller så länge alt ett ärende
hinnt'r slutföras. Så kant. ex. vara fallet när partt:rna har kommit överens
om att uppdragstagaren skall göra en viss inveskring för uppdraget. Det
m~!ste då i <illmänhet vara en av båda parter omfattad förutsiittning att
uppdragstagaren skall få behållä uppdraget så liinge att kostnaderna för
investeringen hinner bli täckta av de inkomster som uppdraget ger. Med
tanke' på dessa fall förl'Slår de sakkunniga en rl·gel om att skadestånd skall
utgå även om uppsägningen sker i strid med vad sqm kan anses vara Jndra
partl'n tillförsäkra! i frilga om uppdragets liingd.
Remissinsfanserna har inte haft något att invända mot de sakkunnigas
förslag i denna del. .Ä.ven _jag ansluter mig till förslaget.
Som tidigare niimnts gäller enligt nuvarande bestämmelser att part som
i förtid bringat ett avtal att uppl1öra unclgiir skadestandskyldighet
gentemot motparten, om det fanns grund för upps:igelsen i motpartens
underlåtenhet att uppfylla sina plikter enligt avtalet eller i annan särskild
omständighet. Underlåtenheten behöver inte vara av så Jllvarlig natur att
den kan t.illr:iknas motparten som försummelse. lntc heller fordras att
den siirskilda omständighet som kan ha åberopats som sbl för upps:igclsen iir h:införlig till motparten. Den kan i stället vara att h:införa till den
uppsägande~ pJrtcn själv eller till hans rörelse, t. ex. vikande lönsamhet.
Det finns således ganska stora möjligheter för den som i förtid bringar ett
avtal Jfl upphöra att undgå Jtt ers:itta motparten hans skac!J härför.
De sakkunniga anser att uppsägningsskyddet bör giiras effektivare
g..:nom att man sk:irper kraven på de omst:indighcter som endera parten
milste itberopa för att undgå crsättningsskyldighet. De föreslår därför att
huvudmannen för att undgå ersättningsskyldighct vid förtida uppsägning
milste visa att uppdragstag~m:n har misskött uppdrJget, dvs. i väsentlig
mån har åsidosatt sina förpliktelser mot huvudmannen, eller att återkallelsen eljest bL·rodde på någon till uppdragstagaren hänförlig omständighet av synnerlig vikt eller att det annars skulle framstå som orimligt all
huvud mannl'n skall utge ersättning pä grund av den för tidiga iitcrkallelsen. Liksom hittills skall uppdragstagaren enligt de sakkunnigas förslag
vara berättigad till ers1ittning även då han sjiilv i förtid avsagt sig
uppdraget men hade grund hiirtill i huvudm<1nnens försurnmclst! att
uppfylla sina förpliktelser enlig! avtalet.
I huvudsak motsvarande regler föresl;!r de sakkunniga niir det giiller
uppdragstagarens mii_jlighetn all undgii skadestiintlsskyldighl't vid förtida
upps:igning rt'Sp. huvudmannens riitt till ersättning när han sj1ilv säger upp
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avtalet i förtid. Den skillnaden gäller dock att uppdragstagarcn blir
befriad från ersättningsskyldighet redan när huvudmannen i någon mån
har åsidosatt sina avtalsenliga förpliktelser. Det krävs s:llunda enligt
förslaget inte att dL't har varit fråga om väsentlig pliktförsummelsc från
huvud mannens sida. Vidare föreslås att uppdrags tagaren i väsentlig mån
skall ha försummat att uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser för att
huvud mannen skall fä rätt till ersättning, om han återkallar uppdraget i
förtid.
Vad de sakkunniga sålunda föreslagit har i allmänhet lämnats utan
erinran vid remissbehandlingcn. Även jag finner att förslaget i stort sett
bör godtas. Till skillnad från de sakkunniga anser jag dock inte att
huvud ma nncn bör kunna undgå ersät tningsskyldighct i sådana fall då
uppdragstagaren utan att ha misskött uppdraget blir uppsagd i förtid på
den grunden att han i andra sammanhang har gjort sig skyldig till
ot~gcntligheter. Skulle huvudmai;nens förtroende för uppdragstagaren
brista utan att detta beror på dennes misskötsel av uppdraget, får
huvud mannen säga upp uppdragstagaren med iakttagande av vederbörlig
uppsägningstid och i annat fall själv bära kostnaden för en för tidig
uppsägning. Molsvarande regd bör gälla, när uppdragstagaren vill avsäga
sig uppdragl't p{1 grund av annan omständighet som är hänförlig till
huvudmannen än att denne har försummat att uppfylla sina avtalsenliga
förplik lclser.
När det gälln utformningen av lagtexten ansn jag liksom l,n remissinstans att reglerna bör förenklas i förhållande till de s;ikkunnigas förslag.
Jag återkomm.::r till lagtextrn i det följande.

6. 2. 2 Uppsägning av anställd handelsresande
För rättsförhållandet mellan anställda handdsrcsande och deras huvudmän gäller i första hand vad parterna har kommit ÖVt'rcns om i
anställningsavtalet. Kommissionslagen innehåller dock vissa bestiimmdsa

om den <insliilldc handelsn:sandens rättigheter och skyldigheter i förhållande till huvudmannen. Bl. a. sägs i lagen att handelsresanden inte får
skiljas från eller 11imna sin anställning utan föregåendl' uppsägning, såvida
inte annat följer av avtalet elkr det annars föreligger giltig anledning att
anställningen omedelbart skall upphöra. Verkställs uppsägning från någondera parten, skall anställningen upphöra tidigast med utgången av
tredje kalendermånadt'n efter den då uppsägningen skedde. De nu
angivna bestiimmclserna gäller inte i den man annat följer av lagen
(1971: 199) om anstiiltningsskydd för vissa arbetstagarl'.
De sakkunniga föreslår att den återgivna regeln om uppsiigningstid görs
tvingande till hundelsresamkns förmån. Regeln begränsas dock enligt
förslaget till alt avse fall då anställningsförhållandet har varat minst Sl'X
månader. För övriga fall föreslås inte någon bestämmelse om uppsägningstid. Som skäl härför pekar de sakkunniga pa att elen första tiden av
ett ansliillningsförhiillande ofta har karaktären av en prövotid och att det
då bör vara tillåtet för kontrahenterna att själva bestämma uppsägnings4 Riksdagen 197-1. 1 sam/. Nr :!9
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tidens varaktighet.
Vad de sakkunniga salunda föreslagit" har kritiserats i olika avseenden
undn remissbehandlingen. Salunda anser de remissinstanser som närmast
företräder handelsresandenas intresSL'n att det bör i11föras en regel om en
månads uppsägningstid vid uppsägning från huvudmannens sida, om
anställningen har varat mindre än sex månader. Det framhålls också att
dt:n föreslagna tremånaderstiden vid uppsägning från handelsrL·sandcns
sida är alltför lång. Andra remissinstanscr vänder sig mot att bestämmelserna om uppsägningstid görs tvingande. Det erinras bl. a. om att de
anställda handclsresandenas anställningsvillkor i stor utsträckning regleras
genom kollektivavtal som omfattar även andra grupper av anställda.
Som tidigare nämnts antog riksdagen förra årL't en lag om anställningsskydd fSFS 1974:12). Enligt lagen. som i princip är tillämplig på alla
arbetstagarl' i allm:in eller enskild tj:inst, k:rn en tillsvidareanställning
normalt bringas att upphöra endast efter uppsägning. Under vissa särskilt
angivna föruts~ittningar kan dock en arbetstagare avskedas resp. frånrr:ida
sin anställning med omedelbar verkan. Lagen om anst:illningsskydd
innehåller ocksa bestämmelser om uppsägningstid. Huvudregdn är att det
fiir s~v:il :ubetsgivare som arbetstagare giiller en upps:igningstid av minst
en m[mad. Arbetstagare som har varit anstiilld hos arbetsgivaren de
s~naste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv m~mader under de
senaste två iiren har dock r:itt till längre uppsägningstid. om han fyllt 25
år. Uppsiigningstiden förliings suc-cessivt med stigande levnadsalder fr~rn
två till sex mfoader. Den längsta uppsägningstiden giiller. om arbetstagaren har fyllt 45 iir. Reglerna om uppsägningstid iir dispo:=;itiva på det
sättet att avvikelse far göras med stöd av kollektivavtal som p~\ arbetstagarsidan har slutit dler godkänts av huvudorganisation.
Lagen om anställningsskydd bygger på förslag av utredningen rörande
ökad anstiillningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen.
Utredningen har senare lagt fram betänkandet (SOU 1973:56) Trygghet i
anställningen Il. Betänkandet innehåller förslag till viss följdlagstiftning
som fiirankds av lagen om anställningsskydd. Bl. a. föreslås ändringar i
kommissionslagens regler om de anställda hande\sresandena.
Enligt utrt:dningens uppfattning bör de anställda handelsresandena i
princip inte undantas från lagen om anställningsskydd. Utredningen
föreslar därför till en början alt kommissionslagens bestämmelse om
avskedande resp. omedelbart friintriidande av anställningen skall utgå.
Härigenom kommer frågan om förutsiittningarna för avskedande av en
anställd handelsresande alt bli t'Xklusivt regleraLI genom de tvingande
bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.
När det gäller uppsägningstidens längd anser utredningL'n att komrnissionslagens regel om tre miinadas ömSl'Sidig uppsägningstid bör behållas,
eftersom den torde vara ell uttryck för rådande praxis. Om emellertid
handelsresanden har rätt till längre uppsägningstid enligt lagen om
anställningsskydd, bör den uppsägningstiden gälla. De förordade regkrna
om uppsägningstid bör enligt utrt'dningens uppfattning göras tvingande i
samma utsträckning som bl!st:immelsl!rna om uppsiigningstid i lagl!n om
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anstiillningsskydd. Avvikdse skall alltsa kunna göras med stöd av kollektivavtal som pa arbetstagarsidan har slutits dler godkänts av huvudorganisation.
Utredningen påpekar att kommissionslagen f. n. saknar regler om
skadL'st[indsskyldighet för det falkt att huvudmannen resp. den anställde
handelsresamkn underl[1tt:r att iak l ta bestämmelst~rna om uppsiigningstid.
Enligt utredningens uppfattning bör en sådan undcrliitcnhet bedömas
efter samma regler som gäller vid underlåtenhet att iaktta uppsiigningsticl
enligt lagen om anstiillningsskydd. Utredningen föreslår d:irför att man i
kommissionslagen tar in en skacleståndsbcst:immelse som hiinvisar till
nyssn:i mnda lag.
De förslag som har lagts fram av utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. har remissbehandlats. Härvid har flertalet remissinstanser godtagit de förordade besLimmelserna om uppsägningstid etc.
för de anställda handdsrL'SandL'na. Svea hovrätt o..:h arbetsriittskommitt0n har dock förordat vissa jämkningar för att fa bättre ÖVL'renssLimmclse
med bestämnH.:isc'rna i lagen om anställningsskydd. SHIO ifri1gasätkr om
arbetsgivaren skall vara bunden av sa !foga uppsiigningstider som följer av
ut redningens förslag, medan TCO underst rykn att en handelsresande
som blir uppsagd liksom hittills bör fö tillgodoräkna sig dels resterande
del av den kalendermanad då uppsägning sker. dels ytterligare tre
kalendermånader. LO s;igcr sig ha svart att acct'ptera att en handelsresandc som vill siiga upp sig skall vara bunden av en J:ingre lagstadgad
uppsägningstid lin som g:iller för andra arbetstagargrupper. Arbetsdomstolens ordförande slutligen anser att det inte fördigger något beaktansvärt sUl att behttlla siirskilda anställningsskyddsbesLimmclser i kommissinnslagcn efter tillkomsten av lagen om anst:illningsskycld.
För min del ansn jag det till en början självklart att de ansUllda
handelsresandena inte biir ha ett siimre anställningsskydd iin som tillkommer övriga arbetstagare. I den miin inte annat föreskrivs i kommissionsbgen kommer de anställda handdsresanclena ocks<i att omfattas av lagen
om anställningsskydd. I princip får det anses riktigast att låta anställningsskyddet så l?mgt möjligt regleras uteslutande genom niimnda lag och
alltså :ivstii från att föra in särregler i kommissionslagen. Det kan
emellertid inte komma i fråga att låta hanclelsresandenas anställningsskydd förs:inuas på s;1dana punkter där de i. dagens läge har etl liingre
gående skydd än som följer av lagen om anställningsskydd. I enlighet
därmed anser jag att de liksom hittills bör vara tillförsiikrade tre
månaders uppsägnings! id, räknat frCm utgiingL'n av den kalendermCmad då
uppsiigning skedde. Däremot anser jag i likhet med vissa remissinstanser
att dt>nna längre uppsiigningstid inte bör g:illa, niir det :ir hanclelsresföden
själv som vill s~iga upp sig. 1 s:'1clana fall bör i ställt't anställningsskyddslagens allmänna regel om en mi!nads uppsägningstid vara till:implig.
;..iiir det i övrigt gäller fdgor om uppsi\gning m. m. av anst:illda
h:mdelsresande anser jag liksom ett par remissinst:rnser att utredningens
förslag biir jiimkas nagot för att stämma bättre överens med reglerna i
bgen om anställningsskydd. Jag aterkommer till de olika bestämmelserna
i specialmotiveringen.
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6.3 Efterprovision
6. 3.1 Efterprovision för uppdragstagare
Kommissionärer, handl'lsagenter och sj;i!vsländiga handelsresande har,
om inte annat avtalats, rätt till ersättning för uppdraget i form av
provision. Denna utg[ir p:\ varje avtal som för huvudmann.::ns räkning
ingås med tredje man eller som kommer till stånd genom ml'llanmannens
medverkan. Mellanmannens mcdv.::rkan måste ha lämnats under tiden för
uppdragets bestånd för alt han skall få rätt till provision på avtalet.
D:iremot är det osäkert om ocks~\ avtalet maste ha slutits under elen
tiden. Av lagens ordalydelse följer inte obetingat all så miistc vara fallet.
I !ar en han delsagent eller handelsresancle uteslutande rätt att inom
visst distrikt vnka för huvud mannen, är han berättigad till provision p(1
avtal som sluts med köpare inom distriktet även om han sjiilv inte har
medverkat till avtalet.
Det är inte onnligt att en handelsagent eiler annan uppdragstagare
under uppdragstiden arbetar upp en kundkrets som fortsiitter att efterfr:lga huvudmannens varor :iven efter dt't att uppdragL't har upphört. För att
i sådana fall kompensera uppdragstagaren för den kundkrets som han
förlorar vid uppdragets upphörande har i 3tskil!iga länder i Europa införts
en riitt fl.ir uppdragstagaren att vid uppdragets slut erhålla ett särskilt
avgångsvederlag, s. k. goodwillersättning, som skall utgöra ersiittning för
förlusten av den kundkrets som uppdragstagaren arbetat upp och som
huvudmannen efter uppdragets upphörande får tillgodogöra sig viirdet av.
De sakkunniga har övervägt om liknande regler bör införas i den
svenska lagstiftningL'll. Ett system Illl'd särskilt avgilngsvederlag skulle
emellertid enligt de sakkunnigas mening leda mycket langt och i viss mim
strida mot riittsgrundsatst•r som annars tillämpas i v~1rt land. De uppdragstagare som omfattas av kommissionslagen skulle med ett siidant systern fä
en särställning i förh!illande till andra jämförliga uppdragstagare. Som
exempel nämns reklam-eller konsultbyråer, som inte utövcrdet avtalad.::
vederlaget kan· kräva särskild ersättning för att byriins arbete även i
framtiden kommer uppdragsgivaren till godo. De sakkunniga påpekar
också att en riitt till ersiittning vid uppdragets slut pä annan grund än de
ifrågavarande försäljnings- resp. inköpsavtalcn skulle inndJära en principiell utvidgning av ers:ittningsgrundva!en i förhallancle till vad som
g:iller sa länge uppdraget bcst:ir.
P!1 grund av del sagda avvisar de sakkunniga tanken pi\ all i kommissi<;nslagen införa regler om avg:ingsvcderlag. I stället föresl:\s alt uppdragstagarL'n skall få en dtt till efterprovision. dvs. rätt till provision på
alla avtal som kan anses ha kommit till stånd genom hans medverkan
undt•r uppdragstidcn. oavsett om avtalen har slutits först efter denna tids
ulg~rng. l::tl s~idant system är enligt de sakkunnigas mening :ignal att ge
uppdragstagaren det vederlag som han med stöd av avtalet rät tel igen b\."ir
ha ansprcik pa. För att underlätta hl'räkningen av efterprovisionen
förcsliir de sakkunniga en s:irskild schablonregel för de fall då uppdraget
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har varat längre tid än ett år 01.:h sagts upp med kortare varsel än sex
månader~ Förebringas ej i s;\dana fall utredning om efterprovisionens
storlek skall elen anses motsvara tre månaders provision, bcriiknat efter
genomsnittet av ndnadsprovisionnna under uppdragets sista iir. Bestämmelserna om efterprovision före~J;]s bli tvingande.
Flertalet remissinstanser godtar den föreslagna ordningen med efterprovision. Fran ni'!gra håll anförs dock kritik. Bl. a. anser man att det med
hiinsyn till den starkt stigande internationella handeln är angeläget att vi i
Norden väljer samma system ml'd goodwillersättning som man har gjort i
de stora industri- od1 handelsländerna i Europa. När det gäller utformningen av den föreslagna schablonregeln anser några remissinstanser att
regeln bör tillämpas iiven i frii.ga om avtal som har varnt ett i\r eller
kortare tid eller som har sagts upp med minst sex m[maders varsel. Pil
några h{tll anser man 01.:ksa att uppdragstagarcn vid l~ngvariga uppdrag
bör ha en efterprovision som motsvarar sex månaders provision.
Pi_)r min del vill jag först framh:11la att provisionssysternet onekligen
medför vissa risker för att uppdragstagarcn inte alltid fär det vederlag för
sitt arbete som han rätteligen bör ha anspriik på. I manga fall kan
inarbdandet av en produkt p<t markrrnden ta ganska lång tid i anspråk.
Om huvudmannen i sfrdana fall säger upp avtalet
ett tidigt stadium,
kan detta medföra att uppdragstagaren inte får betalt för det arbetl' som
han har lagt ned i enlighet med avtalet. Aven om uppdragstagaren i viss
utstriit:kning genom avtal kan skydda sig mot uppsägningar som leder till
att hans vederlagskrav inte blir skäligen tillgodosedda, är det tydligt att
hans möjligheter i detta avseende är begränsade. Det finns därför behov
av <:'n laglig reglering av hithörande problem.
Onekligen talar vissa skäl för att man löser problemet genom att införa
ett system med avgångsvederlag eller goodwillrrsättning. Bl. a. skulle man
på det sättet få en överensstämml'lse med den ordning som gäller i
utomnordiska länder. Som de sakkunniga har framh~llit skulle emellertid
ett siiclant system innebiira alt uppdragstagaren f:lr en siirskilcl ersiittning
även i sadana fall dii det inte är motiverat med hiinsyn till dl't arbete som
han har utfört. En rätt till avgfogsvednlag skulle diirmed strida mot det
system som tiU:impas under uppdragsavtakts hest<1nd od1 som inncbiir
att uppdragstagaren får crsiittning endast i den ndn fiirsiiljnings- resp.
inkcipsavtal lrnr kommit till sti\ml genom hans verksamhet.
På grund av det sagda anser jag att man i stället bör lösa problemet
genom att bygga ut uppdragstagarens rätt till provision. Som de sakkunniga har föreslagit bör uppdragstagaren vara tillförsäkrad riitt till provision även på s[1dana avtal som sluts efter det att uppdraget har upphört,
under förutsättning att uppdragstagarens insatser har medverkat till
avtalsslutet. Pii det ta siitt far uppdragstagaren i allt väsen! Jig! den
trygghet som han behöver i de fall d;i han under uppdragstiden har lagt
ned ;irbcte som ger resultat fi>rs! på liingre sikt. Systeml'! mc·d eflc'rprovision torde ocksi'1 i m:mga fall leda till samma praktiska resultat som en
ordning med avgfingsveclerlag eller goodwillersät tning.
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Uppenbarligen rn[1ste det i manga fall bli svilrt att avgöra om avtal som
ingås mellan huvudmannen och tredje man efter uppd ragstidens utgimg
skall anses ha tillkommit med uppdragstagarens medverkan eller inte. För
att dessa svårighetn sa långt möjligt skall undanröjas finner jag det
viirdefullt att man som utredningen har föreslagit inför t'n schablonregl'I
om ber:ikningen av efterprovision. En s:lclan regl'I gör eld ocksii liittare
för par!l'rna att slutgiltigt reglera sina mellanhavandt'n redan vid tidpunkten för uppdragets upphi"irande.
När det g;iller förutsättningarna för schablonregelns tilhimpning anser
jag att de sakkunnigas förslag är viil avdgt. Rimligtvis bör uppdraget ha
varat under en ej alltför kort tid för att man skall kunna faststiilla vad
som iir uppdragstagarens normala rl'sultat och pr1 det sättet räkna fram en
schablonersättning som :ir sii rättvis som möjligt. Dd är vidare rimligt att
kräva att uppsägningstidrn ink är alltför !äng. Vid en lång uppsiigningstid
är omstiindigheterna ofta sådana att uppdragstagarens arbete undan för
undan minskas. I en sådan situation saknas utrymme för en helt
schematisk ersättningsregel. Med hänsyn till det nu anförda föres}[ir jag
att schablonregt'ln skall vara tillämplig endast om uppdraget har varat
minst ett iir och har sagts upp med kortare varsel än sex miinadcr.
Även de sakkunnig:1s förslag om schablonregelns inneh~1ll utgör enligt
min IllL'ning en lämplig avvägning mellan de olika intressen som hiir gör
sig gällande. Regeln bör al!tsf1 ges det innehitllct att. om utredning inte
fi'irL·bringas om efterprovisionens storlek, sädan provision skall utgä !lll'd
ett belopp som motsvarar tre manaders provision. beräknad eftn genomsnittet av månaclsprovisionerna under uppdragets sista år.
Liksom de sakkunniga anser jag att bl'stämmelserna om efterprovision
bör vara tvingande.

6.3.2 Efterprovision för anställd handelsresande
Som nämnts i det fi:ircg:lendc kan anställda handclsresanck vara helt
eller cklvis provisionsavli"inade. I den m[m de iir avlönade med provision
iiger kommissionslagens regll'r heträffanclc hanclelsagentl'r och självständiga handelsrl'sandc motsvarandt' tillämpning, siivitt gäller villkor för
provision m. m. Provision utgår s3kdcs pi1 varje avtal som har kommit till
stam! gt'nom h:indelsresandL'ns medVt'rkan under anställningstiden.
EnligJ de sakkunnigas fi:irslag skall de tidigare behandlade reglerna om
eftl'rprovision gälla även S<idana anstiillda handl'lsr~sandl' som är provisionsavlönadc. F'l-Jrslaget har med nagot enstaka undantag godtagits undn
remisshehandlingen. och iiven jag anser att det b,')r gl'nomföras.

6.4 Ersiittning för investeringar m. m.
6.4.1 Ersättning till uppdragstagare
lkt ~ir inte ovanligt att uppdragstagaren i sin VL'rksamhet gör omfattande invcstl'fingar i lokakr. m~iskincr. transportml'lkl. lager nd1 liknan-
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de. I manga fall är investeringarna speciellt anpassadt' för ett visst
uppdrag och k:rn därmed bli mer eller mindre onyttiga när detta uppdrag
upphör. Oavsett vilket slag av investering det är friiga om har uppdragstagarcn normalt själv att bära kostnadt'n f0r den. Om emellertid investeringen har kommit till sU\nd på huvudmannens initiativ eller i samförsU!nd med honom måste detta ofta kunna tolkas som en tiJlförsäkr;rn
frän huvudmannens sida att avtalet skall bestii under så liing tid att
uppdragst:igaren för möjlighet ;itt ;ivskriva investeringen. Om huvudmannen i ett sadant fall säger upp ;ivtakt i förtid, torde uppdragstagaren f. n.
ha vissa möjligheter till ersättning för den förlust som han lider hiirigenom. Stiidet i g:illande rätt för ett si1dant anspriik är emellertid
osäkl'rt.
Enligt de sakkunnigas mening bör man vid bedömningen av hithörande
spörsmiil utg[i från att uppdragstagaren i egenskap av sjiilvstiindig företagare principiellt har att själv stå risken för misslyckadt' investeringar.
Förutsättningar för ersättningsskyldighet föreligger emellertid enligt de
sakkunnigas mening i siidana fall di1 huvud mannen har uppmanat uppdrags tagaren till investeringen eller denna annars har ägt rum i samförstånd mellan kontrahenterna. Det bör emellertid också krävas att investeringen har sket! just för ifriigavarande uppdrag. I enlighet med det sagda
föresli\r de sakkunniga att i kommissionslagen förs in regler om riitt för
uppdragstagarrn att i skälig omfattning erhålla särskild gottgörelse för
förlust som uppkommer genom att han i följd av uppdragets upphörande
inte får täckning för investeringar som har gjorts för uppdraget och som
har tillkommit efter avtal eller i samförstand med huvudmannen utan att
det i samband med investeringarnas företagande h<Jr överenskommits at!
uppdragstagarcn själv skall stii för kostnaderna helt eller delvis.
Förslaget har över lag tillstyrkts L'ller lämnats utan erinran av remissinstanserna. Vissa synpunkter p3 förslagets niirmare utformning har dock
fram förts.
f-'ör egen del vill jag liksom tk sakkunniga unclnstryka att huvudprincipen rni\ste vara att uppdragstagaren i egenskap av självsLindig företagare
har att själv st:I risken för misslyckade investeringar. Siirskilda regler är
emellertid päkallade i fall d[1 en investering pii uppdrag av huvudmannen
eller i sarnförstancl med honom har foretagits för ett siirskilt uppdrag och
anpassats just till det ta. Till följd av sin beroende stiillning har uppdragstagaren ofta små möjliglll'ter att undcrläta att företa en investering som
huvudmannen mer elkr mindre uttryL·kligt har begärt. Huvudmannens
rätt att siiga upp avtalet leder ocks:i. till att uppdragstagaren inte själv kan
besluta att fort siit ta verksamhden S<l länge att investeringskost naderna
blir tiiL'kta. Jag förordar diirfl"ir att i lagen fi:irs in be"st:immels<:r 0111 riitt
för uppdragstagaren att fo got tgördse för förlust som uppkommer vid
uppdragets upphiirandL' genom att gjorda investeringar blir onyttiga.
När tkt gäller de närmart' forutsiittningarna för ersiittningsriittt'n anser
jag liksom de sakkunniga att det bör krävas att invt•stt•ringen h:lf gjorts
efter överenskommelse eller i samförsLind med huvudmannen. Detta
inneb~ir att partL~rna normalt bör ha triiffat ett formligt avla! 0111 att
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investeringen skall företas. Iluvudmannen hör emellertid kunna bli
ersättningsskyldig även i fall dä uppdragstagaren har sagt sig vilja företa
en viss investering och huvudmannen inte har haft niigot att inv:inda mot
den. Ett annat villkor för att uppdragstagarcn skall ha rätt till ersättning
bör vara att investeringen har skett just för ifriigavarande uppdrag.
Investeringar som är normala för uppdragstagarens sedvanliga verksamh<>t
och som därför kan vara till nytta för honom i hans rörelse i övrigt bör
således falla utanför ersättningsr:ittcn. Frägan om konsekvenserna av att
uppdragstagaren själv har åtagit sig att svara för kostnaderna för investeringen ämnar jag strax iiterkomma till.
Liksom de sakkunniga anser jag att det uttryckligen bör föreskrivas att
ersättning för investeringskostnader utg5r endast i skälig omfattning.
Bedömningen av huvudmannens ersättningsskyldighet bör s:iledes bero p::i
omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn hör tas bl. a. till om
investeringen även efter uppdragets slut kan komma till nytta i uppdragswgarens verksamhet i övrigt. Jag aterkommer till hithörande friigor i
specialmotiveringen.
Som de sakkunniga har föreslagit bör i lagen uttryckligen anges all
ersättningsrätt inte föreligger i vissa fall. llit hör friimst del fallet att
uppdragstagaren i förtid säger upp avtalet utan att ha n{1gon grund för
dc:tta i huvudmannens försummelse att uppfylla sina förpliktelser enligt
avtalet och vidare det falkl att huvudmannen återkallar uppdraget och
har giltigt skäl till det pi) grund av alt uppdragstagaren har misskött
uppdraget. Även dii uppdraget förfaller till följd av uppdragstagarcns
konkurs bör ersättningsrätten gii förlorad.
För att den nu behandlade ersättningsbestämmelsen skall ge uppdragstagaren ett effektivt skydd bör den göras tvingande på dt'l s:ittet att
uppdragstagaren inte före uppdragets upr.hörande skall med bindande
verkan kunna fdnsäga sig rätten till ersättning för investeringar. Om
uppdragstagaren däremot, i samband med att en viss investering görs. iitar
sig att helt eller delvis stå för kostnaderna härför, bör han vara bundl'!l av
detta atagande.
SavUI kommission:irer som handclsagenter och självst:indiga handl'!sresande har f. n. rätt till s:irskild ersättning för utgifter för brev, telegram,
telefonsamtal o. d., såvida inte provision eller annan ersattning är avsedd
att täcka även de nämnda utgifterna. Enligt de sakkunniga tar en
lrnndclsagent sällan eller aldrig betalt för s{1dana utgifter, utan provisionen får täcka dessa och andra omkostnader som är h~införliga till
agenturens normala drift. Fiir alt lagen skall bringas i överensst:immelse
med praxis inom affärslivct förordar de sakkunniga all bestämmelsl'll om
handelsagcnts rätt till crs~ittning för omkostnader forrnulerns om s;\ att
agenten får rätt till ersättning t'ndast i den m:m utgifterna inte har varit
att hänföra till rörelsens normala drift. Remissinstanserna har inte haft
n;igol att invända mot förslaget p:1 denna punkt. och :iwn jag bitr:idn
det.
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6.4. 2 Ersättning till anställd handelsresande
Liksom ek sakkunniga anser jag att det inte är påkallat att. sftvitt gäller
anställda handl'isresande, föra in regler 0111 ersättning för förlust pii
investeringar. Däremot kan det finnas skiil att införa en r:itt till ersättning
för andra slags kostnader, t. ex. utgifter för resor. uppehälle under resor,
porto, telefon osv. De sakkunniga föreslår en uttryck] ig lagrege I om att
den anställde handelsresanden har rätt till särskild ersättning för de
angivna slagen av kostnader ocl1 att huvudmannen p:1 begäran är skyldig
att ge honom det förskott som behövs för att täcka h~ms utliigg.
Vad de sakkunniga sålunda föreslagit har allmänt godtagits under
remissbdiandlingen. Även jag anser att en regel om riitt till ers:ittning och
förskott bör föras in i lagen i enlighet med dl' sakkunnigas förslag. Jag
anser dock att det i lagregeln uttryckligen bör föreskrivas att ersiitlning
utgdr embst i den mån utgifterna h~lf varit skäligen påkallade.
Liksom de sakkunniga anser jag att den nu behandlade regdn bör göras
tvingande till handclsresandens förmån. Jag vill dock päpeka att detta
inte hindrar parterna alt avtala att viss dl'! av handdsresandens provision
eller lön skall anses som ersättning för de angivna slagen av utgifter. 1 den
mån denna del av provisionen eller lönen visar sig inte täcka de faktiska
kostnaderna bör handelsresanden emellertid ha en ovillkorlig riitt att
erhalla särskild ersättning för vad som brister.

6.5 Ersättning vid åtagande att stå del credere m. m.
En uppdragstagare kan åta sig att stii del crcdere, dvs. att gentemot
huvudmannen svara såsom för egen skuld för att de avtal som han ingär
för huvudmannens räkning blir fullgjorda. Om uppdragstagarl'n har gjort
ett sådant ätagande, bör han enligt de sakkunniga ha rätt till siirskild
ersättning härför. S:1vitt gäller hancklsagenter och självstänclig:1 lrnndelsresande föresläs alt särskild ersiil!ning skall utga iiven niir agenten eller
handclsrcsanden har ätagil sig att ta emot betalning för siilcla varor.
Försla!!t'l har i denna del i allmänhet liimnats utan erinran vid
remissbehandlingcn. Från niigot hilll har emellertid pitpekats att del
credcr0ansvar förekommer i mycket liten omfattning och att bestiimmclser hiirom diirför iir on<"idiga. l'arhi1gor har också framförts för att en
särskild bestämmelse i ämnet skulle kunna leda till att systemet med del
credereansvar börjar praktiseras i ökad utstriickning.
För min eld anser jag det skäligt att uppdragstagaren far en siirskild
ersiittning för den extra prestation han utför genom att för huvudmannens riikning uppbiira bet<ilning för sillda varor el kr genom alt st3 del
creden~. Jag eldar inte farhiigorna för att en uttrycklig bestämmelsl' om
rätt till ersättning för del crcdereansvar skulle leda till en ökad förekomst
av sädant ansvar i strid med parternas önskemäl. Pii grund därav förordar
jag att i lagen förs in bestiimmelscr i enlight•t med vad de sakkunniga har
föreslagit.
De sakkunniga diskuterar ocksi1 frilgan huruvid;i siirskilcl asätlning bör

Prop. 1974:29

58

utgil för förlust som uppdragstagaren kan gi"ir<t gt·nom alt hans förv:irvsmöjlighl'lc-r inskr:inks genom en konkurrensklausul. S~tdana klausuler tas
ibland in i uppdragsavtalcn i syftt' att hindra uppdragstagarl~n att efter
uppdragets slut, di\ han verkar för en annan huvudm:m. utnyi tja den
tidigare kundkretsen. Enligt dL' sakkunnigas mening torde dock sådana
konkurrt•nsklausuler inte vara särskilt vanliga. Det behov :1v riittsskydd
för uppdragstagaren som kan anses förl'ligga tillgodoses OL'ksä enligt de
sakkunnigas mening i tillräcklig utsträckning genom best:imml'lscrn:1 i
38
avtalsl:1gcn om ogiltighl'l av konkurrt'nsk!ausukr. Pa grund diirav
avvisar de sakkunniga tanken p:i att i kommissionslagt~n föra in n~gra
regkr p:i denna punkt.
s:i gott som samtliga rt'missinstanser har godtagit de sakkunnigas
ständpunkt. Aven jag finner att uppdragstagarnas skyddsbehov t.v. för
anses tillräckligt tillgodosett genom besL:immelserna i avtals!agen. Jag vill
emdlcrtid erinra om att riksdagrn i skrivelse till Kungl. Maj:t (rskr
1963:383.> har begärt att dessa bestiimmelser skall ses över. Skrivelsen har
överlämnats till den s. k. generalklausulutreclningen (Ju 1970:58) för att
beaktas i utredningens arbete.

s

6.6 Rätten till provision
Enligt g:illande lag :4r uppdragstagarnas och de anst:illda hancklsrt'Sandenas riitt till provision i prinL·ip beroende av att tredje man erltiggl'f
betalning enligt dl'I avtal som mellanmannen slutit elkr förmedlat elln.
vid inköpskommission. att trl'dje man kvererar det s[tlda. Har betalning
erlagts delvis, har mellanmannc'n riitt till provision emlast i den mim ckn
provision som skolat utgii vid full bl'!alning överstiger vad som brister i
betalningen. Motsvarande giilkr niir kverans sker endast till en del.
Gällandl:' rt'glt'r innebiir s:'1kdes att det iir mellanmannen som Lir bära
risken av att tredjt' man :ir insolvent.
Enligt de sakkunnigas mening bör man bd1iilla principt'n om att riittt'n
till provision iir berot·nde av ati trt'dje man fullgör avtalet. lliirigenom
förhindras i stt)r utsträckning att mdlanmannen tar upp ordn fdn eller
sluter avtal llll'd icke solventa tredjt' miin. I allmiinhl't mi1stc det OL'ks:i
enligt ek sakkunnigas uppfattning vara lättare för mdlanmannen iin för
huvudmannl'n att bilda sig en uppfattning om tredje man~ veckrhiHtighet.
lktta giil\cr särskilt da det iir fråga om hancklsagentur som avser import
av varor. Huvudmannens berörda intresse far doL·k enligt de sakkunniga
anses tillr:kkligt tillgoclosl'1t iiven om rt'gein mjukas upp vid fall av
eldbetalning eller delleverans pi1 tredje mans sida. De sakkunniga förL·sliir
därför en bestiinundse om att rnelLmmannen i si1dant fall förlorar riit tt'n
till provision i samlll<J förhiillande som ckn ej l'riagda dckn av den
avtalade köpeskillingen eller den ej fullgjorda kveranSl'n stiir till köpt•skillingt·n eller leveransen i dess hclhl't. D:irlllecl vinner man bl. a. att
huvudmannen alltid blir ange!iigt'n om att kriiva in hela sin fordran.
Vad dt· sakkunniga fört•slagit har gud tagits <JV flertalet rernissinstanser,
däribland handt:lsagL'llkrnas organisation. Pii niigra hall anser man emel-
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lertid att de nuvarande reglerna om riitt till provision bör behållas
oförändrade. TCO an~er ii sin sida att provision bör jämställas med en
v<rnlig löneforclran och att risken för att ett avtal inte fullglirs hdt och
hållet bör föras över
lwvudmannrn. Ot:t syfte som ligger bakom
gällandL· rätt. nämligen intresset att förhindra att avtal sluts med
insolventa köparL', kan enligt TCO:s mening intt' längre vara aktuellt med
hänsyn till regkrna om påföljd för trolöshet mot huvudman och de
nutida miijlighderna att fä kreditupplysning. llanddsresandeföreningcn
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hur samma uppfattning som TCO, såvitt giilkr de :rnstiillda hamklsn:sandena.
För min del ansn jag liksom de sakkunniga att dl'l finns vissa
omstiindigheter som talar för atl mun bd1illler de nuvarande regkrnu om
förutsiittningarna för provision. l'rincipL'n om alt ml'llanmannen f:lr btini
risken av att tredje m;rn ink fullföljer avtalet iir uppenbarligen iignad att
förhindra att ml'llanmannt'n tar upp order från eller slutt'r avtal med ickt'
solventa tredje män. '.\!långa gangcr ~-ir det ocksa lättarl' för mcllanm:mrn:n
iin för huvudm:rnnen att bildu sig en uppfattning om tredje mans
ekonomiska vederhäft ighd. Alt mellanmannen fär bära ansvaret för
tredje mans solvens kan naturligtvis vara särskilt befogat i sådana

Ja

situationn
avtal ingås utan att huvudmannen dessförinnan kopplas in.
DL'lta tir falk! i kommissionsförhållanden och i sådana situationer då en
hanclelsagent L'lln en handelsrcsunde själv träffar avtal med tredje man.
I nuvarande affärspraxis torde det L'lllellertid vara ovanligt att handelsagenlcr och handl'lsrcsandL' sluter avtal pi.\ egen hand med tredje man.
Särskilt giiller detta handdsresandena, som sa gott som alltid torde h•t till
uppgift att enbart ia upp köpeanbud. Även i folga om handelsagenterna
tordL' dd emdlerlid vara vanligast ait de endast förtm·dlar order till
huvudmannen. som därcftn priivar huruvida avtal skall ingås. I s(1dana
fäll har uppenbarligcn huvudmannen m:lnga gi'rnger goda möjlighet1:r att
genom inhämtandt· av kn:ditupplysning eller på annat sätt bilda sig en
egen uppfatlning om tredje m'1ns ekonomi. Dt'f kan dfi syn:is mindrt'
rimligt aH mL·llanm:mnen skall stå risken för att tn:dje man, truts att
huvudmannen har godtagit honom som avtalskontrahcnt, senare visar sig
vara insolvent.
Vid den slutliga bedömningen av dL·nna fräga bör man enligt min
mening göra skillnad mellan kommissioniircr och handelsagenter ä ena
sidan och handelsn.:sandL· il den andra. Vad först gäller kommissionärerna
t1iHTar lk alltid avtal i cgd namn mt·d tredje man. Dl:l iir då rimligt att de
själva tar sti\ risken för att tredje man inte tir sulvenl. Kommissionärerna
bör således i princip ha rätt till provision endast om avtalet fullgörs pti
tredje mans sida. Att undantag i vissa fall hör kunna ske friin denna
princip ämnar jag strax ätcrkomm:i till.
N;ir det därdln gäller hatHll'lsagenkrna är det, som jug nyss framhöll,
n.:lativt ovanligt att de pii egen hand ingär avtal för iluvudma1rnens
riikning. I allmänhet tar <JgL·nkrna L·ndast upp ordn som förmedlas till
huvudmannL'll. 8L'aktas bör emclkrtid ull dl'I stura flertalet huvudmän i
agenturförhallandL·n är utländsk•i personn eller fiirdag. /i.vi::n Lllll dL'SSa
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huvudmän i viss utsträckning själva kan bilda sig en uppfattning om
presumtiva köpar.: lllt'd ledning av kreditupplysningar o. cl., iir det
uppenbart att deras möjligheter på d.:nnu punkt är b.:gränsade. l stor
utsträckning torde huvudmän1wn i stället vara hänvisade till de uppgifter
om tredje mans ekonomi som handelsugt~ntcrnu ger dem. Del är därför
rimligt att handdsugenterna liksom hittills fär bära ansvaret fl"ir ull tredje
man inte fullgör avtalet. Sum framgått av den tidigare redogördsen har
handelsagenternas organisation hL"ller inte haft niigut att invfoda mot att
den angivna principen bibd1ålls.
l'ii grund av dl'! sagda förordar jag att man även beträffande handclsagcnterna låter rätten till provision vara bt'roende av al I avtalet fullgörs
på tredje mans sida.
Vad slutligen handdsresanden<i beträff;.ir tonk det, som jag tidigare
har framhållit, vara mycket ovanligt att de själva sluter avtal med tredje
man. I stället torde deras uppgift sil gott som allt id vara begriinsad till att
ta upp order för huvudmannens räkning. Vidare torde huvudmännen i de
allra flesta fall ha sitt hemvist i Sverige. Detta betyder att huvudmännen
har minst lika goda möjligheter som handl'lsresandena att skaffa sig
upplysningar om tredje mans ekonomiska wderhäftighet. I praktiken
torde det också vara vanligast att, i den mån kreditupplysningar inhämtas, detta görs av huvudmannen. Bt.!aktas bör vidare att handelsrt:!sandena,
både de som är anställda hos huvudmannen och de som formellt är
uppdrngstagan:, i allmänhet torde ha en mer osjälvständig ställning
gl!nlemot huvudmannen än handelsagenterna. Detta medför att de många
gånger torde ha mindre möjlighder att utverka så goda provisionsvillkor i
fraga om avtal som fullgörs av tredje man att de diirmed kompenseras
även för det arhete som läggs ned på ej fullföljda avtal. Handelsresandena
löper såkdes en uppenhar risk att i viss utsträckning få utföra arbete utan
vederlag, om man för deras dd behåller dm nuvarandt' fiirnts~ttningen
för rätt till provision.
l'ii grund av det sagda förordar jag att man beträffande såväl de
självständiga som de anställtb handdsresandena ändrar den nuvarande
ordningen och ger dem laglig rätt till provision även i de fall då tredje
man inte fullgör avtakt.
Enligt gällande lag har mellanmän i vissa undantagsfall rätt till
provision även om tredje man inte fullgör avtalet. Detta gäller bl. a. om
tredje mans umkrlåtelse heror pil huvudmannen eller på åtgärd som
denne har vidtagit. Dessa und;mtagsregler bör gälla även i fortsättningen
hdräffande· sådana mellanmän vars provisionsrätt enligt vad jag nyss
förordade i princip skall vara beroende av att tredje man fullgör avtalet.
För de nu angivna mellanmännen, dvs. kommissionän::r och handdsagenter, är det även av betyddse i vall män provision utgår om tredje man
fullgör avtalet endast tidvis. Det är uppenbart att de n:gkr som f. n.
gäller i detta avseende innebiir vissa nackdelar för mellanmännen. Bl. a.
fär huvudmannen inte något eget intresse av att försöka få tredje man att
fullgöra mer av avtalet än som motsvarar full betalning eller full lt:!verans
med avdrag för vad huvuJmannen kan hli skyldig att utge i form av
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provision till mellanmannen. Huvudmannen har med andra ord inte något
omedelbart intresse av att driva in den del av köpeskillingen e. d. som
motsvarar provisionen. För att motverka dessa nackdelar anser jag liksom
de sakkunniga att mellanmannen bör få rätt att erhålla provision i
förhållande till vad tredje man har fullgjort av avtalet. Jag förordar
således att regler med detta innehåll förs in i lagrn.
Pii samma sätt som hittillsvarande provisionsbcst;immelser bör de
regler om rätt till provision som jag har förordat i detta avsnitt vara
dispositiva.

6.7 Provisions förfallotid m. m.
F. n. innehåller kommissionslagen ink några bcstämmdser om provisions förfallotid. Detta inncb;ir bl. a. att huvudmannen kan vänta med all
betala ut provisionen till dess tredje man fullgör avtalet. Enligt de
sakkunnigas mening är denna ordning otillfredsställande från mellanmannens synpunkt. Bl. a. kan huvudmannen genom att bevilja kredit förskjuta tidpunkten för provisionsbetalningen utan att mellanmannen har
någon möjlighet att påverka detta. Allmänt sett är det också enligt de
sakkunnigas uppfattning skäligt att den ekonomiskt starkare huvudmannen skall "ligga uk" med provisionsbeloppd i fall då tredje man dröjer
med att fullgöra avtalet. De sakkunniga föreslår därför att i lagen tas in
regler om att provision skall betalas ut så snart avtalet fullgjorts eller bort
fullgöras av huvudmannen. Om det SL'dL'flllera visar sig att tredje man inte
fullgör sin del av avtalet, skall emelkrtid provisionsbeloppet återföras till
huvudmannen. De nu återgivna rc·glerna avser endast handclsagenter med
varaktigt uppdrag och provisionsav]i.)nade handelsresande.
Remissinstanserna godtar allm1int de sakkunnigas förslag, såvitt giiller
provisions förfallotid. Däremot avstyrker TCO att det i lagen förs in en
bestämmelse om riitt för huvudmannen att återkräva utbetald provision
om avtalet inte fullgörs. ReJan av TCO :s tidigare redovisade st<lndpunkt
att provisionen skall utgöra ersättning för utfört arbete följer att den inte
bör kunna :iterkriivas. Vidare framh<11ler TCO att den föreslagna bestiimmdsen ·· ätminstone såvitt gäller handelsresande -· kan leda till orimliga
ekonomiska konsekVL'nser i fall då ersiittningen har konsumerats.
Äv..:n jag anser att man i ko mm issionslagen bör föra in vissa regkr om
provisions förfallotid. Liksom de sakkunniga finner jag diirvid att reglerna
bör begränsas till handdsagentcr med varaktigt uppdrag och handelsresande. För kommissionärerna, som uppträder i egd namn i förhållande
till tredje man, är några motsvarande regler inte påkallade. Det bör bl. a.
observeras att försäljningskommissionären själv uppbär bl'talning och
sålunda omedelbart kan tillgodogöra sig den del därav som utgör
provision. Äv..:n när det är fråga om handelsagenter med L'lt enstaka
uppdrag är förhållandL"na ofta så speciella att dl't i lagen bör lämnas
öppet när provisionen skall betalas.
De regkr om provisions förfallotid som enligt det sagda bör tas in i
lagen bör ges det innd1i1!1 som de sakkunniga har föreslagit. Provision bör
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således förfalla till betalning så snart avtalet har fullgjorts eller bort
fullgöras av huvudmannen. Liksom de sakkunniga anser jag emellertid att
r,·gkrna på tknna punkt bör vara dispositiva. Det bör sålunda stå
parterna fritt att träffa avtal om att provision skall erläggas vid annan
tidpunkt, t. ex. d{1 handt:lsagcnten resp. handelsn:sanden erhålkr provisionsnota.
I enligl1et med vad jag har anfört i närmast föregiiende avsnitt bör
kommissionärers och handelsagentns rätt till provision vara beroende av
att tredje man fullgör avtalet. Härav följer att, om huvudmannen
dessförinnan har lwtalat ut provisionsersättning i enlighet med de nyss
förordade reglerna om provisions förfallotid och di:t senare visar sig att
tredje man inte nlägger köp..:skilling ..:. d .. så bör huvudmannen vara
!)(•rät tigat! att kräva tillbakJ provisiorwn av kommissionär,·n resp. agenten. l::n sådan [1terkravsrätt torde i allmiinhet inte vara förenad Illl'd n5gra
mer beaktansvärda sociala skadeverkningar för de b..:rörda uppdragstagarna. Jag förordar därför att regler med detta inne.Mil förs in i lag..:n.
Kommissioniiren eller handt'lsagenten bör dock inte. vara skyldig att
betala lillhaka provisionsers1ittningen, om tredje mans underlåtenhd att
fullgöra avtalet beror av huvudmannen. Till de närmare bestämmelserna
härom :1tnkommn jag i speciahnotiv,·ringen.
När det gäll..:r handelsresandena har jag i för,·g[lenck avsnitt förordat
att de skall ha riitt till provision oberoende av om tr..:dje man fullgör
avtald. För deras del blir det därför inte aktuellt att införa några regler
om ålt'rbeta lning av provision.
Enligt gällande lag h:ir handl'lsagenter och självständiga handelsresande
rätt att i början av varje kaknderhalviir få en provisionsnota av huvudmann,·n. I lknn:J skall anges alla dt' försiiljningsavtal som har slutits under
det för,·gå..:nd..: kaknd..:rhalvaret och till vilka uppdragstagaren har mL'dverkat. Dd skall också ang..:s vilken provision som uppdragstagaren har
rätt att tillgodoräkna sig för varje avtal. I fråga om dt' anställda
handelsr,,sand..:na innd1åller kommissionslagen inte nagra. bestämmelser
om provisionsnota.
Lk sakkunniga förL·sliir den ändring..:n i g1illande regler att provisionsnota skall uWirdas en g<ing i kvartakt och d~ uppta de försäljningsavt:Jl
som under det g<lngna kvartakt fullgjorts dkr bort fullgör:Js av huvudmannen. Vidare föresliis att reglerna om provisionsnota skall omfatta
äv..:n siidana anställda handdsn:sande som iir provisionsavlön:Jde. Vad de
s:Jkkunniga sålunda för..:slagit har i allmänhd godtagits und..:r rcmissbehandlingen. Ut par remissinstanser ans,·r dock att provisionen hör
redovisas varje månad.
För min del anser jag att de sakkunnigas fi.irslag i fråga om provisionsnota utgör en lämplig avvägning. Jag förordar därfiir att kommissionslagens regkr iindras i t~nlighet med förslaget.
De sakkunniga pilpekar att det ibland kan vara svårt fi"ir en handdsagt'nt eller en handdsr..:sand..: att med säkerhet avgöra om den utbetalade
provisionL'l1 st1immn överens m..:d vad han har att fordra. Dd kan därför
diskutnas att ge mellanmannL·n rätt att i erforderlig omfattning granska
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huvudmannens räkL·nskaper. De sakkunniga ansn doek att en s[1clan riitt
skulle få en alltför ingripande effekt od1 avvisar därför tankl'n på att i
lagen föra in nagra bt"stämmdser härom.
De sakkunnigas st;lndpunkt har rnmnats utan erinran av dl'l stora
tkrlakl remissinstanst'r. Ett par instanser, diiribland TCO. anser dock att
mdlanmannL>n bör ges L'n möjlighet att i erforderlig omfattning granska
huvudmannens räkenskaper. Enligt TC:O :s mening bör man dock i första
hand pröva förhandlingsvägen för att uppna detta mål. Skullt' denna viig
inte visa sig framkomlig, bör lagstiftning prövas.
Enligt min uppl"attning måste det i många fall vara av intresst' för
handelsagenten resp. handelsrL'Sanden att ta del av huvudmannens bokföring för att därmed kunna kontrollera att han har fått ut rätt
provision. Liksom de sakkunniga anser jag dock alt man inte bör föra in
några regkr p<I Lil'nna punkt i kommissionslagen. I stiilkt bör problemet,
som TCO har p~1pekat, lösas gt'norn förhan(llingar mdlan berörda fackliga
Llfganisationn. Jag vill också erinra om mellanmannens möjlighet att
gt'nom editionsföreläggande av domstol fä tillgiing till huvudmannens
räkenskaper i fall då det finns anledning misstänka att provisionsbdopp
inte har redovisats.

6.8 Ikraftträdande m. m.
Jag föreslår alt Lkn nya lagstiftningen träder i kraft den I juli 1974.
Enligt allmänt vedertagna grundsatser bör nya civilrättsliga lx·stämml'iser inte tillämpas i fråga om rättsförhållandi:n som har uppkommit före
bestämmelsernas ikraftträdamk. Med hänsyn härtill föresli"lr de sakkunniga som huvudregel att äldre bestämmelser även dter den nya lagstiftningens ikrafttriidande skall äga tillämpning mt'd avseende på riittsförhållandet mellan huvudmannL'n och mellanmannen i de fall där avtalet dem
emellan har slutits före nämnda tidpunkt. Jag ansluter mig till de
sakkunnigas förslag pi\ denna punkt. Liksom de sakkunniga vill jag
emellertid framhålla att iiven om dl't ursprungliga avtalet har tillkommit
före den nya lagstiflningl'ns ikrarttriidanck. så blir ändringar .:lin tillägg
till avtalet undi:rkastadl' den nya lagstiftningen, om iindringarna eller
tilläggl'n liar tillkommit t-fkr ikraftträdandd. Som i:xi:mpel kan niimnas
att parterna l'fter ikraftlriidandet avtalar att uppdragstagaren skall göra
en för uppdragl't siirskilt anpassad invi:skring. I siidanl fall blir de nya
reglerna om L'rsii!!ning för investeringskostnadi:r tillämpliga, obi:roL'tllk
av när själva uppdragsavtalet ingicks. Även om i nämnd~i fall formligt
avtal om inwsleringi:n inlt' har slutits mellan parterna utan d.:nna
företagits av uppdragslagaren i samdtd mi:d huvudmannL·n. bör d.: nya
regkrna bli tillämpliga.
En siirskild övergCmgsbL·stiimml'lsi: :ir emdlertid piikallad för de
anst:illda handclsresand.:nas del. -Siilunda bör de nya ri:glcrna om :rnstiillningcns upphörande och om uppsiigningstid m. m. i princip gälla fr. o. m.
\agl:'ns ikrafttriidande. iiven om ansbllningen har börjat dessfiirinnan. Om
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cmdkrtid uppsägning eller avskedande har skett före ikraftlriidandet. bör
iiklre regll'r gälla i berörda avseenden. En siidan ordning övercnssUimmer
med vad som har föreskrivits i iivergangsbestiimmelscrna till lagen om
anstiill ni ngsskydd.
Från huvudn:gdn om att äldrL' bestämmelser är tillämpliga på äldre
rättsförhällanden föreslar de sakkunniga ett undantag när det gäller
rätten till provision pil sådana avtal som sluts efter det att uppdraget har
upphört. De nya bestämmelserna om eftl'rprovision bör enligt de sakkunnigas mening tillämpas även i de fall då uppdrags- eller anställningsavtalet
mellan parterna har tillkommit före den nya lagstiftningens ikraftträdande. ii.ven på denna punkt hitriider jag de sakkunnigas förslag. Jag vill
bdona att reglerna om efterprovision i princip inte innebär mer än att
uppdragstagaren eller den anställde handelsresanden tillförsäkras rätt till
ersättning för arbete som han har utfört under uppdrags- resp. anställningstiden. Det är därför rimligt alt de görs tillämpliga även på äldre
uppdrags- oeh anställningsavtal.

7

Specialmotivering

I enlighet med dt't anförda har inom justitiedepartementet uppriittats
förslag till lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handdsresande.
Jag vill i det följande lämna vissa kommentarer till de olika paragraferna i lagförslaget.

1§

Enligt dcpartt'mcntsförslagel får ett flertal paragrafer i kommissionslagcn tvingande natur. Mt•d anledning hiirav har gjorts en smiirre ändring i
andra styekct av förevarande paragraf.

27 §
I första stycket har bihehållits den nuvarande allm1inna regeln om
handelskommissionärs riitt till provision. I förtydligande syfte har dock
föreskrivits att rt'gt'ln avser endast avtal som ingas under uppdragstiden.
All handelskommissionär i vissa fall har rätt till provision ävo:n på avtal
som ingås L'ftcr uppdrngets slut framgår av h~invisningcn i andra stycket.
Liksom hittills lämnas det i lagrn öppet huruvida annan kommissionär
än handdskommissionär, s. k. civilkommissionär, har rätt till provision.
Frågan får hedömas med hiinsyn till vad parkrna har avtalat och övriga
omständigheter. Skall provision i och för sig utgå till civilkommissionär.
äger bestämml'lserna om förutsättningarna för provision i denna och
följande paragraf motsvarande tillämpning.
Första stycket av förevarande paragraf innehåller f. n. en regel för det
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fall att gods är sålt eller inköpt att avlämnas efter hand i särskilda poster.
Denna regel blir överflödig, om man genomför bestämmelsen i 28 § andra
stycket om rätt till provision när avtal fullgörs blott till en del.
I avsnittet 6.3.1 i den allmänna motiveringen har jag förordat att
handelsagenter och andra uppdragstagare som omfattas av kommissions• lagen skall ha viss rätt till efterprovision, dvs. rätt till provision på avtal
som har ingåtts efter uppdragstidens utgång men som har kommit till
stånd genom uppdragstagarens mL'dverkan under uppdragstiden. Jag har
också förordat att i lagen skall tas in en schablonn:gel för beräkningen av
eftnprovision.
Reglerna om efterprovision har för handelsagenternas del tagits in i
68 § andra och tredje styckena. Det är också för handelsagenterna som
reglerna får sin största praktiska betydelse. För kommissionärerna torde
bestämmelserna om efterprovision bli av mindre. intresse, eftersom de
flesta kommissionsuppdrag torde avse viss försäljning eller visst inköp av
varor. Sådana begränsade uppdrag ger inte utrymme för rätt till efterprovision, även om de skulle återkomma regelbundet. Rätten till efterprovision bör således för kommissionärernas del begränsas till kommissionärer
som har varaktigt uppdrag. Vidare bör givetvis förutsättas att kommissionären har rätt till provision under uppdragsticlen. Detta betyder att det i
första hand är handclskommissionärer som blir berättigade till efterprovision. Även civilkommissionärer kan emellertid komma att fii sil.dan rätt,
om de på grund av avtal. e. cl. har rätt till provision under uppdragstiden.
I enlighet med det sagda har i andra stycket av förevarande paragraf
tagits in en regel om kommissionärs rätt till efterprovision. Eftersom
regeln torde komma att få mindre praktisk betydelse för kommissionärernas del har den utformats som en hänvisning till vad som är föreskrivet
beträffande handclsagcnter. Hänvisning har ocksä gjorts till regeln i 68 §
första stycket andra punkten om handelsagents rätt till provision när
avtal visserligen har ingåtts efter uppdragets slut men anbud dessförinnan
har kommit huvudmannen eller agenten till handa.
För handelsagenterna föreskrivs i 68 § fjärde stycket att bestämmelserna om efterprovision är tvingande. Denna föreskrift har gjorts tillämplig
även beträffande kommissionärerna.
Jag vill liksom de sakkunniga framhålla att det är likgiltigt vem som
efter uppdragets slut ingar det avtal för vilket kommissionären är
berättigad till efterprovision. Det saknar alltså betydelse om avtalet ingås
av huvudmannen eller av någon som företräder denne. Avgörande är att
det är kommissionärens tidigare arbete för huvudmannens räkning som
har orsakat att avtalet kommer till stånd.
Jag återkommer till frågor som rör rätten till efterprovision i
kommentaren till 68 §.

5 Riksdagen 1974. I samt. Nr 29
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28 §
I första stycket, som delvis motsvarar 27 § andra stycket och 28 § i
gällande lag, har tagits in huvudprincipen om att rätten till provision är
beroende av att ifrågavarande avtal fullgörs på tredje mans sida. Denna
fråga har behandlats i avsnittet 6.6 i den allmänna motiveringen. Den
angivna principen gäller vid både inköps- och försäljningskommission.
Den är vidare tillämplig på såväl handelskommissionärcr som civilkommissionärer.
Enligt 27 § andra stycket i dess nuvarande lydelse har kommissionären
i vissa fall rätt till provision, trots att tredje man inte har fullgjort avtalet.
Sådan rätt föreligger, rlär tredje mans underlåtenhet att fullgöra avtalet
b..:ror av kommittenten eller av händelse som kommittenten, om han själv
hade slutit avtalet med tredje man, inte skulle ha kunnat åberopa mot
denne. Bestämmelsen har flyttats över till första stycket av förevarande
paragraf. Härvid har i förtydligande syfte inskjutits orden "för undgående
av skadeståndsskyldighet".
Andra stycket innehåller en regel om kommissionärens rätt till
provision i fall då tredje man fullgör avtalet endast till en del. I
överensstämmelse med vad jag har anfört i avsnittet 6.6 föreskrivs att
provision skall utgå i proportion till vad som fullgörs av avtalet. Regeln är
tillämplig vid såväl försäljnings" som inköpsprovision och gäller både
handelskommissionärer och, i den mån de över huvud tagel har rätt till
provision, civilkommissionärer.

29 §
f'örsta stycket innehåller de bestämmelser om kommissionärs rätt till
ersättning för utgifter som f. n. finns i 29 §. Bestämmelserm1 har lämnats
helt oförändrade.
Av 52 § tredje stycket framgår att rätten till ersättning för utgifter i
vissa fall går förlorad i samband med att uppdraget upphör.
I andra stycket av förevarande paragraf har tagits upp en regel om att
kommissionären har rätt till särskild ersättning, om han åtagit sig alt för
huvudmannens räkning stå del crederc. Regeln har behandlats i avsnittet
6.5 i den allmänna motiveringen.
De sakkunniga har föreslagit att man i förevarande paragraf tar in en
hänvisning till bestämmelserna i 52 § om att kommissionären i vissa fall
är berättigad till ersättning för förlust som han gör vid uppdragets
upphörande till följd av att investeringar blir onyttiga. Enligt min mening
är emellertid en sådan hänvisning onödig. Departementsförslaget innehåller därför inte någon motsvarighet till de sakkunnigas förslag på denna
punkt.
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46 §
Paragrafen innehåller liksom f. n. en regel om att det står parterna fritt
att återkalla resp. avsäga sig kommissionsuppdragct. Detta gäller både när
uppclruget löper tills vidare och när uppdrag har getts för viss bestämd tid
eller visst bestämt ärende. Av 50 § följer dock att parterna vid
tillsvidareavtal är skyldiga att iaktta uppsägningstid. Vidare finns i 51 §
regler om skadeståndsskyldighet för det fall att parterna bringar
uppdraget att upphöra i förtid utan godtagbart skäl. En erinran om
bestämmelserna i 50 och 51 §§ har tagits in som en andra punkt i
förevarande paragraf.
Bestämmclsernu i 46-52 §§ gäller i första hand kommissionsuppdrng.
Till följd av hänvisningar i 76 och 87 § § blir reglerna emellertid
tillämpliga också i fråga om handelsagenter och självständiga handelsresande.

50 §
Paragrafen, som saknar motsvarighet i gällandl' lag, innehåller
bestämmelser om uppsägningstid. Bestämmelserna har behandlats i
avsnittet 6.2.1 i den allmänna motiveringen.
För att bestämmelserna om uppsägningstid skall vara tillämpliga krävs
för det första att kommissionsuppdraget är varaktigt. Uppdraget får
sålunda inte avse endast ett enstaka ärende, t. ex. en viss försäljning eller
ett visst inköp av varor. Vidare krävs att kommissionsuppdraget gäller för
obestämd tid. Har parterna träffat avtal om att updragct sbll vara under
viss bestämd tid, upphör alltså uppdraget vid utgången av denna tid utan
att någondera parten behöver vidta uppsägning.
I enlighet med vad jag har anfört i den allmänna motiveringen har
uppsägningstidens längd satts i relation till uppdragets varaktighet. Om
uppclraget vid tidpunkten för uppsägningen har varat ett <"1r eller liingre,
gäller sålunda en uppsägningstid av minst tre manader. I annat fall är
uppsägningstiden minst en månad. Uppsägningstiden räknas i båda fallen
från utgångi.:n av den kalendermånad då uppsägningen skedde.
De nu behandlade reglerna om uppsägningstid gäller vid uppsägning
från såväl huvudmannens som kommissionärens sida. Vissa skillnader
finns dock när det gäller reglernas karaktär. Sålunda är reglerna
tvingande, när det är fråga om uppsägning från huvudmannen. Avtal om
kortare uppsägningstid än tre resp. en månad är alltså intL~ gällande mot
kommissionären. Såvitt gäller uppsägning från komrnissioniircn är
emellertid reglerna om uppsägningstid dispositiva. Det står s5ledes
parterna fritt att träffa avtal om att kommissionären skall kunna bringa
avtalet att upphöra utan uppsägningstid eller med iakttagande av kortarl'
uppsägningstid än trt~ resp. en månad.
Som jag har anfört i den allmtinna motiveringen finns det självfallet
inh: något hindn för p.arterna atl träffa avtal om längre uppsägningstider
än som angL'S i lagen.
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51 §
Paragrafen, som delvis motsvarar nuvaramfo 50 och 51 § §, innehålkr
bestämmelser om skadestånd för det fall att kommissionsuppdragd
bringas att upphöra i förtid. Bestämmelserna har behandlats i avsnittet
6.2.l i den allmänna motiveringen.
I första stydet föreskrivs att part som bringar avtalet att upphöra utan
att iaktta gällande uppsägningstid skall ersätta motparten den förlust som
denne lider därigenom. Skadcståndsskyldighet föreligger alltså inte bara
vid brott mot lagens uppsägningstider utan även när parterna har träffat
avtal om längre uppsägningstid än som anges i Jagrn och någondera
parten säger upp avtalet i strid med vad som sålunda har överenskommits.
Vidare föreligger skadeståndsskyldighet när det kan anses avtalat att
kommissionären skall sköta uppdraget under viss bestämd tid eller.
slutföra visst ärende och uppdraget bringas att upphöra i förtid.
Sistnämnda regel överensstämmer i sak med vad som gälkr f. n. Regeln
har dock mjukats upp med orden "kan anses". Den kom1rn:r därmed att
omfatta inte' bara fall då det uttryckligen har avtalats att kommissionären
skall ha hand om uppdraget under bestämd tid etc. utan också fall där
det framgår av omständigheterna att kommissionärl'n skolat åtnjuta
denna rätt.
Det skadestånd som det kan bli fråga om skall beräknas på samma sätt
som enligt gällande rätt. Är det huvudmannen som har återkallat
uppdragl't är kommissionären sålunda berättigad till ersättning för den
förlust som åsamkas honom genom att han inte har fått behålla
uppdraget under avsedd tid. Härvid skall hänsyn tas inte bara till
det uppskattade inkomstbortfallet utan också till eventuella kostnader
för omställning av verksamheten. Ä andra sidan måste avdrag ske med
beloppet av de besparingar i form av minskade utgifter och av inkomster
frän annat håll som uppsägningen möjliggjort.
Andra stycket innehålkr vissa undantag från de nu behandlade
reglerna om skadeståndsskyldighct. Undantagsbestiimmelserna innebär
for det första att den part som hringar uppdraget att upphöra i förtid
trots detta kan undgå skadcståndsskyldighet, om återkallelsen resp.
avsägl'lsen grundas på att motparten har åsidosatt sina avtalsenliga
förpliktelser. Förutsättningarna för befrielse från skadeståndsskyldighet
är dock något olika, beroende på vem av parterna som bringar uppdraget
att upphöra. Om det sålunda är kommissionären som avsäger sig
uppdraget i förtid, undgår han ersättningsskyldighet redan om kommittcntcn i nagon mån har åsidosatt sina förpliktelser mot honom.
Kommittenten däremot blir befriad från att utge ersättning förs1 om det
är fråga om viist'ntlig pliktförsummelsc frftn kommissionärens sida.
Departementsförslaget innehåller inte någon motsvarighet till de
sakkunnigas förslag att part skall vara befriad från skadeståndsskyldighet
iiven när uppsägningl'n, utan att avtalsbrott föreligger, har sin grund i
omständighet som är hiinförlig till motparten, t. ex. då någondera parten
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har gjort sig skyldig till brottslighet som inte har samband med kommissionsuppdraget. I enlighet mi:d vad jag har anfört i di:n allm:inna
motiveringi:n bör huvudmanni:n resp. kommissionären, om hans förtroende fiir motparten skulle brista av annan anledning än att denne har
åsidosatt sina avtalsenliga förpliktc'lser, vara hänvisad till alt siiga upp den
andre med iakttag;mde av vederbörlig uppsägningstid. Underläter han att
göm detta, blir han alltså skyldig att utge skadestånd.
Någon av parterna k<Jn ibland vilja återkalla resp. avsäga sig uppdraget
på grund av omständight't som t'j iir att hiinföra till motparten. Den part
som av sådan anledning bringar uppdraget att upphöra i förtid bör
normalt inte kunna undgå ersättningsskyldighet. Fall kan dock tänkas n;ir
det skulle vara orimligt att kräva att uppdraget skall bestå, trots att ingen
av parterna har åsidosatt sina skyldighder mot den andre. Hit hör
framför allt force-majeurefall som tvingar nagon av parterna att ställa in
sin verksamhet. :-Okd tanke på sådana fall har i andra styckets sista punkt
tagits upp en regd om att part undgår skadeståndsskyldighet när det inte
rimligen kan på fordras att uppdraget skall bestå.
Jag vill betona att den nu behandlade undantagsregdn bör tillämpas
restriktivt. I fall då huvudmannen vill bringa avtalet att upphöra är det
alltså inte tillräckligt att han på grund av ändrade konjunkturer e. cl. har
anledning alt upphöra med produktionen eller saluföringen av en viss
vara. Är det kommissionären som vill bli fri från uppdraget, kan det dock
finnas skäl all stiilla upp mindre stränga krav för befrielse från
ersättningsskyldighet. Kommissionär som inte bedriver sin verksamhet
affärsmässigt bör sålunda kunna undgå skadeståndsskylclighet, om han
åberopar exempelvis sjukdom eller förl"lyttning till annan ort som skäl för
uppsägning av uppdraget i förtid.
Även om huvudmanni:n inte kan undgå ersättningsskyldighet i fall da
han återkallar uppdraget pä grund av ett ändrat konjunkturläge eller
liknande, måste man givetvis vid beräkningen av skadestiindet ta hänsyn
till i vad man kommissioniin::n, 0111 uppdraget hade beställ, hade haft
möjlighet att under den iitcrsti1ende avtalstiden utöva vinstgivande
verksamhet i enlighL'l med kommissionsavtalet. Kommissioniiren kan
sålunda inte göra anspråk på ersättning när huvudmannen, även om
återkallelse inte skulle ha ägt rum, på grund <H' ändradt' konjunkturförhållanden inte hade kunnat göra några affärer genom kommissionären.
Om någon av parterna siiger upp avtalet i förtid på grund av den ~rndres
pli~tförsummelse, undgår han inte bara skadeståndsskyldighet i enlighet
med bestämmelserna i andra stycket. Han ff1r också, i samma
utsträckning som han undgår skadeståndsskyldighet, rätt till ersättning av
motparten för ckn förlust han lider till följd av alt uppdraget upphör i
förtid. En bestämmelse härom har tagits in i tredje' stycket av förevarande
paragraf. Bestiimmclsen överensstämmer i huvudsak med vad som gäller
enligt 50 och 51 §~ i deras nuvarande lydelse. Kommittentens rätt till
skadestånd blir dock nagol begränsad i förhållande till vad som iir fallet
f. n. Sålunda krävs det, på samma sätt som niir det gäller befrielsl' frän
skad.:stånclsskyldighet, att kommissioniirl'n i väsentlig. mfo skall ha
6 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 29
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åsidosatt sina avtalsenliga förpliktelser för att kommittenkn skall fä rätt
till ersättning vid förtida uppsiigning.
I paragrafens tredje stycke har vidare tagits upp en regel om att part är
beriittigad till ersättning, om uppdraget förfaller i förtid till följd av
motpartens konkurs. Regeln överensstämmer i sak med vad som giiller

f. n.
Liksom de sakkunniga anser jag att bestämmelserna om rätt till
ersättning vid förtida uppsägning bör vara tvingande till kornmissioniir<.:ns
förmån. En regel härom har tagits in som ett tjärdc stycke i förl'Varande
paragraf. Regeln innebär att kommissionären inte före uppdragets
upphörande kan med bindande verkan avstå från sin ersättningsrätt.

52 §
Första stycket innehålkr en bestämmelse om kommissionärs riitt till
c-rsättning för förlust på investeringar som hlir onyttiga fi"ir honom till
följd av att uppdraget upphör. Denna frf1ga har behandlats i avsnittet
6.4.1 i dt•n allmänna motiveringen.
För att ersättningsrcgeln skall bli tillämplig krävs för det första att
kommissionärens uppdrag är varaktigt. Kommissionärer vars uppdrag
omfattar endast visst inköp eller viss försiiljning har alltså inte någon
laglig rätt till ersättning för inwsteringskosl nader. Det skall vidare vara
fråga om sådana investeringar i byggnader, lager, maskiner, transportmedel elkr liknande som har gjorts för det aktuella uppdraget. Utanför
i:rsättningsrcgeln faller alltså investeringar som är normala för ko mmissionärL'ns sedvanliga verksamht't och som därför kan vara till nytta för
honom i annat sammanhang. Ersättningsregeln omfattar ink heller
investeringar av annat slag än Je angiv1ia, t. ex. investningar i en
reklamkampanj, uppl:irning av fl\rsäljningspersonal samt testning och
provning av produkter. Om kommissionären vill säkcrstiilla sig mot
förlust på sådana investeringar iir han hänvisad till all träffa siirskilt avtal
härom med kommit ten ten.
En ytterligare förutsättning för ers:ittningsregclns tilliimplighct :ir att
investningcn har tillkommit efter överenskommelse eller i samförstånd
med kornmittenten. I dL' fall då formligt avtal inte har träffats krävs alltså
åtminstone att parterna h:ir diskuterat investeringen oeh att kommittenten därvid intl' har haft något att invända mot alt den fi.iretas. Om
däremot kommittL'nten klart markerar att han inll' finnL'r investeringen
vara befogad och att kommissionärL'n därför helt får bära ansvar för den,
Li11dgår han ersättningsskyldighl't. Vem av parterna som tar initiativd till
investeringen iir i och för sig utan bl'tydelsc.
Att kommittcnten i vissa fall undgår ersättningsskyldighet d~irför att
kommissionären själv ålar sig att bestrida invesll'ringskostnadcrna ämnar
jag återkomma till i kornmentar.:·n till tjärdc stycket av förevarande
paragraf. Även i vissa andra situationer blir emellL'rtiLl kommitknkn
bl'friad frän nsättningsskyldighet. Regler härom finns i paragrafens andra
stycke. Bestämmelserna korresponckrar i viss mån med reglerna i 51 §
om skadeståndsskyldighet vid förtida uppsiigning. Kommittrnten undgår
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sålunda ersäitningsskyldighet för investering:skostnader, om han äterkallar uppdraget på grund av att kommissionären i viisentlig mån har
åsidosatt sina avtalsenliga förpliktelsi.:r elkr om uppdragi.:t förfalln till
följd av kommissionärens konkurs. I iiterkallelsefallet hortfaller ersiittningsskyldigheten oavsett om kommittenten på den angivna grunden
återkallar uppdraget i förtid elkr om han !äter kommissionären komma i
åtnjutande av uppsägningstid osv. Om kommitten ten däremot som grund
för atcrkalle!Sl'n iihcropar annan grund än kommission1irens misskötsamhet, t. ex. force majeure, undgår han inte därml·d l,rsättningsskyldiglwt
enligt denna paragraf.
Andra stycket innehåller också en hest1immdse om kommittentt•ns
crsättningsskyldighet för det fall att kommissionären avsiiger sig
uppdraget i förtid. Ersättningsregl'ln i första stycket giiller i sådant fall
L'ndast om avsägl'lsen beror pi1 att kommitknten har åsidosatt sina
förpliktelser mot kommissionären clkr det av <mnan anledning inte
rimligen kan p:'ifordras att uppdraget skall bestii. När det gäller
innebörden av sistnämnda uttryck hänvisar jag till kommentaren till 51 §.
Den nu behandlack bestämmelsen innebär ait, om kommissioniiren
avsäger sig uppdraget med iakt lagande av gällande uppsägningstid, sf1
påverkar detta i och för sig inte kommittentcns ers1ittningsskyldigliet. En
sådan ordning kan naturligtvis synas diskutabel. Sålunda kan det hävdas
att kommissionären själv bör slå sina kostnader, om han genom avsägelse
orsakar att investeringskostnadcrna inte blir Eickla och avsiigelscn inte
har sin grund i nagot förhållandl' som hänför sig till huvudmannen. Dl't
måste emellertid antas att kommissionären i manga fall har goda sk1il att
säga upp avtalet, iivcn om han inte kan åberopa pliktförsummelse från
kommitlentens sida. I de fall då huvudmannen utan egen uppoffring har
haft nytta av investeringen är det också, som de sakkunniga har
framhållit, rimligt att han ersiittcr kommissionären en del av dennes
förlust, oavsett vem som bringar uppdraget att upphöra och bortsett från
eventuella hävningsgrunder. Skulle emelkrt id kommission1irl'n avsäga sig
uppdraget mycket kort tid efkr det att investeringen har fördagits. kan
det framstå som oskäligt att huvudmannen skall nsätta kommissionären
någon del av dennes förlust.
Jag kommer därmed över till frågan om ersättningens bestämmande.
Regeln i första stycket innl·bär alt kommissioniin:n har rätt att i skälig
omfattning nhiilla ersiittning för dl'n förlust som uppstår genom att han
på grund av uppdragets upphörande inte fär inv<·steringskostnaderna
täckta. Har kommissionären hunnit avskriva kostnaderna under uppdragstiden har han alltsti inlc någon riitt till ersättning. Ersättningsrätt
föreliggn inlc heller, om kommissionärl'n på annat sätt har blivit
gottgjord för sina kostnader. t. ex. genom alt han har erhällit extra hög
provision under uppdragstiLkn. Dd bör vidare obsl'rveras att dl'! endast
är sådan förlust som uppstår till följd av uppdragcts upphörande som
medför rätt till nsättning. Förlust pii grund av felinvestering e. d. fär
kommissionärl'n salunda bära sj1ilv.
Även om dl' nu angivna förutsättningarna för nsii! t ningsrätt i och för
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sig är uppfyllda, skall t'rsättningen bestämmas efter en skälighetsbedömning. Hänsyn skall alltså tas till de olika omständighctn som föreligger i
dl't enskilda fallet. Bl. a. bör beaktas om investeringen, även om den i och
för sig har företagits för det speciella uppdraget, kan komma till nytta i
kommissionärens fortsatta verksamhet. Också de omständigheter varunder uppdragl'! har upphört kan behöva beaktas. Som jag redan tidigare
har nämnt kan det framsta som skäligt att kommissionären hell eller
delvis får bära sina inves!L'ringskostnadcr, om han själv bringar uppdraget
att upphöra efter mycket kort tid. Över huvud tJget torde en
skälighetsbcdömning inte sällan utmynna i att en uppkommen förlust på
investeringJr bör fördeh1s mellan parterna.
Enligt de tidigare behandlade bestämmelserna i 29 § första stycket har
kommissionären riitt till särskild ersättning för vissa utgifln, exempelvis
avgif!L'r for brev och telegram. llandclsagentcns riitl till t'fsiittning för
hithörande utgifter regleras i 73 ~ fi)rsla stycket. Sistnämnda bestiimmelse iir till följd av hänvisningen i 87 § tillämplig iiven pii självstiindiga
handelsresande. I tredje stycket av förevarande paragraf, som motsvarar
nuvarande 52 §,föreskrivs alt rätten till ersättning för utgifter i vissa fall
går förlorad, om utgifterna till fiiljd av uppdragets upphörande blir
onyttiga för huvudmannen.
Förutsättningarna för att rätten till ersättning för de angivna utgifterna
skall gå förlorad iir dl'samma som l'nligt andra stycket gälkr bl'träffandl'
ersättning fi\r förlust p;"i inVt'S[t'ringar. Kommissioniiren förlorar salunda
sin ersättningsrätt, om kommiltl'ntcn :1tnkallar uppdragd pil grund av
att kommissionären i väsentlig nii\n har åsidosatt sina avtalsenliga
förpliktdser eller om uppdraget förfaller på grund av kommissionärens
konkurs. Om kommissioniin:n avsiiger sig uppd ragct i förtid, har han rät l
till crsiit tning för hithörande utgifter cnc!Jst om kommittentcn har
äsidosatt sina skyldigheter mot honom t:llcr dl'l av annan anledning inte
rimligen kan piifordras att uppdraget skall hest<!.
Dl'l bör observeras all kommittenlen har riitt till ersUttning enligt 29 §
första stycket inte b:ira om uppdraget iir varaktigt utan även niir uppdrag
avser viss förs:iljning c. d. l'a samma sätt är besUimmelsnna i trL·clje
stycket av förevarande paragraf tilliimpliga vid säväl varaktiga som icke
varaktiga uppdrag.
Fjärde stycket innehiilkr en regel om att bl'stämmelserna i först:!
stycket om kommissionärt•ns riitl till ersättning för investeringskostnacler
i princip är tvingande. Regeln innebär att kommissioniiren inll' förL'
uppdragt'ls slut kan llll'd bind:mde verkan avst:\ fran sin ersiittningsrätt
annat än i samband med alt en viss investering företas. Kommissioniiren
blir alllsii inte buncll'n av l'lt generl'lll i1tagande att svara för alla
kostnader som kan uppkomma med anledning av investeringar. Däremot
kan parll'rna i samband med alt en viss invt'sll"rinl;! fi"iretas träffo en
hintlanlk överenskommelse om hur kostnaderna för inVt'sleringen skall
fiirdelas. Om kommission:irl'n s:llunda. när fdgan om investeringens
företagande iir pii lal, ~ilar sig att sj:ilv helt eller dl'lvis svara för
kostnaderna. kan han intl' därefter med äheropande av för.:varande para-
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graf rikta ersättningskrav mot huvudmannen. Om däremot parterna efter
det att investeringen företas men före uppdragets slut avtalar om en
kostnadsförde!ning, är kommissionären intt' bunden därav, utan han kan
sernire. i samband med att uppdraget upphör. påkalla prövning av frägan
huruvida ersättning utgått i skälig omfattning.

68 ~
Paragrafens första stycke, som delvis motsvarar nuvarande första
stycket i 68 §, innehåller regler om handelsagents rätt till provision. Till
följd av hänvisningar i 86 a § tredje stycket och 8 7
är reglerna
tillämpliga även beträffande provisionsavlönade handelsresande.

s

Huvudregeln i första stycket innebär att handelsagent iir beriittigad till
provision pii. försäljningsavtal som sluts av honom under uppdragstidcn
eller som annars kan anses ha kommit till stirnd under samma tid genom
hans medverkan. Detta övnensstiimmer i sak med vad som gäller f. n. För
att betona att alltför striinga beviskrav inte bör stiillas pil handelsagenten
har dock den nuvarande formuleringen alt avtal skall ha kommit till
stånd genom hans medverkan iindrats till '"kan anses ha kommit till
stimd". Vidare har som ett förtydligande tillagts att rätt till provision
föreligger även i de fall dii försäljningsavtalet ingås eftl'r uppdragets slut
men köparens anbud dessförinnan har kommit huvudmannen eller
agenten till handa. Att huvudmannens accept dkr tredje mans betalning
sker först senare saknar alltså betydelse i detta sammanhang.
Enligt första stycket i dess nuvarande lydelse gäller som en ytterligare
förutsättning för handclsagcntens provisionsriitt att köparen fullgör sin
betalningsskyldighet. Dl'llil<l frilga regkras i dl'parkmentsförslaget i 69 §.
F. n. innehii.Jlcr första stycket ocksii en bestämmelse för det fall att en
vara är såld att avliimnas eftn hand i siirskilda poster. Iknna föreskrift
har bedömts vara överfll',dig ml'd hiinsyn till den nya bestiimml'!sen i 69 §
andra stycket om riil t till provision n:ir köpeskilling crliiggs blott till en
del.
fjärde styckena i förevarande paragraf innl'l1tilkr bL·stiirnmelAndra
ser om han de Is agents riilt ti Il efterprovision. Best:irn melsern<1, som saknar
motsvarighet i gällande lag. har bl'handlats i avsnittet (i.3.1 i den
allmänna motiveringen. Till följd av hiinvisningar i 27 §andra stycket oeh
i 86 a ~ tredje stycht och 87 § är besLirnmclserna tilliimpliga iiwn pii
kornmissioniirer med varaktigt uppdrag och p[J provisionsavlönade
han delsresande.
I andra stycket sliis fast att, om försäljningsavtal ingiis d'tl'f uppdragets
slut utan att kiiparens anbud dessförinnan har kommit huvudmannL'n
eller agenten till handa, si1 är agenten bt'riittigad till provision pii avtalet.
om det kan anses ha kommit till stiind genom hans medverkan undn
uppdragstidt~n. Det är att m;irb att denna s. k. dterprovision utgör
gottgörelse för arbete som utförts under uppdragstiden och all den
sålunda utgår som en bruttoersättning. Avdrag skall med andra ord inte
ske för de besparingar i form av minskade kostnadn som kan ha uppsLitt
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för agenten p;i grund av alt uppdraget har upphört. Rätt en till
efterprovision har inte ht'ller gjorts beroende av huruvida uppdraget har
upphört till följd av kontraklsbrotl pit n:igondera sidan. En <1nnan s<tk är
att fragan om cftnprovision siillan torde bli aktuell. om upphörandet har
berott på agentens missköts.:! :iv uppdraget. Agenten kan i sädana fall
tvärtom bli skaclest:indsskyldig gentemot huvudmannt'n.
För bedömningen av om eftc'rprovision skall utgii iir det likgiltigt om
ifragavarande försäljningsavtal lwr slutits av huvudmannen själv eller om
denne därvid har haft en representant. Avgörande är endast om
försäljningsavtalet kan anses ha kommit till sLind genom agentens arbett'
under uppdragsiid..::n.
Det är .:mellertid ofrimkornligt att rPgeln om dterprovision kan
medföra vissa sdrighl'\er i den pr;iktiska tilliimpningrn. Order som kort
dter uppdr:igds slut komm..::r in fdn den kundkrets som agenten har
arbetat upp bi.'lr vissl'fligen, om ej annat visas. kunna anses hänförliga till
agentens arhett~. Pä samma sätt bör efterprovi~ion i allmänhet utg~l pi
beställningar som har samband mc'cl en reklamkampanj ..::. d. som har
genomförts under medverkan friln agenten. Ju liingre tid som förflyter
efter uppdragets upphörande. desto vanskligare kom mer det L'mt~llert id
att bli att klargöra om det föreliggt'r ett orsakssammanhang mellan
agentens insats och försäljningl'n. Risk föreliggL'f ocks[1 för att det under
en överg3ngspcriod kan uppsl~ tvist mellan en ny ag..::nt eller annan
representant för huvudmannen och den förutvarnnc\e agenten om vem
som iir provisionsberättigad. Dl't iir bl. a. för att komma till rätta med
dessa problem som schablonrc•gl'ln i tredje stycket har införts. Syftet med
schablonregeln är allts3 i första hand att överbrygga de angivna
bcvissvårighd..::rna. Det har emL'lkrt id också framstått som önskvärt att
underlätta för partc'rna att uppskatta efterprovisionens storlek redan vid
tiden för uppdragets upphörande, d?i c\t' ofta far antas vara angelägna om
alt slutligt regkra sil t mellanhavande.
Schablonregeln innebiir att, om utredning inte förebring:.is om
efterprovisionens storlek och uppdraget har varat minst ett <ir, sil skall
efterprovision utgå med e\1 belopp som motsvarar tn· miinadL'TS
provision, beräknad efter genomsnittet av mänadsprovisionerna under
uppdragets sista iir. Som en ytterligar..:: förutsättning för att schablonregeln skall vara lilliimplig gäller all uppsägning inte har skett med minst
SL'X manadt'rS Uppsiigningslicl.
I de fall d~t föruts:it tningar inte föreligger för schablonregelns
tillämpning far parterna p;i vanligt siitt föra bt~visning om cfterprovisionl'ns storlek. lktsamnia g:iller, om schablonregeln i och för sig :ir
tilltimplig men n;lgon av partc·rna anser att den gc'r ..::tt frhikiigt rcsult.il.
Jag vill pi\pt:ka alt, i fall d(i ett uppdrag s:igs upp i förtid od1
handdsagenkn iir bnä\\igad till skadcstand enligt 51 §, hänsyn kan
behöva tas till besUmmelscrna om efterprovision. däribland den nu
behandlade schablonregeln. Den ersiittning som kan tillkomma agenten
rnligt 51 § skall niimligt·n beriiknas p~i grundval av all framtida inkomst.
Hän~yn skali alltsii \as iivl'll till ev..::ntuL'il efterprovision som han har gi1tt
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miste om pil grund av att uppdraget har bringats att upphöra i förtid.
Fj:irde stycket i förevarande paragraf inneh3lkr en regel om att
bestämmelserna om efterprovision :ir tvingande till handelsagentcns
förman. Agenten blir alltså inte bunden, om han före uppdragets slut
avstiir fdn r:itten till efterprovision. Ogiltigheten drabbar inte bar,1
siidana avtal där agenten helt avs:iger sig rätten till eftnprovision utan
också avtal som skulle medföra all efterprovisionen bkv liigre än om
den beräknades enligt förevarande paragraf.

69

s

Första stycket, som har sin motsvarighet i 68 § första och andra
styckena i gältrnde lag, innehdlkr den grundliiggamk principen att
handelsagents rätt till provision :ir beroende av att ifr:igavarande
försäljningsavtal fullgörs av köparen. Denna fdga har behandlats i
avsnittet 6.6 i den allmänna motiveringen.
Enligt 68 § andra stycket i dess nuvarande lydelse har handelsagenten i
vissa fall dtt till provision, trots att köparen inte har fullgjort avtalet.
Si1dan rätt föreligger för det första om köparens underlätenhet beror på
huvudmannen eller pii li:indclse som huvudmannen inte kan iiberopa mot
köparen. Denna bestämmelse har flyttats över till första styL·ket av
förevarande paragraf. Härvid har i förtydligande syfte inskjutits orden
"för undgående av skadestfodsskyldighet".
Eftersom huvudmannen i agenturförhilllanden ofta tr:ider i direkt
förbindelse med trL·dje man . har han möjlighet alt utan handl'lsagenlens
vetskap eller samtycke bevilja tredje man anstånd med erHiggandet av
köpeskillingen eller t. o. m. träffa avtal med tredje man om köpets
3tergilng. För det fall att huvudmannen vidtar sadan ;ilgärd och
betalningen till följd därav uteblir föreskrivs i nuvarande 68
andra
sty<.:ket att detta inte inverkar pii handelsagentens rätt till provision, om
han inte har samtyckt till iitgärden. Lknna best:immelse har i sak
oför:indrad flyttats i-\ver till första styck.:t av f,')revarande paragraf.
Andra styc·kl'l innddller L'n regel om handelsagc,ntc·ns riitl till
provision i fall d~i köparen fullgör avtalet endast till en eld. I
överensstämmelse med vad jag har förordat i avsnittet 6.6 fi)reskrivs alt
prov1s10n skall utg:i
proportion till vad som har influtit av
köpeskillingen. Uppmärksammas bör emellertid att rc·geln är tilEimplig
endast om inte första stycket föranleder annat. Om det s;]lunda beror p<l
huvudmannen etc. alt köpeskillingen erl:iggs endast till en del, iir
handclsagenten berättigad till full provision.
Tredjr stycket, ·som saknar motsvarighet i g~illande lag, innehåller
bestämmelser om provisions förfallotid m. m. Hithifrande fdgor har
behandlats i avsnittet 6.7 i den allmänna motiveringen. Bestiimml'lscrna
avser endast sådana agenter som har varaktigt uppdrag. För övriga
agcnturförhiillanden lämnas det öppet när provisionen förfalkr till
betalning. Avser uppdraget bara en enstaka försäljning, kan dd manga
giinger vara mest naturligt att provisionen nläggs vid den tidpunkt clä
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köparen har alt betala eller då köpeskillingen faktiskt erl:iggs. Avgörande
iir dock vad agenten och huvudmannen har avtalat.
Regeln om provisions förfallotid i varaktiga agenturförhållanden
innebär att provisionen skall betalas ut sa snart avtalet med tredje man
har fullgjorts eller bort fullgöras av huvudmannen. Följden av denna regel
är att huvudmannen i vissa fall blir skyldig att betala ut provisionen innan
tredje man har erlagt betalning. Då emellertid handelsagentl:n i princip
har rätt till provision endast i den mån betalning erläggs, måste
huvudmannen, som jag har framhållit i elen allmänna motiveringen, vara
berättigad att kräva tillbaka provisionen av handelsagenten, om det visar
sig att tredje man underlåter att betala. En särskild regel härom har tagits
in i tredje stycket. Om tredje man betalar endast en del av köpeskillingen,
innebär regeln att handelsagenten blir återbetalningsskyldig i förhållande
till vad som återstår obetalt.
Enligt de tidigare bchandlade bestämmelserna i första stycket har
handclsagenten i vissa fall rätt till provision även om tredje man inte
fullgör sin del av avtalet. Har provisionen i sådant fall betalats ut i förväg,
kan handelsagenten uppenbarligen int.: åläggas någon åtcrbctalningsskyldighet. Detta framgår uttryckligen av reglerna i tredje stycket.
Handclsagenten får således behålla provisionen, om köparens unJerlåtenhet att betala beror av huvudmannen eller av händelse som denne inte
kan åberopa mot köparen för undgående av skadeståndsskyldighet.
Detsamma gäller, om den uteblivna betalningen bt:ror på att huvudmannen har överenskommit med tredje man om åkrgång av köpet eller
anstånd med betalningL'n och handdsagi:nten inte har samtyckt till
åtgärden.
Jag vill framhålla att förevarande paragraf är dispositiv i sin helhet.
Parteni<t har således full frihet att genom avtal reglera frägorna om rätt
till provision oeh om provisions förfalloticl m. m. p{t annat siitt iin som
anges i paragrafen.

70 §
Paragrafen innehåller i sin nuvarande lydelse bt:stämmelser om sådan
handelsagent som har uteslutande rätt att på viss ort eller annars inom
visst distrikt ta upp köpeanbud dlcr sluta försäljningsavtal för
huvudmannens räkning. Sådan agent är berättigad till provision även på
avtal som utan hans medverkan sluts med köpare som tillhör distriktet.
För att få överensstämmelse med reglerna i 68 § första styckl't har i
departemcntsförslaget lagts till att det skall vara fråga om avtal under
uppdragstiden och att, om avtal kommer till stånd efter uppdragets slut,
provision skall utgå, om köparens anbud di:ssförinnan har kor~mit
huvudmannen eller agenkn till handa.
Enligt 68 § andra och tredjt: styckena har handelsagent i vissa fall rätt
till l'fterprovision. Sådan provision är avsedd att utgöra ersättning endast
för sådana avtal som har kommit till stånd genom agentens medverkan.
0
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Bestämmelserna om efterprovision kan därför inte bli tillämpliga när det
gäller avtal enligt förevarnndt• paragraf.

71 §
Paragrafon inne11åller bestämmelser om handelsagentcns rätt till
provisionsnota och om provisionsnotas innehåll. Bestämmelserna, som
har berörts i avsnittet 6. 7. i Jen allmiinna motiveringen, är till följd av
hänvisningar i 86 a § tredje styået och i 87 § tillämpliga även
beträffande provisionsavli.inade handelsresande.
Den nuvarande bestämmelsen i första stycket innebär att huvudmannen är skyldig att utfärda provisionsnota i början av varje kalenderhalvår.
l enlighet med vad jag har anfört i avsnittet 6.7 har bestämmelsen ändrats
så, att huvudmannen blir skyldig att lämna provisionsnota senast en
månad efter utgången av varje kalenderkvartal.
Andra stycket innehåller f. n. regler om provisionsnotas innehåll.
Reglerna har förenklats i departcmentsförslaget. Sålunda har bestämmelserna i andra och tredje punkterna fått utgå. Detta innebär bl. a. att
huvudmannen inte blir skyldig att redovisa ett försäljningsavtal i mer än
en provisionsnota.
De nuvarande bestämmelserna i tredje stycket har lämnats oförändrade.

73 §
Första stycket, som motsv:.1rar nuvarande 73 §, handlar om handelsagcnts rätt till särskild ersättning för utgifter som han har haft för
uppdraget. Frågan har behandlats i avsnittet 6.4.1 i den allmänna
motiveringen. Bestämmelserna i första stycket är till följd av hänvisningen i 87 § tillämplig även på självständiga handelsresande. För de anställda
handelsresandenas del finns bestämmels..:r om ersättning för utgifter i
86 a § första stycket.
I enlighet med vad jag har förordat i avsnittet 6.4. I har regeln om
handelsagents rätt till ersättning för utgifter ändrats så, att den skall
stämma bättre överens med nuvarande praxis inom affärslivet. Regeln
innebär att agenten har rätt till särskild ersättning för utgifter i samband
med uppdraget endast om utgifterna inte har varit att hänföra till
rörelsens normala drift.
Av 52 §tredje stycket, som till följd av hänvisningar i 76 och 87 §§är
tillämpligt även pa handelsagenter och självständiga handelsresande, följer
att rätten till ersättning för utgifter i vissa fall går förlorad i samband med
att uppdraget upphör. Jag får på dl!nna punkt hänvisa till kommentaren
till 52 §.
I andra stycket av förevarande paragraf har tagits upp en regel om att
handclsagenten har rätt till särskild ersättning, om han åtagit sig att för
huvudmannens räkning ta emot betalning för sålda varor eller stå del
credcre. Regeln, som är tillämplig även på självständiga handclsrcsande,
7 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 29
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har behandlats i avsnittet 6.5 i den allmänna motiveringen.
De tidigare behandlade bl'stämmelsl'rna i 52 § om kommissionärs rätt
till ersättning för förlust pi.\ inveskringar är till följd av hänvisningen i
76 § tillämpliga även pil handelsagl'nter. De sakkunniga har föreslagit att
man i förevarande paragraf tar in i:n erinran härom. Enligt min mening iir
emellertid en stidan erinran onödig. Depurtl'mentsförslaget inneh!Jlkr
därför inte ntigon motsvarighet till de sakkunnigas förslag p!'i denna
punkt.

86 §
I tkt hittillsvarande första stycket s:igs helt allm:int att i fråga om den
anställde handdsresandl'ns riittighcter oeh skyldigheter mot huvudmannen skall det dem L'mellan ingfogna avtalet och giillande handelsbruk
rnnda till efterrättelse. I enlighet ml'd vad som har föreslagits såväl av de
sakkunniga som av utredningen rörande ökad anstiillningstrygghet m. m.
har den angivna föreskriften fatt utga ur departeml'ntsförslaget. Jag vill
pi1peka att rl'glerna inom arbets- och tjänstcmannariitten i stor utsträckning maste bli avgörande vid tvister mellan en anstiilld handelsn:sande
och hans huvudman.
Som utredningen rörande ökad anställningstrygghl't m. m. har anfört
bör fdgan om förutsiittningarna för avskedande av en anstiilld handelsresande bli exklusivt reglerad genom de tvingande bestämmelserna i lagen
om anställningsskydd. Även när det gäller handelsresandens rätt att med
omedelbar verkan frfotriida sin anställning bör lagen om anställningsskydd gälla. I enlighet härmed har den nuvarande föreskriften i andra
stycket första punktL'n av förevarande paragraf slopats. Best:imrnelserna
om avskedande i lagen om anstiillningsskydd finns i 18 § och inncbiir att
arbetstagare får avskedas, om han grovt har åsidosatt sina åligganden
mot arbetsgivaren. Enligt 6 ~ tredje stycket i samma lag fär arbetstagare
med omeddbar verkan friintriida sin anstiillning. om arbetsgivaren i
dSL'ntlig grad har äsidosatt sina aligganden enligt anstiillningsavtalet.
Första stycket i förevarande paragraf innch<'tlkr i dcpartementsförslagct bestämmelser om uppsiigningstid. Bcstämmelsnna har behandlats i
avsnittet 6.2.2 i den allmfona motiveringen. Bestämmelserna innebär att
handdsresanden alltid har riitt till minst tre m<'maders uppsägningstid,
riiknat fdn utg{ingen av den kalendermanad då uppsiigningcn skedde,
men att uppsiigningstiden är längre. om dl'! fiiljn av 11 ~andra stycket
lagen om anställningsskydd. Som jag strax skall iiterkomma till är
bl'stiimmdscrna i princip tvingande till handelsrcs<mdens förmån.
Niir cll't giiller möjligheten att anst:illa h~1ndelsrcsande p(1 prov följa av
3 § andra styckl't od1 5 § andra stycket lagen om anstiillningsskydd att
provanstiillning kan komma till sUind med stöd av kollektivavtal. Jag för
på denna punkt hiinvisa till uttalamkna i prop. 1973:129 (s. 146).
Till skillnad Cdn vad som är fallet enligt giillanck lag har i dt.·partemcntsförslagd inte tagits upp n<igon bcstiimmelse om uppsägningstid vid
uppsägning fran handdsresandens sida. Pt1 denna punkt blir d~irför tkn
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allm:inna rl'gdn om en miinads uppsiigningstid i 11 första stycket lagen
om ansUillningsskydd tiWimplig.
Jag ddar den uppfattning som har forts fram av utredningen rörande
ökad anställningstrygghct m. m. att brott mot kommissinnslagens bcstiimmclser om upp;iigningstid för de anstiillda handel~resandena bör
bedömas efter samma regler som gäl kr vid underhl.tenhd att iaktta
uppsiigningstid enligt lagen om anställningsskydd. Som har p;!pekats vid
rl'missbehancllingen av utredningens förslag inncbiir reglerna i 38 § förstJ
stycket lagen om ansEillningsskydd att, om arbt.:tsgivarcn ilsidosätter sina
förpliktelser, s•i är han skyldig att utge dels lön och andra anst:illningsförmiiner som arbetstagaren kan ha riitt till. dels nsättning för uppkommen
skada.
De ätngivna reglerna bör iiga motsvarande till:impning vid •!sidosättande av kommissionslagens bestiimmclser om uppsägningstid. Detsamma
bör gälla reglerna i 38 § tredje styekl'l lagrn om anställningsskydd, som
innebär bl. <J. att man vid bedömningen av om skada har uppstått skall
beakta äwn ideell skada samt att hiinsyn skall tas till arbetstagarorg:rnisations intresse av att lagen iakttas i fiirhföandc till organisationens
medkmmar. ÄVl'n jiirnkningsrl·geln i 38 § fjiirde styckd och preskriptionsbestiimmdserna i 40 § lagen om anställningsskydd bör iiga motsvarande tillämpning. Det iir diirvid att miirka att lön och andra anställningsförmiiner inte iir att betrakta som skadcstfrnd oeh di.irför inte kan bli
föremiil fiir jii mkning ( prop. 1973:129 s. 282 ).
I enlighet med det sagda har i andra stycket av förevarande paragraf
gjorts l'n hiinvisning till 38 § första, tredje och (järdc styckena samt 40 &
lagen om anställningsskydd för det fall att huvudmannen underlåter att
Lik tta uppsägningstid enligt första styl'.ket.
I trL·cljt· stycket av förevarande paragraf har tagits in t'!l IJL'stiimmdsc
om att reglerna om uppsägningstid och om ptiföljd<'rna vid brott mot
dessa regler iir tvingande till handelsresandens förmån. Såvitt giiller
bestiimmdSl'rlla om uppsiigningst id kan dock avvikelse giiras med stöd av
kollektivavtal som p<l handelsresandens sida har slutits elkr godkiints av
huvudorganisation. Jag vill papl'ka att det inte finns nilgot hinder för
parterna att komma överens om liingre uppsägningstider iin som följer av
förevarande lag eller av lagen om anställningsskydd.
Fjiirde styckt'l innehiillcr en hiinvisning till forumreglerna i 42 ~ Jagen
om anställningsskydd. Hänvisningen innebiir bl. a. att m[tl om tilliimpning
av fön:varande paragraf skall prövas av allmän domstol. om makt rör
oorganiserad arbetstagare, och i annat fall av arbl!lsclomstolen. Jag vill
inskjuta att utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. i sitt
slutbetiinkamle ( SOU 1974:8) har lagt fram förslag till ~indrad lydelse av
niimncla paragraf. Ändringen innebär att mal om tilliimpning av lagen om
anst:illningsskydd skall handUggas enligt en ny lag om riitll'g:rngen i
arbetstvister. Detta förslag torde kunna genomföras utan att hänvisningen
i förevarandl' paragraf hehöver ändras.
I fjiird~ stycket av förevarande paragraf har också tagits upp en
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hänvisning till bestämmelsen i 41 § tredje stycket lagen om anställningsskydd, som handlar om fördelningen av rättegitngskostnader.

86 a §
Första stycket. som saknar motsvarighet i gällande lag, innehaller en
bestiimmt.'lse om anställd handdsresandes rätt till särskild ersättning för
utgif!L'r i tjiinstl'n. Vidarl' har i första stycket tagits in en regl'l om rätt för
handelsresanden att erhiilla förskott för täckande av utgifterna. Hithörande bestämmelser har behandlats i avsnittet 6.4.2 i den allmänna motiveringen. l enlighet med vad jag har anfört där har bestämmelserna gjorts
tvingande till hamklsresandens förmån.
Till andra stycket har överförts den nuvarande regeln i 86 § tredje
styckl't om handdsresandes riitt att ta upp köpeanbud eller sluta
försäljningsavtal för annans räkning än huvudmannens. Regeln har
liimnats i sak oföriindrad.
Tredje stycket innehåller liksom f. Il. regler för det fall att den
anställde handelsresanden helt eller delvis avlönas med provision. I si1dant
fall skall 68, 70 och 71 § äga motsvarande tillämpning. Detta innebär
för det första att handl'lsresanden är berättigad till provision på
försii!jn ingsavtal som sluts av honom undn anställningstiden elit: r som
annars kan anses ha kommit till stånd under samma tid genom hans
medverkan. Rätt till provison föreligger också på sådana försäljningsavtal
som ingäs dter :inslällningstidens slut, om köparens anbud dessförinnan
har kommit huvudmannen eller handelsresanden till handa.
Även bestämrnelserna om efterprovision är tillämpliga på den anställde
handelsresanden. Om sålunda försäljningsavtal ingas efter anställningstidens slut utan att köparens anbud dessförinnan har kommit huvudmannen eller hamldsresanden till handa, är handelsresanden berättigai.l
till efterprovision, om avtalet kan anses ha kommit till stånd genom hans
medverkan under anställningstiden. Förcbringas inte utredning om
efterprovisionens storlek och har anställningen varat i minst ett år, skall
,,fterprovision utgå med belopp som svarar mot tre månaders provision,
beräknad efter genomsnittet av månadsprovisionerna under det sista året
av anst~illningsliden. Denna schablonregel är dock inte tillämplig, om
uppsiigning har skett med minst sex månadt.?rs uppsägningstid. Handelsresanden kan inte före anställningens slut med bindande verkan avstå från
riitten till dfrrprovision.
Hänvisningen till 70 § innebär att de särskilda bestämmdserna om
handelsagent so111 har ensamrätt att inom visst distrikt ta upp anbud eller
sluta avtal blir tillämpliga även på anställda handelsn.:sande med
motsvaralllk rätt. Av hänvisningen till 71 § följer att den anställde
handelsresanden har rätt till provisionsnota på samma sätt som
handelsagcnten.
I enlighet med vad jag har anfört i avsnittet 6.6 bör den anställde
handclsresanden, om han helt dler delvis avlönas med provision, vara
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berättigad till provision oberoende av om ifrågavarande avtal fullgörs på
tredje mans sida. En särskild regel härom har tagits in i tredje stycket av
förevarande paragraf. Stycket innehåller också en bestämmelse om att
provisionen, på samma sätt som när det gäller handelsagenter, förfaller
till betalning så snart avtalet har fullgjorts eller bort fullgöras av
huvudmannen.
87 §

Paragrafen reglerar de självständiga handelsrcsandenas rätt till provision, uppsägningstid, ersättning vid uppdragets upphörande m. m.
Liksom f. n. hänvisas i stor utsträckning till de bestämmelser som i dessa
avseenden gäller för handelsagcnterna. Den ändringen har dock gjorts i
förhållande till gällande rätt att de självständiga handelsresandena får rätt
till provision oberoende av om avtalet fullgörs på tredje mans sida. Jag
hänvisar i denna del till vad jag har anfört i avsnittet 6.6. Vidare
föreskrivs att provisionen förfaller till betalning så snart avtalet har
fullgjorts elln bort fullgöras av huvudmannen.
Övergångsbestämmelser
Jag hänvisar beträffande övergångsbestämmelserna till vad jag har
anfört i avsnittet 6.8 i den allmänna motiveringen.

8

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att antaga förslaget till lag om ändring i lagen (1914:45) om
kommission, handclsagentur och handelsrcsande.
Med bifall till vad förl·draganden sålunda med instämmande
av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans
Maj:t Konungrn att till riksdagl'n skall avlätas proposition av
den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.
Ur protokollet:
Britta (Jy/lensten
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Bilaga
De sakkunnigas förslag

Förslag till
Lag om ändring
handelsresande

lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och

Härigenom förordnas, att I, 27, 28, 29, 50. 51, 52. 68. 69, 70. 71. 73
och 86 §§ lagen (1914:45) om kommission, handelsagcntur och handclsresande skall ha nedan angivna lyde!Sl'.

Föreslagen lydelse

Nui•arande lydelse
§
De i denna lag givna stadganden
skola lända till efterrättclse, s[1 vitt
ej annat följer av avtal \:'!ler av
handelsbruk eller annan sedvänja.
Att i 1•isst fall avtal eller sedvänja icke gäller emot denna lag,
stadgas i 45 §.

De i denna lag givna stadganden
skola Hinda till efterrättelse, så vitt
ej annat följer av avtal eller av
handelsbruk eller annan sedvänja.
Att i vissa fall avtal eller sedvänja icke gäller mot denna lag stadgas här nedan särskilt.

27 §
Handelskommissionär är berättigad till provision å avtaL som
han för kommittentens räkning
ingår mt'd tredje man, dock endast
såframt artalet i•arder å dennes
sida fullgjort. Ar gods sålt eller
inköpt att a11lämnas efter hand i
särskilda poster, och skall betalning erläggas särskilt för varje
post, må ej den omständigheten,
att i frdga om någon post a1·talet
icke fullgöres, im·erka å kommissionärens rätt till pro1•ision för de
övriga.
Varder artalet icke å tredje
mans sida fullgjort, äge kommissionären ändock åtnjuta prm•ision,
där underlåtenheten beror a1•
kommittentcn eller ar händelse,
som denne, om han själr slutit
al'talet med tredje man, icke skulle kunnat åberopa mot honom.

Handelskommissionär är berättigad till provision å avtal. som
han under uppdragstiden för kommit t<:ntens räkning ingår med
tredje man.
liar kommissionären ioaraktigt
uppdrag, skall 11ad i 68 § andra,
tredje och fjärde styckena stadgas
om hande/sagents rätt till prm•ision äga mot~rarande tillämpning.
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28 §
Har artalet icke fullgjorts å
tredje mans sida, äger kommissionären åtnjuta prol'ision endast där
underlåtenheten beror av kommittenten eller av händelse, som denne, om han sjäh> slutit ai•talet med
tredje man, icke skulle kunnat för
undgående a1• skadeståndsskyldighet åberopa mot honom.
liar avtalet fullgjorts blott till
en del, är kommissionären, om
icke första stycket föranleder annat, berättigad till provision svarande mot den fi1llgjorda delen.

Försäljningskommissionär äge
icke rätt till någon proi>ision, där
köpeskillingen endast de!l'is erlägges oclz detta icke har sin grund i
sådant förhållande, som i 2 7 §
andra stycket avses. Öl'erstiger
den provision, som skolat utgå,
om hela köpeskillingen betalts,
vad som brister i full betalning,
äge kommissionären dock rätt till
skillnaden.
Vad här ovan i denna paragraf
är stadgat skall äga motsvarande
tillämpning i fråga om inköpskommissionärs rätt till provision, dii
avtalet allenast de/J>is fullgöres å
säljarens sida.

29 §
Avgifter för brev, telegram och
telefonsamtal, premier för förs:ikring av godset och övriga utgifter.
för vilka kommissionär haft fog.
skola särskilt gottgöras honom, sa
vitt ej provision eller annan ersättning. som han äger uppbära. är
avsedd att innefatta gottgörelse
jämväl för dem. För forsling, förvaring eller annan dylik atgärcl
med godset. äge kommissionären
tillgodoföra sig got tgörelsc, ändti
att han icke fått vidkännas särskild utgift därför.

Avgifter för brev. telegram och
telefonsamtal, premier för försäkring av godset och övriga utgifter,
för vilka kommissionär haft fog,
skola siirskilt gottgöras honom, så
vitt t'j provision eller annan ersiit tning. som han äger uppbära. är
avsedd att innefatta gottgörelse
jiimv:il för dem. För forsling. förvaring eller annan dylik åtgärd
med godset äge kommissionären
tillgocloföra sig gottgörelse, iind:l
att han icke fått vidkännas s~ir
skild utgift därför.
Att kommissionären i l'issa fall
jiinn•äl är berättigad till särskild
ersättning, då han för up11draget
haft kostnader för inresteringar,
stadgas i 52 §.
Stdr kommissionären del credere. skall detta särskilt gottgöras
honom.

Prop. 1974:29

84

Nu l'arande lydelse

Föreslagen (vJelse

50
I fall, då det är kommissionären
tillförsäkrat att få handhai•a uppdraget under bestämd tid eller
bringa l'isst ärende till slut eller
åtnjuta 11iss uppsägningstid, äge
kommissionären, om hans uppdrag i förtid återkallas. rätt till
ersättning för den förlust han därigenom lider. /Jade kommittenten
i kommissionärens underlåtenhet
att fullgöra uppdraget eller annan
särskild omständighet giltig anledning till återkallelsen, mre han
dock icke pliktig att gälda ersättning.

Där kommissionären aJ'säger sig
uppdrag, som i denna paragraf
omförmäles, och har giltig anledning därtill i kommittentens försummelse att uppfylla sina förpliktelser mot honom, eller där
sadant uppdrag förfaller i följd av
kommittentens konkurs, äge kom-

~

Atnjuter kommissionären riss
uppsägningstid eller kan det anses
honom tillförsäkrat att få sköta
uppdraget under bestämd tid eller
bringa i•isst ärende till slut, äger
han, om uppdraget iiterkallas i
förtid, rätt till ersättning för den
förlust han därigenom lider. Å r
uppdraget ioaraktigt och har ai·tal
om uppsägningstid ej träffats eller
är den avtalade uppså:f{ningstiden
kortare än nedan sägs, skall kommissionären gottgöras förlust, som
ti/lskyndas honom genom återkallelse som bringar uppdraget att
upphöra tidigare än med utgången
ai• tre kalendermånader efter den
månad dterkallelsen gjordes. Har
uppdraget ej varat så länge som ett
är, skall motsvarande tid vara en
månad.
Kommittenten är dock icke
skyldig att utge ersättning, om
nämnda återkallelse berodde på
att kommissionären misskött uppdraget eller eljest på någon till
denne hänförlig omständighet av
synnerlig i•ikt eller om i övrigt
förekommit något förhållande ar
sådan beskaffenhet att det kan
anses orimligt, att kommittenten
skall i ersättningshänseende stå
risken för att uppdraget upphört i
förtid.
Kommissionären är jämräl berättigad till ersättning, om han
a1•säger sig uppdraget i fall som i
första stycket omförmäles och har
giltig anledning därtill i kommittentens försummelse att uppfylla
sina förpliktelser mot honom, så
ock om sadant uppdrag förfaller i
0
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missionären ock rätt till ersättning
för sin förlust.

följd av kommittentens konkurs.
Kommissionären kan icke med
bindande }'erkan före uppdragets
slut avstå från den rätt till ersättning, som tillkommer honom enligt denna paragraf

51 §
Där kommissionären i fall, då
han åtagit sig att under bestämd
tid handha11a uppdraget eller att
bringa l'isst ärende till slut, eller
då viss uppsägningstid är a1>talad, i
förtid avsäger sig uppdraget, skall
han ersätta kommittcnten den
skada denne därigenom lider. Ilade kommissionären i kommittentens underlåtenhet att uppfylla
sina förpliktelser mot honom eller
annan särskild omständighet giltig
anledning till sin a1•säge/se, 1•are
han dock icke pliktig att ersätta
skadan.

Ä tnjuter kommittenten
l'iss
uppsägningstid eller kan kommissionären anses ha åtagit sig att
sköta uppdraget under bestämd
tid eller bringa 11isst ärende till slut
och arsäger sig kommissionären
uppdraget i förtid, skall han ersätta kommittentcn den förlust
denne därigenom lider. Ar uppdraget l'llraktigt och har a11ta/ om
uppsägningstid ej träffats, skall
kommittenten gottgöras förlust
som fil/skyndas honom genom a1>sägelse som bringar uppdraget att
upphöra tidigare än med utgången
a11 tre kalendermånader efter den
månad aJ>siigelsen gjordes. Har
uppdraget ej Parat så länge som ett
år, skall motsparande tid 11ara en
månad.
Kommissionären är dock icke
skyldig att utge ersättning, om
nämnda arsägelse berodde på
kommitten/ens underlåtenhet att
uppJ:vlla sina förplik te/ser gente mot kommissionären eller eljest
på någon till kommittenten hänförlig omständighet a1 synnerlig
11ikt, ej heller om i ö1•rigt förekommit nclgot förhållande ai> sådan
beskaffenhet att det kan anses
orimligt, att kommissionären skall
i ersättningshänseende stå risken
för att uppdraget upphört i förtid.
Kommittenten är jäm1 1äl berättigad till ersättning, om han ater1

Kommittenten ~ir ock berättigad till ersättning, där han åter-
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kallar uppdrag, som i denna paragraf omförmälcs. och har giltig
anledning därtill i kommissionärens försumlighet att fullgöra detock där sådant uppdrag
samma,
förfaller i följd av kommissionärens konkurs.

kallar uppdraget i fall som i första
stycket omförmälcs och har giltig
anledning därtill genom att komm1ss10nären i 1•äsent/ig mdn försummat att uppfrlla sina förpliktelser mot honom. så ock om
sadant uppdrag förfaller i följd av
kommissionärens konkurs.

sa

52 §

Avsäger sig kommissionären sitt
uppdrag utan att äga giltig anledning därtill i omständighet, som
kan tillskrims kommittenten eller
eljest är att hänföra till denne. går
han därigenom förlustig sin rätt
till gottgörelse för utgifter och
kostnader, som i följd ai• uppdragets upphörande blira för kommittenten onyttiga.
Vad nu är sagt gälle ock. där
kommittenten återkallar uppdraget och har giltig anledning därtill
i omstlindighet, som kan tillskril'as
kommissionären eller eljest är att
hänföra till denne. så ock där
uppdraget förfaller i följd ai• kommissionärens konkurs.

Har kommissionären varaktigt
uppdraf{. äger han, i skälig omfattning, erhålla särskild gottgörelse
för förlust, som uppkommer för
honom genom att han i följd a11
uppdragets upphörande icke får
täckning för sina för uppdraget
gjorda inPesteringar i byggnader,
lager, maskiner. transportmedel eller vad därmed är jämförligt, sårida inresteringarna tillkommit ef
ter ai•tal eller i samförstånd med
kommittenten utan att det i samband med deras företagande överenskommits, att kommissionären
sjä!J! skall Pidkännas kostnaden
eller del därar.
Kommissionären går förlustig
sin rätt till ersättning enligt första
stycket 0111 kommittenten dterka/lar uppdraget därför att kommissionären misskött det eller eljest
på grund ai• någon till denne
hänförlig omständighet al' synnerlig 1•ik t. Ersättning skall ej heller
utgå, om kommissionären i fiirtid
al'säger sig uppdraget utan att ha
giltig anledning därtill i kommittentens försum mclse att uppfylla
sina förpliktelser mot honom eller
eljest i omständighet av synnerlig
l'ikt hänförlig till kommittenten,
eller om uppdraget fo1faller i följd
ai• kommissionärens konkurs.
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Upphör uppdraget på sätt och
· ai· anledning, som i nästföregående stycke sägs, skall kom missionären jämväl gå färlustig sin rätt
enligt 29 § första stycket till gottgörelse fiir utgifter, om dessa i
följd a1• uppdragets upphörande
blim för kommittenten onyttiga.
Vad nu sagts skall äga motn•arande tillämpning i fall då kommissionären har uppdrag som ej iir l'araktigt.
Efter det att inresteringarna företagits kan kommissionären icke
förrän uppdraget upphört med
bindande i•erkan arstå från den
rätt till ersättning, som tillkommer honom enligt första stycket.

68 §
Handelsagcnt är beriittigad till
provision å försäljningsavtal, som
slutas av honom eller eljest komma till stånd genom hans medverkan. dock endast såframt köparens betalningsskyldighet fullgöres. Ar raran såld att ai•lämnas
efter hand i särskilda poster, och
skall betalning erläggas särskilt för
i•arje post, må ej den omständigheten, att köpeskillingen för någon
post icke erlägges, im>erka å agentens rätt till pro1'ision för de
övriga.
Varder a1>talet icke å köparens
sida fullgjort, äge agenten ändock
åtnjuta provision, där underlåtenheten beror ar hui•udmannen eller
ai· händelse, som denne icke kan
åberopa mot köparen. Har hu1>udmannen ih>erenskommit med köparen om artalets återgiing, eller
har han bei•iljat honom anstånd
med köpeskillingen och utebliver i

Handelsagent är berättigad till
provision å försäljningsavtal. som
under uppdragstiden slutes av honom dkr eljest kan anses ha
kommit till stånd genom hans
medverkan. Rätt till provision föreligger ä1'en. om försäljningsartalet ingås efter uppdragets slut men
köparens
anbud
dessförinnan
kommit hul'udmannen eller agenten tillhanda.
lngds försäljningsartal efter
uppdragets slut i andra fall än dem
som ai•ses i första stycket andra
punkten. är agenten likaledes berättigad till prorision (efterpro1•ision}, 0111 a1•talet kan anses ha
ko1nmit till stånd genom hans
medrerkan under den tid uppdraget mra t.
Förebringas ej utredning 0111
ejierpr01•isionens storlek och har
uppdraget mrat längre än ett år,
skall ersättningen anses mo/sl'ara
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följd härav betalningen, im1erkar
detta icke å agentens rätt till
provision, utan sd är att denne
samtyckt till åtgärden.

tre månaders pro1•ision, beräknad
efter genomsnittet av månadsprovisionerna 1111der uppdragets sista
år. Vad nu sagts skall dock ej
gälla, om uppsägning skett med
minst sex månaders uppsägningstid.
Agenten kan icke med bindande verkan före uppdragets slut
a11stå från den rätt till ersättning,
som tillkommer honom enligt
andra och tredje styckena.

69 §
Erlägges köpeskillingen endast
dell'is, äge agenten icke rätt till
någon provision, med mindre 68 §
andra stycket därtill föranleder.
Öl'erstiger den provision, som skolat utgd, om hela köpeskillingen
betalts, i-ad som brister i full
betalning, äge agenten dock rätt
till skillnaden.

Har al'talet icke fullgjorts å
köparens sida, äger agenten åtnjuta prol'ision endast där underlåtenheten beror a11 huvudmannen
eller ai• händelse, som denne icke
kan för undgående a11skadeståndsskyldighet åberopa mot köparen.
Har hurudmannen ö1•erenskommit
med köparen om avtalets återgång
eller har han bailjat honom anstand med köpeskillingen och utebliver i följd härav betalningen,
inrerkar detta icke å agentens rätt
till prorision, utan så är att denne
samtyckt till åtgärden.
Har kiipeskillingen erlag/s blott
till en del, är agenten, om icke
försla stycket föranleder annal,
berättigad till prol'ision sl'arande
mot rad som influtit.
liar agenten raraktigt uppdrag,
skall pro1•1s10nen utbetalas, sd
snart al'talet fullgjorts eller bort
fullgöras a1• huvudmannen. Underldter köparen att betala och beror
det ej al' hurudmannen eller al'
händelse, som i första stycket
första punkten sägs, äger dock
hu1•udmannen a11 agen/en återkrära proi·isionsbeloppet.
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Äger handelsagcnt uteslutande
rätt att å viss ort eller ejest inom
visst distrikt för huvudmannens
räkning upptaga köpeanbud eller
sluta försäljningsavtal, är han berättigad till provision jämväl i1
avtal, som utan hans medvl'rkan
slutas med köpare tillhörande
distriktet.

Äger handl'isagent uteslutande
riitt att å viss ort eller eljest inom
visst distrikt för huvudmannens
räkning upptaga köpeanbud eller
sluta försiiljningsavtal. är han berättigad till provision jämväl ä
avtal, som under uppdragstiden
utan hans medverkan slutes med
•
köpare
tillhörande
distriktet.
Kommer sådant arta/ till stånd
efter uppdragets slut. skall prol'ision utgå 0111 dessj('irinnan köparens anbud kommit huioudma1111e11
eller agenten tillhanda.

0

71 §

Handelsagent, som varaktigt företräder sin huvudman, äge i början av va1je kalenderhalvår frän
huvudmannen erhiilla provisionsnota beträffande försäljningar,
som kommit till stånd genom
agentens medverkan eller under
sådana omständigheter, att 70 §
äger tillämpning.
I provisionsnotan skola upptagas alla försäljningsavtal, som under det sist förflutna kalenderhah'året blivit eller bort bliva ~1 säljarens sida fullgjorda, med angivande för varje avtal av det provisionsbelopp, som tillgodoföres
agenten, eller, d:ir provision icke
tillgodoföres honom, av anledningen därtill. Hal'a under samma
tid slutits försäljningsai•tal, l'ilka
först senare böra fiälgöras, skola
sådana avtal, utan tillgodoförande
av prm>ision, i pro1•isionsnotan antecknas. Ar anledningen l'Orför
pro1>isio11 d ett avtal icke blil'it
agenten tillgodoförd, av öi·ergdende beskaffenhet, skall ar talet ånyo

llandelsagcnt, som varaktigt fiireträder sin huvudman. äger senast
en manad efter utgJngen av varje
kalenderkvartal fran huvudmannen erhålla provisionsnota beträffande försiiljningar, som kommit
till stånd genom agentens medverkan eller undl'r sadana omstiindigheta, att 70 § iiger tillämpning.
I provisionsnotan skola upptagas alla försäljningsavtal. som under det sist förflutna kulenderkFartalet blivit eller bort bliva a
s:iljarens sida fullgjorda. med angivande för varje avtal av det provisionsbclopp, som tillgodoförcs
agenten, eller, där provision icke
tillgodoföres honom, av anledningen därtill.
Yppa sig, sedan provision blivit
agenten tillgodoförd, sadana omständigheter, att provision finnes
icke böra tillkomma honom. äger
huvudmannen i en följande provisionsnota tillgodoföra sig beloppet.
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upptagas eller antecknas i följande
prorisionsno ta.
Yppa sig, sedan provision blivit
agt!nten tillgodoförd, s[1dana omständigheter, att provisionen finnes icke böra tillkomma honom,
äge huvudmannen i en följande
provisionsnota tillgodoföra sig bl!loppet.

73 §
Avgifter för brev, telegram och
telefonsamtal samt ärriga utgifter,
för 11ilka handelsagent haft fog,
skola särskilt gottgöras honom, så
ritt ej pro1•ision eller annan ersättning, som han äger uppbära, är
avsedd att innefatta gottgörelse
jämräl för dem.

llandelsagent har rätt till särskild ersättning för 1ftgifter, rilka
föranletts av Jtgärder som rarit
påkallade för uppdragets behöriga
fi1llgörande; dock skall sådan ersättning ej utgå, om utgifterna
l'arit att hän/öra till rörelsens normala drift.
Att agenten i i·issa fall jä1m,äl är
berättigad till särskild gottgörelse,
då han för uppdraget haft kostnader för im•esteringar, framgår ai·
76 §jämförd med 52 §.
Har agenten dtagit sig att emottaga betalning för sålda varor eller
att stå del credere, skall detta
särskilt gottgöras honom.
86

Ar handelsrl'sandc anseilld i sin
huvudmans tjänst. skola i fråga
om hans skyldigheter och rättigheter mot l11Hudmannen det dem
emellan ingångna avtalet och gällande handelsbruk lända till efterrättelse.
J h1n•udmannens tjänst anställd
handelsresande må icke, med
mindre rätt därtill följer a11 a1'talet
eller giltig anledning föreligger,
utan föregdende uppsägning skiljas
från sin anställning eller själv lämna densamma. Uppsäges a1'talet

s
Är handclsresande anställd i sin
huvudmans tjänst och har anställningen l'arat minst sex månader,
skall ai•talet, om det uppsäges från
någondera sidan, upphöra tidigast
med utgangen av tredje kalendermånaden efter den då uppsägningen skedde.
Anställd handelsresande har
rätt till särskild ersättning för utgifter för resor, uppehälle under
resor. porto, telegram, telefon och
rad därmed är jämförligt. Huvudmannen är skyldig att pd begäran
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från någondera sidan, skall det
upphöra att gälla med utgången av
tredje kalendermånaden dter den,
cl il uppsägningen skedde.
Utan huvudmannens lov ;ige
hanclelsresande, varom i denna
paragraf förmäles. icke under sina
resor upptaga köpt' an hud L'llcr sluta förs;iljningsavtal för annans r;ikning än huvudmannens.
Skall till handdsresande. som
hiir avses, lön helt eller delvis utga
i form :iv provision, skola i fråga
om !'il/koren för prorisionens åtnjutande de i 68· · 70 §§ för handelsagent givna föreskrifter äga
motsvarande tillämpning.

ge hande/sresanden erforderligt
förskott till täckande a11 dylika
utlägg.
Utan huvudmannens lov äge
handelsresande, varom i denna paragraf förmäles, icke upptaga köpeanbud eller sluta försäljningsavtal för annans räkning än huvudmannens.
Skall till handelsresande, som
här avses, lön helt eller delvis utgå
i form av provision, skola de i
68- 71 ~ § för handclsagent givna
föreskrifter
äga
motsvarande
tilliirnpning.
A vta/Sl'i/lkor, rarigenom handelsresandes rätt enligt första och
andra styckena begränsas, skall
vara utan l'erkan.

Denna lag träder i kraft den
. Har kommissionärens. handclsagentl'ns eller hamlelsresandens avtal med huvudmannen slutits före
niimnda dag, skall dock, i den man annat ej följer av vad h.är nedan siigs.
äldre lag iiga til13mpning mt'd avseende il rättsförh51landet rnt'llan
parterna.
BL'Stämmelserna i 68 § skola, i fråga om handelsagents rätt till
provision :i försäljningsavtal som ing~l.s efter uppdragets slut, lända till
eft~rrättt'lse där uppdraget upphört efter lagens ikraftträdande. Vad nu
sagts skall äga motsvarande tillämpning i fdga om kommissionärs och
handdsresandes dtt till s~1dan provision.

