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Författningsförslag

Förslag till
ändring lagen 1915: 218Lag i avtal och andra rättshandlingarom om

förmögenhetsrättens områdepå

Härigenom förordnas, 36-38 §§ 1915: 218lagen avtal ochatt om
påandra rättshandlingar förmögenhetsrättens område skall ha nedan

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

36§

ÄrellerVite i penningar bestämmelse avtal elleriannat, som
någon utfäst gälda för den därav fall medsig tillämpning i visstatt
händelse han icke skulle fullgöra innehåll,hänsyn till avtalets övriga

åliggandehonom förpliktelse vad förekommit vid avtaletsen som
eller eljest skulle företaga förhål-eller tillkomst, inträffadesenare
underlåta företaga handling, landen omständigheterna iatt samten
mä nedsättas efter färskäligt prö- övrigt otillbörlig,ty att anse som

såframt utkrävandet vad bestämmelsen jämkas eller lämnasvas, av
utfäst blivit finnes uppenbart Vidavseende. prövningenutanvara
obilligt; vid härav skallprövning särskildskall hänsyn tilltagas om
hänsyn blott förlust,till konsument ellerär intagertagas part

den utfästelsenenligt liknandeberätti- ställning gentemotsom annan
mägade hava lidit, andraäven tillutan parten.

Hardet han mä bestämmelseintresse eljest hava isom avses
sådanhaft ihandlingens första stycket betydelse förföre tagande eller

underlåtande avtalsförhällandet,ävensom det icketill övriga att
skäligen kan fordras avtalet iföreliggande omständigheter. Har att

skall gälla med oförändratövrigtförverkat förbehållvite gul-utan
innehåll, fär avtalet även idits, den, utfäst annatäge vitet,som
hänseende jämkas eller lämnaspåicke grund härvad ärav ovan

avseende.utannågotstadgat söka åter.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Första och andra styckena äger
frågamotsvarande tillämpning i
avtal.andra rättshandlingar änom

37§

någonHar för den händelse, att
ingångethonom avtal skulleett av

komma påhävas grundatt av
underlåtet fullgörande från hans
sida, förbundit hindersig att utan

avtalets hävande vaderläggaav
han utfäst låtaeller den andre
behålla vad erlagt blivit, skall vad i

fråga stadgat36 äga§ är i viteom
motsvarande tillämpning.

Ar eller eljestvid försträckning Bestämmelse enligt vilken pant
förbehåll träffat, eller ställtsatt pant eller säkerhet,annan som

säkerhet, blivit ställd fullgörande förpliktelse,tillannan som av en
fullgörandeför förpliktelse, förverkad förpliktel-skallav en vara om

skall förverkad, där denna icke rätteligen fullgöres, ärvara sen
fullgö-icke kommer rätteligen verkan.att utan

förbehålldet utanras, vare ver-
kan.

gälleavbetalningsköpOm vissa
särskilt stadgat.vad är

38§

någonkonkur- till före-förebyggande Avtal varigenomHar till av
konkurrens betingarnågon byggandebetingar sig avav annan,rens

skallickedenneidka handelskall sigdenne icke attannan,att av
verksamhet slagdriva angivetverksamhet angiveteller avavannan

nå-hoseller icke anställninghosanställningickeslag eller tagataga
sådan verksamhet,driversådan verksam-någon, idkar gon somsom

denbindande föricke gjortutfästel- ärden,het, gjort somsomvare
mån utfästelsendenså utfästelsen, ifördärav bunden, vittickesen,

går vad kanutöverfråga tid ochutfästelsen i ort ansessomom
tillbörligt.sträcka längreeljest skulle sigeller

hind-erfordras förkanän attsom
hö-eller ock överkonkurrensra

frihethanshonominskränka ivan
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

utöva förvärvsverksamhet;att vid
prövning i sistnämnda avseende
skall hänsyn jämväl dettilltagas

denintresse enligt utfästelsen be-
rättigade har densammasi fullgö-
rande.

Denna lag träder krafti den

De bestämmelserna äger tillämpning påäven avtal ellernya annan
rättshandling träffats eller företagits före lagens ikraftträdande.som

Förslag till
Lag ändring lageni 1915 219 avbetalningsköpom : om

Härigenom förordnas, §8 1915:lagen 219att avbetalningsköpom
skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8§’

Skulle tillämpning villkor vidav
avbetalningsköp uppenbarligen va-

stridande affärsskickmot gottra
måeller eljest otillbörlig, villkoret

jämkas eller lämnas avseende.utan
Förbehåll köparens tillrätt Förbehållatt köparens tillatt rätt

godset skall beroende godsetatt skall beroendevara av attvara av
köparen fullgör förpliktelse köparen fullgör förpliktelseannan annan

sådan, åliggerän honom sådan,än åliggersom honomen- som en-
ligt dockavbetalningsköpet, ligt avbetalningsköpet,vare städsevare
städse såframtverkan, förbe-utan såframtverkan, förbehålletutan
hållet ersättning föravser ersättning förrepa- reparation el-avser
ration eller åtgärd med ler åtgärdannan av- åmed avseendeannan

åseende godset. godset.
Vad andrai stycket sägs gälle Vad förstai stycket sägs gälle

förbehållock köparen inbe-att av förbehållock köparen inbe-att av
talt belopp först åskall avräknas talt belopp först åskall avräknas
fordran, tillkommer säljaren fordran,som tillkommer säljarensom

grund avbetalningsköänannanav grund än avbetalningskö-av annan
pet. pet.

Denna kraftlag träder i den

‘ Senastelydelse 1953: 152.
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Förslag till
försäkringsavtal77ändring lagen 1927:iLag omom

1927: 77 försäkringsavtal.34§ lagenförordnas,Härigenom att om
gälla.paragraf skall upphöraföre nämnda attrubriken närmastsamt

kraft denDenna lag träder i

Förslag till
skuldebrev811936:lagenändring iLag omom

skall81 skuldebrev1936:§8 lagenförordnas,Härigenom att om
gälla.upphöra att

krafti denträderDenna lag

Förslag till
till arbetstagares1949:345lagen rättenändring iLag omom

uppfinningar

1949:345 tilllrätten9§ lagenförordnas,Härigenom att om
gälla.upphöraskalluppfinningar attarbetstagares

kraft denträder ilagDenna

tillFörslag
ochtill litteräraupphovsrätt7291960:lagenändring iLag omom

verkkonstnärliga

till1960:729 upphovsrätt§29 lagenförordnas,Härigenom att om
gälla.skall upphöraverk attkonstnärligaochlitterära

kraft denträder ilagDenna

tillFörslag
jordabalkenändring iLag om

jordabalken§6412§ kap.27 och8 kap.förordnas, attHärigenom
gälla.skall upphöra att

kraft deniträderDenna lag
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag

Generalklausulutredningen har enligt sina direktiv till huvuduppgift att
göra översyn över de förmögenhetsrättsliganuvarande generalklausu-en
lerna. Dessa återfinns 33 §i avtalslagen, 8 § skuldebrevslagen, § första8
stycket avbetalningsköplagen, 34§ försäkringsavtalslagen, 9§ lagen om
rätten till arbetstagares uppfinningar, 29§ upphovsrättslagen 8samt

§kap. 27 och 12 kap. §64 jordabalken. Arbetet skall förstai hand ut
på domstolarnaatt vidgade möjligheter i det falletsärskildage att
ogiltigförklara eller jämka avtal eller avtalsvillkor, vilkas tillämpning
framstår otillbörlig. Hänsyn skall särskilt till konsumenternassom tas
behov skydd, även behovet flexibilitetstörre gällerdetav närmen av
tillämpningen generalklausulerna förhållandeti mellan företagare skallav
utredas. Härutöver skall utredningen överväga bestämmelserna i 36om
och 37 §§ avtalslagen vites- förverkandeklausuleroch behöver ändras.om
Även §38 avtalslagen konkurrensklausuler någonberörs i månom av
utredningens arbete.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår de nuvarande generalklausulernaatt med undan--
för §33tag avtalslagen föreslås stå kvar oförändradmed lydelsesom -

upphävs och ersätts med generalklausul med giltighet för helaen ny
förmögenhetsrätten. Vidare föreslås de särskilda bestämmelsernaatt om
vites- och förverkandeklausuler i 36 § §och 37 första stycket avtalslagen
upphävs och bedömningen sådana villkor i fortsättningenatt sker enligtav
den allmänna generalklausulen. Enligt utredningen bör generalklausu-nya
len få sin plats i den ledigblivna §36 avtalslagen. Det förbudetnuvarande

förbehåll förverkandemot lex commissoria §37 andrapant iom av
stycket avtalslagen föreslås få utgöra den 37ensamt Vidarenya
föreslår utredningen viss ändring bestämmelserna konkurrensklau-av om

§suleri 38 avtalslagen.
Enligt föreslagnaden fårgeneralklausulen bestämmelse i avtal jämkas

eller lämnas avseende,utan bestämmelsen eller tillämpning därav iom
fallvisst med hänsyn till avtalets innehåll,övriga vad förekommitsom

vid avtalets tillkomst, inträffade förhållanden omständighe-samtsenare
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36§ första förstastycketotillbörligi övrigt är attterna anse som
sålundaskall visstpunkten. enligt generalklausulenPrövningen avse
domstolen tillvidareBestämmelsen innebärvillkor avtalet. atti -

§ skallenligt 33 avtalslagen göraskerskillnad vadmot ensom ex. —
fallet.enskilda Detomständigheter i detsamtligasamlad bedömning av

måste bedömas ifår alltså isoleratbedömas intevillkor skall utansessom
avtalsinnehållet. Prövningen kanbl. det övrigasammanhang med avsea.

sådant otillbörligt i ochdet bör betraktasvillkordels är attett somom
fallet kan otillbörlig.det enskildaför dels tillämpningen isig, ansesom

blifrån det slaget kommerutgår bedömningUtredningen attatt av senare
avgöranden idomstolarnasunderstryker viktenvanligast attavmen

innebörd. För villkorprincipiellmöjliga utsträckning attstörsta ges en
bedömsåsidosättas fordras detellerjämkasskall kunna att som

skall uppenbarotillbörlighetenkravetotillbörligt. Det nuvarande att vara
föreslås markeras domstolarna tilläggs vidgadevarigenom detslopat, att

olämpliga villkor.befogenheter inskridaatt mot
föreslagna generalklau-syfte med denFör framhäva viktigtatt att ett

civilrätts-för bl. konsumenterförbättra möjligheterna attsulen är att a.
oförmånliga föreskrivsavtalsvillkorför atttill med demligt komma rätta

tillskallgeneralklausulen särskild hänsynvillkor enligt tasvid prövning av
liknande ställningeller intar gentemotkonsumentärpart annanom
punkten. Vad därvid36 § första stycket andraandra parten som

fått följdtillkonsumentställningsärskilt skall beaktas är parts somom
ifrågasätta tillämpning.avtalsvillkoren och derasbristande balans ienå

avtalsförhållandet,försådan betydelse attotillbörligt villkorHar ettsE oförändratskall gälla medfordras avtalet i övrigtskäligen kandet inte att
avseende ilämnas äveninnehåll, får jämkas eller annatavtalet utan

bestämmelsestycket. har öppnats36 § Genom dennaandrahänseende
ändring-åstadkomma praktiskt lämpligadeför domstolarnamöjlighet att

otillbörligtför verkningarnafordras ettavtalet att avsomar av
också helabestämmelsen kanMed stödskall elimineras.avtalsvillkor av

förklaras ogiltigt.avtalet
inompå rättshandlingaralla slagstillämpligGeneralklausulen är

stycket.36 §på tredjeområde, endast avtalinteförmögenhetsrättcns
således möjligtintetvingande. Detbestämmelserna ärDe föreslagna är

generalklausulen.avtalsbestämmelse utesluta tillämpningatt avgenom en
38§ avtalslagen konstaterarenligtBeträffande konkurrensklausuler

väsentligen utgördessamed direktiven ettenlighetutredningen i att—-
för utredningsarbetet.faller utanförarbetsrättsligt problem ramensom

alltförbestämmelsernade nuvarandefinner emellertidUtredningen
åsidosättaföreslår möjligheternautvidgningviss attrestriktiva och av
tillbörligtgår vad kansådana Utfästelse utöverklausuler. ansessomsom

första handSyftet med ändringen i attbindande. ärskall inte vara
iöverenskommelseruttryckkommit tillprincipermöjliggöra deatt som

beaktandeerforderligtskall kunna vinnaarbetsmarknadensmellan parter
domstolarna hatillämpningsområde. Vidare skallegentligautanför sitt

allmännatillämpa dekonkurrensklausulerbeträffandemöjlighet ävenatt
drarutredningengeneralklausulför användningenriktlinjer somav en

upp.
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Genom övergångsbestämmelsesärskild föreslås de bestämmel-att nya
skall tillämpas påäven avtal eller rättshandling träffatsserna annan som

eller företagits före ikraftträdande.lagens

Utredningens allmänna överväganden

Utredningen i sina allmänna fråganövervägandentar generalklau-upp om
försulens betydelse konsumentskyddet. Vad först gäller områdedet

inom vilket marknadsdomstolens och KO: tillämpning avtalsvillkors-s av
lagen har direkt betydelse konstaterar utredningen bl. olikhetenatt ia.
bedömningsgrunder gör den civilrättsliga lagstiftningenatt inte kan ges en
sådan utformning de allmänna domstolarnaatt vid sin prövning visstav
avtalsvillkor bundnaär de avgöranden träffats enligt avtalsvillkors-av som

angåendelagen villkor. Ett förbud enligt sistnämnda lag börsamma
därför enligt utredningen inte medföra förbjudnadet villkoretatt
automatiskt stämplas otillbörligt i civilprocess. Enligt utredningensom en
kan dock vänta de allmänna domstolarna vidatt tillämpningenman av
generalklausulen betydande hänsyntar till marknadsdomstolens avgöran-

Ävenden. de resultat uppnåttKO har med stöd lagen, vidsom av ex.
förhandlingar med branschorganisationer företagare,och förväntaskan
vinna beaktande. Vilken närmare betydelse skall tillmätas dessasom
resultat måste dock bli beroende bl. de rättsliga överväganden ochav a.
de lämplighetssynpunkter ligger bakom KO: ställningstagande tillsom s
visst villkor.

När det gäller konsumentskyddet inom de områden beträffandeoch de
frågor inte direkt faller under avtalsvillkorslagen finner utredningensom

generalklausulenatt kan spela viktig roll bl. komplement tilletten a. som
den näringsrâttsliga lagstiftningen.

Enligt utredningen bör generalklausulen ha viktig uppgift fyllaatten
även utanför konsumentområdet. Vissa skäl dock förtalar jämkning iatt

affärsmässigarent förhållanden får mindre betydelse än när den ena
är näringsidkare Ävenparten och den andra konsument. bådai de fall där

är privatpersonerparter kan generalklausulen ha uppgift fylla.atten
För generalklausul skall fyllaatt funktionsin för konsumentskydden

och avtalsrättens fordrasutveckling det vissa riktlinjer föratt hurges
klausulen skall tillämpas. Härvidlag har utredningen förstai hand inriktat
sitt arbete på finna riktlinjer i formatt allmänna vägledandeav mera
synpunkter, vilka kan finna påtillämpning flera olika villkor och
avtalstyper. Därjämte har utredningen exemplifierat och närmare precise-

slutsatsersina analysera vissa särskilda villkor.rat attgenom
När det gäller påde allmänna synpunkterna vad ärmera som

otillbörligt behandlar först fråganutredningen vilkeni utsträckning
omständigheterna få påvid avtalets tillkomst bör inverka otillbörlighets-
bedömningen. Som på förhållandenexempel kan beaktasmämnersom
utredningen fått ståndavtal till aggressivtatt partenena genom
uppträdande, överraskningstaktik eller missbrukannatgenom genom av
förhandlingsläget. Vidare bör hänsyn kunna till lämnattas partenom ena
missvisande uppgifter. Omständigheter detta slag bör kunna beaktasav
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§ avtalslagen kan31 eller 33så utprägladede inte ärnär attäven ex.
tillämplig.vara

viddomstolarnafrågan vilken hänsynutredningenVidare tar upp
innehållet bl. rättsregler.itillgeneralklausulen bör tatillämpningen a.av

ellerbeaktas avtalprövningenvidbörutredningens meningEnligt om
lagregler. Ledningkringgående tvingandeförsök tillavtalsvillkor utgör av

lagstiftarenprinciperfrån ochvärderingarockså hämtaskunnabör som
områden. Somspeciellalagstiftning inomför tvingandegrundlagt till

falletdetbefogad nämns attsådan bedömning kanpåexempel när varaen
lagstiftningtvingandeföremål förutsträckning äravtalstyp i menstoren

utanförfrågor lämnatsvissaföranlettliknande skäleller atträttstekniska
bör kunnaKO:s praxisÄven marknadsdomstolens ochregleringen. ge

områdeutanför dettillämpninggeneralklausulensförstödpositivt som
Otillbörlighetsbedömningen börhänför till.sigdirektverksamheten

sådanainnehållet framför alltibeaktandemedockså skekunna av
rättspolitiska ställningstagan-betraktareglerdispositiva är att somsom

mening bör ävenutredningenslagstiftarens sida. Enligtfrånden
ståndpunktjämkas,med lag kunnaöverensstämmeravtalsvillkor ensom

avtalsvill-tillämpningenvidgällermed vadöverensstämmer avsomsom
regleringadministrativtillutsträckning bör hänsyn taskorslagen. I viss av
bank- ochförekommer inomslagdetverksamhet,viss somex. av

försäkringsområdena.
otillbörlighetsbedöm-vidvilken hänsynfrågangällerNär det ensom

förhållandenliknandepraxis ochaffärssed,tillbör partsning tas
igod sedvad ärundersökningframhåller utredningen enatt somaven
skälstarkadomstolarna harbetydelsesåtillvida bör habransch stor som

Vidare börsådan sed.godstriderdetåsidosätta villkor när motettatt
vilkenpraxis,vedertagenharnäringsidkarefordrasdet kunna att ensom

enskildtillförhållandedenna itillämpakunderna, skallförmånlig förär
generellt övergernäringsidkareförhållandet, attDet enpart. meraen

förordalydelse utvisar attavtalsvillkorensvadförmånligare änärpraxis som
villkoren,följerdirektvadgå tillvillkorsändring över avställeti utan som
motiverakunnaomständighetervissaunderutredningenenligtbör

skälframhåller utredningen att partsammanhangl detta somjämkning.
blivitåberopa hanbör kunna attgeneralklausulenför tillämpning av

behandling.diskriminerandeförutsatt
ochinnehållpå avtalsvad isynpunkterockså vissaUtredningen lägger
börmeningutredningensEnligtjämkning.föranledakantillämpning som

till rättaför kommaanvändasgeneralklausulen kunna attföreslagnaden
hängeravgörandenläggerotillbörligtpå sättvilka somvillkormed ett

exempelSomhand.avtalsförhållande i partensmed ett enasamman
avtalsmekanis-avtalslagenden i antagnaförändrarheltvillkornämns som

skallfrågor somavgörandeskönsmässigt varaså vemett omavattmen
överlägsnaden partensinnehålla läggs iskallavtaletvadochbunden

iläggerklausulerkan nämnasexempelanförda somBland andrahand.
förändringarinträffadehuruvidaavgöraensidigthand attpartensena

förvillkormajeure-klausuler,force enprishöjning, sommotiverar en
villhanavgöraskön att varadeni partenstid lämnar omlängre ena



SammanfattningSOU 1974:83 19

bunden avtal eller inte klausuler föreskriverett samt detattav som
påankommer säljaren bristfällighetavgöra i levereradatt skallom en vara

fel ellerutgöra inte. Vidare bör enligt utredningen vidman en
otillbörlighetsbedömning kunna förhållandethänsyn till mellan värdetta

förmåner påoch sidor förhållandetömse till mellan kontraktsbrottsamt
påföljd.och finnsDet enligt utredningen den förmögenhetsrättsligai

åtskilligalagstiftningen belägg för upprätthåller viss såatt jämviktman en
lindrigt kontraktsbrott inte skall medföraatt ett alltför påföljd.strängen

förhållandetDet missbrukar ocksåatt parten rättighet bör kunnaena en
påinverka bedömningen. Hänsyn bör också kunna till ändradetas

förhållanden långvarigavid avtal. Visst bör finnas med stödutrymme att
generalklausulen komma till rätta med äldre villkor klart striderav som

viktiga principer i lagstiftning.mot En situation därvid särskiltny som
nämns äldre avtalsformulärär kommer liggaatt till grund föratt
rättsförhållanden efteräven ikraftträdandet lagstiftning, påav ny ex.
grund gamla formulärende använts slentrianmässigtatt eller slarv.av av

Utredningen också det fallet avtals verkningartar äratt ettupp
beroende flera olika avtal elleratt är mindre starkt sammankopp-av mer
lade. Som exempel nämns köpare i samband med köpet utställtatt en en
skuldförbindelse kan gällandegöras säljaren köparensom av om
flyttar från eller ocksåköpare markorten kan skyldigatt atten av vara
köpa monteringsfärdigt frånhus särskild leverantör. Enligtett en
utredningen vid tillämpningenbör generalklausul kunna taman enav

sådan avtalsförhållanden.tillhänsyn koppling Verkningarna etten av av
på någonavtal kan vidare bero sambanddess med andra avtal attutan

Sådirekt sammankoppling mellan de enskilda för kanavtalen handen.är
fallet särskilt för mellanhänder distributionen, detaljhandlare.ivara ex.

Även formdenna bundenhet bör beaktas vid otillbörlighetsbedöm-av
Särskild försiktighet får fråganingen. dock iakttas jämkning tilli om
för på sådannackdel konsument Däremot enligt utredningengrund. bör

förhållande påavtals inverkaverkningar i till tredje inte kunnaett man
tillämpningen generalklausulen.av

Generalklausulen beträffandebör kunna vinna tillämpning även avtal
internationell karaktär. därvidHänsyn kan behöva till villkorstasav

tolkning och tillämpning länder.i andra
Utredningen analyserar avslutningsvis vissa särskilda avtalsvillkor av

allmänt Hit indexklausuler,förfalloklausuler,intresse. hör pris- ochmera
skadestånd,viten och standardiserade förverkandeklausuler, friskrivnings-

klausuler skadeståndsklausuler,och andra generalpantklausuler samt
klausuler skiljeförfarande och Deavgörande tvister.annatom syn-av
punkter anläggs utgör delvis detillämpning allmännasom aven mera
riktlinjer för bedömningen enligt generalklausulen anförts i detsom
föregående.
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Summary

Aside ImproperSetthe CourtsEmpoweringProvisionGeneral toA
TermsContract

ofnumberfoundbelaw, there toSwedishIn statute apresent are
asidemodify contract termsentitle the setwhich courts toprovisions or

inappliedtheyimproperclearlywould leadthat wereto consequences
of8 thesectionof theseimportantTheunder review. mostcasea

provisionthisskuldebrevslagen Although1936.Notes ActPromissory
considered toin promissory notes,thatrefers only to terms appear

Ingeneral. statutesinanalogiaapplicable contract termsbe to someex
modelledof themeffectthe mostprovisionsexplicit tothere sameare —

needthere then toandNotes Actof Promissory8 thesection noon —
analogy.resort to

thepermitting courtsprovisionsof 1915 containsActThe Contracts
clauses in contractsforfeitureof penalty andapplicationthemitigateto

of legalearlierfromdate stage37. provisionsThesesections 36 and an
and theNotes Act,the Promissoryprovision indevelopment than the

thereforetake placemodificationwhichunder moreconditions arecan
under laterrestricted than the enactment.

passed.TermsContractImproperProhibitingIn 1971 Act wasan
futurefor theprohibitMarket CourttheUnder this Act anycan

andenterprisesbusinessbetweenfound in contractsimproper terms
the Consumertaken byMarket Courtbefore theActionconsumers.

intaskalso importanthasOmbudsmanThe ConsumerOmbudsman. an
andenterprisesbusinessbetweenincontrolling the contractsterms

offormfield takes thethisof activity inand hismostConsumers,
membertheirthattheorganizations contractswith tradenegotiating on

dealings withapply in theirenterprises to consumers.are
officialtheaccordingproposed toof legislationThe aim the now

theadjustof work,the tothegiven commencementinstructions at
conformdealing with togeneral contract termsof the courts so aspower

Improper ContractProhibitingthe Actappearing inprincipleswith the
which haswhereenvisaged thatprincipally termsituationTheTerms. a

beforelawsuitinMarket Courtprohibited by thebeen aappears a
theFurthermore,arises.of validityitsthe questionandgeneral court

independentlyaside improper termsof contractthe setcourts topower
enlarged.of bethe Act to
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The reformproposed will substitute for the various provisionspresent
including sections 36 and 37 of the Contracts Act generalone-— ——

provision. This provision in ofsection 36 the Contractsto Act.appear
A be modifiedcontract term asideto improper Sw.setor
otillbörlig its application would be improper, having regardor otherto

of the whatparts occurred thecontract, to making of theat contract, to
later development and other circumstances.to explicitly stated in
the proposed that thetext shall take intocourts whetheraccount partya

occupies similar position in relation theconsumer othera or toa party
of the If the of particularcontract. term importance, other of theparts

be modifiedcontract aside the wholesetcan becontractor or can
avoided. The provision applies only clausesnot appearingto in contracts
but also those contained into other legal receipts andacts, invoices.e. g.

The of the reform into the wording ofextent thescope appears some
proposed provision. clearly,The word figureswhich in the present
provisions, omitted, thereby indicating the enlarged of thepowers

The onlycourts. courts considermust whether thenot application in a
special would be improper suggested by the wordingcase presentas—

but also whether should be consideredterm improper altogether,any—
without regard theto in the special Furthermore, theconsequences case.
circumstances enumerated which have in thecounterpart presentno—
provisions indicate what the take intocourts Theaccount. courtscan—
should consider in isolation butnot shouldterm regard in its contexta
of the in general. Whatcontract occurred the ofmakingat the contract
should also be taken into for instanceaccount, that had signparty toa a

drafted in languagecontract that he did understand. Undernot thea
Swedish lawpresent somewhat uncertain whether the takecourts can
of such circumstances,account since in principle the standpoint that

the circumstances the making ofat contract becontract toa may cause a
avoided but do permit changesnot in its Later developmentterms.any
also mentioned explicitly in the proposed wording. Even under the

rules, thepresent have made ofcourts their in order adjusttouse powers
the ofterms changed circumstances,contract to notably in ofthea case
leases when prices during the Second World War. has beenrose
considered desirable bring this functionto in the ofout thetext
provision.

realised that the wording of the proposed provision does givenot
detailed guidelines; this indeed would hardly be possible withany a

ofprovision the considered. The aim givetype theto thecourtsnow
ofcontrol the application of furtherand development. In order clarifyto

the issues facilitateand futurethe ofwork the the containscourts, report
detailed discussion of the main issues involved.a
The deals with the relationreport between the decisions of Marketthe

Court and Consumerthe Ombudsman the hand and theon one
application of the proposed provision by the general the other.courts, on

considered unlikely that conflict will arise between Markettheany
Court and the general In firstthe place, they deal differentcourts. with
issues. The Market Court has consider fromto generalcontract terma a
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business enterprisebetweeninof view, contractpoint aappears aas
special wheredeal withwillgeneralA courtand caseaconsumer.a

taken intobehave account.all circumstances toandlitigation has arisen
against which thethatunlikely partysecond place,In the aseems

willcertainprohibiting notinjunction termissuedhasMarket Court aan
before generalpleadalsobutemploy thisonly continue termto a

prohibitedbeenthat hasshould clausearise,Should thiscourt. or acase
Market entered by anotherinto partyin contractCourtby the appear a

injunction,passed itsMarket Courtwhich theagainstthethan one
will heavilygeneral relyof principle the courtsinprobable that matters
likely beTheCourt. to truethe Markettaken bypositionthe sameon

but withOmbudsman,of Consumertheactivitiesregard thewith to a
onlyOmbudsmanfact that thefrom the notpartlydifference arising

what heintoalso takes accountbutlegal issuespurelydeals with
considers and suitable.beto proper

fieldof the lyingthe inrolediscusses the courtsalsoThe report
Contract Terms.ImproperProhibitingofapplication the Acttheoutside

whererelations partymade between contractA distinction one
relations,and otherof special protectionneedsupposed be into
betweenbe drawnhard-and—fast linerealized thatalthough canno

farmers, be insmallandartisansparties,Somethe maytwo g.e.areas.
thealthoughby the lawof protectionneedthe consumers,as aresame

including theoffor protectionenacted thelegislationspecial consumers,
Forthem.applydoesTerms, toContract notImproperAct Prohibiting

aside impropermodify andof settheparties, the courts tosuch power
protection needed.of providing thebecontract terms meansamay

ImproperProhibitingActwhich therelationsalsoThere tocontractare
loanof land, leases,salesall,applydoesContract Terms atnot e. g.
thetheseFor contracts,and insurance contracts.with banks,contracts

inprinciples inherentindependently theupholdwill have tocourts more
regardWithprovision. toapplying theprotection, by presentconsumer

supposedthe toenterprises, courtsbusinessrelations betweentypical are
of suchfor adjustmentneeddifferent role. Thereratherplay evenaa

Swedishof thefact that presentfrom the part casecontracts, appearsas
enterprises. theButrelations betweenwithsubject dealsthelaw on

different. Theoften bewillmodifying thefor agreementsreasons
regardwithparticularly to contractsof changed circumstances,influence

ofimpossibilityindicated. Thealready beenduration, hasof long
andsituations in justpossiblewith alldealwording tocontract aso asa

than resortingRather tointobe taken account.hasequitable also toway
words of the contract,clearagainst theconstructionandinterpretation

be better out.modification to wayseems a
standardaimed againstlargelyofproposed provisionThe course
likely tofavour the party mostwhich strongerwhere terms arecontracts,

byprovisiontheappeared already,hasHowever, meansnoasoccur.
regardwhen theParticularly tocourtconfined such contracts. paysto
standardfact thattheof themaking contract,occurred thewhat aat

of importance.often be minorinvolved willcontract
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As mentioned earlier, the clarifytries the issues byreport to a
discussion of the circumstances that the take intocourts account.may
More attention devoted general guidelines than ofto specialto types

Withclauses. regard the guidelines,general the pointsto thereport to
possibility that the guided by the position taken by legislatorcourt the

similar questions in neighbouring fields, especially in laying downon
mandatory rules which be aside by the ofcannot theset agreements
parties. The provision proposed thus formal forauthority thecan serve as

ofapplication aanalogies in suitable technique factwhich has incases
been oiten Swedishemployed by in circumstances.other Thecourts
importance of the general practice of special trade, the ofpracticea or
the special enterprise involved when dealing with in general,customers
also pointed With regard the of theout. to contents contract,
maintained aliainter that there should be certain equivalence betweena a
breach and its There ample authority Swedishinconsequences.
legislation for the far-reachingposition that remedies, such theas
rejection of goods the cancellation of should becontract, notor a
available the aggrieved unless ofto the breach theparty contract was
fundamental. suggested that the oftenposition might be takensame

the when applyingby their modifycourts asideto set contractpower or
being improper. Numerous other circumstances whichterms as can serve

the for guidance alsocourts discussed.are
A few special of clauses discussedtypes explicitycontract in theare

but made fieldthe whole ofreport, attempt whoseto termsno cover
validity might be doubt. One discussedto the so-calledtypeopen
acceleration clause, clause permitting creditor, when debtorthee. a a
in with the of instalment, collect immediatelypayment thetoarrea: one

fall cf. Uniform §instalments that would due later Commercial Code l
208. oftensuch clause should be allowedsuggested that not toa-

effect insignificant cf.take unless the delay in thanpayment more
remedieswhat has just been said about of far—reaching and therethe use

ofindication that the position the creditor impaired. Penaltysome
forfeitureclauses, liquidated clausesclauses and damages alsoare

discussed, and shall be givenproposed that the courts greater power
modifying them For example, theyin than they have present. notat are

only have the lower penalty which would be high butto to toopower a
will be improperly lowalso able raise penalty which would be havingto a
regard the of breach.seriousness theto

Exemption discussed.clauses also those maintainedamongare
that the view Swedish according whichprevailing in discussion, to

caused withexemption clauses invalid with regard damagetoare
intention but otherwise valid, rigid. On thenegligence tooor gross one
hand, should considered forthere where be improperare many cases a

Onnegligence which thehimself for notparty to exempt gross.even
other hand, oftakes into the opportunitiesaccount party toone a

himself avail himself of claims for damagesby insuranceprotect toor
against other defendants, exemptions for negligence might beeven gross
held valid under certain circumstances.
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Inledningl

1.1 uppdragUtredningens

medfört allt större kravDen samhällsutvecklingen harmoderna att
ändamålsen-på förastatsmakterna det gällerkommit ställas när attatt en

åren också åtskilligaUnder vidtagitslig konsumentpolitik. de harsenaste
Åtgärdernalagstiftningsåtgärder ställning.för stärka konsumenternasatt

såväl Tillhar näringsrättslig civilrättslig den näringsrätts-varit art.somav
1970: 412 marknadsföringlagstiftningen otillbörligliga hör lagen om

marknadsföringslagen 1971: 112 förbud oskäligaoch lagen motom
avtalsvillkorslagen. på förinriktadeavtalsvillkor Dessa lagar är att

framtiden Tillämpning-stärka skyddet för konsumenterna marknaden.
tvåanförtroddlagarna särskilda myndigheter, marknadsdomsto-ären av

KO.len Civilrättsligaoch konsumentombudsmannen särregler om
219konsumentköp finns förutom 1915: avbetalningsköpi lagen om-

avbetalningsköplagen 2381971: hemförsäljningi lagen om m.m.-
hemförsäljningslagen 877.1973:konsumentköplagen Dessaoch i

påregler fall förförsta hand sikte enskilda och anvisningaritar ger
lösningen konkreta tvister.av

Den lagstiftningenöversyn den förmögenhetsrättsliga otillbörli-av om
fåranförtrotts främstavtalsvillkor generalklausulutredningenga som ses

led i den civilrättsliga regleringen konsumentskyddet. Omettsom av
detta anförde departementschefenoch utredningens arbete i övrigt i

följande.direktiven

måsteför effektiv konsumentskyddspolitik emellertidInom ramen en
också åt förhållan-uppmärksamhet de avtalsrättsliga aspekternaägnas

Vårföretagare förmögenhetsrättmellan och konsumenter. vilar idet stor
på förstautsträckning lagar kom till under 1900-talets decennier.som

påDessa bärs liberalistisk det ekonomiska livet. Igrundsynupp av en
konsekvens på områdeförmögenhetsrättenshärmed gäller grundsatsen

avtalsfrihetavtalsfrihet. Denna har emellertid underkastats vissaom
inskränkningar, dels generellt bestämmelser, k.verkandegenom s. gene-
ralklausuler, dels detaljbestämmelser tvingandeolika natur.genom av

33 §Bland generalklausuler slag bör främst lagenangivet nämnasav
1915: 218 på förmögenhetsrättensavtal och andra rättshandlingarom
område. föreskrivs, fårDär gällande,rättshandling inte görasatt om

sådana,omständigheterna vid dess tillkomst det skulle stridaatt motvar
åberopaheder rättshand-och med vetskap omständigheternatro att om

måsteföretogs havilken rättshandlingendenoch antaslingen, gentemot
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sådan 8§ 81haft Enligt 1936:vetskap. lagen skuldebrev gällerom
vidare villkor upptagits i skuldebrev kan jämkas eller lämnasatt utansom

tillämpningen villkoret skulleavseende, uppenbarligen strida motom av
affärsskick Paragrafeneller eljest otillbörlig.gott vara anses vara

analogiskt tillämplig utanför områdeskuldebrevsrättens och kan i själva
verket sägas uttryck allmän rättsgrundsats förmögenhets-inomge en

Liknande §förekommer 8 1915:219rätten. generalklausuler i lagen
avbetalningsköp, 34 § 1927: 77lagen försäkringsavtal, §9 lagenom om

1949: 345 till arbetstagares uppfinningarrätten och för hyresavta-om
lens del 3 64§ 1907:36i kap. lagen l till fastnyttjanderätts. om

lagrådetegendom. I det förslaget föreslåstill remitterade till jordabalkny
frågamotsvarighet till sistnämnda paragraf 8i arrendeavtal kap.en om

§.27 Tvingande olika finnslagregler slag bl. lagstiftningeniav a. om
avbetalningsköp, försäkringsavtal och hyresavtal.

Även sålunda vissa inskränkningar avtalsfrihetenhar gjorts i gällerom
påfortfarande förmögenhetsrättens område,huvudregel lagstifta-attsom

åthar överlämnat avtalskontrahenterna tillvarata sinaattren egna
långt förmår.såintressen de Härtill kommer domstolarna har visat sigatt

återhållsammamycket det gäller 33 §när tillämpa exempelvisatt
avtalslagen 8 §eller skuldebrevslagen.

Under år har i olika sammanhang hävdats den vidsträcktaattsenare
avtalsfriheten kan missbrukas Manstarkare har därvid särskiltpart.av en

påtryckt konsumenternas möjligheter avtalskontrahenteratt att som
hävda sina intressen företagarna tämligen begränsade.är Förgentemot

framförkonsumenternas köp allt kapitalvaror gäller ofta formulärav
innehålltryckta avtalsvillkor, vilkas och utformning bestäms ensidigt av

bådesäljaren fabrikanter.eller Det har deni allmänna debatten och den
juridiska doktrinen gällande, formulärrättgjorts denna k. kanatt s.
innefatta missbruk avtalsfriheten skaffarvarigenom säljarsidan sigett av

förhållandeotillbörligt i till köparen.övertagett
förBehovet särskilda skyddsregler konsumenterna avtalskont-av som

pårahenter har redan olika uppmärksammats statsmakterna.sätt av
Sålunda år fåtthar köplagssakkunniga tilläggsdirektiv 1967 igenom

erforderligt införauppdrag bl. det kanöverväga,att atta. om anses
31.‘1968:särskilda köprättsliga till konsumenternas skydd Juregler

Uppdraget fråganbarainte inskränkning den köprättsligaavser om av
avtalsfriheten förtill skydd konsumenter de sakkunniga har görautan att

ingårallmän köplagen. I bl.översyn uppdraget övervägaatten av a.
införande efterallmän regel möjlighet jämka avtalsvillkorattav en om

8 § skuldebrevslagen.mönster av
Den bristande balans bl. följd formulärrättentill karakteri-som a. av

avtalsförhållandena företagaremellan föran-och konsumenter harserar
lett från också påinitiativ statsmakternas sida det planet.näringsrättsliga

3I inom justitiedepartementet Juutarbetad promemoria 1970:en
sålunda förslag förbudtill lag otillbörligapresenteras ett motom

innehållerföreslagnaavtalsvillkor. Den lagen generalklausul. Enligten
marknadsrådetgeneralklausulen skall det tilltänkta finnerdetnya om-

förhållande till konsument itillämpat inäringsidkarevillkor,att som en
övrigatill vederlaget ocheller tjänst, med hänsynavtal köp av varaom

näringsidkaren kunna vid viteomständigheter otillbörligen gynnar -
villkor.framtida eller liknandeförbjuda avtal inhonom iatt ta samma
frågortillUppgiften marknaden och initiativövervaka att ta attatt
anför-marknadsrådet skall enligt departementspromemorianunderställs

åt konsumentombudsmannen.tros

vilken ikonsumentköplagen, trättSådana tillskapatssärskilda regler har genom
kraft l 1974.den januari
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lagstiftningenföreslagna näringsrättsligaOm den i promemorian om
genomförsförbud otillbörliga avtalsvillkor kommer konsumenter-mot ,få inflytande fråganindirekt betydligt starkare när det gälleratt ettna

utformningen avtal mellanden näringsidkare ochnärmareom av
den lagstiftningenkonsumenter. Avsikten skall tillämpasär att nya av

marknadsrådet bundenhet de grundsatser hittills varitutan av som
vid domstolarnas tillämpning tidigarevägledande generalklausuler. Detav

finns omfattande framföranledning räkna med sanering alltatt en av
påformulärrätten skall kunna ske denna väg.

fråganEtt genomförande detta förslag aktualiserar givetvisav om
innehållet Frågancivilrättsliga generalklausulerna.i de är om man

någonbefara betydandebehöver det skall uppkomma diskrepansatt mer
frånmellan den bedömning avtalsvillkor näringsrättsliga synpunkterav

marknadsrådetförslagetenligt skall ske i och den civilrättsligarentsom
falleller villkor i enskilda kan kommaprövning liknandeav samma som

domstolarna. Vid bedömningen härav bör beaktasvid de allmännaupp
marknadsrådets praxis sannolikt kommer öva avsevärtatt ettatt

på förmögen-inflytande domstolarnas rättstillämpning det gäller denär
§33 avtalslagen 8§generalklausulema, eller skulde-hetsrättsliga ex.

därför promemorieförslaget förbrevslagen. Jag i och sig kanattanser
genomföras de civilrättsliga generalklausulerna Menändras.utan att man

från bådekan enligtinte bortse dessa klausuler sin lydelse och deatt
grundsatser för deras tillämpning har kommit till uttryck isom
förarbetena till avsedda tillämpas medlagar i princip är attresp. en
återhållsamhet, inte rimmar väl med de konsumentskyddspolitiskasom
synpunkter vad uttalas departementspromemorianenligt i börsom som

lagstiftning förbudvägledande vid tillämpningen motvara av omen
otillbörliga avtalsvillkor.

Konflikter alltså införkan uppkomma, och ställs här problemman av
spörsmålet månrättslig sammanhänger med vad rättshand-iart, som en

ling företagits strid enligt offentligrättsliga regleri mot ettsom ex.
fråganmeddelat förbud eller kan civilrättsligt giltig. Denär ärvara

omdiskuterad se bl. NJA 1935 631, 1942 614, 1947och oklar s.a. s. s.
137, 1953 86 92.99 1969:78 38, 56, och Det ärsamts. prop. s.
uppenbart konflikter detta bör Redanoch problem slag undvikas.att av

lagstiftningenhäri ligger skäl den civilrättsliga istarkt överett att se
aktuella bringa den i överensstämmelse med denhänseenden och närmare

promemorieförslaget syftarnäringsrättsliga till.reglering som
också anförasFör sådan emellertid skäl heltkan äröversyn somen

oberoende de Med den utform-näringsrättsliga aspekterna. nuvarandeav
generalklausulerna kan dessa i dagens samhälle inteningen ettav anses ge

förhärskandeför uppfattning vad bör gälla iadekvat uttryck somom
förhållandet företagaremellan och konsumenter. Det allmänna synsätt

den konsumentpolitik bedriver idag börpräglar aktiva statsmakternasom
område.återspeglas också lagstiftningen på förmögenhetsrättensidirekt

måsteDet bör härvid uppmärksammas generalklausulerna kunnaatt
förstärktsträvandenasjälvständigt utnyttjas instrument i ettmotsom

för konsumenterna. Med näringsrättslig lagstiftningskydd hjälp av en om
åstadkommas fullständigförbud obehöriga avtalsvillkor kan intemot en

måsteSkydd otillbörliga avtalsvillkor ocksåsanering. kunna beredasmot
sådana med näringsidkare inte harkonsumenter vilka sluter avtal som

uppmärksammats konsumentombudsmannen mark-eller prövatsav av
nadsrådet.

Jag vill under synpunkter förordahänvisning till dessa översynatt en

1 vilkenavtalsvillkorslagen,genomförts tillkomstenharLagstiftningen genom av
1971.ljulikraft deniträtt
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förmögenhetsrättsliga generalklausuler ogiltigförklarandevissa ellerav om
stånd. sådanjämkning otillbörliga avtalsvillkor kommer till Enav nu

bör lämpligen utföras särskilt tillkallad sakkunnig.översyn av
påreformEn framtida bör i första hand domstolarnaut att ge

fallet ogiltigförklaravidgade möjligheter i det särskilda eller jämkaatt
framståravtal eller avtalsvillkor vilkas tillämpning otillbörlig.som

påReformen förutbör inriktas de nämnda generalklausulerna inärmast
avtalslagen, skuldebrevslagen och lagen avbetalningsköp. Den sakkun-om

ocksånige bör emellertid huruvida deöverväga civilrättsliga generalklau-
försäkringsavtalslagen, lagstiftningensulerna i nyttjanderätt fasttillom

uppfinningar,egendom och lagen arbetstagares bör ändras i konse-om
kvens ändringenmed de omnämnda klausulerna.av nyss

påDen sakkunniges översyn bör allmänt riktas framtidasett en
restriktivreglering medger betydligt mindre tillämpning deänsom en

nuvarande generalklausulerna för. I första hand börutrymmeanses ge
översynendärvid hänsyn konsumenternastill behov skydd.tas börav

fråndock inte ske uteslutande den synpunkten. Den sakkunnige bör även
frågan flexibilitetutreda behovet det gällerstörre när tillämpning-om av

förhållandetgeneralklausulerna företagare.i mellanen av
fråganDen berörda den civilrättsliga giltigheten rättshand-nyss om av

företagitslingar strid förbudi meddelats med stödmotsom som av
näringsrättslig lagstiftning bör särskilt uppmärksammas den sakkunni-av

Under måste ocksåutredningsarbetet undersökas vilken inverkange. en
påfåändring de aktuella generalklausulerna kan andra avtalsrättsligaav

regler eller grundsatser.
En omfattande tillämpning avtalsrättsliga generalklausulermera av av

svårigheterslag kan ibland fördetta leda till avtalsparter bedöma ivadatt
mån Deavtal blir rättsligen bindande. rättssäkerhetsproblem detta kan ge

måsteupphov till bör behandlas under utredningsarbetet. En avvägning
intresse kunnaå ibehovet konsumenternasske mellan sidan attavena

rättsbild-falletdet särskilda ochibeakta omständigheterna att anpassa
å sidansamhället andrafortgående förändringar itill samtningen

så,utformas allmänheten och domsto-önskemålet lagstiftningen attatt
så det tolka lagen.får vägledning möjligt när gällergodlarna attsom

emellertid önskvärd rättsutveckling inte hämmasVäsentligt är att aven
på ellerbyggda rekvisit kan väntasdetaljerade lagbestämmelser, som mer

föråldrade. uppgift för denDet blir viktigsnabbt blimindre en
avvägningar börställning till hur dessa göras.sakkunnige att ta

så delagtekniskt genomförasför reform börVissa skäl talar attatt en
3 kap. avtalslagen intageniolika generalklausulerna ersätts av en

påfår hela det förmögenhetsrättsligabestämmelse generell giltighetsom
frågan följd-sådan lagstiftningsteknik kan aktualiseraområdet. En om

Tillförs 3 kap.bestämmelser i 3 kap. avtalslagen.ändringar i övriga
sådan omfattande generalklausul denänavtalslagen somen mer
innehåller nämligen bli nödvändigt arbeta33 § kan detnuvarande att om

får på den sakkunnige övervägaDet ankommasystematiken i kapitlet. att
sådant fall siguppbyggnad kapitlet ivilken lagteknisk mesttersomav

ändamålsenlig.
kaninnehåller 36§ avtalsviteregel k.Avtalslagen i atten om s.

Regelnfinnes uppenbart obilligt.utkrävande vitetnedsättas, varaom av
för förverkande- och37 § första avtalslagen k.gäller enligt stycket även s.

införs ikapitletomfattande generalklausulförfalloklausuler. Om en mer
påverka Den sakkunnigeutformningen dessa bestämmelser.kan detta av

mån paragrafer bör I sakändras.därför i vad dessabör särskilt överväga
jämka avtalsvitetmöjligheternabör riktpunkten härvid att att m. m.vara

förstärks.
för38 § ochkonkurrensklausuler i avtalslagen kan iReglerna k.s.om
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reform riktning blir aktuell.påverkas i den härsig komma att somav en
förhål-mån specifikt arbetsrättsligaParagrafen emellertid i väsentligrör

föremålfrågor förhithörande överläggningar mellanlanden, och är n.
därförIngrepp i denna reglering bör helst intearbetsmarknadsparterna.

företas detta sammanhang.i
Utredningsarbetet berör lagar har tillkommit i nordiskt samarbete.som

hållitsnyligen mellanVid överläggningar i saken har kontaktmännensom
frånför lagsamarbete de nordiska ländernas sidanordiskt har övrigaman

förklarat beredd delta i utredningsarbete rörande de härsig ettatt
Den sakkunnige skall bedriva sitt arbete iaktualiserade problemen.

motsvarande utredningsorgan i de övriga nordiskasamarbete med
bör eftersträvas bevara den nordiska rättslikhetländerna. I arbetet att

så långt låterbestår på rättsområdenade berörda detta sig görasom nu
målmed allmänna konsumentpolitiska jag redovisat i dethänsyn till de

föregående.

1963 383 till Kungl.Riksdagen har i skrivelse den 4 december nr
konkurrensklau-Maj: begränsningi anledning väckta motionert om avav

åberopande andra lagutskottetssuler i anställningsavtal och under av
utlåtande frågaanhållit74 problemen i användningatt om avnr
konkurrensklausuler förutsättningslöst.i anställningsavtal utreds Kungl.

lO 1973 skrivelsen tillMajzt har den augusti beslutat överlämna
fullgörandetgeneralklausulutredningen för beaktas vid dessatt av

uppdrag.

1.2 Utredningens arbete

framgår haftSom första handdirektiven har utredningen i att taav
behov skydd. Utredningsuppdraget harhänsyn till konsumenternas av

konsumentskyddsområdetbegränsat arbetetemellertid inte varit till utan
fråganhar samlad bedömning giltigheteninriktats av om aven

förmögenhetsrätten.otillbörliga avtalsvillkor inom hela
sådanFör för allmän generalklausu-skapa underlag översynatt aven

förmögenhetsrättenl 1973 1974lerna har utredningen under ochinom
haft och andraöverläggningar med myndigheter, organisationer som

följande områdenberörts arbetet. Därvid behandlats:harav

kapitalmarknadenochKredit-
arrendeHyra och

Försäkring
fast entreprenadKöp egendom,av

konsumentområdetutanföregendomKöp lösav
Konsumentområdet

uppfinningararbetstagaresUpphovsrätt, licenser,patent,

‘ 8 §följande 33 § avtalslagen,8 § skuldebrevslagen,Med detta uttryck i detavses
9 § lagen34 § försäkringsavtalslagen,avbetalningsköplagen,första stycket om

29 § upphovsrätt till litteräralagenarbetstagares uppfinningar,tillrätten om
64 §jordabalken.27 § 12 kap.verk 8 kap. ochoch konstnärliga samt
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Arbetsmarknaden
Transporträtt

10. Associationsrätt

I samband med överläggningarna har utredningen samlat in och
områden.granskat standardkontrakt inom resp.

Utredningen samrått medhar de övriga utredningar arbetar inomsom
konsumentskyddsområdet, nämligen köplagsutredningen, kreditköpkom-
mitten, hemförsäljningskommittén.konsumenttjänstutredningen och

Utredningsarbetet har bedrivits i nordiskt samarbete deoch lagändring-
utredningen utarbetat diskuteratshar vid nordiska överläggningar.ar som

I Norge behandlas frågan år 1971det tillsatta Standardkontraktutval-av
ordförande ekspedisjonssjef Lars Oftedal Broch.get Finland har

företrätts försäkringsöverdomaren Juha-Veikko Hiekkaranta ochav
Schultén.lagstiftningsrådet C. G. Frånaf Danmark har professorn Stig

Jørgensen medverkat observatör.som
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2 Bakgrunden till utredningens förslag

2.1 Allmänt den förmögenhetsrättsliga lagstiftningenom

Den nuvarande förmögenhetsrättsliga lagstiftningen vilar i utsträck-stor
påning lagar kom till under 1900-talets, första decennier. Dessasom

lagar präglas den sedan förhärskandegammalt uppfattningenav att en
inom det förmögenhetsrättsliga området formi laga och viljefelutan
tillkommen rättshandling så undantagslöst skallgott bindandesom vara
för den har företagit rättshandlingen. Lagstiftaren har betraktatsom
avtalskontrahenterna två socialt och ekonomiskt likställda partersom
och har i konsekvens härmed överlämnat dem själva till sinaatt ta vara
intressen.

Grundsatsen avtalsfrihet fåtthar emellertid underkastas vissaom
inskränkningar. Utan stöd skriven sålundalag har det sedan gammaltav

utfästelseransetts att strider goda åtagandenseder, imotsom ex.
samband med spel eller vad, iviss utsträckning kan lämnas avseendeutan

domstolarna. Vidare fanns äldre någrai lagstiftning exempelav att
handlingsfrihetparternas hade inskränkts tvingande regler,genom ex.

det 9 §i kap. 6 handelsbalken meddelade förbudet högre räntamot än
6 % och det förordning från år 1815 införda förbudet vitemotgenom en

försträckning.vid Den äldre rätten präglades emellertid restriktivi-storav
när det gällde inskränkatet den förmögenhetsrättsligaatt avtalsfriheten.

Under innevarande sekel motståndethar emellertid sådanamot
inskränkningar brutits successivt. Ofta har det därvid varit behovet av
skydd för den presumtivt avtalsförhållandeiettparten varitsvagare som
vägledande för lagstiftaren. Inskränkningarna har skett dels genom
detaljbestämmelser tvingande dels hållnagenerelltnatur,av genom mera
lagregler underkännande rättshandlingar ellerom av som av en annan
anledning inte förtjäntaansetts rättsordningens stöd. Vidare harvara av
avtalsfriheten måni viss inskränkts med stöd allmänna rättsgrundsatserav

inte skrivits in i lag utbildats iutan rättstillämpningen.som
Metoden med tvingande lagstiftning har sedan länge kommit till

användning sådanainom områden arrende, försäkringhyra, ochsom
avbetalningsköp. Under årende harsenaste tvingande reglernya
tillkommit bl. beträffande vissa köp- k. abonnemangsavtalocha. soms.
ingåtts köparensi bostad förhållandeneller under likartade hemförsälj-
ningslagen beträffande köp där säljaren näringsidkaresamt är och
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konsument förvärvar huvudsakligen för enskilt brukköparen som varan
konsumentköplagen.

framståttSamtidigt tvingande lagregler ökat, har det alltantaletsom
på täcka de situationerklarare det inte möjligt denna väg allaär attatt

befogat avtalsvillkor. De tvingandedär det kan inskridaatt motvara
därför kompletterats medspecialbestämmelserna har regler av mera

årsSålunda flertalinfördes 3 kap. 1915 avtalslaggenerell i inatur. ett
avtalsförhållandensyfte bl. i skyddabestämmelser med atta. en

underlägsen kontrahent övermakt. Hitmissbruk hörmot motpartensav
tvång,förutom 28-32 §§de i lagens bestämmelsernaupptagna om-

33§generalklausulen avtalslagen. l dennasvek den k. is.m. m. ——
fårföreskrivs rättshandling inte göras gällande, omständigheternaatt om

sådana, skulle strida hedervid dess tillkomst det och attatt mot trovar
åberopavetskap omständigheterna rättshandlingen, denmed ochom

måste sådanföretogsvilken rättshandlingen hafthagentemot antas
lagstiftaren förvetskap. Genom bestämmelsen har möjlighetöppnat en

åt förfaranden träffasdomstolarna komma ohederliga inte direktatt som
specificerade Utmärkandelagens övriga, ogiltighetsanledningar.av mera

påför 33 § omständigheterna vid avtaletsavtalslagen den sikteär att tar
ingående.

innehåller avtalslagenUtöver de nämnda ogiltighetsbestämmelsernanu
innehåll.påjämkning avtal grund deras Dessasärskilda regler om av av

avtalsfriheten särskildabestämmelser har karaktären inskränkningar i iav
för den ekonomisktfall, där erfarenheten visat riskerna partenatt svagare

återfinns §§ vites-36 37 ochsärskilt Reglerna i ochär stora.
konkurrensklausuler.förverkandeklausuler §38isamt

vittgående derasbestämmelser jämkning avtal grundMera av avom
innehåll därefter införts flertal Den centrala generalklausu-har i lagar.ett

l936:8llen 8§ skuldebrev. Enligtdenna finns i lagentypav om
skuldebrev jämkas eller lämnasdenna paragraf kan villkor upptagits isom

stridavillkoret uppenbarligen skulleavseende, tillämpningenutan om av
affärsskick tordeeller eljest otillbörlig. Bestämmelsenmot gott vara

tillämpligfrån uttryck för generelltredan tillkomsten ha gett en
8 §generalklausuler förekommer iobligationsrättslig grundsats. Liknande

77§ 1927:1915: 219 34 lagenlagen avbetalningsköp, omom
§ 1949: 345 arbetstagaresförsäkringsavtal, 9 tilllagen rättenom

729§ 1960: upphovsrätt till litterära ochuppfinningar, 29 lagen om
§8 27 § 12 kap. 64 jordabalken.konstnärliga verk i kap. ochsamt

utbildats rättspraxispå rättsgrundsatserSom exempel allmänna som av
k.§ utveckladetill 33 avtalslagenden i anslutningskall här nämnas s.

vissdomstolarna iVidare bör erinrasförutsättningsläran. attom
särskiltmed villkorkomma till ärutsträckning kan rätta ogynnsam-som

så alltför stötandeför tolkaavtalsparten avtalet attattgenomma ena
undviks.verkningar



förslag 33utredningensBakgrunden tillSOU 1974:83

SverigeKonsumentskyddslagstiftningen i2.2

årunderförändringardebakgrundharstatsmakterna mot senaresomav
förinitiativradkonsumtionsvarumarknaden vidtagit attinomägt enrum

tidigarelagstiftning hargenomfördställning. Avkonsumenternasstärka
hemförsäljningslagenavtalsvillkorslagen,marknadsföringslagen,nämnts

8 rättegången1974:Därtill lagenkommerkonsumentköplagen.och om
frågor tillmed anknytningAndratvistemål mindre värden.i om

föremål för Köplagsut-utredning.uppdrag ärgeneralklausulutredningens
Frågorköplagen.allmännadenmed revisionarbetarredningen omaven

konsumtionskreditformer samtandraavbetalningsköp och omav
kreditköpkom-utredstill privatpersonvid tjänsterkonsumentskydd av

angåen-pågår vidareUtredningmittén konsumenttjänstutredningen.resp.
möjligheternabeträffandeochhemförsäljningslagenide ändringarvissa

hemförsäljningskommit-konsumentköpvidköplagstifta öppetatt om
bl.syfteföremål för i attöversyntén. Även försäkringsavtalslagen är a.

försäkringsrättskom-ställningförsäkringstagarnasenskildastärka de
mittén.

innehållet deför iredogörelsekortfattadskall lämnasI följandedet en
pågående utredningarna.för deför direktivenochnämnda lagarnanu

Syftet med1971.januarikraft den lträdde iMarknadsföringslagen
påohederliga eller annatskydda konsumenterna motfrämstlagen är att

Lagensmarknadsföring.ellerreklammetoder iskadligasätt annan
detgeneralklausul, vilken gör§l utgörsbestämmelsecentrala enav

marknads-vidreklamåtgärd ellerförbudmeddelamöjligt motatt annan
strida mothandling, attföretageneller tjänstföring genomsomvaraav

ellerkonsumenterotillbörligpå motsätt äraffärssed ellergod annat
sidanVidmed vite.förenasregelskall iFörbudnäringsidkare. av
speciellarörandestraffbestämmelserbl.ingår lagenigeneralklausulen a.
Lagen ärvilseledande reklam.uppsåtligtsåsommarknadsföringsåtgärder,

näringsidka-således tillintehänför sigochnäringsrättsligtill sin karaktär
pånäringsidkare grundellerkonsumenterförhållande enskildatillrens

iverksamhettill hans stort.avtalköp eller utanannatav
två särskildaanförtroddhuvudsakilagen ärTillämpningen av

ienda instansDomstolen ärKO.marknadsdomstolen ochmyndigheter,
marknadenövervakarKOgeneralklausulen.förbud enligtärenden om

marknadsdomstolen.införtalanoch för det allmännas
till1971 och ansluterjulikraft ldenAvtalsvillkorslagen trädde i

liksommed lagensyftetväsentligamarknadsföringslagen. Det som-
förunderlagärnäringsrättslig attmarknadsföringslagen naturär geav —
vidföretagarintressenochmellan konsument-förbättrad avvägningen

konsumtionsmarkna-användskontraktsformulärutformningen somav
§1bestämmelse utgörscentralaOckså lagsdennaden i olika branscher.

näringsidkare vidförbjuda attmöjlighetgeneralklausul, attsom gerav en
användabrukför enskilttill konsumentellererbjudande tjänstvaraav

omständigheter är attoch övrigavederlagettillvillkor med hänsynsom
beträffandegällerMotsvarandekonsumenten.oskäligt motanse som

Fråntill lösöre.nyttjanderättförvärvaerbjudande till konsument att
står underverksamhettillämpningsområde undantagitsharlagens som
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tillsyn bank- försäkringsinspektionen.eller Förbud skall i förenasregelav
med vite.

Tillämpningen lagen förstaankommer i hand marknadsdomsto-av
len och KO. Till förgrund lagen ligger tanken KO skall övervakaatt
marknaden och förhandlingar med företrädare förta näringsidkarna iupp
syfte ståndtill sådanaändring i villkor kanatt oskäliga. Hansom anses
skall härvid i första uppnåhand försöka pårättelse frivillig väg. Lagen ger
honom emellertid förhandlingarnamöjlighet bliratt resultatlösa föraom
talan inför marknadsdomstolen förbud enligt generalklausulen.om
Domstolens uppgift sådanti fallär göra bedömningatt etten av om

villkoranvänt typiskt oskäligtär konsumenternasett seddagentemot
kollektiv. Marknadsdomstolen alltsåskallett inte insom en

granskning frånindividuella förbudavtal, och domstolensett sidaav mot
visst villkor gäller enligt lagen endast den aktuelle näringsidkarens
användning villkoret framtiden.i Domstolens avgörande kan inteav
överklagas. I fall förbudsfrågadet inte är större vikt kan KO i ställetav —
för till marknadsdomstolen anmodaatt näringsidkaren självmantatt-
godkänna förbud villkoret s. k. förbudsföreläggande.ett Godkännsmot
sådant föreläggande, gäller det förbud marknadsdomstolen.som av

En för innehållnärmare redogörelse lagens och tillämpning lämnas i
3.2.avsnitt

träddeHemförsäljningslagen också kraftden i lden juli 1971. Medan
marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen näringsrättsligär ärnaturav
hemförsäljningslagen civilrättslig karaktär. Lagen syftar till skyddaattav

påtryckningkonsumenten hemförsäljningoch överrumpling vid ochmot
jämförbara försäljningsformer. Den därför konsumenten möjlighet attger
frånträda ingåttsvissa köp- och k. abonnemangsavtal har i hanss. som

förhållandenbostad eller under andra likartade inom veckaattgenom en
frånträder ångervecka.skriftligen meddela säljaren han s.avtaletatt

§Enligt 1 lagen försäljningäger tillämpning vid yrkesmässig lösav
föregendom bruk, förutsättningenskilt under köparen anbudatt avger
påeller anbud Sammanträffande förvid med säljaren eller ombudsvar

denne i köparens bostad eller eljest plats säljarens elleränannan
fastaombudets försäljningsställe. Lagen förut-gäller under motsvarande
också frågasättningar i åtarvissa avtal varigenom näringsidkare sigom en

fortlöpande tillhandagå konsument Ommed tjänster. köpeavtalatt etten
ingås påoch fullgörs ömse sidor vid sammanträffandet, är lagen inte

få frånträdatillämplig. För köparen skall kännedom sin rättatt attom
avtalet, skall säljaren sammanträffandetvid lämna honom särskild

2 §.underrättelse enligt hemförsäljningslagen Underrättelsen skall
pålämnas formulär.och kvitteras särskilt Iakttas dessainte bestämmelser

blir konsumenten över huvud bunden beställning. Harinte sintaget av
frånträttköparen avtalet skall i princip vardera tillbakalämna vadparten

månader,han har Hartagit säljaren inte hämtat godset inomemot. tre
tillfaller 4 §§.det köparen kostnad och 5 köparen sittAvgerutan
anbud till ombud för säljaren och meddelar säljaren hanatt antar
anbudet, sådantskall han ha godtagit anbudet det framförts tillanses
ombudet, framgårinte uttryckligen uppenbartellerannatom anges av
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§. syftar till köparen3 Bestämmelsen ettomständigheterna att ge
Hemförsälj-då förekommit.fall sidolöpare hardeskydd ibättre s.en
rättigheterVillkor, varigenom köparenstvingandeningslagen är natur.av

§.6sålunda ogiltigtinskränks, ärenligt lagen
för över lagenår 1973 särskild utredning tillsattsUnder har att seen

nedan.se
innehåller1974kraft den l januari ochKonsumentköplagen trädde i

Lagenskydd.regler till konsumenternastvingande köprättsligasärskilda
tillbl. regler med anknytningochcivilrättslig karaktärär upptar a.av

innehåller någonDen inteavtalsvillkorslagen.marknadsföringslagen och
vissaendastfullständig köparens ställningreglering utan angerav

underminimiskydd, köparenbefogenheter, dvs. detgrundläggande som
frågorför enskilt bruk. Iförhållanden skall ha vid köpalla somav varor

års kompletterad eller1905 köplaglagen skall ersattinte regleras i av-
avtal gälla.—

näringsidkare köperkonsumentLagen skall tillämpas när vara, somav
näringsidkarenssäljs ibruk ochför enskilthuvudsakligenavseddär som

sålunda§. inte änl gäller närDenverksamhetyrkesmässiga annan
gällerfrån Dockprivatperson.sketteller när köpetköparekonsument är

förmedlasköpetfrån näringsidkare,fråga köp änilagen avomannanom
förombud säljaren.näringsidkare som

förhållande Regleringentill säljaren.lagen köparensHuvuddelen rörav
för framtvingastödrättsligtköparen attsyftar framför allt till att ge

ocksåemellertidfrån sida. Lagensäljarens upptarprestationriktig
fl. Vidaretillverkareförhållande tillbestämmelser köparens varans m.om

vissaskydda köparensyftar till motinnehåller lagen regler attsom
ställningrättsligamedför köparensförfaranden kreditköpvid attsom

försämras.
minimibefogenheterköparenstill börjanI lagen preciseras omen

§. dröjsmålet ringa3 inteOm ärtidi rättsäljaren inte levererar avvaran
såvida säljarenhäva köpet, trotsför köparen har han rättbetydelse att

fårfall köparenskälig tid. I vissainomuppmaning inte levererar varan
någon uppmaning.särskildgjortdessförinnan hahäva köpet attutan

ståttmåste för säljarenklartpå ha attgäller, det sättDetta annatom
ocksåhar rättför Köparendröjsmålet betydelse köparen.ringainte är av

hålls till handa.honomdröjsmål innehålla tillsbetalningenvidatt varan
fel Härvidvid ibefogenhetervidare köparensLagen reglerar varan.

för räkning,hansellersäljarenskils mellan det fallet ex.att annan
något§ fallet4 detåtagit felet ochavhjälpa atttillverkaren, sig att
feletfallet inte§. förra5 Avhjälps i detsådant åtagande inte gjorts

anspråk på feletgrundframställtdet köparentid efterinom skälig att av
felaktigas ställe, kanfelfri dentid ieller levereras inte inom varasamma

förersättningpå kräva skäligköpeskillingen,avdragköparen alltid göra
förbetydelse honom,felet ringafelet eller, inte äravhjälpande avomav

något åtagande fel, kan köparenavhjälpaköpet. Föreligger intehäva att
häva köpet.felet inte ringa,på eller, ärköpeskillingengöra avdrag om

erbjuder sig säljarenanspråk på felet ochframställt grundHar köparen av
får dock inte görafelfri köparenlämnadetta ellerrätta attatt vara,
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gällande befogenhet rättelsen skersagts, ochsom nyss genast utanom
kostnad eller väsentlig olägenhet för honom.

såvälVid dröjsmål fel i har köparen rätt med visssom attvaran
begränsning hålla betalningen inne tills säljaren fullgör sin 3 §prestation
andra stycket, 4§ andra stycket §och 5 andra stycket. Köparen kan

fåvidare skälig ersättning för särskilda utgifter har ådragithar sig tillsom
följd dröjsmål 6 §.eller felav

Lagen behandlar också frågan säljarens för vilseledandeom ansvar
uppgifter beskaffenhet eller 7 §.användning Säljarenom varans

inte bara för uppgifter lämnas vid köpetillfället ocksåansvarar utansom
för uppgifter i reklamen beträffande i eller annatvaran, ex. annons
meddelande är komma till allmänhetensavsett att eller köparenssom
kännedom. Kan den vilseledande uppgiften ha inverkat på köpet,antas
skall behäftad med fel. Säljaren medges dock bl. vissvaran anses a.
rättelsemöjlighet. Hans omfattar i viss utsträckning uppgifterävenansvar

lämnats tillverkare eller i tidigare säljled tagitsom av varans annan, som
befattning med varan.

Lagen innehåller någrainte tvingande regler slårgenerell naturav som
fast vilka krav köparen skall kunna ställa tvåkvalitet. Ivarans
bestämda hänseenden dock bestämmelser till konsumenternas skyddges
8 §. Om säljs i strid försäljningsförbudmot har meddelatsen vara som
från hälso- eller säkerhetssynpunkt, skall behäftad fel.medvaran anses
Detsamma gäller så bristfälligär den inte kanatt användasom utanvaran
uppenbar fara för köparens eller liv eller hälsa. En särskild regelannans

vidare köparens ställning sålts inär befintligt skick 9 §.ges om varan
Regeln syftar till hindraatt säljare enbart föraatt dettainatten genom
förbehåll i avtalet undgåskall allt för beskaffenhet.ansvar varans

fråga sådanI tidsbestämd beträffandegaranti lämnatsom varan som av
säljaren eller för innehållerhans räkning lagen regel lättnad iannan en om
bevisbördan för köparen angårvad uppkomsten fel §.10iav varan

ingårl lagen även regler vad köparen har iaktta vid reklamationattom
ll §. Han skall reklamera inom frånskälig tid det han ellermärktatt
bort märka felet. Om tillverkare eller garanti harvarans annan genom
åtagit sig avhjälpa fel i kanatt reklamation göras hos antingenvaran,
tillverkaren eller säljaren.

Beträffande köparens förhållande till tillverkare fl. reglerarvarans m.
tvålagen fall då konsumenten kommer förbindelsei med varans

tillverkare, generalagent eller i tidigare säljled 12-14 §§. Detannan
första fallet gäller den situationen tillverkaren eller föratt säljarensannan

åtagiträkning sig avhjälpa fel i försummelseatt visar vidvaran men
fullgörande åtagandet. sådantI fall har konsumenten tillrättav
ersättning för skada, skadan inte är ringa. Om konsumenten harom
förmåtts köpaatt vilseledande uppgift fråndennavaran genom om
tillverkaren eller tidigarei säljled kan han skadeståndha rätt tillannan av
denne. En förutsättning dock denär vilseledandeatt uppgiften har

uppsåtligenlämnats vårdslöshet.eller av
Lagens regler kreditköp skydda köparen behövaatt mot attom avser

betala till särskild kreditgivare, även säljaren inte skulle fullgjorthaom
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köpavtalet. Skyddetsin prestation enligt kommer till uttryck sätt.tre
innehållerförstaFör lagen regel klausul, varigenomdet atten om

framställa påköparen avsäger sig invändningar grund köpeträtt att av
förvärvat fordran påsäljarens köpeskillingen, skalldenmot som vara

§.l5 För det andra regelogiltig köparen motsvarandeges somen ger
långivare,invändningsrätt köpeskillingen med beloppnär erlagtsmot som

erhållit lånförmedlingköparen säljarens bank ellergenom som av annan,
sådanför förmedling lån 16 §.med vilken säljaren samarbetar Regelnav

på låneköpfrämst Slutligen innehållersikte k. och liknande. lagentar s.
straffsanktionerat förbud för säljaren köparenett att ta emotav

växelförbindelse fordringshandlingeller löpande beträffande detannan
17 §.inte erlagts köpeskillingen i samband med köpetsom av

rättegången tvistemålLagen mindre värden ikrafti trädde denom om
syftarl juli 1974. Lagen till mindre tvister i större utsträckning skallatt

utgångspunktlösas under medverkan domstolarna. En viktig harav
fårkostnaderna förfarandethärvid varit i inte bli högre det bliränatt att

frånmöjligt rimligt ekonomiskoch synpunkt sin gällandegöra rättatt
Någontvisten gäller mindre värde.även när ändringi den verksamhetett

bedrivs allmänna reklamationsnämnden inte avsedd,är utansom av
förfarandet skall komplement dennatill verksamhet. Detettses som
förenklade förfarandet mål,bli tillämpligt dispositiva främstiavses

köptvister lös egendom, uthyrning bilar, eller andramaskinerom av av
lånlösa saker, arbetsbeting, skadestånd.saker eller samtav pengar

Tvisteföremålets fårvärde i regel inte överstiga halvt basbelopp.ett
Oavsett skall förenkladevärdet dock tvist kunna i dettasen upp
förfarandet frågaden huvudsakligen reklama-rör varöver allmännaom

utlåtande.tionsnämnden Klausul i avtal mellan näringsidkare ochavgett
konsument framtida tvist i anledning avtalet skall hänskjutasattom av

får tvisteföremåletstill avgörande skiljemän inte gällande,görasav om
värde inte fåhögre halvt basbelopp. l syfteär än nedett att parternas
rättegångskostnader såförfarandet utformat förakan sinär att parterna
talan hjälp juridiskt biträde. Tingsrätten skall hjälpa allmänhetenutan av
med allmänna råd få tvisteroch upplysningar olika möjligheter attom
prövade vid domstol förseller reklamationsorgan. Om tvisten till

biståskall domstolen utförandedomstol, och vägleda vid talansparterna
tvistefrågorna målettill blir klarlagda och Rätten skallatt utrett.samt se

förlikaockså försöka Tappande skall i princip skyldigparterna. part vara
rättegångskostnader, omfattningenhansersättaatt motparten men av

fårersättningsgilla kostnader begränsas. Tingsrättens avgörande överprö-
prövningstillståndsärskilt fall efterendast ivissa angivnahovrättenvas av

Sådant tillstånd prejudikatfrågablir möjligt exempelvishovrätten. närav
Prövning i högstaföreligger eller rättstillämpningen klart oriktig.när är

vanligakan ske enligt regler.domstolen
år dels följaKöplagsutredningen tillsattes 1962 med uppdrag att

kommitté utarbeta förslaguppdragi Finland tillsatt medarbetet i atten
bl. meddels detköp egendom, övervägatill lag lös att a.omom av

pågående åstadkomma köplaginternationellarbetehänsyn till att en
föreslå den svenska köplagen.ändringar iföreligger anledning att
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årUppdraget vidgades 1967 till även begränsad översynatt avse en av
frågorköplagen. Till spörsmå-borde särskilt uppmärksammas hördesom

let införande allmän regel möjlighet jämka avtalsvillkorattom av en om
8 § Samtidigt åtefter skuldebrevslagen.mönster uppdrogs utredningenav

köprättsligabehovet särskildaöverväga till skydd förregleratt av
konsumenterna. Sistnämnda del uppdraget har avslutats och resulteratav

statsmakterna särskildi antagit konsumentköplag.att en
Kreditköpkommittén år 1971tillkallades och har enligt direktiven att

lagstiftningsåtgärdersärskilt vilka behöveröverväga vidtas medsom
former föranledning de konsumtionskredit har vunnitav nya som

påutbredning Prövningen första påmarknaden. härav skall i hand sikteta
ocksåkonsumenternas intressen. I samband härmed bör enligt direktiven

allmän avbetalningsköplagen.ske översynen av
Konsumenttjänstutredningen år 1972 uppgifttillsattes och har till att

utarbeta lagstiftningcivilrättslig till konsumenternas skydden
serviceområdet. Varken konsumentköplagen eller den allmänna köpla-

påi princip tillämpligär avtal serviceverksamhet i settutan stortgen om
saknas reglering I betydande utsträckning docki lag. tillämpas köplagens

Marknadsföringslagenregler analogt. och avtalsvillkorslagen gäller emel-
lertid föräven tjänster. Bland de avtal särskilt berörs ityper av som

för på t.direktiven utredningen är avtal arbete lös sakom ex.
underhålls-, ändringsarbeten,reparations- behandlingeller avtal om av

t. sjukvård, skönhetsvård,tandbehandling och tjänsterperson ex. av
immateriell t. rådgivningundervisning och juridisk och avtalart ex.

sällskapsresor.om
Hemförsäljningskommittén år Utredningentillsattes 1973. har till

uppgift åtgärdervilka ytterligare kan behöva vidtas förövervägaatt som
skapa tillräckliga för hemförsäljningslagensgarantier regleratt att om

förskydd konsumenterna blir effektiva. Enverkligen möjlighet som
ingåendeanvisas i direktiven formerna förär lagens regler avtalatt om av

straffsanktioneras. Ett förbjudaalternativ är näringsidkareatt som
fortsättningen verksamhet ihemförsäljningen i bedriva sinmissbrukat att

möjligheter detformen. Utredningen vidare undersöka vilkaskallden
telefonvid försäljningfinns bättre skyddbereda konsumenternaatt per

tillämpningsom-finns utvidga hemförsäljningslagensoch det skäl attom
ingårSlutligen iråde i utsträckning.omfatta kontantköp vissävenatt

frågan införande tvingandeockså undersökauppdraget att om av
lagstiftning köp.öppetom

Försäkringsrättskommittén år uppgift göratillkallades 1974 med att
Syftet utredningen är iförsäkringslagstiftningen. medöversyn aven

försäkringstagarnas ställning. Särskildenskildaförsta stärka dehand att
åt försäkringsavtalslagenskall de regler iuppmärksamhet ägnas som

försäk-försäkringstagarnas skydd, bl. bestämmelsernaavgränsar oma.
försäkringstagarenupplysningsplikt, rättsverkningarnaringstagares attav

underlåtenhet premie iframkallat försäkringsfallet och erläggahar attom
införa skyldighetföreskriven direktiventid. Det bör enligt övervägas att

granskalåtaför förväg tillsynsmyndighetenförsäkringsbolagen iatt
böråtminstone branscher. Vidareförsäkringsvillkor förallmänna vissa
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kommittén någrapå börförsäkringslagstiftningen punkteröverväga om
innehålla påspeciella regler sikte skydda enbart konsumenter.tar attsom

2.3 nordiskaKonsumentskyddslagstiftningen i övriga länder

Frågan lagstiftning till konsumenternas vid tillfällenskydd har olikaom
deföremålvarit för Flertaletöverväganden nordiska sammanhang.i av

föregående avsnittihar lämnatsutredningar för vilka redogörelse
ocksåbedriver sin verksamhet i nordiskt samarbete.

förI följande kortfattad redogörelse vissa delardet skall lämnas en av
konsumentområdetlagstiftningsarbete i dedet äger inomsom n. rum

övriga nordiska länderna.
skydd marknadsföringsmetoder såotillbörligaVad först gäller mot

kraft Norge lträdde marknadsföring i i den januarilag kontrollen om av
förbjuder1973. Lagens centrala bestämmelse generalklausulär somen

striderföretas goddet i näringsverksamhet handlingar motatt som
forholdi tilforretningsskikk naeringsdrivende imellom eller urimeliger

forbrukere. marknadsråd ochTillsynen enligt omhänderhaslagen ettav
funktioner enligtkonsumentombudsman med i settstort samma somen

marknadsföringslagen.den svenska
frågan år forbrugerkornmissio-den 1960Danmark utreds tillsattal av

1973 delbe-iKommissionenhandelsministeriet.under avgav marsnen
v..‘ LagförslagetMarkedsføringLovtänkande förslag tillmed m.om

står strid mediinnehåller förbud handlingarbestämmelser mot somom
hänförs otillbörligafråga marknadsföring, till vilket ävengod sed i om

forbruger-föreslås reglerVidarestandardkontrakt.avtalsvillkor i om en
marknadsföringen.ombudsmandsinstitution, skall ha tillsyn översom

forbrugerklagenaevn.et almindeligtföreslås inrättandeVidare av
Finland arbetsgrupptillsattjustitiedepartementetI inomhar enman

lagstiftning krävsför denuppgift planhar till göraatt somenuppsom
konsumenter.förhållandet näringsidkare ochmellanför regleringen av

såstandardformulär dennaavtalsklausuler harBeträffande frågan iom
forbrugerkommissio-såvitt ibehandlatsgäller Danmark nämntsnysssom
Folketinget förelagtsVidare har1973 delbetänkande.avgivnai marsnens

36§ danskageneralklausul i denbl. civilrättsligförslag om a. en ny
frågan den4.1. behandlasse I Finlandvidare avsnittetavtalslagen av

fråganutredsjustitieministeriet. I Norgearbetsgruppen inomnämnda av
denutredning övervägerdvs.standardkontraktutvalget, somav samma

förmögenhetsrätten.generalklausulerna iutformningenframtida av
skydd såtill konsumenternasbestämmelserkäprättsligagällerNär det

köplagskommittén decemberbetänkande inorskahar den avgett ett
tvingandeföreslås vissabl. konsumentvilket det1972, i att gesa.

fel i godset.vid eller bristdröjsmål ochmed leveransvidrättigheter
träder iköplagen, vilkaden norskai ändringar ihar resulteratFörslaget

1975.2 generalklausulnyheterna märksBland ävenkraft 1 januariden en

681.‘ Betxnkning nr
’ 25 1973-74.Ot. prp. nr
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för köp se 4.1.vidare avsnittet I Danmark fråganbehandlas av
forbrugerkommissionen Finlandoch i den nämnda förav gruppen
konsumentlagstiftning.

frågaI den allmänna käplagrtiftningen är läget det medan denattom
svenska och den norska köplagsutredningen haft koncentrera arbetetatt
på särskild konsumentköplagstiftning, den finska utredningen priorite-en

arbetet förslagmed till allmänrat köplag. sådantEtt förslagen
presenterades i november 1972.

omhänderhasöversynen lagstiftningen avbetalningrköpav om av
kommittéersärskilda Danmarki och Norge. I Finland har lagberedningen

börjat utredningsarbete kreditkortsproblemet.om
Frågan konsumenternas skydd på serviceområdet omhänderhasom av

kommittésärskild Norge.i I Danmark Finlandoch har särskildaen
observatörer följa lagstiftningsarbetetutsetts i de nordiskaatt övriga
länderna.
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Nuvarande ordning3

förmögenhetsrättsliganuvarandeförst debehandlaskapitelI detta
3.1 näringsrättsliga avtals-därefter denavsnitt ochgeneralklausulerna

3.2.avsnittvillkorslagen
förredogörelseinleds medgeneralklausulernaAvsnittet enom

3.l.1. Därefter behandlasinnehållet iklausulernabakgrunden till och
generalklau-analog tillämpninglagförarbetenuttalanden idel om aven

3.1.3.rättsfallsöversiktmed.2. avslutas3. Avsnittetsulerna 1 en
redogörelser för förarbetenainnehålleravtalsvillkorslagenAvsnittet om

tillämpningKO:marknadsdomstolens och3.2. l förtill lagen samt avs
3.2.2.lagen

generalklausuler3.1 Förmögenhetsrättens

innehållet generalklausulernatill ochBakgrunden i3.1.1

vtalslagenA

må33§ såsom giltig görasRättshandling, eljest att anse,voresom
sådana, detvid dess tillkomstgällande, omständigheternadär attvoro

åberopademmedheder vetskapskulle ochstrida attmot tro om
företags,vilken rättshandlingenoch den,rättshandlingen, gentemot

sådanmåste vetskap.hava ägtantagas

före tillkomstensaknade svenskframhâllits rätttidigareSom av
kundeomständighetervilkabestämmelserallmännaavtalslagen somom

avtalslagen3 kap.bestämmelserna iGenomrättshandling ogiltig.göra en
ogiltighetsanled-denågra viktigastetillskapades reglering avaven

avtal kanuttömmande,emellertid inte utanBestämmelserna ärningarna.
rättsgrund-allmännaochstöd andra lagreglermedjämvälåsidosättas av

satser.
rättshandling tillkommitfallför detmed reglerinleds3 kap. genomen

ocker. I31 §behandlar svek och§§. §29 30tvång 28 ochrättsstridigt
innehållfått änviljeförklaringfallet annatdetregleras32 § att somen

kompletterasiogiltighetsanledningarpreciseradeDessavarit avsett. mera
fördet möjligtvilken görhållen bestämmelse,med allmänt33 § meraen

demomständigheter äntill andrahänsyn ävendomstolarna somatt ta
paragraferna.föregåendesärskilt i denämnts
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För generalklausulen i 33att skall tillämplig krävs§ attvara
rättshandlingen kommit till under omständigheter, det skullesådana att
strida hederoch den gällande,göra har vetskapmot tro att när omman
dessa omständigheter. fordrasDet medkontrahenten självinte att
uppfattar han handlar rättshand-hederatt göramot tro och attgenom
lingen gällande, det räcker rekvisitetutan domstolen finner rentatt att
objektivt uppfyllt.är Däremot krävs han haft måste hadet elleratt antas
haft vetskap de omständigheter under vilka rättshandlingen tillkom-om

Sådanmit. vetskap skall med modifikation hamöjlighet till viss- -
förelegat rättshandlingennär kom till kännedom 39 §.hans

påSom exempel situationer kunde33 avtalslagen bli tillämplignär §
förarbetena den grundi hade ingått rättshandling påattangavs som en

ålderdomssvaghet,kroppslig sjukdom, berusning eller orsakerandraav av
ståndvarit bedöma handlingens innebörd följder. Vidareochattur

ansågs klausulen kunna tillämpas sådanai fall då kontrahentenden ene
visserligen inte har handlat svikligt på ohederligt sigbegagnatsättettmen

inte kände till vissa faktiska förhållanden.att motpartenav
tidigareSom har gjorde anspråk pånämnts lagstiftaren iinte att

åstadkommaavtalslagen ogiltighetsanled-uttömmande regleringen av
ningarna. innehåller sålundaLagen inte några särskilda regler verkanom

villfarelse i bevekelsegrunderna till företaganderättshandlingens s. k.av
in motivis eller över huvud betydelsen förutsättning-deatterrror om av

från den handlandevilka utgått visar eller gå isig oriktiga intear vara
uppfyllelse, ofta sammanfattasämne under beteckningenett som
förutsättningsläran. Dessa frågor överlämnats åthar rättspraxis.

på införaUnder förarbetet avtalslagen övervägdes frågan allmänatt en
godarättshandling strider eller sederbestämmelse lag äratt motom som

ogiltig föremålFrågan ansågs bli lagstiftning detböra förinte utan
träffaåtöverlämnades domstolarna avgöranden efter omständigheter-att

enskilda fallet.i detna
Medan de ogiltighetsbestämmelsernai början 3 kap. intagna tarav

på tillkomst, fallsikte omständigheterna vid avtalets behandlar 36--38
åsidosättas själva Rättsföljdenpå grund avtalsinnehållet.avtal kannär av

fall situation behandlas 37 andrai dessa från den i §bortsettär som-
ogiltighet befogenhetstycket inte avtalet domstolarna har gettsutanav-

tillavtalsinnehållet. föregångarejämka Bestämmelserna kanatt somses
de skulde-generella klausulerna i 8 §otillbörliga avtalsvillkormera om

andrabrevslagen och lagar.
någon36§ vite, utfäst för denEnligt kan sig betalahar attsom

dethändelse fullgöra åtagit nedsättas,han inte skulle vad sig,han om
skallVidskulle uppenbart obilligt prövningenvitet.att utkrävavara

föreliggande framhållshänsyn till samtliga omständigheter. I lagtextentas
densärskilt skall förlust drabbatbeakta inte denendastatt man som

vilken betingat sig vitet övrigt vissäven intresse i attutan hans av
företas underlåtas. skallhandling skulle eller Frågan obilligtvitet ärom

1 262.1915NJA s.
235.A. a. s.
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förhållandena tidpunkt vitet utkrävs.vid den närtillmed hänsynavgöras
tillbaka meddet emellertid inte krävaskanerlagts,Har förverkat vite

paragraf.stöd dennaav
i36§ nedsättningskall bestämmelserna§ stycketförsta37Enligt om

förförbehållbeträffande rätttillämpas ävenobilliga viten om enaav
utkräva det vederlaghävande antingenavtaletsavtalsparten att trots som

behålla följdvad erhållit i avtalet.hanellerutfäst betalaattmotparten av
förbud förbehåll förverkandeinnehållerAndra stycket motett om av

innehållertredje styckeParagrafenscommissoria.s. lex enpant
omfattande skyddsbestämmelser.avbetalningsköplagenserinran meraom

detBestämmelsenkonkurrensklausuler.behandlar k.38 § avsers.
utfäst sig inteförebygga konkurrens attsyftenågonfallet i attatt --

anställningslag eller inteverksamhet visst tahandel elleridka avannan
fall den harsådant kanidkar sådan verksamhet. Inågonhos somsom

utfästelsen sträcker sig längre änfri från detta,åtagandet bligjort om
alltför gradkonkurrens eller den i högför hindrabehövaskan att omsom

förvärvsverksamhet.frihet utövaförpliktade i hansden attinskränker
berättigadeden hardetockså till intresseskall hänsynVid tasprövningen

upprätthålls.förbudetattav

örsäkringsavtalslagenF

fallnågotfrån denna lag, iavviker34§ försäkringsvillkor,Skulle som
allmänhetändå vad avtal imå det,uppenbar obillighet, attleda till om

avseende, däreller lämnasjämkasföranleder därtill, kunna utangäller
försäkringspraxis.med godsådant kan överensstämma enanses

skydda försäkrings-försäkringsavtalslagensyfte med attEtt väsentligt var
ansågs därföralltför hårda. Detblevförsäkringsvillkorenattmottagarna

lagenantal regler ifull avtalsfrihet, etttillrådligt utaninte att parternage
förhållandenpåexempelSomtvingande försäkringsgivaren.gjordes mot

förarbetena trycktaimotiverade regler atttvingande angavssom
användning äventillkunde kommaförsäkringsbrev, vilkatillformulär

tillämpningvilkasinnehöll villkor,ikraftträdandet lag,efter nyav en
avseddaÄven intevillkoren atthårdhet.obilliginnebäraskulle varom

osäkerhetstill-deras tillvarosjälvainnebar ettordalagen,eftertillämpas
därdet situationerVidare kunde tänkasförsäkringstagaren.stånd för

kunde påräknas,sida intefrån försäkringsgivarenstillmötesgåendenågot
ellerosäker närställningekonomiskaförsäkringsbolagets varnärex.

bestämmelser ideverksamhet. Tillmed sinupphöraavsågbolaget att
försäkrings-hörde del reglernatvingandegjordes storlagen omavensom

avtalsfrihet beträffande andrabibehöllsDäremotförpliktelser.tagarens
bestämningengälldefrågor, när detviktigaförsäkringstagarenför avex.

försäkringsgivarens ansvar.
träffalagbudtvingandemöjligtEmellertid ansågs det inte att genom

förekom-kunde tänkasavtalsfrihetenmissbrukdärfall,varje särskilt av

345.‘ 1927NJA s.
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En försöktelag detalji dra fullständigatt gränslinjema. som upp en
mellan tillåtna och tillåtna försäkringsvillkoricke ansågs lätt kunnanog
komma verka olidlig tvångströjaatt för försäkringsväsendetssom en
utveckling. l stället kompletterades de tvingande reglerna med en
generalklausul, i detalj någrautan att riktlinjer lämnadesom ange
domstolarna möjlighet utöver vad följdeatt bestämmelsernasom av-

avtal i allmänhet, dvs. bl. avtalslagens ogiltighetsregler jämkaom a. -
försäkringsvillkor med hänsyn föreliggandetill omständighetersom var
uppenbart otillbörliga.

Generalklausulen vid tillkomsten föremål för åtskillig diskussion.var
Det befarades bl. rättssäkerhetenatt skulle kunna åsidosättasa. genom

domstolarna anförtroddes befogenhetatt allmän åsidosätta villkoratten
hade varit departerna överens när ingick avtalet. Någon sådansom om

risk ansågs dock föreligga,inte eftersom det för försäkringsvillkoratt ett
skulle kunna åsidosättas fordrades inte endast tillämpningenatt av
villkoret ledaskulle till uppenbar obillighet också åsidosättandetutan att
kunde överensstämma med god försäkringspraxis. Som överdrivnaanses
betraktades också farhågorna för generalklausulen skulleatt uppmuntra

obefogadetill rättegångar. Det uttalades därvid det för den,att som
anhängiggör talan med stöd generalklausulen, måste stå klart attav om

frånhan inte sakkunnigt håll fåkunde för påstående,stöd sitt hans
utsikter vinna rättegången åtminstoneatt eller undgå skyldighet att

rättegångskostnaderersätta mortpartens skulle smålikavara som om
någon otillbörlighetsregel inte funnits.

Enligt ordalydelsen generalklausulen försäkringsvillkor,avser som
frånawiker försäkringsavtalslagen. Något hinder med stödatt av

klausulen underkänna villkor behandlar vilkaämnen inte harsom
reglerats i lagen, begränsning försäkringsgivarens tordeex. en av ansvar,
emellertid föreligga.inte framstårDäremot det osäkert ettsom om
avtalsvillkor överensstämmer med i lagen intagen bestämmelsesom en
kan åsidosättas med stöd generalklausulen, tillämpningenav om av
villkoret i det enskilda fallet skulle framstå otillbörlig. I förarbetenasom
till lagen uttalas nämligen jämkningsmöjlighetenatt generalklausu-genom
len införts med tanke på de fall lagennär inte uttryckligen har hurangett

ske.1jämkning skall
försäkringsvillkorenTill hör enligt ordalagen försäkringspremien.även

Det torde emellertid vid lagens tillkomst hainte varit avsett att
generalklausulen skulle kunna tillämpas på avtalad Någotpremie.

gjorts.:uttryckligt undantag för vederlaget har emellertid inte
För avtalsvillkor skall kunna åsidosättasatt fordras dels villkoretatt

leder till uppenbar obillighet, dels åsidosättandet kanatt överens-anses
medstämma god försäkringspraxis. förDet är generalklausulens tillämp-

ning inte nödvändigt någon praxis i viss frågaatt har utbildats.
Domstolen torde ha fri prövningsrätt, resultatet skall dock sådanten vara

1 NJA 1927 412. Hellner, Försäkringsrätt, 1965, 65.s. s.Jfr NJA 1953 300.s.
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det kan överensstämma med god därförpraxis. Detatt är naturligtanses
domsto1arna.lförsäkringsbolagens praxis vinner beaktandesärskiltatt av

Generalklausulen ordalydelseenligt sin endast beträffandeär tillämplig
försäkringsavtal, däremot fråga andrainte i överenskommelser mellanom
försäkringsgivare försäkringstagare,och med anledning inträffatex. av
skadefall. Bestämmelsen torde emellertid ofta kunna vinna analog

fall.2för sådanttillämpning

Skuldebrevslagen

8 § Skulle skuldebrevtillämpning villkor upptagits uppenbarli-isomav
affärsskickstridande otillbörlig, må villkoreteller eljestmot gottgen vara

jämkas avseende.eller lämnas utan

Skuldebrevslagen innehåller de förbindelserrättsregler olika slagom av
hänföra med någraskuldebrev. Bestämmelsernaär till ärattsom gruppen

undantag dispositiva alltså frångåsoch kan överenskommelsegenom
mellan parterna.

för skuldebrevslagenSom motiv i in generalklausulatt ta en
förarbetena3motsvarande försäkringsavtalslagen det34 § i justattangavs

på skuldebrevsområdet alltför inträffade deninte sällan kontra-att ene
henten befann gjorde det försig övermäktig ställning, möjligti en som
honom ensidigt diktera Sådant kunde inträffaavtalsvillkor. sigatt vare
långivaren enskild eller bank eller penninginrätt-en personvar en annan
ning. följaSärskilt bankerna, brukar uppgjorda skulde-gentemot som
brevsformulär, ansågs allmänheten den enskilde lânesö-och i synnerhet
kanden sakna varje möjlighet genomdriva uteslutande klausuleratt ett av

i tillämpningen leda påskulle kunna till missbruk. Som exempelsom
sådana lämnadförbehållklausuler nämndes låneförbindelsei pantattett

de förbindelser gäldenärenskall endast för alla harsäkerhet inteutgöra
ocksåingåingått komma förhållande långivareneller kan tilli utanatt

medför fordringar förvärva uppgörelsedenne kommakan att genomsom
sådan generalhypoteknågon fordringsägare. klausulhans Att omenav

fordransâskulle kunna tillämpas borgenären panten tog utatt somur en
handpå överlåtarens skullehan efter fått överlåten och isigpanten som

grad stötande.ha helt värdelös, ansågs högstavarit i
framhålls tillämpningsområdet för generalklausulenförarbetenaI att

åberoparbegränsad fall där dettill borgenäreninte är ettär som
villkor eller det berott hans övermäktiga ställningotillbörligt attav

tillämpas därvillkoret tagits i skuldebrevet. Bestämmelsen kan ävenupp
huvuddet gäldenären genomdrivit eller där detvarit villkoret översom

den andreden kontrahentens övermaktinte berott eller utan avav ene
villkoretförbiseende, liknande med.tanklöshet eller orsak kommitatt

Lagrådet lagförslaget dåframhöll vid behandlingen general-att enav

1 413.NJA 1927 s.
2 3.1.3.1947 referent avsnittFFR 352, iJfr rättsfallet s.
3 NJA 1936 50.s.



Nuvarande46 ordning SOU 1974: 83

klausul detta fåslag måste vidsträckt analogisk tillämpning, bestäm-av
melsen innebar våri obligationsrätt allmän principatt togman upp en

frihet för domstolarna åsidosätta villkor, vilkas dettillämpning iattom
särskilda fallet ansågs Lagrådetotillbörlig. ifrågasatte därför huruvida inte

principen skulle lagfästas, förvilket ochi sig tveksamtsyntesom— —
klausulen borde in i avtalslagen därsupplement tilltas ett upptagnasom
bestämmelser, sådan förutsatte36-38 §§. En ordningnärmast enligt
lagrådet dock nordiskaden på dennaenhetligheten bröts.punkt inteatt
Sedan det de nordiska ländernavisat sig i kundeinte sigatt man omena

föra in generalklausulen i avtalslagen bibehölls skuldebrevsla-att regeln i
gen.

Jordabalken

8 kap. §27 Skulle arrendevillkor stridatillämpning uppenbarligenav
god sed arrendeförhållanden fåri eller eljest otillbörlig, villkoretmot vara

jämkas eller lämnas avseende.utan

kap. 64 §12 hyresvillkor stridaSkulle tillämpning uppenbarligen motav
god hyresförhållanden fårsed eller eljest otillbörlig, villkoreti vara

avseende.jämkas eller lämnas utan

fast egendom, nyttjanderätts-1907: 36 nyttjanderätt tillLagen ls. om
frånarrende Frånlagen, innehöll bl. bestämmelser och hyra. attoma.

arrende-huvudsakligen dispositiva regler denbörjan ha utgjorts komav
alltoch lagstiftningen under de följande decennierna ihyresrättsliga att

skeddeBeträffandehögre grad få tvingande hyresrättenkaraktär.en
dettanyttjanderättslagen.detta 1939 års revision Ibl. genom ava.

hyresförhållanden 3infördes också försammanhang generalklausulen
fr. §. nyttjanderättslagen ikap. 43 år 1969 3 64 Närkap.o. m.

vidinförandet jordabalken upphörde gällasamband med attav nya
innehållmed oförändratutgången år 1971 fördes isak överklausulenav

motsvarande generalklau-12 64 jordabalken samtidigttill kap. § som en
tillskapades för arrendeförhållanden 8 jordabalken.kap. 27 §sul

för anfördes iförarbetena tillSom skäl hyresrättslig generalklausulen
hyreslagstiftningen materialårs det1939 ändringar tillgängligtattav av

framgick det kontraktsformulär ofta rycktes villkor,i inatt varsomnog
Ävenägnade alltför grad tillgodose hyresvärdensi hög intresse.att om

ansågs underlägsenlika ställninghyresgästen i regel inte inta gentemoten
hyresvärden dockhyresvärden lånesökande fick ibank,motsom en en

förekom detden sällanallmänhet betraktas starkare Inte attparten.som
med villkor,hyresgästen skrev under uppenbart obilligakontrakt

godadärför hyresgästen från ville detantingen inte början äventyraatt
förhållandet de dennetill hyresvärden villkorreservationer motgenom

delföreslog därför underläthyresgästen han inteeller att taatt avom-
det räknade med det bli talhan skrev under inte skullekontrakt att om-

Även otillbörligatillämpa villkoren. hänsynslös tillämpningatt om aven

‘ NJA 1939 568.s.
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villkor förekom endast undantagsfall, ansågsi hyresgästens ställning mot
påvärden försvagad tillbörligt redan vetskapenicke sättett attgenom om

värden hade möjlighet åberopa sådana Beträffandevillkor. hyresvär-att
dens möjligheter åberopa generalklausulen uppmärksammades iatt
förarbetena den hadesärskilt hyresavtal slutits för långsituationen att ett
tid redan från lågbörjan mycket hyra och såhyranmot atten
småningom på fallandegrund exempelvis penningvärde eller stegradeav

framståbränslekostnader låg.kom orimligtatt som
på detGeneralklausulen sikte bara villkorinte i ursprungligatar

hyresavtalet också på innehållet skriftligamuntliga eller ändrings-iutan
eller andra särskilda angåendetilläggsavtal eller överenskommelser hyres-
förhållandet]

Frågan tillämpningen behandladesgeneralklausulen vidare iom av
samband Ändringarnamed 1973 års ändringar hyreslagstiftningen.i
innebar bl. bostadshyresgäst fick under löpande hyresperiodatt rätt atta.

långtidsavtal försäga omprövning hyresvillkoren. Det diskuteradesupp av
därvid borde införas frågai lokaler. Tanken avvisadesrättom samma om

framhöllzföredragande statsrådet, för den händelse avtalsti-attav som
dens längd och därunder inträffade ändrade förhållanden medförde att
hyresvillkor stridandeblev god sed hyresförhållandeni eller eljestmot
otillbörligt, villkoret kunde stödjämkas med 64 Frågan berördesav
vidare i anslutning dentill bestämmelsen hyran för bostadslägen-attnya

avtalet.3het alltid skall till beloppet bestämd falli Skulle i visst denvara
bestämda hyran överstiga lägenhetens bruksvärde, förklarade föredragan-
den hyresgästen kunde komma förhållandetatt till med bl.rätta a.

åberopande den hyresrättsliga generalklausulen.genom av
Vissa frågor angående generalklausulen har hyresprocess-tagits upp av

kommittén dess betänkandei Bostadsdomstolen överinstans till-
hyresnämnd Ds Ju 1974: 3. Kommittén diskuterar finnsbl. detoma.
skäl föra över prövningen angåendeatt tvist jämkning hyresvillkorav av

frånenligt 64 § fastighetsdomstol till hyresnämnd. Kommittén attanser
det och för värdefullti sig skulle också sådana tvister skullevara om
kunna underprövas medverkan intresserepresentanter föreslårav men

ordningaändringingen gällandeav
frågaI generalklausulen för arrendeförhällanden anfördes iom

förarbetenas för denna endastmotiv otillbörligaävenattsom om
arrendevillkor torde åsidosättaskunna uttrycklig lagregel, arrende-utan
lagstiftningen i likhet med vad fallet beträffande hyra bordesom var
innehålla uttrycklig generalklausul.en

I 1968 364.NJA s.
2 1973: 23Prop. 112.s.
3 Prop. 1973; 23 160.
4 1974:3Ds Ju 195.s.
5 1970: 20 954.Prop. s.
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Lagen till arbetstagares uppfinningarrättenom

9§ Är tillämpning villkor, upptagits i avtal rörande tillrättenav som
arbetstagares uppfinning, uppenbarligen stridande god sed eller eljestmot
otillbörlig, må villkoret jämkas eller lämnas avseende.utan

uppfinningartill arbetstagaresLagen rätten innehåller bestämmelserom
uppfinningartill gjordarätten arbetstagare i såväl allmänom av som

enskild Lagstiftningen Såvältjänst. princip dispositiviär natur.av
arbetsgivaren arbetstagaren kan sålunda förbehålla sig tillrättsom annan
uppfinningar framgårän lagens bestämmelser. För att tryggasom av
arbetstagares emellertidrätt har regler gjorts tvingande 2 §vissa andra
stycket. Sålunda kan arbetstagaren föreinte tillkomsten av upp-en
finning avstå från för stycket.skälig ersättning uppfinningen 6 första§
Vidare förfogakan arbetsgivare inte inskränka arbetstagares rätt överatt

uppfinning under eftersin tid år det upphörtlängre anställningenän ett
7 § andra stycket.

Beträffande huvud-generalklausulen 9 § diskuterades förarbetenai i
tvåsakligen fall kunde första falletklausulen bli tillämplig. Detnär

hänger med den lagen gjorda uppdelningen uppfinningarii olikasamman av
övervägdes införakategorier. Det tvingande bestämmelseatt en om

förbud avtal, arbetsgivaren till vilkenensamrätt avgöramot attsom gav
flera uppfinningkategorier hänföra. Någon sådan tvingandeär attav en

uttaladeinfördes departementschefenregel visserligen inte, attmen
kunde förbehöllgeneralklausulen bli tillämplig arbetsgivaren sig ettom

avsågslutligt avgörande angiven Det andra fallet denart.nyssav
situationen efterarbetstagaren tillkomsten uppfinningatt genomav en

avstår frånavtal ersättning i anledning sin uppfinning godtarellerav en
förhållandenamed låg lsådant fallhänsyn till orimligt ersättning. kunde

framståtillämpningen förutsättningaravtalet i denna del under vissaav
påföljdotillbörlig, med meduppgörelsen tillämpningattsom av—

generalklausulen inte skulle hindra arbetstagaren tillerkänns skäligatt-
särskiltersättning. I detta sammanhang erinrades resultat iattom samma

fall uppnåsstötande kunde med stöd bestämmelser 3 kap.även vissa iav
avtalslagen

Avbetalningsköplagen

avbetalningsköp8§ första stycket vidtillämpning villkorSkulle av
affärsskick otillbörlig,stridande eller eljestuppenbarligen mot gottvara

må avseende.villkoret jämkas eller lämnas utan

betydande ändring-år 19 l undergickAvbetalningsköplagen tillkom 5 men
år reglermed tvingande1953. Det främsta syftet lagen är attar genom

den maktställ-skydda missbrukaravbetalningsköparen säljarenmot att
äganderätten förbli hos säljarenföljer med till godset skallning attsom

1 NJA n 1949 650 658.ochs.2 1949 653.NJA n
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desstill betalningen har fullgjord.blivit De praktiskt viktigaste dessaav
regler sikte på de påföljderolika säljarentar kan ställasom upp om
köparen fullgörinte sin betalningsskyldighet. syfteLagens skulle emeller-
tid mån förfelas, säljaren kunde föreskrivai viss hur hårda påföljderom

helst för den händelse köparen någoti hänseende änannatsom
beträffande betalningsskyldigheten åsidosätter åtagen förpliktelse,en

hålla brandförsäkratgodset eller flyttning.anmälanatt göraattex. om
Därför fanns redan andrai 2 § stycket 1915 årsi lag bestämmelseen
enligt vilken uppenbart obilliga kontraktsvillkor detta slag kundeav
åsidosättas. Denna bestämmelse på och föregångaresätt vis till devar en
förmögenhetsrättsliga generalklausulema.

Då det ansågs påinte möjligt förhand därmedöverblicka och iattvara
själva lagen uttryckligen dealla avtalsvillkor, detvilkas tillämpning iange
enskilda fallet kunde bedömdesotillbörlig, det vid 1953 års översynanses

lagstiftningen den bästa lösningen också i avbetalningsköpla-attav vara
in generalklausul 8 §den finns i bl.ta typgen en av som a.

för 2§skuldebrevslagen i stället den begränsade regeln andraimera
stycket i den ursprungliga lagen.

Under förarbetena uttalades delade huruvidameningar uttrycket
villkor omfattade vederlag. denna frågaavtalat uttalade departe-l

följandementschefen

torde detVisserligen vid tillkomsten försäkringsavtalslagen icke haav
motsvarande nämnda försäk-varit meningen, regel lag skulleatt i avse

ringspremien, och icke heller finns förarbetena skuldebrevslageni till
något uttalande, på dennatyder 8 § i medellag utgöraatt avsetts ettsom

någotMen uttryckligt undantag förgäldränta.nedsätta oskäligt högatt en
själva vederlaget icke i sig eller den andra lagen.har gjorts denvare ena

såvälDäremot förarbetena den allmänna hyreslagen lagenhar i till som
ifrån,uppfinningar dentill arbetstagares klarträtten sagts attom

allmänna klausulen kunde tänkas omfatta jämväl det avtalade vederlaget,
dvs. uppfinnarensenligt den förra lagen hyran och enligt den senare

det hög tveksamt,ersättning. Redan med hänsyn härtill i gradsynes
huruvida klausul bör utformasi avbetalningsköplagen intagen allmänen
så förklarasden uttryckligen icke omfatta avtalade vederlaget.detatt
Med till bedömningen visst avtalsvillkor kanhänsyn att ett varaav

påberoende utformningen det vidare rimligtett attannat enav synes
Påpå grunddylik klausul i princip kan tillämpas samtliga avtalsvillkor. av

detvad anförts finner jag kunna tillstyrka, avtalademig attnu
tillämpningsområde.frånvederlaget lagtexten direkt undantages regelnsi

såsak för iögonenfallande villkor detEn köparenär, att ettannan som
måsteavtalade vederlaget i detta sammanhang intaga vissanses en

svårbedömdapå förhandjämfört undanskymda ochsärställning med
förmodligen stadgandet iavtalsvillkor och det kan väntas,att att

förpraktiken kommer jämkning vederlagetknappast utnyttjasatt en av
nedåt sådanfall då kunnati andra jämkning lika väl hade kommaän en

stånd spörsmål måstetill ockerregler. emellertidenligt avtalslagens Detta
överlämnas rättstillämpningen.

‘ NJA 1953 300.s.
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Uppho vsrättslagen

29 § Skulle tillämpning villkor upptagits i överlåtelseavtalav som om av
upphovsrätt uppenbarligen stridande pågod sed upphovsrättensmotvara
område eller eljest måotillbörlig, villkoret jämkas eller lämnas utan
avseende.

Upphovsrättslagen innehåller bestämmelser till för författareskydd och
andra upphovsmän litteräratill konstnärliga En dessaoch verk. grupp av
bestämmelser fråganreglerar övergång.upphovsrättens Reglernaom

27härom i princip dispositiva § stycket. Dåär tredje upphovsmannen
överlåter förfoganderätt till sitt alltsåverk frihet förhar parterna att
överlåtelsen avtala de villkor, finnerde lämpliga.som

upphovsrättslagenl förarbetena till framhölls det vid avtalatt om
överlåtelse förekommaupphovsrätt kan villkor inte bör godtasav som av

ansågsrättsordningen. Det författaresärskilt borde beaktaatt attman
och konstnärer inte sällan står främmande för affärsmässiga och
ekonomiska överväganden och saknar den erfarenhet behövs för attsom
bedöma överlåts.det ekonomiska värdet den rätt betydelseAvav som
ansågs vidare svårtofta fördet är överblicka deatt attparternavara
konsekvenser, avtalet medföra för framtiden,kan exempelvis vidsom
överlåtelse engångsersättning. Till förskydd intogsupphovsmannenmot
därför generalklausul i lagen.en

Lagrådet uttalade vid granskningen förslaget generalklausulenattav
såinte borde tillämpas återhållsamt skuldebrevslagens generalklau-som

sul, eftersom frågade sociala förutsättningarna i ekonomis-parternasom
ka jämspelthet olika. Upphovsmannen torde vanligen denvar vara

behöver lagens skydd. Liksom förgeneralklausulenpartensvagare som
hyresförhållanden åtskilligai fall tillanvänts hyresgästens skydd borde

föreslagnaden klausulen upphovsrättslagen sådani tillämpas i omfattning
fårupphovsmännen nödigt skydd.att

Vid utformningen bestämmelserna övergång upphovsrättav om av
diskuterades möjligheten Någonvissa reglernagöra tvingande.att av
sådan reglering stånd.kom emellertid till tillinte I stället hänvisades

åsidosättamöjligheten otillbörliga avtal generalklausu-att med stöd av
len.:

lagförarbeten analog tillämpning general-3.1.2 Uttalanden i vissa om av
klausulerna

Som tidigare framhållits råderhar det allmän enighet attnumera om
generalklausulen 8§i skuldebrevslagen föruttryck allmänger en
obligationsrättslig åsidosättafrihet förgrundsats domstolarna attom

1 NJA 1961 227.s.2 NJA 1961 236, 247, 251, 256 268.och Jfr Strömholm, moralLe droit de
l’auteur Pévolutiondroit allemand, français scandinave deeten avec un aperçu
internationale. Etude comparé.de droit 1973,1966. 208 11:2,ff.II: samt s.s.
442 ff., 462 ff., 501 ff. och 520 ff.
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framstårfallet klarttillämpning särskildavillkor, vilkas i det som
några frågan generalklausu-I fall tillämpningotillbörlig. har analog avom

förmögenhetsrättslig lagstift-lerna uppmärksammats i samband med ny
ning.

frågan1967:837 diskuteradespatentlagenVid tillkomsten omav
licensupplåtel-på frivilligabehovet generalklausul med avseendeenav

ser. sådan fanns i lagenDet erinrades därvid klausul rättenatt omom en
uppfinningar i Tanken avvisadestill arbetstagares och upphovsrättslagen.

departementschefen till patentlagen medmed hänvisning attav -
påinte gick inundantag för bestämmelse över huvud tageten -

avtalsförhållanden. Departementschefen emellertid domstolsframhöll att
allmänavtalsvillkor förrätt jämka otillbörliga torde uttryckatt vara en

frånvaron iuttrycklig bestämmelse i ämneträttsgrundsats och att av en
tillämpa dennapraktiken inte skulle hinder för domstolarnautgöra att

område.inomgrundsats även patenträttens
1970:485Vid tillkomsten mönsterskyddslagen växtförädlar-ochav

inne-1971:392 uttalanden i huvudsakrättslagen gjordes sammaav
börd

1967:531lagen tryggande pensionsut-Under förarbetet till avom
fråganfiistelse särskild lagregleringdiskuterades det behövdesm. m. om

för antastbart pensionslöftehindra verkningar k.att s.ogynnsamma av
för pensiondvs. löfte till vilket arbetsgivaren knutit det villkoret att

pensionsål-uppnårarbetstagaren skall i arbetsgivarens tjänst när hanvara
dern.3 I låg för lagstiftningendet utredningsförslag till grundsom
föreslogs skulle kunnatillägg till avtalslagen, enligt vilket domstolett
jämka eller lämna antastbart villkor, dessavseendeutan ett om

fråntillämpning arbetsgivarens sida uppenbarligen skulle otillbörlig.vara
ansågDepartementschefen emellertid bedömningdenna ettatt av

eftersom detantastbart löfte inte behövde uttryckligen lagfâstas, redan
förför 8 § skuldebrevslagen, förebildenligt utgjortgrunderna som

utsträckningutredningens förslag, möjligt i tillräckligsyntes attvara
sådana förfaranden.ingripa mot

motsvarighet iskuldebrevslagen dessLagrådet 8 § ochkonstaterade att
giltighet,allmänrättsgrundsatslagstiftning uttrycker av meraenannan

påTillämpadnågot avtalsvillkor.visst slaginskränkt tillvilken inte är av
åsidosättaskanvillkoretpensionslöfte innebär grundsatsenantastbart att

anställningsförhållanden eller eljestgod sed iskulle stridadet motom
sådan anledning.pensionviss arbetstagareotillbörligt vägraatt avenvara

Åbeaktande.fick olika omständigheter ibedömningVid denna tas ena
ålderspension utgöransågs allmän uppfattningdetsidan attvara en

oberoendeprincipdärför till intjänad del bör ilönuppskjuten och vara
Å dockbestånd. kunde detanställningsförhållandets sidanandraav

inställningenprincipiellafull insikt denfall medtänkas när parterna om
någraanställsför teknikerpensionsrätten antastbar,gör att somenex.

1 1968 77.NJA s.
134.2 401971:92NJA 1970 s.prop.resp.s.

3 168.NJA 1967 165 ochs.
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år pensionsåldern Enföre intill dess.skall kvar i sin tjänststanna
§8 skulde-bestämmelse lagfäster allmänna iden rättsgrundsatsensom
lagrådetsEnligtavtalsvillkor huvudbrevslagen borde alla över taget.avse

frågan såsom departementschefenföredramening det attattvar -
föreslagit till rättstillämpningen.överlämnades-

§8 skuldebrevslagen haranalog tillämpningVissa uttalanden avom
skadeståndslagen 1972:207. Lagen är igjorts motiven tillvidare i

kontraktsförhållanden principiellt frittdispositiv, varför kanparterna
från skadeståndsreg-villkor innebär lagenskomma överens avstegom som

sådana påFrågan avtalsklausuler blir vanligt sättgiltighetenler. attavom
reglerallmänna obligationsrättsligabedöma med tillämpning av

3vållande kap.generellt ansvarig för arbetstagaresArbetsgivare är
förarbetena:§. Under diskuterades principalan-l möjligheten göraatt

heltför förhindra arbetsgivaresvarsreglema tvingande därigenomatt att
från Departementschefen ställde sigeller delvis friskriver sig sitt ansvar.

på åberopandetill tvingande regler underemellertid avvisande tanken av
åsidosätta friskriv-jämka eller heltde nuvarande möjligheterna attatt

för 8§tillämpning grunderna skuldebrevslagenningsklausuler med av
ansågsgeneralklausul dessfick tillräckliga. Denna och motiv geanses

återhållsam kommittillämpning den harför mindre änutrymme somen
ansåg medDepartementschefen sig kunna räknauttryck rättspraxis.till i

dettarättstillämpning iskulle sindomstolarna komma attatt anpassa
värderingartill de allmännasamhällsutvecklingen ochhänseende till som

ochtillbörligtbedömningen vadförhärskande vididag är som ansesav
avtalsområdet.påotillbörligt

skadeståndsansvarÄven skärper arbetstagaresbeträffande avtal som
skadeståndslagen departementschefen till§ har hänvisatl4 kap.enligt

skuldebrevslagena§8enligtjämkningsmöjligheten
diskuterades underavtalsvillkorFrågan otillbörligajämkning avom

till problemetanslutningkonsumentköplagen iförarbetet till om
köplagsutredningen4 bordelagstiftning. Enligtkringgående tvingandeav

konsumentköp-skyddssyfte bärtill detdomstol med hänsyn som upp-
rättsgrundsatsallmännastöd denoförhindrad medlagen att avvara-

eller lämna§ jämkabl. 8 skuldebrevslagenkommit till uttryck i a.som
Någon uttrycklig regelotillbörligt villkor köpeavtal.avseende iettutan

utredningeningripande borde enligtansågs behövlig.intehärom
sådant tvingandepå neutraliserarsättvillkorkunna ske ettmot ensom

tillhänvisningkringgående Underdenna.direktregel det utgöratt ett av
inte underpågående till detarbete ochgeneralklausulutredningens att

framkommitförslag hadeköplagsutredningensremissbehandlingen av
regelkompletterades medönskemål konsumentköplagennågot att enom

avstodavtalsvillkoråsidosätta otillbörligaför domstolmöjlighet attom
departementschefens frågan utsträck-på i vilkenfrån gå innärmareatt

1 Prop. 1972:5 450.s.
2 240.A. s.a.

561.3 A.a. s.
96.63 och4 1972:28SOU s.

138 125.5 1973:Prop. s.
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ning domstol med stöd de förmögenhetsrättsliga generalklausulernaav
åsidosättakunde klausuler detta slag.av

3.1.3 Rättspraxis

I detta avsnitt lämnas redogörelse för publicerade rättsfall rörandeen
tillämpningen generalklausulerna jämkning otillbörliga avtalsvill-av om av
kor.l Däremot har avgöranden 33 § avtalslagen, förutsättnings-som avser
läran tolkningsfrågoreller lämnats utanför framställningen.

De refererade såvälrättsfallen rör direkt analog tillämpningsom av
generalklausulerna.

Försákringsavtalslagen

NJA 1935 424 olycksfallsförsäkring. I avtal olycksfallsförsäk-etts. om
ring bestämt försäkringstagaren 90inom efteratt dagar olycksfalletvar
skulle insända läkarintyg vid försäkringsbolagetäventyr kunde heltatt
eller delvis vägra honom ersättning. Försäkringstagaren sådantinsände

förstintyg efter fristens utgång. Försäkringsgivaren vägrade all ersättning
åberopadeoch föreskriften intygspliktatt hade kommit till för attom

försäkringsgivaren fåskulle tillfälle följa förloppet anmältatt ettav
olycksfall och kontrollera lämplig läkarvård bereddes den skadade.att
Bolaget medgav inte förorsakats någondet förlust försäkrings-att genom

underlåtenhet. Svenska försäkringsföreningentagarens yttrade i infordrat
utlåtande för den försummelsehändelse fullgöraatt intygsplikt i visstatt
fall uppenbarligen försäkringsgivareninte länt till det överensstäm-men,
de med försäkringspraxisgod lämna bestämmelse intygspliktiatt en om
försäkringsvillkoren åsidosatteavseende. HD villkoret och fastslogutan
därigenom försäkringsgivarens ersättningsskyldighet. Domstolen uttalade

måletvad förekommitiatt uteslöt antagandet tidigare intyg skulleatt ett
ha föranlett åtgärdsärskild från bolagets sida någoteller eljest i avseende

betydelsevarit för bolaget med hänsyn till dess ersättningsskyldighet.av
Då försäkringstagarens försummelse alltså inte länt måstebolaget till men
det tillämpande villkoretatt skulle leda till uppenbar obillighetanses av
och det överensstämde försäkringspraxisatt med god lämna villkoretatt

avseende.utan

NJA 1939 286 olycksfallsförsäkring. [avtal olycksfallsförsäkrings. om
föreskrevs ersättning utbetaladesatt bolaget i händelse försäkradedenav

olycksfall tillskyndades såsomkroppsskada direkt ochgenom som en
uteslutande följd förorsakade försäkradesden död ersättningsamt att
lämnades förendast olycksfalls otvivelaktiga följderoch uteslutande men
däremot för sådanainte skador vilka påvisaskunde ha sin grund i hos

‘ genomgångUtredningen har inte haft tillfälle verkställa någon systematiskatt av
hovrätts- och underrättspraxis rörande tillämpningen generalklausuler.av
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försäkringstagaren förefintliga lyten eller sjukdomar annat ursprung.av
Den försäkrade omkull hästskjutskörde med och avled dagarsex senare.

fåDödsboet yrkade försäkringssumman. Försäkringsgivaren be-att ut
åberopande måletstred kravet under nämnda försäkringsvillkor. lav

framkom svårt åderförkalkning.avlidneden varit sjuk i Dödsboetatt
åberopade § försäkringsavtalslagen. Rådhusrätten34 dom stod sigvars-

i överinstanserna fann styrkt föranletts olycksfalletäven döden iatt av-
såledesförening med sjukdom inte uteslutandeoch de skador somav

någonuppkommit vid olycksfallet. Eftersom dödsboet inte visat om-
sådana förhållandenständighet gjorde bolaget vid skyldigtatt attsom var

ansågbetala ogillades talan.ersättning, dödsboets I HD ledamot attut en
från fråganSvenska försäkringsföreningenyttrande skulle iinhämtas

ståndpunkt försäk-iöverensstämmelsehuruvida bolagets stod med god
ringspraxis.

siöfärsäkring.NJA 1941 209 Genom fartygsjöförsäkringsavtal etts. var
23 taxeringsvärdetkaskoförsäkrat motsvarandeför 20 000 kr. av --

förbehåll avsågtotalförlust inte konstruktivmed k.mot att ansvaret s.
Fartyget förtotalförlust. sjönk efter kollision blev kostnad avmen en

17 800än kr. försäkringstagarens önskan bärgat, Kostnadernamotmer
stånd såldesför fartygetsätta i uppgick till 28 000 Fartygetdrygt kr.att

försäkringsgivarens påförsorg offentlig inbringadeauktion ochgenom
därvid 225 Under till fartyget faktiskt varitendast kr. hänvisning att
bärgat, försäkringsgivarenvägrade betala försäkringsersättningen.att ut
HD: biföll försäkringstagarensmajoritet dock talan utdömde detochs

tillståndbegärda beloppet fartyget i sjunketatt att attgenom anse var
Tvåtotalt förlorat. dissidenter ville bifalla talan med stödanse som av

34§ påförsäkringsavtalslagen den försäkringsgivarengrund denatt av
påfordrade måstetolkningen försäkringsvillkoren innebäraav anses en

godmeduppenbar obillighet rederiet och inte överensstämmamot
försäkringspraxis. Dissidenterna särskilt försäkringsvillkorenanmärkte att

frånavvek dispositiva regeln 70§ försäkringsavtalslagenden i om
förersättning partiell skada.

1947FFR 1947 352 NJA 1314,B fiirlikningsavtal. lnot.s.
anledning förorsakatförlikningsavtal med brand försäkringstaga-av som

förband försäkringsbolagetdöd sig till försäkringstagarensattrens
dödsbo betala viss utgörande omkring hälften försäkringsbe-summa, av
loppet. l avtalet föreskrevs bl. samtliga mellanhavanden mellanatta.
bolaget dödsboet påoch med avseende brandskadeersättningen skulle

förbehålletreglerade, dock med det dödsboet skulle ha rätt attattvara
inom framställa påviss tid krav full boetersättning, kunde styrka attom

uppsåtligenden avlidne vårdslöshetvarken eller förorsakatav grov
branden.

Dödsboet vid domstol bolagetyrkade skulle skyldigt betalaatt attvara
full ersättning. Försäkringsbolaget bestred talan. Domstolen fann att
dödsboet uppsåtligeninte lyckats styrka den avlidne icke anlagtatt
branden. Däremot uttalade rätten det i hög grad sannoliktatt attvar
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branden hade uppstått på sätt än den avlidnes handlande.annat genom
sistnämnda bedömning pågrundades omständigheter framkommitsom
efter det förlikningsavtalet ingåtts. Dåatt hade det vid avtalstillfället
föreliggande utredningsmaterialet uppenbarligen varit leda tillägnat att

uppfattning fann ingångnadomstolen förlikningsavta-detmotsatt atten
let ledde till obillighet dödsboet fickoch det överensstäm-mot att anses

försäkringspraxismed god lämna villkoret dödsboetsattma om
åladesbevisskyldighet Bolaget därföravseende. full ersättningsskyl-utan

dighet. Bolaget fannklagade hovrätten skäl ändra domen.attmen-
prövningstillstånd.HD vägrade

FFR 1967 hemförsäkring,243 premiebetalning. En hemförsäkrings.
årinnehöll bl. villkoret försäkringen förnyades för i sänder,att etta. om

försäkringstagaren på förfallodagen Sedanerlade premie.senast ny
försäkringstagaren år försummat på förfallodagen 8betala denett att
oktober 1965, förstördes försäkradeden egendomen brand dengenom
23 december 1965. Dagen därefter betalades premien.

fåFörsäkringstagaren försäkradeyrkade ersättning för denatt ut
påegendomen försäkringen, dröjsmåletden grund medatt trots

påståendepremiebetalningen, föri kraft vid branden. Till dettastödvar
åberopades förstai villkoret påhand premiens erläggandeatt senastom
förfallodagen ledde till obillighetuppenbar och därför borde lämnas utan

§avseende enligt 34 försäkringsavtalslagen. l allt fall innefattade bolagets
förfarande tillämpa villkoret försäkringstagaren uppenbaratt mot en
obillighet, den inträffade förseningenoch premiens erläggande bordemed
med hänsyn härtill jämlikt grunderna för lagrum inte ländanämnda
försäkringstagaren förfång. åberopadetill Beträffande obilligheten försäk-
ringstagaren bolaget premieavin först ll novemberavsänt denatt trots

hon redan den 25 oktober ringt till anledningbolaget och iatt av
förfrågan från varför utgåtthennes sida avi inte blivit lovad aviatt en

åberopadesskulle sändas Vidare avin sändes lldenut. att utsom
november till påkorn henne handa först den 21 december, tydligen

någotgrund fel postgången. Till försäkringstagareni detta kom attav
på kvällen 21 åt påföljandeden december uppdrog dotter dagatten
betala påpremien dottern kom göra inbetalningenposten att attmen
först den 24,december. Genom efterhörahos bolaget anledningen tillatt

någon åtgärderavi inte anlänt och vidta för premiensatt attgenom
erläggande hade försäkringstagaren före branden manifesteratredan sin

hållavilja försäkringen föreningvid liv. Dessa omständigheter i medatt
omfattningskadans försäkringstagarens ekonomiskaoch blygsamma

villkor borde ha föranlett bolaget enligheti med den praxisatt som
tillämpas försäkringsbolagen allmänheti reglera skadan hänsynutanav
till premien inte erlagts tid.iatt

rådhusrättenTalan ogillades hovrätten. Hovrätten konstateradeochav
försäkringstagaren bolaget premie-i domskälen vitsordat avsäntatt att

25 oktober 1965 dessaavier den 17 september och den uppgett attmen
inte emeller-kommit henne till Sistnämnda skullehanda. omständighet

förloratjämlikt 33 § försäkringsavtalslagen inte föranleda bolagettid att
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rättighet. skyddföreskrift till försäkringstagarensDentalan eller som
således Vad§ iakttagits.uppställts i 14 stycket nämnda lag hadeandra
långa dröjsmåletanfört till förklaring medförsäkringstagaren detav

innefattade intei övrigt andragitpremiens erläggande och vad hon
ifrågavaran-§ försäkringsavtalslagen lämnajämlikt 34tillräckliga skäl att

de villkor avseende.utan

Skuldebrevslagen

uppsägning.skuldebrev förbud INJA I939 241 med ettmots.
årfrån 1865 föreskrevsskuldebrev kapitalet fickinte sägasatt upp vare

långivaren så föreskriven elleri ordninglänge betalades visssig räntanav
iTill för skuldebrevet meddelades inteckninggäldenären. säkerhetav

år grundfond tillvissa fastigheter. Skuldebrevet donerades l87l ettsom
barnhem.

Ägaren år skullefastigheterna 1938 hantill intecknade yrkadede att
villkoretsDet gällandeförklaras berättigad inlösa skulden. gjordes attatt

8 § skuldebrevslagen,ouppsägbarhet otillbörlig enligt eftersom denvar
belåning intecknade fastigheterna.förhindrade ändamålsenlig deaven

Två justitieråd emellertidTalan ogillades i samtliga instanser. uttalade att
förhållandensådan kundebeskaffenhet det vissavillkoret underattvar av

fastigheterna.leda till obillighet de intecknadeägarenmot av

lguldvdrdeklausul skuldebrev.NJA 1939 243 Enligt skuldebrevi etts.
från år månader efter uppsägning1932 utfäste sig aktiebolagett att tre

svenskahändelse kronansbetala 50 000 kr. För denjämte ränta.
ävenguldvärde minskats skulle bolagetvid skuldebrevets infriande hade

långivaren guldvärdeminskningen.vad motsvaradegottgöra som
Långivaren år få jämte1937 tillbaka kapitalbeloppet räntayrkade att

sådanBolaget betalagottgörelse för minskat guldvärde. vägradeoch att
åberopandegottgörelse villkoret häromunder attatt anse somvarav

någottill8§ Gottgörelsen uppgickotillbörligt enligt skuldebrevslagen.
13 000över kr.

guldvärdeklausulen kraft medUnderrätten och hovrätten ville sätta ur
ansågHD guldvärdeklausulen8 § skuldebrevslagen. emellertidstöd attav

sådanaför ogiltig det inte hadeoch sig och visatsinte kunde i attanses
otillbörlig.kunde uppenbartomständigheter tillämpningenatt anses

fannsskuldebrevborgensåtagande. På baksidan ettNJA 1501941 avs.
äroförbindelseå omståendelöftesmännenpåskrift: Attföljande tryckta

ingångna borgen;därå tecknadeför ochvederhäftiga sinför fulltsigvar
ochtrovärdigaå ojäviga ochförbindelsen ärovittnenasamt att personer

att därförfullo inbetald;blir tillomstående förbindelse ansvarar
Hagard undertecknatundertecknad. fördesTalan mot sompersonen

skuldebrevetsbetalaförpliktasskullepåskriften hanmed yrkande att
utställaresåväl skuldebrevetseftersombelopp, 6 000 kr., jämte ränta,

tillgångar.utmätningsbarasaknadelöftesmännensom
samtliga instanser.Talan ogillades i
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HD: sitt domslut med Hagardmajoritet motiverade att genoms
iklätt vidsträcktare ansvarighetundertecknandet inte kunde ha siganses

löftesmännensför förutom ojävighet och trovärdighetän vittnenas—— -
borgensåtagandet.förvederhäftighet vid tiden

för 8 §En ville ogillaminoritet inom HD talan med stöd grundernaav
enligt följandeskuldebrevslagen motivering:

finner väl, delen den Hagard undertecknadeJag att utavavsenare
såsompåskriften innefattar förbindelsetryckta skuldebrevet atta en

efterborgensman för skuldens betalning.svara
åtagandetill förFörbindelsen ansluter sig emellertid ett av ansvar

borgensmännens vederhäftighet och trovärdig-vittnenas ojävighetsamt
påskriftensåtagande såsomvilket framträder väsentliga ihet, det

innehåll. följdRedan till förbindelsens plats och det sammanhang variav
föreligger förden förekommer därför risk undertecknareatt aven

påskriften genomläser densamma med erforderlig noggrannhetickesom
åtagerförbise, sigskall undertecknandet icke blotthanatt ansvargenom

efterborgenför vederhäftighet jämväl ikläder sigborgensmännens utan
för skulden; och faran för dylikt förbiseende ökas icke oväsentligtett

skyldighet föri skuldebrevets bestämmelsetext upptagengenom en om
årligen vederhäftighets-gäldenären till sparbankens direktion avlämnaatt

för lånet.bevis löftesmännenrörande
sålunda svårighetenMed föreliggande fattahänsyn till den rättatt

ifrågavarande påskrifteninnebörden del omständigheternaävensomav av
åberopandei finner borgensförbindelsen Hagardövrigt jag, att ett motav

måste otillbörligt.anses vara
§Jag förty för 8 lagen skuldebrevprövar med stöd grundernaav om

fastställa domslut.rättvist hovrättens

mäklarprovision.NJA 1948 163 En fastighetsmäklare fick is. mars
1942 i fastighet. Fastighetsägaren undertecknadeuppdrag säljaatt en
därvid förbindelse vilken han fastighetsmäklaren ensamför-enligten gav
säljningsrätten till fastigheten samtidigt förband sighan underattsom

förhållanden såalla köp, byte, hyresavtal eller avtal blivitsnart annat
träffat fastighetsägarenäven detta skett ellerom genom annan person-

såldetill mäklaren betala 700 Fastighetsägaren själv fastighetenkr. i-
juni 1943. Fastighetsmäklaren få förbindel-yrkade provision enligtatt ut

åberopaHD fann skulle otillbörligtdet uppenbartatt attsen. vara
förbindelsen fastighetsägaren. Som skäl härför domstolenmot angav

såldes någon frånsärskilt fastigheten först i 1943juni medverkanatt utan
mäklarens sida och mäklaren fastighetsägareninte anvisat någonatt

angåendespekulant eller förbindelseöver huvud sig i ägarenmedsatt
någon frånverksamhet få såld. Semäklarens sida för fastigheten ävenatt
NJA 1948 165.

NJA 1951 645 tryckt Ordersedel. Enligt Ordersedel i december 1946s.
såbeställdes bok till 148pris kr. Leverans skulle skeett snarten av

förelågboken färdig. Likvid skulle erläggas avbetalning ldengenom mars
1947 månadmed 5 därefter 5kr. och med kr. varje tills hela beloppet
betalats. Beställaren förband förelåg färdigsig vidare boken föreatt, om

utgång,avbetalningstidens betala icke erlagt belopp i samband med
leveransen. Efter ha erlagt fyra avbetalningar vägrade beställarenatt
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ytterligare betalning innan boken Förlagetlevererats. yrkade att ut
hela beloppet.

Underrätten ogillade förlagets förtalan, eftersom det enligt grunderna
8 § skuldebrevslagen förskulle otillbörligtuppenbart närvaran-attvara

åberopade åtagandet åberopa-förskottsbetalning. Som härförskälom
för förlaget varit likgiltigt,des det huruvida beställaren avtaletnäratt

ingicks valt betala vid leverans ellerkontant avbetalningaratt genom
beställaren kunde välja mellan dessa betalningsformer när avtalet
ingicks på någonbeställaren grund bestämd leveranstidsamt att attav

långainte i ordersedeln och med hänsyn till den tid förflutitangetts som
från ingåendeavtalets stånd haftleverans kommit till vissa skälutan att

ståndför förlagetantagande inte skulle i fullgöra sinaatt attvara
förpliktelser enligt avtalet.

fastställdeHovrätten underrättens domslut med i huvudsak den
motiveringen främst till innehålletdet med hänsyn i ordersedelnatt

långabeträffande leveranstiden, till bokverket tiddenatt trots som
förflutit efter ingåendeavtalets förelågostridigt färdigtännu inte samt
till det ovisst leverans kunde måstenäratt syntes äga ansesrum,
uppenbarligen otillbörligt beställaren åläggasskulle före leveransenatt att
betala den oguldna köpeskillingen.

l 1951, månader efter hovrättens förlagetdom, levereradetremars ca
boken. Beställaren betalade månad.resterande köpeskilling samma
Förlaget fullföljde sin talan beträffande ogulden ränta.

HD biföll förlagets såvitttalan med 8§gäller tillämpningen av-
skuldebrevslagen följande motivering:-

Enligt såordersedeln boken förelågskulle levereras fort färdig,den och
betalningsvillkoren inneburo, därest boken levererades tidigareatt - -
den sista betalningen förföll d. l 1949. framgickAv ordersedelnaug.
sålunda, boken kunde komma föreligga färdig först efteratt nämndaatt
dag. Med hänsyn härtill och till färdigställandet bokverkatt ett avav
ifrågavarande måsteslag kräva avsevärd tid kan det icke hava varitanses
otillbörligt, såsomförlaget, skett, den 10 1950att fordrat attmars

återståendeköparen skulle betala del köpeskillingen innan bokenav
levererades.

Två justitieråd fann emellertid till vissabeställaren med hänsynatt
ansågsbl. beställaren haft skälignärmare angivna omständigheter haa.-

anledning skola ha varit färdig dåräkna med boken denavsettsatt senast
skulle eller tiden därefterha slutbetalats i allt fall inom den närmaste -

påinnehålla bokenvarit befogad köpeskillingen i avbidanatt att
levererades.

NJA 1952 presentkort.555 En valuta förkonsthandlare hades. som
provisionsfordringar åttainköpta juli utfärdatoch i 1948 present-varor

på åberopandekort, 1 000 kr. Under presentkorten yrkadeettvart av
överlåtelse,kortens innehavare, förvärvat efterdem konst-attsom

handlaren 000 betala beloppskulle utlämna för 8 kr. eller dettavaror
åberopandebifallkontant. Konsthandlaren bestred till talan under attav

pådet presentkorten fanns klausul varigenomtrycktettvart av en
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fråntvå månaderpresentkortens giltighetstid begränsades till utställandet
presentkorten för först ijanuari 1951.hade inlösensamt att presenterats

Från 8§innehavarens sida bl. hänvisning till skulde-gjordes undera.
brevslagen gällande tillämpningen klausulen preskriptionstidatt av om

otillbörlig därför lämnasskulle och bestämmelsen bordeatt utanvara
Domstolarna ogillade emellertid lämnadeavseende. invändningen och

Två justitierådtalan bifall. vilka bl. konstaterade att present-utan a.-
korten förhållanden fannkommit till ovanliga dockunder att-
tillämpningen framstod otillbörlig.preskriptionsklausulenav som

licensavtal.NJA 1952 A 8 Genom licensavtal ställde dansktettnot.
erforderliga föraktiebolag ritningar och övriga tekniska upplysningar

byggande kranar viss till företags förfogande.svenskttyp ettav av
Licensavgift utgå förbandskulle enligt Enligt avtal sigvissa procentsatser.

bl. utföra nykonstruktion ochdet danska bolaget projektering,atta.
beståendeändring konstruktioner, allt särskild betalning. Utövermotav

sådan för skulle företaget erläggasärskild ersättning ritningar det svenska
förfull licensavgift framställdes med hjälp dede ändrade kranar som av

ritningarna.nya
från påMot krav licensavgifter fördet danska bolaget vissa kranar av

modifierad invände företaget bl. danska bolagetdet svenska dettyp atta.
förmått tillhandahållainte erforderliga ritningar svenskaoch detatt

företaget därför fåttsjälvt utföra ritningarna. Det svenska företaget
därför åberopadeyrkade nedsättning licensavgifterna i dettaochav

§sammanhang grunderna för 8 skuldebrevslagen.
HD, inte fann eftersattstyrkt det danska bolaget sinaattsom

förbehållslösskyldigheter beträffande ritningarna, konstaterade att en
företagetsamtidig tillämpning i avtalet svenskabestämmelserna detattav

såväl för fullskulle betala särskild ritningarersättning somnya
förlicensavgift för de ändrade kranarna kunde, kostnadernaom

framstå otillbörlig företaget.betydande,ritningarna Trotsmotvar som
fannavsaknaden utredning beträffande kostnaden för ritningarna HDav

målet utgåfogmed hänsyn till omständigheterna i kunde medatt man
från betungasuppenbarligen skulle otillbörligtdet svenska bolagetatt om

på för kostnadenlicensavgifterna, självt heladet, skulleavdragutan svara
något alla omständigheterför framställandet ritningarna, underav som

måste Licensavgifterna därföromfattande jämkadesha krävt arbete.ett
§jämlikt för 8 skuldebrevslagen.grunderna

skuldebrev. delNJA 1971 23 I utgörandeskuldebrevett avs. -
köparenföreskrevs, gäldenärenköpeskillingen för fastighet att aven -

fastigheten vid banksskulle till borgenären notariatavdelningenöver en
årligen000 kr. varjefilialkontor i Stockholm betala 140 000 kr. med 3

1959. Enligt idecember fr. l decemberden l den en reversenm.o.
förfallet till omedelbarförfalloklausul hela skuldbeloppetintagen var

efter förfallo-tvåbetalning, dagaramortering betaladesinte senastom
dagen.

års checkFör fullgörande 1965 amortering översände gäldenären enav
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på 3000 kr. till bankens huvudkontor Stockholm.i Checken kom
banken till handa den 3 eller 4 december och överfördes till filial-
kontorets notariatavdelning den l5 dådecember, där beloppet gottskrevs
borgenären.

åberopandeUnder amorteringen erlagts först efter15 dagaratt
förfallodagen yrkade borgenären gäldenären förpliktasskulleatt att
betala hela lånebeloppet.det Gäldenärenresterande bestred kravet och
gjorde bl. gällande det skulle uppenbart otillbörligtatt tillämpaatta. vara
förfalloklausulen föreliggandei det fallet.

HD lämnade 8§med stöd skuldebrevslagen klausulen utanav
avseende. Domstolens motivering härför utförlig. Inledningsvisvar
erinrades skuldebrevet ovanligt slag, främst därigenomatt attom var av

föreskrev långdet amortering under mycket tid och hela löptetiden utan
Utmärkande för ocksåränta. skuldebrevet det erbjöd inslagattvar av

spekulation fråndet såouppsägbart borgenärens längeatt sidagenom var
gäldenären ägde fastigheten, därefter löpte månadersmedmen sex
ömsesidig uppsägningstid. En tillämpning förfalloklausulen skulleav
kunna medföra betydligt större nackdel för gäldenären skulleän som
inträffa vid tillämpning klausulmotsvarande i skuldebrev löperettav som
med sedvanlig Därtillränta. kom skuldebrevets konstruktion fickatt

göra det uteslutet tillämpa förfalloklausulen på sådant sättatt attanses
beloppdet gäldenären hade betala sådannedsattes. En lösning skulleatt

nämligen kunna innebära betalningsdröjsmålet ledde till ekonomiskatt
fördel för såldegäldenären, fastighetenhan inom den närmasteex. om
tiden.

Beträffande åberopatborgenären anmärkte HD denne inte hadeatt
något förhållande dröjsmåletbetydde med betalningenatt utsattsom

förhonom olägenhet eller risk för förlust.
förhållanden dröjsmålet ansågsDe orsakat delvis outredda.som

ansågs dröjsmåletGäldenären själv tillbära skulden sin under-genom
låtenhet fogavid fullständiga uppgifterchecken betalningsända-att om
målet. förhållandet åretDet gäldenären innan tillämpatatt samma

ansågs ansågsförfarande någoninte ursäkt. Det emellertid inteutgöra
dröjsmålet.uteslutet bankens handläggning förlängtärendet hadeatt av

dröjsmåletDäremot kunde inte berott bristandedet antas att
betalningsförmåga frånbetalningsvilja eller bristande sida.gäldenärens

Det befara dröjsmåletsaknades anledning skulleatt upprepas.
sålundaMed till framkommit särskilt tillhänsyn vad och attsom -

belastning,den det skulle innebära för gäldenären omedelbartattsom
återståendebetala stå förhela kapitalbeloppet, inte skulle rimligti

hållande dröjsmålettill den betydelse i för haft föroch sig borgenären -
ansåg måsteHD tillämpning förfalloklausulen uppenbartatt av anses
otillbörlig.

preskriptionNJA 1971 216 fordran. I samband med fartygatt etts. av
landgången1965 fölli november lade till vid kaj ned och skadade en

påföljande månadfot. Passageraren sigvändepassagerares engenom
advokatbyrå till försäkringsbolag i vilket rederiet tecknat k.det s.en
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Protection Indemnity-försäkring åtabegärde bolaget skulleoch sigatt
med skäliga belopp skadestånd.för fulltatt I april 1966 erkändesvara

försäkringsbolaget skriftligen skadeståndsskyldighet för vad den skadade
lagligen, enligt sjörättsbestämmelserna påtillhade rätt grund av
olyckan utbetalade vissa Sedanersättningsbelopp.samt den skadades
ombud i juli 1966 erhållit läkarutlåtandeslutligt rörande skadan,
framställde ombudet i påbörjan 1968 krav ytterligare ersättning.av mars
Bolaget då anspråkenavvisade påhänvisning tillunder talan grundatt av
dessa fordringar enligt preskriptionsregeln 284§i sjölagen skulle ha

två årväckts fråninom fördagen skadan.
Den fåskadade yrkade den begärda ersättningen och gjordeatt ut

gällande förutom bolaget åtagitbrevet april 1966i sigatt ettgenom—
självständigt betalningsansvar oberoende rederiets ersättningsskyldig-av
het och underkastat allmännaendast preskriptionsregler bolagetsamt att

brevnämnda och verkställda tidigare avstått frånutbetalningar attgenom
påkalla tillämpning sjölagens preskriptionsregler det enligtattav -

för 8§grunderna skuldebrevslagen skulle uppenbart obilligt attvara
åberopa preskription. HD lämnade talan bifall och uttaladeutan
beträffande invändningen obillighet omständigheterna måletatt i ickeom

sådana nämnda kundegrunder vinna tillämpning.attvar

NJA 1972 bankgaranti.1 åtEn föruppdrog svensk bank atts. person
räkning utställa bankgaranti i USA. Uppdragsgivaren underteck-annans

nade k. motförbindelse, innebar bl. förhan skulleatts.en som a. svara
bankens kostnader. Garantiförbindelsen till USAöversändes men garan-
tin trädde aldrig i kraft. Banken väckte talan uppdragsgivaren ochmot
yrkade denne förpliktasskulle till föratt ersättning bankenutge
rättegångskostnader fått påbanken vidkännas grundm. m., som av en

i USA med anledning garantin. Uppdragsgivaren bestred kravetprocess av
åberopandeunder §bl. 8 skuldebrevslagen. Invändningen godtogsav a.

inte HD.av

NJA 1972 29 överlåtelse aktier. I rättsfall bl.detta uppkoms. av a.
frågan jämkning vederlag för aktier. Yrkandet ogilladesom av av

tvåhovrätten HD:soch ledamöter i HD majoritet behövde inte ta
ställning frågan.till En ledamot i HD ville jämka med stöd grundernaav

§för 36 avtalslagen.

NJA 1973 248 fastighetsköp. Mellan fastighetsbolag säljareetts. som
och försäkringsbolag köpareett upprättades köpekontrakt beträffan-som
de hyresfastighet, för lån.vilken gjorts statligaansökan Enligten om
kontraktsvillkor skulle gälla bl. köpeskillingen skulle utgöras detatta. av
belopp bostadsstyrelsen för överlåtelsegodkände fastigheten samtsom av

köpet förutsatte lånenslutligt beslutatt beträffande viss dag.senast
Sedan den lånebeslut utgåttavtalade tidsfristen för beslututan att
erhållits, fastighetsbolagetgjorde gällande köpet ogiltigt. För denatt var
händelse giltigt köp skulle föreligga, fastighetsbolagethävdade attanses

tillämpning den i kontraktet köpeskillingsbestämmelsen iupptagnaen av
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enlighet med dess ordalydelse skulle strida affärsskick ellergottmot
§eljest otillbörlig enligt 8 skuldebrevslagen.vara

HD anförde bl. a.:
lånebeslutUtredningen vid skulle föreliggahanden ha kunnatattger

årsföre utgång, låneförhandlingama1963 löpt i normal ordning. Vadom
låneärendetförekommit för tillrörande belägg anledningenattsom ger

beslut erhölls inom tidsfristen fastighetsbolaget inteatt attvar,
byrånsaccepterade tredje produktionskostnadsbelopp eftersträvadeutan

få låggodkänt belopp, i bolagetsatt närheten produktions-ett som av
kostnad, åtgärder,och i detta syfte vidtog olika medförde attsom

försenades.ärendet I fåroch för sig fastighetsbolaget varithaanses
uppnå så överlåtelsebeloppberättigat söka högt möjligt. Medatt ett som

åtgärdernahänsyn till de nämnda vidtagits fastighetsbolagetsenbart iatt
intresse emellertidäger bolaget för ogiltighetgrund köpeavtaletssom
åberopa gåtttidsfristen till lånebeslutända meddelats.att utan att

tillfrågan HDköpeskillingens storlek anslöt sigBeträffande om
sådana,måletrådhusrättens intebedömning, omständigheterna iatt var

ordalydelsenenlighetprisbestämmelsen i medtillämpningatt aven
eller eljestaffärsskickstridandeuppenbarligen skulle gottmotvara

otillbörlig.

kollektivavtal. kollektivavtal mellanNJA 1973 bestämmelse I423 is.
anställda dethuvudorganisationerna för deavtalsverk ochstatens

löne-avtalsområdet retroaktivtfanns bestämmelserstatliga intagna om
föregående l dessaefter kollektivavtal utlöpte.tillägg för tid det att

organisationmedlemtillägget inte utgick tillbestämmelser att avangavs,
Sådan inte anordnatstid. strejk hadeanordnat strejk under nämndasom

stodnågon organisationhuvudorganisationerna, väl somav av men av en
denFråga medlemutanför uppkom, huruvidahuvudorganisationerna. av

Med-till tillägget.strejkande organisationen hade det retroaktivarätt
och hederlemmen bl. gällande det skulle strida attgjorde troatt mota.

påfråga honom.till retroaktivt tilläggtillämpa i rättenundantaget om
förtill sinanfört stödkonstaterade i sin dom, vad medlemmenHD att

otillbörligockså så fråga uppenbarttalan kunde uppfattas detatt var om
skuldebrevslagen.grunderna Här-för 8§tillämpning avtalsvillkorav

efter HD följande:uttalade

upprätthålles princi-På gammaltden privata arbetsmarknaden sedan
Såsom framgårretroaktivitet. utredningen harstrejk bryteratt avpen

också på statligaförmåttavtalsverket genomföra grundsats detsamma
någonavtalsområdet. till 4 § kollektivavtalskungörelsen harMed hänsyn

åstadkomma funnits änmetod detta intepraktiskt användbar attannan
fallsåsom förevarandeiin regeln i kollektivavtalet, denatt trots attta

Retroaktivi-medlemmar.avtalsslutande organisationernasinte berör de
alltsåalltså innehåll otillbörlig, och det kantetsklausulen till sittär

ellerhedertill strida ochheller vadmed hänsyn trosagts motnu anses
klausuleninnebära otillbörlig avtalstillämpning görauppenbart atten

Sandström pågällande skett.sättmot som
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Jordabalken, arrende

Samtliga rättsfall härrör från tiden före tillkomsten den särskildaav
generalklausulen för arrendeförhållanden.

NJA 1948 138. I år 1929 verkställd överlåtelses. en arrendekontraktav
rörande kronoegendom föreskrevs bl. år 1918 företagenatt ocha. en av-
tillträdessyn skulle gälla tillträdessyn för densom arrendatorn.nye
Arrendetiden gick år 1938ut kontraktet förlängdes på år imen ett
sänder fram till 1943, då det upphörde. Vid varje förlängning under-
tecknade arrendatorn i det använda formuläret intagen bestämmelseen

egendomenatt vid tillträdet fullgottvari skick.
Vid i anledning arrendets upphörande uppskattades bristernasyn av

till drygt 9 000 kr. Kronan yrkade arrendatorn åläggasskulleatt att utge
förersättning dessa brister med viss såsomreduktion om— —

arrendestället varit i fullgott skick vid tillträdet. åArrendatorn gjorde sin
sida gällande ersättningenatt skulle reduceras med hänsyn till innehållet i

från 1918.synen
fannHD måstedetatt uppenbarligen otillbörligt göraattanses

bestämmelsen egendomenatt vid tillträdet skulle ha fullgottvarit ianses
skick gällande Somarrendatorn.mot skäl härför domstolen attangav
kronans vid muntliga förhandlingarrepresentant med arrendatorn om
förlängning arrendeavtalet hade förklarat bestämmelsen inteatt skulleav
medföra någon förändring vad förut gällt, tillträdessynenutan att ochav
blivande avträdessyn skulle utgöra grundval för den slutliga uppgörelsen
mellan Arrendatorn ansågsparterna. ha undertecknat förläng-avtalet om
ning i förlitande på detta.

Beträffande detta rättsfall kan anmärkas det ofta brukar anförasatt
förstadet påexemplet analogisk tillämpningsom generalklausulernaav

otillbörliga villkor.om

NJA 1962 66. I arrendekontraktett hade upplåtarekronans. gjortsom
förbehålletdet arrendatorn inteatt skulle ha för intrångersättning såvitt

avsåg förfulning boplatser till följd vattenreglering. Kronan hadeav av
sedermera berättigat enskilt bolag, tillett vilket upplåtitkronan visst
vattenfall under vattenfallsrätt, åberopa förbehållnämndaatt i arrende-
kontraktet. HD ansåg kronan oförhindrad överlåta sinatt rättsom-
enligt arrendekontraktet fann måli vattenreglering regleringenattom-
inte hade medfört sådant intrång tillämpningen bestämmelsenatt av var
otillbörlig.

Jordabalken, hyra

NJA 1942 601 force majeure-klausul. Mot hyresvärds påkrav obetalds.
hyra invände hyresgästen påhan grund otillräckligatt värrnetillförselav
till lägenheten hade motfordran till belopp.högre Hyresvärdenen
åberopade i sin i hyreskontraktet forceintagentur majeure-klausul,en
enligt vilken krig, upplopp, arbetsinställelse, eldsvådablockad, eller
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såvälrådde fritog honominteexplosion eller varöver hyresvärdenannat
mån intedefrån kontraktet i denfullgörande skyldigheter enligthansav

från skyldighet attfullgöras oskäligt höga kostnaderkunde utan som
skadestånd. Domstolarnapå hyran eller erläggavidkännas avdrag att

igod sedsåsom stridandeuppenbarligenlämnade klausulen mot
hyresförhållanden den otillräckligaavseende, värmetill-utan trots att

råda.inte kunnatvilka hyresvärdenförseln omständigheter överberott av

ökade lokal. BeträffandeNJA 1943 35 bränslekostnader för vissas.
årår på1939 fembostadslokaler, uthyrdatryckeri-, kontors- och mot en

yrkade hyresvärdeninnefattade ersättning förhyra även värme,som
på bränsle-ökadelöpande hyrestid jämkning hyran grundunder av av

Ökningen %.uppgick till 75kostnader. kostnadernaav
ansåg då någon nedgång bränslepriserna inteHovrätten attatt varav

påräkna överskådlig framtid då dendet inte visatsunder och att
onormaltdåvarandeursprungligen avtalade varit efter hyreslägehyran

avsåg förskyldighettillämpning kontraktet i vad dethög, aven
bränslekostnadertillägg till vidkännas ökadehyresvärden hyranatt utan

§43därför enligt 3 kap.tillbörlig. Hyresvärdeninte kunde anses var
erhålla skäligt hyres-nyttjanderättslagen berättigad hyresgästenatt av

tillägg anledning bränslekostnadernas ökning.med av
medeftersom denne inteHD ogillade däremot hyresvärdens talan,

inkluderandetfastigheten styrkträntabilitetskalkyler för hade att av
sed istridande godvärmekostnaderna i uppenbarligenhyran motvar

hyresförhållanden otillbörligt.eller eljest

index, lokal. affärslokaler,NJA 1943 52 I rörandehyreskontrakts.
låren för till den1936 1939 gällde tidenvilka ochupprättats samt

socialstyrelsensvillkor föroktober 1946, intagits den händelsehade att
180, höjninglevnadskostnadsindex hyrestiden överskred taletunder av

många detinträda likaavtalad skulle automatiskt medhyra procent, som
procentuelltmånaden föregående kvartal fastställda indextaletför sista i

1940Då kvartaletför andranämnda tal. index sedermera stegöversteg
år fastighetsägaren186 för kvartalet till 193, krävdetill och tredje samma

otillbörligt.villkoretHyresgästen gjorde gällandehögre hyra. att var
betydandevidfann villkoret kunde otillbörligtHD att meravara

sådan dedå någon stegring inte inträtt understegring indextalet, menav
målet, ogillades hyresgästens invändning.aktuella iperioder som var

bn1nslekostnader,&#39;bo-force majeure-klausul, ökade1661943NJA s.
år 1939stad-lokal. innehållande bagerilokal, hadeLägenhet, bostad och

för ochinkluderade ersättning värme varmvatten.hyrts hyraut mot som
på kriget och däravMed anledning bränslekostnaderna grundatt avav

%150 ochförhållanden fastigheten medföranledda för helahade ökat
påfallfrån %, sistnämnda13 33 räknat iför förhyrda lägenheten tillden

tillhandahållaunderlåtit.atthyresbeloppet, hyresvärden varmvatten.hade
åberopadepå hyranMot retroaktiv nedsättninghyresgästens krav av

force majeure-klausul, vilkenhyreskontraktet intagenhyresvärden ien
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fritog såvälhonom från fullgörandet hans skyldigheter enligt kontrak-av
i måndentet, de inte kunde fullgöras oskäligt höga kostnader,utan som

från skyldighet vidkännas påatt avdrag hyran eller erlägga skadestånd.att
Vidare anförde hyresvärden det uppenbartatt bränslekost-attvore
nadema sådanstigit till höjd tillämpning kontraktetsatt bestämmelseav

skyldighet för denne avtalad tillhandahållahyraatt jämvälmotom värme
och stridande hyresförhållandenvarmvatten god sed i ellermot eljestvar
otillbörlig, varför ansåghan sig berättigad erhålla de ökadeett mot
bränslekostnadema svarande tillägg till hyran.

Vad först force majeure-klausulen beträffar ansåg HD stegringenatt av
utgifterna för lägenhetens uppvärmning såhade varit betydandeav
storlek den till beloppetatt vida överstigit vad kunde utgörasom anses
skälig nedsättning i hyran för avsaknaden och detvarmvatten attav
därför inte kunde uppenbarligen otillbörligt hyresvärden enligtattanses
det i hyreskontraktet gjorda förbehållet befriades från den skyldighet att
vidkännas avdrag å hyran ålegateljest skulle ha honom.som

Vidare ansåg HD eftersom bränslekostnadenatt för fastigheten
undergått mycket betydande ökning och den del den ökadeen av
bränslekostnaden påbelöpte hyresgästens lägenhet motsvaradesom en
väsentlig del hyran för denna, tillämpning hyresvillkoret denav attav
avtalade hyran skulle fullutgöra betalning för lägenhetens uppvärmning
och tillhandahållande uppenbarligen otillbörlig.varmvatten Vill-av var
koret jämkades enligt 3 43§kap. nyttjanderättslagen på sätt att
hyresgästen hade vidkännasatt hyrestillägg.ett

NJA 1943 248 ersättning för inte kunnat tillhanda-varmvattens. som
hållas hyresgästen; bostad. En bostadslägenhet hade efter det-
föreskrifter utfärdats förbudmed tillhandahållandemot varmvattenav -
uthyrts hyra inkluderademot förersättning värme och Ivarmvatten.som
hyreskontraktet föreskrevs hyresvärden skulle åretatt under viss tid av
tillhandahålla i måndenvarmvatten offentliga restriktioner icke
förekomme. Till följd myndigheternas bestämmelser varmvatten-av om
förbud hade hyresvärden under ståndviss tid varit tillhandahållaattur
varmvatten.

Mot hyresvärdens påkrav obetald del hyran invände hyresgästen attav
påhan grund avsaknaden berättigadvarmvattnet till skäligav av var

nedsättning hyran bådedet stridandesamt att god sed iav motvar
hyresförhållanden och eljest otillbörligt han skulle erläggaatt oavkortad

förhyra den tid uteblev.varmvattnet
Domstolarna ansåg hyresgästen inteatt berättigad göra avdragattvar

vid hyresbetalningen. HD förklarade måstedet haatt varit mellanantas
kontrahenterna full hyra utgå, såframtavsett att skulle varmvatten
tillhandahölls i den omfattning det medgivet enligt föreskrif-gällandevar

Vidare förklaradeter. domstolen även hyran fick såatt, om anses
bestämd den omfattadeatt för tillhandahållandeersättning varmvattenav

restriktioner,utan tillämpningen sådan överenskommelse, medav en
hänsyn till det belopp vartill denna ersättning kunde beräknas och
omständigheterna i övrigt, inte uppenbarligen stridandesyntes godmot

i hyresförhållandensed eller eljest otillbörlig.

5
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kafélokallokal. hadeEnNJA 1944 454 ökade bränsle-kostnader;s.
år Genomför tio hyra, inklusive värme ochuthyrts mot varmvatten.

stegringyrkade hyresvärden, med hänsyn till den onormalastämning av
innebärande bl.förevarit, jämkning avtalet,bränslekostnadema a.avsom

förersättning bränslekostnadsökning.särskild
undergåttför fastigheteneftersom bränslekostnadenHD förklarade att

bränslekostnadenden ökademycket betydande ökning och den del aven
på för denna,motsvarade väsentlig del hyranbelöpte lokalen avensom

för lokalens ochvärmekostnadentillämpning hyresvillkoret, atten av
uppenbarligen otillbörlig.ingick i hyran,uppvärmandevarmvattnets var

så hyrestillägg.Villkoret jämkades hade vidkännashyresgästen ettatt att

ägandeanspråk inventarier. Ibeträffande hyreskon-NJA 1947 107s.
förklarade hade hyrtfabrikslokaler hyresgästen,trakt rörande som

pådå hankostnader dem,lokalerna tidigare lagt ned avsevärdaoch att
äganderättsanspråk årligafrån beträffande hyraninredning. Denavstod

hyresrådet 000 kr.till 12till 19 000 kr. nedsattesbestämdes men av
Även ansåg tillHD medbeaktande hyresnedsättningen hänsynmed av —

på ochlagt ned lokalernabetydande kostnader hyresgästen hadede som
tillämpningvilka avtalet tillkommitde omständigheter under av-

äganderättsanspråk påvillkoret gällandehyresgästen gjordeinteatt
inventarierna otillbörlig hyresgästen.motvara

bostadsrätt.hembudsskyldighet EnNJA 440 beträffande1952 s.
medlem ochblivitarbetstagare arbetsgivarens medverkanhade genom

erhållit bostadsrättsförening, tillkommitlägenhet i genomsomen en
förband sig lämna lägen-arbetsgivarens medverkan. Arbetstagaren att

påhanbestämt belopp,hembjuda arbetsgivaren dennaheten och mot om
förvållande sinpå lämnadeeljestbegäran eller grund egetegen av

åberopande klausul yrkadeanställning före angiven tid. Under dennaav
åläggasanställning, skulleslutat sinarbetsgivaren arbetstagaren,att som

till omständigheternalägenheten. Med hänsynhembjuda arbetsgivarenatt
otillbörlig.ansåg HD tillämpning villkoret hembudsskyldighet inteav om
torde harättslägeträttsfall märkaBeträffande detta är att att

denfr.bostadsrättslagstiftningförändrats tillkomsten m.0.nygenom av
1971:479 ärbostadsrättslagen1 juli 1972. Enligt den samman-nya

se 1971: 12förbjudenibostadsrätt-anställning principkoppling prop.
131.s.

årbränslekastnader. hyreskontraktEnligt1944 36 ökadeSvJT s.
få sinadå svårigheter för hyresvärdarna1939 under tid attuthyrdes, en

år.9våningar förelåg, för tid knapptlägenhetuthyrda avenen
tillhandahållaåret värmetidförband under vissHyresvärden sig att av

förhyrani kontraktetföreskrevsDessutom attoch varmvatten.
visspå överstigapriset koks komlägenheten skulle höjas, att enom

summa.
innefattavarit avseddfann den avtalade hyranHovrätten attatt

lägenheten,iåt för ochgottgörelse hyresvärden även värme varmvatten
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med hänsyn till den mycket betydande ökning bränslekostnader-men av
krigsförhållandenainträtt isamband beaktandemed medsamtna som av

omständigheterna sådana,vid avtalets tillkomst varit hyresgästenatt att
åtillfällevarit i särskilt med avtalstidens längd betinga sigavseendeatt

då rådande förhållanden på fördel-under osedvanligthyresmarknaden
ansågaktiga villkor, tillämpninghovrätten hyresvillkoret denattav

fullavtalade hyran skulle betalning för lägenhetensutgöra uppvärmning
tillhandahållandeoch uppenbarligen otillbörlig. Hyresvill-varmvattenav

såkoret jämkades därför efterhyresgästen hade vidkännasatt att ett
bränsleprisets efter hyrestillägg.stegring krigsutbrottet avpassat

årSvJT 1944 rf 91 force lokal.majeure-klausul; Enligt hyreskontrakts.
1938 månuthyrdes lokal till den omfattninganvändas i ochatten garage
vederbörande Imyndigheter medgav. kontraktet intagen forcevar en
majeure-klausul, enligt vilken krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda eller rådde, fritogexplosion eller hyresvärdenvaröverannat,

såväl från fullgörandehonom hans skyldigheter enligt kontraktet i denav
mån frånde fullgöras oskäligtinte kunde höga kostnaderutan som

skadestånd.påskyldighet vidkännas avdrag hyran eller erlägga Motatt att
påhyresvärdens ogulden bränsletillägg invändekrav hyra jämte hyres-

dåvarandegästen bl. yrkesinspektören förklarat, isittatt att garageta.
fordonskick inte kunde för förvaring gengasdrivetgodkännas att,samtav

igånghållasvilket drivmedel bilmotor inte fick ianvändes,oavsett som
garaget.

ansågDomstolarna förorsakatyrkesinspektörens ingripande omstän-av
digheter, råda dåinte hyresvärden intevaröver hyresvärden kunnat och

påundandragit sig honom skäligen fick ankommitgöra vad haatt anses
för rimlig hyresförhållandet på sådantinom tid avveckla sättatt att

åsamkatshyresgästen minsta möjliga förlust, det inte betraktaskunde
otillbörligt tillämpa kontraktets force majeure-klausul.attsom

uppvärmningskostnader.SvJT 1945 rf ökade Enligt hyreskontrakt19s.
hyresgäst skyldig delta för fastighetens uppvärmningi kostnadernaattvar

efter vissa 1942-43 använde hyres-grunder. Under eldningssäsongen
för licensfrittvärden till eldning delvis i stället koks torv, mensom var

tilldeladedyrare, härigenom honomsparade del densamt en av
Fråga förkoksmängden. huruvida hyresgästen skyldiguppkom var svara

dennaden ökning uppvärmningskostnaderna, uppkommitav som av
anledning.

ålegatHovrätten fann för hyresvärden viddet väl i sig hadeochatt att
fastigheten möjliga utsträck-uppvärmningen använda koks i störstaav

båda föregående årensMedning. hänsyn till den deunder närmast
dåsvårighetenvintrar erfarenheten medstränga rörande attvunna -

rådande på pårestriktioner tillfredsställande sättbränslemarknaden ett—
fastighetens fickombesörja emellertid hyresvärden hauppvärmning anses

ifrågavarandehaft fog för såsom huvudsakeldningssäsong iunderatt, nu
förskett, blidare väderlek vid eldningenunder använda atttorv

därigenom till strängareden värmegivande koksen dessspara mera
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Även iinträffa. därvid använt störreväderlek kunde hyresvärden torvom
för möjlighetenomfattning inteän varit nödvändigt äventyra attattsom

hålla fastigheten tillbörligen uppvärmd under hela eldnings-kunna
sådanaansåg omständigheterdock inte ha visatssäsongen, hovrätten

undgåpåföreligga hyresgästen den grund kundei samband härmed, att
förskyldighet delta gäldandet merkostnaden värme.iatt av

uppfinningartillLagen arbetstagaresrättenom

uppgifttilluppfinningar harStatens för arbetstagares attnämnd avge
tillrättenfrågor lagenutlåtanden tillämpningeni omavsom avser

avtalvillkor iFrågan tillämpninghuruvidauppfinningar.arbetstagares av
eljestgod sed elleruppfinning stredtill vissrörande rätten mot var

fallföljande refereradeiotillbörlig har prövats
till vilken verketuppfinning,gjordeEn vid televerketingenjör en

skulle betalaträffades verketlicens. Avtalförvärvade enkel attomen
upprätthållande. I övrigtavgifter förpatentkostnaderna och patentets

år hemställde ingenjörenutgå. Tio attinteskulle ersättning senare
avtalet bordeersättningsbestämmelserna imåtte uttalanämnden att

förTill stödersättning.borde skäligfastställa vadjämkas samt som vara
värdebetydande ochåberopades uppfinningen haft attyrkandet att ett

ingått, tilluppgickuppfinningenvaritillverkningsvärdet de produkter,av
stått iförtiden avtalet hasig vid15-16 milj. kr. Han uppgav

till telestyrelsen.beroendeställning
hänvisadeochför jämkningsyrkandet saknasfannNämnden laga grund

påinte kunde skeframgick, jämkningförarbetentill det lagens attatt av
framkommit tyddeförhållanden, till intetochgrund ändrade att somav

otillbörligt. denAttpå eller eljestavtalet stred god sedmotatt var
efterföljande värde änutvecklingen uppfinningen hade störrevisade att

tillämpavid för grund förtiden avtalet utgjorde inteantogs attsom
generalklausulen 9i

Upphovsrättslagen

arkitekt,glas. Sedanförmodeller och dekorer1967 455NIR somens.
modellerutarbetauppgift bl.glasbruk med attvarit anställd hos ett a.
fortsatteanställning,slutat singlasproduktion,för bruketsoch dekorer

domstolenyrkadeverk. Arkitekten attarkitektensutnyttjabruket att
jämlikt grunder-upphörandeanställningensefterfastställa hanskulle att

ersättningtillskulle ha rättupphovsrättslagen§ första stycketför 54na
verktill hanshändelse rättenFörverk. denhansför utnyttjandet av

yrkade han attanställningenmedövergått till i ochbolagetskulle ha
§29ersättningjämlikträtt tillhadefastställa hanskulledomstolen att

provisionochlönåberopade hansupphovsrättslagen, varvid han att

uppfinningar,för arbetstagaresnämndStatens‘ hosOm verksamhetenSe Bexelius,
NIR 1970 13.s.
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enligt tjänsteavtalet inte varit skälig i förhållande till bolagets utbyte av
rätten till verken.

Häradsrätten fann anställningsavtaletatt tolka arkitektenatt attvar
detta till bolaget överlåtit hela förfoganderättsingenom till de verk han

hade skapat under anställningstiden. Sådana omständigheter isom anges
29 § upphovsrättslagen hade inte visats föreligga. Talan ogillades därför

häradsrätten.av
Hovrätten fastställde häradsrättens dom. HD meddelade inte pröv-

ningstillstånd.

3.2 Avtalsvillkorslagen

3.2.1 Förarbeten

En översiktlig redogörelse för innehållet i avtalsvillkorslagen har lämnats
i avsnitt 2.2. Som där har framhållits är det väsentligaste syftetovan med

lagen är näringsrättslig, civilrättslig underlagsom naturav att ge— -
för bättre avvägning än hittills mellan konsument- företagarin-ochen

vid utformningentressen kontraktsformulär ianvänds olikaav som
branscher på konsumtionsmarknaden. I det följande skall lämnas en
redogörelse för de överväganden låg bakom valet lagstiftnings-som av

förmetod motivuttalanden frågansamt i när avtalsvillkor bör drabbasett
förbud. Vidare behandlas förhållandet mellanav näringsrättslig och

civilrättslig lagstiftning.
Det bör i detta sammanhang uppmärksammas avtalsvillkorslagenatt

ursprungligen innehöll förbud otillbörliga villkormot dettaattmen
uttryck i samband med konsumentköplagens ikraftträdande den l januari
1974 bytts oskäliga villkor.ut mot

Beträffande frågan lämplig lagstiftningsmetad framhölls förar-iom
betenal det i princip fannsatt metodertre välja mellan. Man kundeatt
genomföra civilrättslig reglering, dvs. i praktiken betydligt utvidgaen
nuvarande möjligheter för domstolarna åsidosätta otillbörligaatt avtals-
villkor. Man kunde också genomföra näringsrättslig reglering, dvs.en
införa bestämmelser gjorde det möjligt för samhällsorganen påsom att
förhand hindra avtal medatt typiskt otillbörliga villkorsett över huvud

stånd.kom tilltaget Slutligen kunde kombination bådadeen av
metoderna tillgripas.

En civilrättslig ansågsregleringrent ha vissa svagheter ensamtsom
instrument. Föreskrifter i den civilrättsliga lagstiftningen hindrade i och
för sig inte förekomsten otillbörliga avtalsvillkor, för denutan attav

fåenskilde skulle sådandet skydd lagstiftning måstesyftade tillsom en
han normalt i det särskilda fallet angripa villkoret med rättsliga medel.
Om lagstiftning detta skulle måste sålundaslag bli effektiv detav
förutsättas konsumenterna iatt verkligen beredda utnyttjaattgemen var
den till domstol anspråk. sådantatt med sina Ett antagandegenom

‘ Prop. 1971: 15 60 ff.s.
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hjälpsvårigheterna medansågs framhöllsrealistiskt. Vidareinte att enav
rättsbild-auktoritativfram tilllagstiftning snabbt kommacivilrättslig en

ståndfå avgöranden,på området till principiellt vägledandening attsamt
principut-obenägna göratraditionellt ärsärskilt domstolarna attsom

Till detta komaktuella tvisten. atträckvidd utöver dentalanden med
berördaslå allahosskulle igenominte med säkerhetprejudikaten

detmånga år, särskilt anmärktesvarvid detföretagare förrän efter att
villkoravtalsformulär medfortfarande användefanns företagare somsom

i avbetal-bestämmelseröverensstämmelse med tvingandestod iinte ens
ansåg departe-Mot omständigheterningsköplagen. bakgrund dessaav

civilrättsligmentschefen nöjainte kunde sig med rentatt man en
relgering.

framhöllscivilrättsligtisvagheten systemSom den avgörande ett
på enskilda fallenmåste sikte dereglernasålunda privaträttsligade taatt

konsumentkollektivetskyddainstrumentutnyttjas attoch inte kan som
långförränsådanfår skyddsverkanfallsådant inteeller i varje ensom

uppnås närings-ansågssådan kunnadäremotEn verkansikt. genom en
ingripanden redantill förebyggandemöjlighetregleringrättslig gavsom

ansågsslagstånd. lagstiftning dettaEnkommit tillavtaleninnan av
villkortillkomstengällde hindraeffekt när detkunna attstor somav

otillbörliga.framstodtypiskt sett som
det möjligtpå generalklausul, vilken görbyggerAvtalsvillkorslagen en

tillmed hänsynkontraktsvillkorföretagare användaförbjuda attatt som
måste konsu-oskäligtomständigheter motvederlaget och övriga anses

oskäligtvillkor typiskt ärhuruvida motPrövningen settettmenten. avser
alltså frågakollektiv. Det ärseddakonsumenterna ett om ensom

individuella avtal.någon granskningintetypbedömning och av
motivenanfördes iotillbörlighetrrekvisitetAngående innebörden av

otillbörligt konsumenten,fick typisktvillkor motsettatt ett anses som
närings-rättsreglerfrån gällande dispositivaavvikelsedet med gavom

rättighet ochförmån konsumenteneller berövadeidkaren enen
frågasådanåstadkom snedbelastning i parternasdärigenom omen
genomsnittligt settenligt avtalet,skyldigheter atträttigheter och en

frågahanden. Det blevlängre förmellan interimlig balans parterna var
vidför avtalspartema,avtalets verkningartotalbedömning avom en
Detmåste i betraktande.såväl avtalsvillkorpriset övrigavilken tassom

isolerat kundeenskilt villkor,fall settkunde tänkas när ett synassom
med hänsynborde godtasofördelaktigt för konsumenten,mycketvara

förmåner kundehade berettsövriga villkortill denneatt somgenom
densärskiltunderströksDet attåterställa mellanbalansen parterna.anses
förinstrumentanvändaslagstiftningen inte skulle kunna ettsomnya

å måstesidan bedömningen villkorpriskontroll, andra övrigaatt avmen
Sammanfattningsvisstorlek.till vederlagetshänsynstagandeske under

jämförelseutgångspunkt iskulle ske meduttalades bedömningenatt en
dåfrämsträttsregler,gällandeskulle följaverkningarmed de avsom

‘ ff.,jfr 98.70A. a. s. s.
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köplagens dispositiva bestämmelser. När det gällde bedöma huratt stora
frånavvikelser dessa regler borde tolereras, skulle beaktas månivadsom

bestämmelserna återspegladeverkligen rättstillstånddet undersom
rådande samhällsförhållanden ansågs önskvärt.

När det gällde någotatt närmare precisera innebörden otillbörlig-av
hetsrekvisitet framhölls bedömningen skulleatt ske bakgrundmot av

innehåll,villkorets utformning och presentation.
Vissa ansågsvillkor sådantha innehåll genomgåendeett de bordeatt

betraktas otillbörliga konsumenten. Hit hördemot villkor, vari-som
säljaren bereddes till tiden obegränsad acceptfrist såledesochgenom en

köparen hölls ensidigt bunden vid sitt anbud under obegränsad tid samt
klausulen i befintligt skick vid försäljning fabriksnya Somav varor.
exempel anfördes vidare k. garantiutfästelser inte köparens. som gav
någon helst rätt häva köpet på felatt grund i godset, klausulersom av

innebar det säljarenatt ensidigt avgjorde huruvida fel isom var som
förelåggodset eller feluppkommet berodde påett försummelse frånom

köparens sida, force majeure-villkor säljaren rätt underattsom gav
obestämd tid uppskjuta fullgörandet sin leveransskyldighet på grundav

omständigheter låg hans kontrollutom prishöjningsklau-av samtsom
suler, vilka innebar säljaren kundeatt ensidigt höja det avtalade priset
under hänvisning till vilka helst omständigheter inom eller utomsom

kontroll.hans
Beträffande villkorens utformning anfördes det inte alldelesatt var

ovanligt villkor, vilket frånatt ett det sakligamot synpunkter kanske inte
fanns anledning någontill erinran, hade utformats på sättett som var
ägnat vilseleda konsumentenatt rörande villkorets faktiska innebörd utan

det dock frågaatt något bedrägligt förfarande från närings-var om
Ävenidkarens sida. omständigheter ansågsdetta slag kunna medföraav

avtalsvillkor stämpladesatt otillbörligt.som
Även pådet sätt vilket villkor presenterades för konsumentenett

skulle enligt förarbetena kunna medföra ingripande. Som exempel
nämndes k. garantier vid köp kapitalvaror, vilka vidsträcktis. av
omfattning innebar sådana inskränkningar i vissa förpliktelserdeav som
åvilade säljaren enligt köplagen konsumenten totalt fick sinatt sett
ställning försämrad. Genom villkor slagdetta presenteradesatt av som
garantierbjudanden väckte de hos konsumenten föreställningen om

långtgående åtagandensärskilt från säljarens sida. I vissa hithörande fall
ansågs ingripande jämväl kunna ske enligt marknadsföringslagen.

Som tidigare nämnts ändrades vid konsumentköplagens tillkomst
otillbörligauttrycket avtalsvillkor till oskäliga avtalsvillkor. Bakgrunden

ändringentill den kritik KO riktade förslaget imot attvar som en
konsumentköplag föra in tvingande bestämmelser frånvilka konsument-

förmånligasynpunkt mindre köplagensän dispositiva regler. sådanEnvar
ordning skulle nämligen svårareenligt KO göra det för honom ingripaatt

vissa avtalsvillkor.mot
statsrådet uttaladeFöredragande i propositionen till konsumentköp-

lag de tvingande civilrättsliga reglerna självfallet inte fick läggaatt

118.‘ Prop. 1973: 138 s.
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avtalsvillkorslagenstödgällde meddethinder i närvägen att av
starkare ställningkonsumenternagenomdriva kontraktsvillkor ensom gav

de minimikravuppfylldeEtt avtalsvillkorregler innebar.dessaän som
ändåuppställde kundelagstiftningencivilrättsligaden tvingande varasom

tillmed hänsynmeningotillbörligt i avtalsvillkorslagensbetraktaatt som
såldaförhållanden, den artsärskilda branschensexempelvis den varans

försäljningsmetoden.begagnadeeller den
missförstånd förochförhindra möjlighet tillFör varje attatt

konsumentköplagen ledde till närings-tillkomstenförebygga attatt av
imotstånd avtalsvillkorförändringaridkarsidan starkare motreste somav

föreslogminimireglerkonsumentköplagensför sig förenliga medoch var
marknads-§ avtalsvillkorslagen ändradesdepartementschefen l attatt

förbjuda villkordomstolen användningenkunde att somansesom varav
ändringenSamtidigt emellertiduttaladesoskäligt konsumenten. attmot

någon i praxis och deegentlig ändringinte avsedd medföraattvar
förar-avtalsvillkorslagensibedömningsprinciperallmänna angettssom

beten.
civilrättsligförhållandet näringsrättslig ochangår mellanhärefterVad

förarbetena iavtalsvillkorslagen prövningentillframgår attlagstiftning av
enligtcivilprocessavtalsvillkorslagen och ienligtförbudsprocess enen

två principiellt§ skuldebrevslagenexempelvis 8generalklausulen i avser
påsikteavtalsvillkorslagenfrågor. förbud enligtEtt tarskilda en

otillbörligtvillkor kanvissttypiserad bedömning ett anses varaav om
Denna bedömning görskollektiv.sedda ettkonsumenternamot som

måstekonkret situationbakgrunden likväl skevisserligen mot av menen
fall och ienskildaomständigheter itill speciellahänsynstagandeutan

otillbörligt enligtvillkor stämplasmedvetandefullt ettatt som somom
konkreti varjemåste underkännasnödvändigtvisavtalsvillkorslagen inte
påkallaotillbörligttypisktendast det är attPrövningenfall. settavser om

civilrättsligaDenavtalen.in ihuvudvillkoret över tastagetatt
fall,otillbörligt i visstfrågangäller detprövningen däremot är att ettom

villkoret.tillämpaomständigheter,alla föreliggandemed beaktande av
mellan denpå överensstämmelsebristFrågan dennabetydelsen avom

uppmärksammadesregleringencivilrättsliganäringsrättsliga och den
konstateradeDepartementschefenpå avtalsvillkorslagen.förarbetetunder

ansåg verkningarnasamordningsproblemförelåg attdet ett avatt men
Diskrepansenöverdrivas.bordeinteöverensstämmelsenbristandeden

KO ochmellanmån överläggningarsålunda betydelse i densaknade
standardavtalen. Vidareutformninglämpligtillnäringslivet ledde aven

utsträckning dom-vissansågs generalklausulerna icivilrättsligade ge
tillämp-rättsbildningen vidare, attföramöjlighetstolarna att genom

tillborde liggavärderingaranpassades till dereglernaningen somav
tillMotivuttalandenalagstiftning.näringsrättsligför moderngrund en

månansågs i avsevärdpraxisnäringsrättsligavtalsvillkorslagen och
Tillrättsbildning.framtidaför domstolarnasbli vägledandekomma att

inäringsidkarnaansågs räkna medrealistiskt attdetta kom det attatt

62 ff.ff.‘ ff., 32 och1971: 15 19Prop. s.
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inte skulle finna förenligtdet med sina intressen tvinga framattgemen
motstridiga bådaavgöranden enligt de regelsystemen. Hade förbudett
utfärdats enligt avtalsvillkorslagen ansågs det komma höra tillatt rena
undantagen den direkt drabbades förbudet någonatt eller hanssom av av
konkurrenter kom frågandra tillbörlighetenatt villkoretsom av
tillämpning i enskilt fall införett allmän domstol, eftersom fickhan
räkna med riskavsevärd förloradehan sin Beträffandeatt talan. deen
civilrättsliga ansågsavgörandena dessa iendast begränsad utsträckning
komma verka prejudicerande för tillämpningenatt den näringsrättsligaav
lagstiftningen. Det bedömdes HD någotknappast i fallatt skulle vara
beredd i civilprocess principiellaatt göra uttalanden visstetten om
villkors tillbörlighet i allmänhet i direkt strid den bedömningmot som
tidigare hade förbudsprocessen.gjorts i

Tilldmpningenl3.2.2

För tillämpningen avtalsvillkorslagen marknadsdomstolen ochav svarar
KO. KO övervakar marknaden, överläggningar och träffartar upp
överenskommelser företrädaremed för näringslivet för det allmän-samt

talan inför marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen är enda instans inas
ärenden enligt avtalsvillkorslagen.

3.2.2.1 K0: Övervakning marknadens av

För fullgöra uppgiftsin övervakaatt marknaden har KO genomförtatt en
systematisk insamling granskningoch de formulär till Standardavtalav
ordersedlar, avbetalningskontrakt, garantisedlar, leveransvillkor, slut-
sedlar, ordererkännanden rn. används inom olika branscher vidsomm.
avtal med enskilda konsumenter. De formulär förekommer delsärsom
sådana utarbetats branschorganisationerna för medlemmar,derassom av

k. branschkontrakt, sådanadels företag.sammanställts enskildas. som av
Branschkontrakt förekommer flestainom de branscher och har mycket

spridning. Vidstor insamlingen KOhar biträtts pris- ochstatensav
kartellnämnd SPK. Genom de regionala priskontoren SPKhar kunnat
göra rikstäckande insamlingar formulär.av

Granskningen insamlade kontraktsformulär har anledning tillgettav
ingripanden områdenmed stöd på fleraavtalsvillkorslagen inom bådeav
den privata och offentligaden sektorn. När åstadkommadet gällt att
revidering branschkontrakten har KO utnyttjat den metod med brettav
upplagda överläggningar anvisades avtalsvillkorslagensi förarbeten.som

sålundaKO har haft överläggningar med antal näringslivetsett stort av
organisationer inom olika sektorer. För revidering de kontraktav som
utarbetats enskilda företag har KO varit hänvisad till direktaav
överläggningar företagen. Sådanamed förtsöverläggningar har betydan-i
de omfattning.

’ Avsnittet har utarbetats utredningens Tancred.Bengtexpertav
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De uppgörelser träffats med branschorganisationerna har regel-som
mässigt inneburit helt regelkomplex. Genomatt parterna enats ettom

åtagituppgörelserna har branschorganisationerna sig rekommenderaatt
frånsina medlemmar visst datum använda de överenskomna avtals-att

villkoren. Enligt hittillsvarande erfarenheter medlemsföretagenhar lojalt
följt organisationernas Enrekommendationer. uppgörelse de organi-med

företagenserade inom bransch regelmässigt följtshar meden upp
överläggningar företagmed utanför den aktuella organisationen. Därvid

oftahar branschuppgörelsen plattform. Dessaanvänts överläggningarsom
har lett till företagen.antal överenskommelser direktstort medett
Överenskommelserna har vanligen inneburit företagen skriftligenatt
förbundit sig sina avtalsbestämmelserkontrakt mönstraatt ut somur

oförenliga avtalsvillkorslagen. Iblandmed har överenskommelsenansetts
befästs företaget KO föreläggandegodkänt utfärdat medatt ettgenom av
förbud fortsättningeni eller efter dag avtalsvillkor.viss använda visstatt

Ingripanden påenligt avtalsvillkorslagen vidare grundvalhar skett av en
genomgångkontinuerlig allmänna reklamationsnämndens yttrandenav

följd fråntill anmälningar direkt I fallenkonsumenter. desamt av senare
frågaofta varit flagranta Flertalethar det överträdelser. ärendenom

enligt avtalsvillkorslagen påhar dock tagits KO: initiativ.egetupp s
Hittills har relativt begränsat antal förts tillendast ärendenett

marknadsdomstolen. Det har huvudsakligen frågangällt ärenden där om
förenlighetavtalsvillkors lagenmed ha principiell betydelse.ett ansetts

fallKO flera utfärdat förbudsförelägganden.har i

avtalsvillkorslagen3.2.2.2 Bedömningen enligt

förstaKO handVid granskningen standardkontrakt har isom normav
lagstiftning för lös egendom,haft den dispositiva gäller köpsom av

motsvarandegäller tjänstesidan finnsnämligen köplagen. När det ingen
också området fåttpålagstiftning, det tjänaköplagen har sommen

Är imåttstock skäligt. innebördenför skallvad ettansessom
måstefråntas väsentligeller vidkännasavtalsvillkor köparenatt en

någon köplagen, harrättigheter har enligtinskränkning i de hanav
jfravtalsvillkorslagenvillkoret bedömts oskäligt oförenligt medochsom

19731marknadsdomstolens 19 . sålunda fleraKO har med organi-beslut
inneburit avtalsbestäm-sationer företag träffat uppgörelseroch attsom

någon påföljd gällandemelser, vilka berövat köparen rätten göraatt
påleveransdröjsmål feleller har utmönstrats.säljaren vidgentemot varan,

Så båtbranschens organisationer ibilbranschenshar och nyaex.
ålägger säljarenformulär till beställningssedlar infört bestämmelser som

leverera tid köparen kan häva köpet.inom viss vid äventyr attatt annars
försäljninglämnas vid konsumtionskapital-Vidare har i garantier som av

hushållsapparater,båtar osv. införtsolika slag bilar, radio-TVvaror av
häva köpet, säljaren inte lyckats avhjälpaför köparen att etträtt om

alltförHar funnitsuppkommet fel rimlig tid. hävningsrätt varitinom men

3.2.2.3.‘ avgöranden avsnittimarknadsdomstolensSeredogörelsenför
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överläggning-förbehållbegränsad olika har omarbetning skett.genom en
ocksåhar lett till förlängda på områden.garantitider olika Bl. harar a.

åtagit frånbilindustrin sig förlänga garantitiden beträffande bilaratt nya
månader år.till ettsex

tillhandahållandetNär det gäller tjänster har det ansetts attav
konsumenten bör ha köpi huvudsak rättigheter vid isamma som

dröjsmålhändelse bristfälligeller Efter överläggningar medprestation.av
motorbranschens sålundaorganisationer införts reglerhar som ger
konsumenten till ersättning för på förseningrätt förlust grund när bilav

förlämnats reparation inte klar vid den tidpunkten.varit utlovadesom
Sådan till ersättning, kan förrätt kostnaden hyrbil, harsom avse ex. en

Påtidigare haft.konsumenten inte motsvarande tvättföretagensätt har
åtagitflyttföretagenoch sig för konsumentens förlust vidatt svara

Även företagensförsening. ansvarighet bristfälligvid prestation har slagits
fast formulärrättsliga Såbestämmelser. bilverkstä-hargenom nya ex.

åtagitderna för utfördsig reparation under minstatt treansvara
månader. Enligt tvättföretagen förleveransbestämmelser ansvararnya
skador på felaktig hantering ellergrund behandlinguppkommitsom av

Flyttföretagen å påtvättgodset. sida striktsin har tagit sig ettav ansvar
för utförd dvs. skyldighet för skador detäventransport, att svara omen

Ändradepåvisas ocksåinte företaget handlatkan oaktsamt. regler haratt
stånd beträffandekommit till sällskapsresearrangörernas föransvar

tillämpadeutlovade prestationer. Researrangörerna har enligt tidigare
avtalsbestämmelser intagit ställning förmedlareendast transport-som av

alltsåbolagens hotellens Om något brustit haroch tjänster. resenären
klagomål företag.varit hänvisad rikta sina dessa Detta har bl.att mot a.

såsombakgrund marknadsförts i det närmastemot attav resorna
märkesvarof Enligt efteroacceptabelt. de regler antagitsansetts som
överläggningar med stöd avtalsvillkorslagen har researrangörerna ettav

striktvisst Det innebär arrangörenresenärerna.gentemot attansvar
oberoende försummelse till beloppettav egen ansvarar upp som

tillhandahållsprestationpris, den resenärenmotsvarar somresans om
från standardsynpunkt underlägsen vad utlovats.är som

.Pâ några områden någon formulärrätt utvecklats hardär egentlig inte
branschbestämmelser.till utarbetandet allmännaKO tagit initiativ av

bilskolorna. Genomför och överens-gäller bl. tvätteriernaDetta ena.
åtagitbilskolorna sigbilskolomas organisation harkommelse med att

deförhållande eleverna. Bl. hari tilltillämpa vissa enhetliga regler a.
ställtsförhållanden eleven lektionvissa närförbundit sig under ersättaatt

in.
ocksåstandardkontrakt haravtalsvillkor iVid bedömning renaav
föreskrivitSålunda avtalsvillkorgjorts. harskälighetsavvägningar som

dröjsmål förbjuditspåföljder med betalningvid köparensorimligt stränga
fråga villkorvaritlagen. Det har exempelvismed stöd somomav

delbetalning varithandpenninglämnadinneburit köparenatt en av
tidtill fullo inom vissköparen betaltförverkad, inte utan attvaranom

jfr marknadsdomstolens beslutstorlektill handpenningenshänsyn tagits
ingripandenmotiverat101973. Ibland sociala hakan hänsyn motrent
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alltför långtgående påföljder vid betalningsdröjsmål. Detta har falletvarit
KOnär ingripit inom den offentliga sektorn. Elverkens organisation och

televerket efterhar överläggningar utfäst sig modifiera sina abonne-att
mangsbestämmelser i detta avseende. Elströmmen telefonen fåreller
sålunda enligt abonnemangsbestämmelser inte vid betal-stängasnya av
ningsdröjsmål kortvarigtär eller rör obetydligt belopp.som

Avtalsvillkor rör själva avtalsslutandet också föranletthar ingri-som
panden enligt avtalsvillkorslagen. Villkor inneburit köparenattsom
hållits ensidigt bunden avgivet anbudett under obegränsad tid harav

oförenliga jfrmed avtalsvillkorslagenansetts bl. marknadsdom-ex. a.
stolens beslut 111972. Längsta godtagbara acceptfrist för säljaren har
KO två veckor eller vid hemförsäljningansett Bl.veckor.trevara ena.
rad bokförlag har ändrat sina kontraktsforrnulär i enlighet därmed.
Prishöjningsklausuler säljaren vidrätt eftergett avtalsslutetattsom
vilket pris avtalatsvisst åberopandehöja priset under vilkenav
omständighet helst har inte jfrheller godtagits bl. marknadsdom-som a.
stolens 131974.beslut Med bl. trähusbranschen KO förhandlathara.
fram fastbestämmelser pris under från ingående.viss tid avtaletsom

Standardkontrakt innehåller ofta bestämmelser frister olika slag,om av
reklamationsfrister. I kontrakt har exempelvis föreskri-inte sällanex.

vits köparen måste någraanmärkning inom frånatt göra dagar mottagan-
det. Alltför korta reklamationsfrister t. 8 efterdagar mottagandetex. av

TVfabriksny oförenligahar med avtalsvillkorslagen jfransettsen
lmarknadsdomstolens beslut ll 972. Avtalsvillkor detta slag har varitav

vanliga framför allt standardkontrakti vid försäljninganväntssom av
tjänsteområdethushållsapparater. Också på deharTV- ochradio-,

reklamationsfrister föreskrivits i kontrakt ibland korta.varit oskäligtsom
tillhandahållsNär det flyttföretagensgäller tjänster eller de tjänster som

klagomål måste gällandehar den tid inom vilkenresearrangör görasav en
förlängts efter förhandlingar enligt avtalsvillkorslagen. Vidare har ex.
föreskrifter bilgarantierna reklamationi skulle ske omedelbartattom

med konsumentvänliga regler.ersatts mera
Enligt de villkor förgällt garantier har förekommit säljarenattsom

förbehållit sig varit felaktig ochrätten avgöraatt ensam om omvaran
garantiåtagandet skulle gälla. Värdet garantin därigenom förringatsharav

sådanoch bestämmelse därför godtagbar.avsevärt har inte ansettsen
Enligt uppgörelse med bilindustrin har slagits fast garantivillkoratt av

får iåtagandendetta slag förekomma Ocksåinte gäller bilar. närsom nya
det gäller för oförenligagaranti begagnade bilar har dessa villkor ansetts

131973, Påmed avtalsvillkorslagen jfr marknadsdomstolens beslut
funnitstjänstesidan har motsvarande bestämmelse bl. ide allmännaen a.

för Enligt bestämmelsenleveransbestämmelser gällt bilreparationer.som
förbehöll sig verkstaden reklamationenrätt avgöraatt ensam om var

Även oskäligt.berättigad. i detta sammanhang har villkoret bedömts som
Genom särskilt avtalsvillkor möjlighe-har säljare kunnat beröva köpare

få på köpet Detta hartvist grund prövad allmän domstol.ten att en av av
skett allmänna leveransbestämmelserbl. i tagits inatt ena. genom

på kontraktetbestämmelse tvister grund skall avgörasatt avom av
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skiljemän. Ett skiljeförfarande är emellertid förenat med kostnaderstora
och kan i praktiken få den verkan köparen avstår frånatt göra sinatt rätt
gällande. Sådana skiljeklausuler har därför bedömts oskäliga motsom
konsumenterna. Bl. företag småhusbranscheninom har utmönstrata.
klausulen sina kontrakt.ur

I garantiformulär har också förekommit avtalsvillkor inneburit attsom
säljaren friskrivit sig från för uppgifteransvaret lämnats ireklam-som
broschyr Sådanamotors prestanda. villkorom har inteex. godtagits.en
Bl. vid överläggningar med båtindustrin rörande branschensa. garanti-
bestämmelser har avtalsvillkor denna innebörd såsomutmönstratsav
oskäligt.

Vid den granskning sker enligt avtalsvillkorslagen tillses ävensom att
kontraktsformulär inte innehåller avtalsvillkor strider tvingandemotsom
lagstiftning till skydd för konsumenterna. Sådana villkor bedöms
regelmässigt oskäliga jfr marknadsdomstolens beslut 121972.som

3.2.2.3 Marknadsdomstolens avgöranden

Marknadsdomstolen har juli 1974 avort ll ärenden enligto. m.
avtalsvillkorslagen. Avgörandena har rört villkor i ordersedlar, köpekon-
trakt och garantiformulär använts vid marknadsföring inomsom av varor
bl. branschen för radio-TV, bokbranschen och bilsektorn.a.

I ärende tvåett gällde avtalsvillkor intagna i formulär tillsom
köpekontrakt använt radiohandlare försäljningvid radio- ochav en av
TV-apparater på KOavbetalning Stig Hagströms Radio-TV AB;
beslut 111972 har marknadsdomstolen slagit fast villkoratt ett som
innebär säljaren förbehålleratt sig till tiden obegränsad acceptfrist ären

bedömaatt otillbörligt. Vid sitt avgörande hänvisade domstolen tillsom
förarbetena till avtalsvillkorslagen, pådär exempel villkor undersom som
alla förhållanden måste otillbörligt bl. villkornämns medanses som a.

Ärendetdenna innebörd. ocksågällde avtalsvillkor enligtett vilketom
eventuella anmärkningar skulle göras tillmot säljaren 8 dagarsenastvaran
efter mottagandet kunde förenligt med lagen. Marknads-av varan anses
domstolen antecknade i den delen köplagenenligtatt reklamationsfristen
började dålöpa köparen uppmärksammat eller bort uppmärksamma
felet. En inskränkning reklamationsfristen åttatill dagar efterav
mottagandet fick därför innebära väsentlig försämringav varan anses en
för köparen. Avtalsvillkoret dådärför, det inte visats nackdelarnaattvar

någrauppvägdes fördelar för köparen, otillbörligt.attav anse som
Marknadsdomstolen har tvåprövat avtalsvillkor använts ettsom av

företag inom konfektionsbranschen KO Hjalmar Svedins AB; beslut
101973. Avtalsvillkoren intagna försäljningsvill-under rubrikenvar
kor i formulär tillett kvitto. Enligt villkoren handpenningett av var

erlagts köparen förverkad inte fullotill betalades inomsom av om varan
14 fråndagar köpets Påföljdenavslutande. inträdde oberoende av
handpenningens storlek. Marknadsdomstolen konstaterade villkoretatt
innebar köpet vid betalningsdröjsmålatt viss angiven längd betraktadesav

hävt och den erlagdaatt handpenningen förverkad i sin helhet.som var
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storlekhandpenningenserlagdaskedde denförverkandeAtt oavsett
för rättskänslan.stötandemåste i hög graddomstolenenligt varaanses

uppenbarligenmeningmarknadsdomstolens attdärför enligtVillkoret var
Det andra villkoreti avtalsvillkorslagens mening.otillbörligtbetrakta som

8Anmärkningar, gjorda inomgällde löd:i ärendetprövningensom
anlade marknads-ej. denna klausulI prövningendagar, godkännes av

fannärende. Domstoleni berördasynsättdomstolen som ovansamma
avtalsvillkorslagen.oförenlig medsålunda klausulen

avtals-rörtmarknadsdomstolen avgjort harFem de ärenden somav
gälltprövningdomstolensI fallbilsektorn. harinomvillkor använda ett

vidlämnadesgarantiavtalsformulär tillitagits inavtalsvillkor somsom
avtalsklausulergälltärendena harbilar. De andraförsäljning begagnadeav

Bilaffär;KO BerglundsI ärendeköpekontrakt.i ordersedlar och ett
enligtOrdersedelklausul i191973 prövningdomstolensbeslut gällde en

fördröjtsleveransberättigad vägraköparen inte mottavilken att somvar
forcekontrolllåg utanför säljarenspå omständighetergrund somav

köplagenenligtkonstaterade köparenmajeure. Marknadsdomstolen att
från med godsetdröjsmål säljarens sidafall väsentligtihar rätt att av-

godsetseller krävavill köpethan hävaavlämnande själv avgöra om-
domstolenenligtbilföretaget använde innebarklausulavlämnande. Den

falli vissafråntagits enligt köplagen häva köpetsin rätt attköparenatt
Villkoret gavipå forcefrån majeure.dröjsmål sida grundsäljarensvid av
låg hanspå grund omständigheter utomrättstället säljaren att, somav

leveransskyl-fullgörandet sintid uppskjutaobestämdkontroll, under av
innebäradärför domstolen sägasmåste enligtVillkoretdighet. en

köplagen.medjämförträttigheterköparensinskränkningväsentlig av
rubbad.fick till följd häravemellanrimliga balansenDen parterna anses

avtalsvill-imarknadsdomstolen villkoretdärtill fannMed hänsyn vara
otillbörligt konsumenterna.meningkorslagens mot

avtalsvillkormarknadsdomstolen ettprövade avärende somI annatett
JohanssonsKO Stenköpeavtaltillformuläriintagitsbilföretag ettett

vidanvändasförutformat291973. Köpeavtalet attBilaffär; beslut var
fickgälldeprövningenvillkorEnligt detpå avbetalning.försäljning som

påfordra atttill betalningförfallenskuldhelaköparenssäljaren varom
ellersäljarenlevereratsdessasigtillbehör,återfå medfordonet avvare

föranledaskulle attomständigheterdeej. köpeavtaletl somangavs
Marknadsdomstolenbetalning.tillförföllomedelbartskuldköparens

säljaren,innebarlydelsesin attenligtvillkoret omkonstaterade att
återta inteskullealltid ägaförfallen till betalning,skuldköparens hela var

tillämpningVillkoretsockså till denna.tillbehörbilenbara utan
bilköpare,marknadsdomstolen attenligtord sommedförde med andra

sinberövadestill bilen,tillbehörförvärvatfullbordat köpgenomex.
fallflertaletitillbehörEftersomdäröver.disponerafritträtt att

bilförsäljarenbilen, hadepåverkamån värdetnågon tordeåtminstone i av
före-isigtillförsäkratvillkoretdomstolenenligt envidare genom

avbetalnings-denfordranför änsinsäkerhetfallkommande större som
tillbehörjämvälåtertagandeOberoendeför. attstöd avköplagen avgav

medskadaekonomiskledmedföra köparenbehövdesig attoch förinte i
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hänsyn till de värderingsregler gäller enligt avbetalningsköplagen ficksom
det enligt marknadsdomstolen obilligt köparen säljarenmot attanses
alltid skulle påkunna detta berövasätt köparen förfoganderätten över
tillbehör och tillskriva sig säkerhetsvärdet därav. Villkoret därförvar
otillbörligt i avtalsvillkorslagens mening.

Ett bilföretag hade i sin beställningssedel bestämmelse följandeen av
lydelse: . säljaren för det begagnade fordonetatt ickeansvarar.
körts längre än vad vägmätaren utvisar. Vid sin prövning villkoretav
KO Ernst Nilson; beslut 101974 uttalade marknadsdomstolen att
bolaget enligt detsamma fritt från i fall där den verkligavar ansvar
körsträckan frånawek Ävenden vägmätaren utvisade. bolagetsom om
inte tillämpade villkoret enligt ordalydelsen innebar det dock totalen
friskrivning från allt för frånavvikelse vägmätarställningen ochansvar
det därför ägnat leda till köparen frånatt att avstod sin lagenligavar rätt

genomdrivaatt välgrundade anspråk på rättelse. Villkoret fick därför
enligt marknadsdomstolen oberoende bolagets faktiska tillämpningav

oskäligt i avtalsvillkorslagens mening.anses som
Marknadsdomstolen har i ärende tagit ställningett till avtalsklausul i
formulär KOtillett garanti PL Bilar AB; 131973.beslut Garantin,

lämnades vid köp begagnade bilar, innehöll klausulsom enligtav en
vilken säljaren förband sig kostnadsfrittatt eller byta skadadereparera
delar hänförande sig till materialfel konstaterats oss inom tresom av
månader från försäljningen. Enligt marknadsdomstolen fick klausulen

innebära säljaren förbehöllatt sig rätten huruvidaanses att avgöraensam
materialfel förelåg garantiåtagandetoch skulle träda i tillämpning.om
Säljaren sålundasvarade enligt ordalydelsen igarantiåtagandet förendast
vad ansåghan själv materialfel. Enligt marknadsdomstolen fick, ävenvara

köplagen åläggerinte någonsäljaren skyldighetom rätta uppkomnaatt
fel, nivåden frågai köparens rättigheter vilken garantinom represen-
terade ligga under den minimistandard köparenanses under allasom
förhållanden tillförsäkrad vid köp begagnade bilar. Klausulen fickvar av
därför otillbörlig i avtalsvillkorslagens mening.anses

I KOärendeett Haga Bil Motor AB; 201973beslut har
marknadsdomstolen prövat avtalsvillkorett enligt köparenvilket för-
band låtasig återtasäljarenatt bilen lagligt ingripande, icke fullutan om
likvid erlades vid fastställt datum. Villkoret fanns intaget i särskilden
handling säljaren lät köparen underteckna vid sidan Ordersedelsom av

köpekontraktoch i samband försäljningmed på avbetalning. Marknads-
domstolen uttalade bl. förbehållatt ett rätt offentligatt utana. om
myndighets återtamedverkan såltsgods på avbetalning inte lagligensom
kunde göras gällande säljaren. Förbehållet sådant emellertidav som var
ägnat bibringa köparenatt föreställningenden möjlighet härtillatt stod
säljaren till buds. Det rättsskydd avbetalningsköplagen velatman genom
bereda köparen blev därigenom verkningslöst. Den enskilde konsumenten
kunde, anförde domstolen, inte förväntas informerad devara om
rättigheter avbetalningsköplagen tillförsäkrade Ävenhonom. denom
aktuella bestämmelsen på grund lagens tvingande karaktär saknadeav
verkan kunde därför inte uteslutas, köparen uppfattadeatt sig vara
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villkoretPå fann marknadsdomstolengrund häravvillkoret.bunden av
otillbörligt konsumenterna.motvara

lagvalsklausulhaft prövamarknadsdomstolenl ärende har attett en
KOSverigeiverksamhetföretag drevdansktanvänd ett somav

sålde111973. företagetbeslut Det danskaBrevskole;Akademisk
bostadskonsulentutbildning tillSverige avseendeikorrespondenskurser

villkorintagitsformuläret till anmälan hadeI ettinredningsarkitekt.och
efterskolan eleven avgörsoöverensstämmelser mellan ochevlödsom

ienligträttsbestämmelser. Marknadsdomstolen antecknade, attdanska
harbestämmelserprivaträttsligainternationellt parternaSverige gällande

vilketfritt bestämmaanknytninginternationellvid köp medrätt att
gäller itvistefrågor Dettaanledning köp.reglera iskalllaglands avsom

tillämplig,avtalsvillkorslagen ärEftersomkonsumentköp.princip vid k.s.
sådan lagvalsklausul komma attå användandetsidankan andra av en

itillämpningklausulensnämligenmarknadsdomstolen,förbjudas omav
Deotillbörlig konsumenten.skulle motfallkonkret attett somansevara

erbjudits konsumenternahadekorrespondenskursernaaktuellai ärendet
tillreglerinnehåller tvingandeHemförsäljningslagenhemförsäljning.vid

Danmark. Avskyddsregler saknas iMotsvarandekonsumentskydd.
avtalsvillkorföljafickavtalsvillkorslagenför att ettgrunderna som,anses

skydddetundandrogsinnebära konsumentenskulledet tillämpas, attom
konsumentskyddslagstiftningen attden tvingande anseannars gav var

hemför-mån avtalsvillkorI denkonsumenten. satteotillbörligt motsom
gällandegöranågot bolaget velatspelsäljningslagens regler somur -

såledesanvändandeskulle dessifrågavarande villkorbeträffande här —~
i fortsättningenförbjöd bolaget attMarknadsdomstolenförbjudas.

villkor.väsentligenelleranvända villkoret samma
använtstvå villkorprövati ärendenMarknadsdomstolen har avsom

företrädesvis störreböckerförsäljningbedrivitvilkabokförlag av -
marknads-gälldeI ärendenadirektförsäljning. ettbokverk avgenom-

beställdaleverans deninnebördvillkor attdomstolens prövning ett avav
KulturhistoriskaKOfärdigställts ABnär denskulle skeboken

påförsäljaren21974. antecknadesVillkoretbeslutFörlagen; av
förbeslut attuttalade i sittMarknadsdomstolen attordersedeln. man

vid vilkenförelåg beaktahadefalldröjsmål visst attiavgöra ettom
färdigställtsbokverkIntill dessskolat ske. ettavlämnandettidpunkt

Enligt dendröjsmål avlämnandet.medtalaförutsättningar attsaknas om
påfå leveransköparen väntakundeifrågavarande avtalsbestämmelsen av

så intebokverketlängemöjlighet,tidobegränsadunderbokverket utan
fråndröjsmålformkontraktsbrott igällandefärdigställt, göraatt avvar

beroendeiavlämnandetförställa tidenGenomsäljarens sida. avatt
sitt iundandragit sigalltså gradihöghade säljarenfärdigställandebokens

detMarknadsdomstolen fanndröjsmål. motförstadgadeköplagen ansvar
skaffat sigfrågavillkoret isäljarenuppenbartbakgrund därav att genom

rimligadenvarigenomförhållande till köpareniotillbörligt övertagett
därförVillkoret attrubbats.säljarenochbalansen mellan köparen var

förhållandet attmening. Detavtalsvillkorslagensoskäligt ianse som
påverkadeför avlämnandettidenorderbekräftelsenbokförlaget i angett

bedömning.domstolensinte
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Marknadsdomstolen har vidare frågani tagit ställning tillärendeett om
avtalsvillkor direkt strider tvingande lagstiftning till skydd förmotsom
konsumenter kan förenliga KOmed avtalsvillkorslagen Theanses
Richards Company Swedenof AB; 121972.beslut Ett utländskt
bokförlag bedrev hemförsäljning Sverigei hade i sitt formulär tillsom
beställningssedel tagit in bl. avtalsvillkor följandemed lydelse:etta.
Detta kontrakt återkallaskan ändras eller och muntliga överens-
kommelser är intagna i kontraktet bindande.är Marknads-som
domstolen konstaterade i sitt beslut ifrågavarandede avtalsbe-att
stämmelserna tillkommit i strid med hemförsäljningslagens regler rättom
för frånträdaköparen sitt anbudatt inom vecka och k. legalen om s.
ställningsfullmakt för säljarens ombud. allmännaAv rättsgrundsatser fick
enligt marknadsdomstolen följa bestämmelserna därmedattanses var
ogiltiga följaktligen ocksåoch otillbörliga enligtatt avtalsvill-anse som
korslagen. I sitt formulär till beställningssedel hade bolaget också intagit

avtalsbestämmelse innebar bolaget förbehöll sigatt rätten atten som
godkänna varje köpare. Ett liknande återfannsvillkor också i ett

formulär.särskilt Beträffande dessa bestämmelser konstaterade mark-
nadsdomstolen de innebar säljaren bereddesatt tillatt tidenen
obegränsad acceptfrist och köparen hölls ensidigtatt bunden vid sitt
anbud under obegränsad tid. Bestämmelserna fick otillbörliga ianses
avtalsvillkorslagens Marknadsdomstolenmening ansåg dock inte hinder
föreligga bolaget i kontraktsvillkor föreskrevatt acceptfrist treen av
veckor.

Beträffande skäligheten prisklausul, företaganvänts ettav en som av
inom sällskapsresebranschen, har marknadsdomstolen uttalat sig i ett

KO 131974.ärende Tjäreborg Resor AB; beslut Reseföretaget hade
i allmännade resevillkoren tagit inträffar,in bestämmelse löd:somen
efter det anmälan blivit bindande för föreatt arrangören men avresan,
prisförändringar för eller flera de prestationer enligten av som

ingårprogrambroschyren i företagaär arrangören berättigad attresan,
därav föranledda månjusteringar priset för och i den dessaav resan om
prisförändringar påberor avgifter,eller ökade skatter allmännaochnya
ändrade växelkurser eller andra liknande omständigheter över vilka

råder. Såsomarrangören dylik liknande omständigheten som
berättigar arrangören företaga föranledda justeringardärav prisetatt av
för skall det för anlitade charterbo-att arrangörenresan anses, av resan
lagets kostnader för anskaffande flygbränsle påökat grundav av
omständigheter vilka råder.över arrangören och charterbolaget
Resenär sådan påberörs prisjustering ökadegrund kostnadersom av av
för anskaffande flygbränsle kommer försorgarrangörens attav genom
underrättas därom i god tid föreoch vecka ägersenast samten avresan

prisjusteringen prisförhöjning på %innebär 10änom en mer av resans
Sådanpris återfå erlagda likviden.rätt avtalet och därvid denuppsägaatt

skall för dröjsmåluppsägning bli gällande verkställas efteratt utan att
prisförhöjningen.underrättats infördesresenären Bestämmelsen iom

samband den k. oljekzisen. Marknadsdomstolenmed uttalade i sitts.
beslut fråninledningsvis bordeprishöjningsrätt kunnaatt accepterasen
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på majeure-beto-forcegrundadkonsumentsynpunkt, rentnär rätten var
emellertid gällamåsteprincipSåsom grundläggandeförhållanden.nade

sådanaför höjningarhållas,skulle ochpriseravtalade utrymmetatt av
grund ihade sinförbehållas höjningaralltså debordepriser som

säljaren hellerråda inteöver ochsaknade möjlighetförhållanden vilka att
frågaskullegälla detbordeförutse. Vidare attkunnathade omvara
uttaladevillkoretifrågavarandedet gällde detNärhöjningar.kvalificerade

hårtdrabba konsumentenkundepristilläggbl.marknadsdomstolen atta.
medförenas rättdärför bordepristilläggmöjlighetenoch utatt ta enatt

sådan möjlighetEnfrånträda avtalet.kostnadkonsumenten utanför att
prishöjningar.blygsammavid relativtredanha settborde konsumenten

möjlighet övervägafå ochrimlig tid attskullekonsumentenFör att
hävautnyttjaskulle rätten attfrågan huruvida hanochsituationen

förtid före dagengodtillkännages ividareprishöjningbordeavtalet en
användereseföretagetklausul denformuleradså allmäntEn somavresan.

från konsument-acceptabelmarknadsdomstolen intekunde enligt anses
skulle kunnakonsumentenskäligtkunde inte attDetsynpunkt. anses

I allmänhetföreveckasåprishöjningar sentdrabbas avresan.ensomav
låg fastprisräkna medberättigad ettmåste somkonsumenten varaanses

kostnaderborde ha rättKonsumenten att utantid.längreavsevärtunder
Marknadsdom-tiolägre än procent.också pristilläggvidfrånträda avtalet

konsumenterna,oskäligtvillkoretsammanfattningsvis motfannstolen
påinverkanflygbränslepriseishöjdafrågaidärför detdels att om

tillämpningalltför vidsträcktmöjliggjordekonsumentpriseravtalade en
enligtför konsumenten,hävningsrättdendärfördelsoch att som

i redanhöja det ettmed rättenförenad attskullei regeldomstolen vara
verkligt värde.erhållitintebestämda priset, ettingånget avtal
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Översikt4 utländsköver rätt

Övriga4.1 nordiska länder

Avtalslagen, avbetalningsköplagen, försäkringsavtalslagen, skuldebrevs-
lagen, lagen till arbetstagares uppfinningarrätten och upphovsrätts-om
lagen har samtliga utformats i samarbete med de övriga nordiska
länderna. De danska, finska innehålleroch norska lagarna därför
generalklausuler, vilka i överensstämmer med de svenska. Domsto-stort
larna i de genomgåendenordiska länderna har tillämpat klausulerna med

försiktighet. I viss åsido-utsträckning otillbörligastor har avtalsvillkor
med stöd tolkningsprinciper.satts av

Som led i bekämpningen skadlig ekonomisk verksamhetett har iav
Danmark Folketinget i april 1974 förelagts förslag till bl. a. en ny

avtalslagenf36§generalklausul i vilken ökadgör det möjligt iatt
utsträckning åsidosätta otillbörliga föreslåsavtal. Klausulen få följande
lydelse:

En aftale kan tilsidesaettes helt eller delvis, hvis det vil urimeligtvare
eller handlemådei strid med redelig den gzeldende. Detat gøre samme
galder andre retshandler.

Stk. Ved afgørelsen efter stk. l hensyn til forholdene vedtages
indgåelse,aftalens aftalens inhold indtrufne omstamdigheder.og senere

Som följd den generalklausulen de tidigare reglerna i 36haren av nya
§§37och avtalslagen föreslagits Samtidigt har föreslagitsupphävda. en

tillämpningsområdetutvidgning för civilrättsliga ockerbestämmel-denav
§i 31 avtalslagen.sen

förarbetena framgårAv till den danska generalklausulen bl. attnya a.
klausulen skall förkunna utnyttjas skydda konsumenter och andraatt

ekonomiskt starkare och sakkunnig användermot att parten mera
innehållerstandardkontrakt vilka otillbörliga påvillkor eller sättannat

utnyttjar sin ställning.överlägsna
I Finland nyligen, beaktandehar högsta domstolen med stadgandetav

i 8 § skuldebrevslagen, funnit tillämpningen i lottsedel intagetettav en
dom 242273villkor uppenbarligen oskälig 114 R. D. 1973No. given

15.2.1974.2

‘ straffelov, aftaleloven BekzempelseForslag til Lov ändring af borgerlig v.m.om
påtill generalklausulaf skadelig ekonomisk virksomhed v.. Förslaget bygger enm.

redegørelseJørgensen 1974 Føreløbigprofessorn Stig i avgivenpromemoriaav mars
formuerettens generalklausulenom

ff.2 Juridiska i Finland 1974 171Tidskrift utgiven FöreningenSe P.-L. Aro, s.av
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I Norge ihar samband köprättslig lagstiftning till skyddmed förannan
konsumenter införts generalklausul 1 § köplagen. Klausuleni haren
följande lydelse:

En såavtalebestemmelse helt eller delvis forkan til side vidt detsettes
ville. virke urimelig eller i strid med god forretningskikk å gjøre denva-,re
gjeldende. Tilsvarende når ågjelder det ville urimeligvirke gjøre gjeldende
handelsbruk eller sedvane.annen

‘Bestämmelsen kraftträder i den 1 januari 1975.
bör i §norsk rätt detta sammanhang 18Beträffande även nämnas

26.6.l953 4, Priser forretningsvilkarPrisloven ochsom avsernr. og
följandehar lydelse:

åDet forbudt eller urimelige. Hellerkreve avtale priserta,er som er
må forretningsvilkårikke avtales ellerdet kreves, opprettholdes som

åpenbartvirker urimelig overfor eller i stridden medpartannen som er
almene interesser.

åEn ervervsdrivende skal forretnings-ha krevet pris eller etanses en
vilkår han har oppgitt i priskuranter, eller andre henvendel-som annonser

til eller prismerking, prisloppslag eller utleggingkunder vedser av
på §prislister forretningsstedet, jfr. 20.

såväl näringsrättslig regel vilken handhasBestämmelsen utgör en
kontrollföreskrifter civilrättslig regelbl. offentliga som en omgenom a.

emellertid omstritt i vilken utsträckningogiltighet avtal. Det ärav
avtalsvillkoråsidosätta otillbörligatillgripas förbestämmelsen kan att

ländernakonsumentskyddslagstiftningen i de nordiskaBeträffande
till 2.3.hänvisas i övrigt avsnittet

34.2 England

någonI England finns allmän kontraktsrättslig lagstiftning, och detinte
också åberopasföljaktligen försaknas allmän bestämmelse kansomen

åsidosätta eller eller otillbörliga avtalsbestämmel-jämka betungandeatt
funnitEngelska domstolar emellertid vissa kommahar utvägar attser.

ansvarsfriskrivningsklausuler. ocksåtillrätta särskilt med Det diskuteras
åsidosättaförslag lagstiftning skalltill öka möjligheterna attsom

olämpliga bestämmelser.
striderEnligt engelsk kan avtal ogiltigt deträtt motett vara om

förståspublic policy. Med lag ellerdetta avtalet strider godamotatt
eller offentligt intresse. Ett avtal kvinnaseder mot ett att ge enom

‘ Ot. 25 1973-74Sevidare 19.prp. nr s.
1964, 258 ff. Blom, KontraktsrettenAmholm, II, Avtalet, ochPrivatrett ogs.

Jacob Arnholm, 1969,Gjenklang Festskrift till Carl18, Nordiskprislovens § s.
323 ff.

7thFifoot, The Law of Contract,på Cheshire’ främstbyggerFramställningen
Law Commission,l-Il, 1968, The23rd ed.,Contracts,1969, Chittyed. on

Relating theProposals27.9.l971, ProvisionalNo. 39 toWorking PaperPublished
Exemption ClausesGoodsSaleof andfor in theNegligenceExclusion of Liability

Björkelund,Se ävenContracts.OtherServicesandSupply offor thein Contracts
ff.TfR 1972 532kontraktsrätt,engelskPeas iand beans s.
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för otukt stridandepengar publicmot policy såledesanses vara och
ogiltigt. Beträffande förmögenhetsrätten märks vissa inatt avtal
restraint of trade ogiltiga såsom stridandeanses publicvara policy.mot
Avtal den påsom denpartengynnar andras bekostnadena dockanses
inte tillhöra denna kategori. En utveckling principen är högstav
osannolik, eftersom långsedan tid den uppfattningen är stadgad att
domstolarna inte får tillfoga grunder för avtalatt ogiltigtnya ettanse

policy.‘såsom stridande publicmot
Det medel domstolarna huvudsakligensom har använt under årsenare

för åsidosättaatt kontraktsklausuler är principen fundamentalom
breach. Denna kan formuleras så att gör sigpart skyldig tillom en
fundamental breach avtal, dettaett drar med sigav ansvarsfriskriv-att
ningar i avtalet till hans förmån blir overksamma. Ett ledande rättsfall på
området [Harrow]Karsales [1956]Ltd. Wallis 2 All E. R. 866 avsågv.
den situationen begagnadatt bil sålts på avbetalningen i befintligtsom
skick befanns helt oduglig, Säljaren hade fritagit sig helt från föransvar
bilen. Enligt domstolen kan åberopapart friskrivning,en huren
vidsträckt denna måän endast when he carryingvara, hisout contract
in its essential respects.

Giltigheten principen har emellertid medav hänsyn till rättsfallsenare
Suisse Atlantique Société d’Armement Maritime S.A. N. V. Rotter-v.
damsche Kolen [1967]Centrale [1966]1 C.36l,A. 2 All E. R.6l blivit

tvivelaktig, och det år i självamera verket mycket ovisst somvad skall
närvarandegälla föranses

Nyligen har i England särskild lag, The Supply of Goodsgenom en
Implied Terms Act 1973, tvingande regler införts till skydd för
konsumenter vid Någraköp. dessa regler rör köparens skyddav mot att
säljaren inte är ägare till vad han säljer, och de förbigås här. Vidare har
§§ 13-15 i Sale of Goods Act 1893 formulerats och gjorts tvingandeom
vid konsumentköp. Enligt § 14 säljare, säljer ingodsansvarar en som
the of business, för godset är merchantableattcourse a quality.av
Vad skall förstås därmed beskrivssom närmare §regel, 62genom en ny
l A, bl. nämner godset skall såatt brukligtsom för ändamåla. detvara
för vilket det vanligen köps är rimligt väntaatt med hänsyn till prisetsom
och andra omständigheter as fit for the for whichpurpose or purposes
goods of that kind commonly bought reasonableare to expectas
having regard to description applied [if relevant]them, priceto theany
and all the other circumstances. Enligt § 15 säljareansvarar en som
säljer ingods the of business för godsetatt är lämpligt förcourse a
ändamål för vilket det köps detta är förkänt såvidasäljaren, inteom
säljaren kan visa köparen inte förlitadeatt påsig säljarens skicklighet och
omdöme. Vid andra köp än konsumentköp är villkor enligtett vilket
säljaren friskriver frånsig sitt enligt §§ 13-15 oförbindande i denansvar
mån det visas intedetatt skulle skäligt fair and reasonable förvara
honom åberopa villkoret.att Vid prövningen härav skall domstolen ta

‘ Jfr Lord Wright, Public Policy, Legal Essays1939, 66 ff., Cheshire Fifoot,s.
314.a. s.a.

’ Sesärskilt Commission,Law 89, jfr Björkelund, 566.a. a. s. a. a. s.
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kändetill köpareni fallet och särskilttill omständigheternahänsyn om
friskrivningen ellerfritt valde köpa medtill friskrivningen och han attom
skullepå för överhuvud kunna köpahanmed dennabunden attattvar

godset.
områden införts regler medför vissaGenom särskilda lagar har som

avtals-åsyftar motverka betunganderättstekniska metoderolika att
klausulen

också tillallmänt tagitsharför underlägsnaSkydd parter uppmera
workingiCommission,The Law ettlagstiftningdiskussion för somav

principer förslag emeller-ärKommissionensmöjligapaper diskuterar
inbjuda tillförhuvudsakligenframläggs attochhelt preliminäratid

så uteslutandekommissionenKarakteristiskt är gottdiskussion. att som
negligence. Manvållandeförfrånfriskrivningardiskuterar synesansvar

förmåste finnas skyddsalesfråga consumer ettidetatt ommena,
det bördelademeningarna ärmedantvingande regler,köparen omgenom

vid andra köp.skyddliknandefinnas ett
delservices,uppstår supply of och storvidproblemMotsvarande en

ansvarsfriskrivningaråt diskuteraägnas attkommissionens rapport omav
inteemellertidområde villPåsådana avtal. dettatillåtas vidskall man

Förslagetavtal.transactions andraochconsumerskillnad mellangöra
ställetoch itvingande reglerspeciellaför införapå ställetgår i attatt,ut

domstolarnaskallsärskilda branscher,tillsigför inskränkaatt engeman
reasonableness. övervägandeDenvillkorsgranskabehörighetallmän att

det i detskall kunna prövadomstolarnameningen att omvarasynes
åberopalåta suppljerreasonablefallet attsärskilda är enen

kundeocksådå innebäraskulle attDettaansvarsfriskrivning. man
breach tidigare nämnts.fundamentalavskaffa principden somom

kontraktsbrottdetpröva,längreDomstolarna skulle inte somom
betraktajakande,fundamental och,förekommit svaret varomvar

direktskulleobefintlig, deheltfriskrivningsklausulen utan merasom
fallet.särskildai dettillämpa klausulenrimligtdet attpröva varom

ärundgå tolkningsprocedurockså denkunnaDomstolarna skulle som nu
breach inte kanfundamentalprincipenför därnödvändig att om-

tillämpningmedhändelse ävensärskildavgöratillämpas avom en-
klausulen.måste täcktproferentemcontraprincipen avanses

spörsmåletkommissionen ärfråga behandlatsEn särskild omavsom
dendiskuteratsskadeståndsskyldighet. Det harbegränsningen omav

lågtalltför belopp börtilllederbegränsningomständigheten att en
medför fulla skadanalls gäller, vilketinte attmedföra begränsningenatt

tillåtas till beloppgälla detskallbegränsningenellerskall ersättas, om
irekommenderasrimligt. Den utvägendomstolen senareansersom

tillåtasskallockså åt frågan detägnasUppmärksamhetrapporten. om
gratis,utförs transportvidansvarsfriskrivningar tjänster avex.som

itillåta ansvarsfriskrivningarförslaget ärpreliminäraDet attpensionärer.
mycketbetraktaemellertid i sin helhet attsådana fall. Förslaget är som

trevande.
13 f.,sections1973,Trading Act1972, FairPremisesActDefectivesärskiltSe

1974, sections 139 ff.ActCreditConsumeroch
’ Commission,SeLaw a. a.
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14.3 USA

Möjligheterna inskrida klausuleratt otillbörligamot tordesom anses vara
större i USAavsevärt än i England. Principen ogiltighet avtal ochom av

klausuler publicstrider åtskilligtpolicy tillämpasmot i störresom
Beträffandeutsträckning. lagbestämmelser utgångspunktenavtal ärom

den generellt kan pröva, publicdet strider policyatt mot attman om
frångå dem. Detta innebär lagregel i praktikenatt kanen anses vara
tvingande även detta särskilt föreskrivits,utan att nämligen dessom
uppgift skydda offentligt inteatt endast privatettanses vara - -

Ävenintresse. principer inte lagfästaär kunna ha densom anses nu
tvingande karaktären, villkorangivna och strider dem kanmotsom vara
påogiltiga publicgrund policy. Som exempel kan klausulernämnasav

varigenom avsäger sig rätten framställa waiverpart invändningaratten
defense.of En sålundakan inte frånskrivapart med giltighet sig rätten

framställa invändningatt svek eller ocker. Det inte hellerom anses
ingåendemöjligt vid frånskriva åberopaavtalatt sig rätten attav

preskription.2
Ett specialfall klausuler waiverär of defense avbetalningskon-iom

trakt, dvs. klausuler varigenom frånskriverköparen sig rätten denatt mot
förvärvar kontraktet framställa påinvändningar rättsför-grundsom av

hållandet Sådanatill säljaren. ansågsklausuler i rättspraxis ogiltigavara
förelågdetnär sambandnära mellan säljare finansiär.och Numeraett

innehåller statlig lagstiftning inte sådanasällan förbud klausuler, ochmot
i Uniform Consumer UCCCCredit Code finns utförliga regler med syfte

begränsa verkan dem.att av
transportverksamhet,områdetInom publicför service, främst vid

frånfriskrivningarhar länge publicstrida policy.ansetts motansvar
Principen emellertidhar utvidgats till tillämpas påäven privataatt
rättsförhållanden, där det alldeles public servicevid föreliggersom en

bargainingklar olikhet poweri mellan vid bankernasparterna, ex.
Såledesverksamhet. har klausuler i checkräkningskontrakt, varigenom

bankerna försökt övervältra risken för påcheckförfalskningar checkkun-
månden, ogiltiga i den pårisken skulle liggaansetts kunden även när

banken förfarit oaktsamt. Att bankerna fårinte friskriva försig egen
oaktsamhet vid checkräkningskontrakt har fastslagits Uniformisenare
Commercial UCC §Code 4-103.

stårI rättamerikansk emellertid även andra till förfogande förutvägar
åsidosätta betungande avtal. Den allmänna considera-att principen om

‘ Framställningen påbygger huvudsakligen Leff,A. A. Unconscionability and the
Code—TheEmperor’s New Clause, University of Pennsylvania Vol.Law Review,
115, 1967, 485 ff., E. Murray, Unconscionability: Unconscionability,
University of Pittsburgh Law Review, Vol. 31, 1969, ff., Spanogle,1 A.s.
Analyzing Unconscionability Problems, University of Pennsylvania Law Review,
Vol. 1969,117, 931 ff., Note, Unconscionability: Uniform Commercial Code
Section 2-302, Albany finnsLaw Review Vol. 36, 1971, 114 ff. Rättsfallens.
angivna 18i Annotation, A.L.R. 3d 1305 1967 jämte supplement. Se G.även
Raiser, Die gerichtliche Kontrolle Formularbedingungen im amerikanischenvon

deutschenRecht,und 1966.
2 Se G.härom Raiser, 61 ff. hänvisningar.meda. a. s.
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tion ändamålet.har tidigare begagnats för Vissa avtal mellan biltill-
bilförsäljare consideration bilförsäl-verkare och har sakna näransetts

något frånfullt löfte ijaren inte har mottagit bindande tillverkarens sida
utbyte för sin förpliktelse sälja tillverkarens bilar. Metoden sägsatt

ineffektiv. Bl. denemellertid ha visat sig mycket omständigheten,ansesa.
consideration,blir ogiltigt vid bristande ledaavtalet i dess helhetatt

till Consideration-läran därför spelaresultat.ogynnsamma synes numera
avtal.’tillämpas påringa roll bland de principer betungandesom

Även equity åsidosättaförprinciper tillhörande har begagnats att
Ett fall Campbell Soup C0. Wentzbetungande klausuler. intressant är v.

172 1948.F. 80, Soppföretaget2d köpthade morötter av en
frånkommande skörd morotsodlare till skörden blevpris näretten som

fördelaktigt förfärdig visade sig Odlaren vägradeköparen.ytterst attvara
leverera till priset, eftersom han kunde sälja tilldet överenskomna
åtskilligt Skadestånd påpris. skulle intehögre beräknas sättett som
skulle soppföretaget Företagettillräcklig kompensation. stämde ochge

på performance,yrkade specific fullgörande Dennadvs. in natura.
ogillades. I för sig fanns förtalan och det tillräcklig grund kravet, men

på equity, påinte allmändetta stöddes law, och det ärcommon en
åt bargains.unconscionablegrundsats equity inte sitt stödatt ger

ansågsSkälet till avtalet unconscionable det innehöll antalatt att ettvar
klausuler starkt inskränkte säljarens rättigheter. Till dessa hörde ettsom

praktiken fri frånvillkor enligt vilket köparen i skulle skyldighet attvara
påhela partiet situationen utvecklat vadsig sättta emot motsatt motom

faktiskt inträffat, priset sjunkit i stället för stiga.dvs. starkt attsom om
ansågs påTill följd härav sakna gällande equityköparen rätt göraatt ett

Rättsfalletgrundat krav. ofta citerat det haär och omnämnt, synesmen
påförblivit Detisolerat. är klart exempel kontraktet bedömtsett att som

alltså påinte rättsföljdhelhet, endast med avseende den somen
yrkades.2

åsidosätta avtals-jämka otillbörligaför domstolarna ochRätten att
§UCC 2-302, lyder:lagfäst ivillkor är somnumera

offinds clause thelawIf of thethe matter Contractcourt anyas ora
made theunconscionable the timehave been courtatcontract to was

ofremainderenforce theenforcerefuse the contract,to mayormay
limit theunconscionable clause,without thethe contract may soor

avoid unconscionableclauseunconscionableapplication of to anyasany
result.

that theWhen claimed the court contractto anyoror appears
affordedparties shall beunconscionable theclause thereof be amay

commercial setting,itsevidencereasonable opportunity toto present as
determination.in making theeffect aid theand courttopurpose

uppstå tvivel denbörjantillbestämmelse kanBeträffande denna omen
ocksåinnehållet eller denpå avtaletiendast siktetar avserom

föringående. Till stöd denavtaletsvidomständigheterna senare

52 ff.‘ särskiltG. 4 kap.,Se Raiser, s.a. a.
’ Se särskilt of StandardizedNote, Grower-Canner Abuse MassAgreements: An
Contracts, 1161 ff., Leff, 537 ff.Yale Vol. 58, 1949,Law Journal a. s.s. a.
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skulle betyda 33 §vilken stadgandettolkningen att motsvarar-
§mycket 8 skuldebrevslagen kan anföras bl.avtalslagen lika attsom a.-

theofficielladen kommentaren hänvisar till circumstances existing at
contract,ofthe time of the making the det särskilt understrykssamt att

oppressionsyfte and unfairbestämmelsen har till motverkaatt att
ocksåsurprise. Vissa rättsfall vid handen, bestämmelsen kanattgesynes

påtillämpas ingående. Stadgandetgrund omständigheterna vid avtaletsav
avtalsinnehålletlpåtorde dock huvudsakligen sikteta

skallEnligt paragrafens ordalydelse fordras avtalet ha varitatt
unconscionable made. Detta torde emellertid intethe timeat was

§liksom tillämpningen 8 skuldebrevslagenutesluta vidatt man av— -
fallettill avtalets tillämpning det särskildakan hänsyn i ärta om

Syftet skulleotillbörlig. med hänvisningen till den tid avtalet ingicks inär
så tillämpasfall huvudsakligen klargöra, paragrafen inte kanatt attvara
på force majeure-situationer.

framgårparagrafenAv officiella kommentaren till vidare,den att
skallavsikten bestämmelsen kunnainte med hjälpär att man av

åsidosätta dickered terms, sådana föremål förklausuler varitdvs. som
införts iförhandlingar, inte deuppmärksamhet ochparternas ens om

power.superiorkontraktet till följd bargainingden partensav ena
§ föremål2-302 för omfattande diskussionhar varit i den amerikans-

fråganka juridiska litteraturen. Man har bl stadgandettagita. upp om
innehåller något utöver vad redan förut gälldenytt enligt amerikansksom

spörsmålet någonbestämmelsenrätt har praktiskstörresamt om
betydelse

fåtal gånger. FallenParagrafen hittills tillämpats ärha endast ettsynes
sådana speciella skulle hadelvis enligt svensk reglerrätt andra,att mera

från föreåberopas. fall tidenkunnat Detsamma gäller ö. härrörandeom
påinförande, vilka bygga den princip sedermerastadgandets ansetts som
några träffadelagfästs §2-302. l följande skall hittillsi det deav

iavgörandena refereras korthet.
Några efterför betala fullt prisrättsfall gäller skyldighet köpare att

på vidsträckt Iavbeställning ocker mening.i situationer stöter i ettsom
435, 201fall American Home Improvement Inc. Mac Iver, 105 N. H.v.

sålunda1964of Hampshire hade886, Supreme Court NewA. 2d en
husingått fönster i sittavtal installation menav m. m.person om

erhållit någonFastän inte hadedärefter avbeställt installationen. han
från skyldigskulle han enligt avtaletprestation sin medkontrahent vara

less.goods valued far Dettabetala 1 609 dollars för and servicesatt at
Frostifreshansågs Ett falldomstolen unconscionable. annatav vara

1966 försäljningCorp. N,Y. rördeReynoso, 274 2d 757, Dist.Ct.v.
kylskåp Skåpetför kostat säljarenfrys- l 400 dollars. hadeochettav ca

därför fullfölja köpet.350 dollars köparen vägradeendast och attca
Även ansågs frågan skyldighetunconscionable. Vidaredetta köp har om

‘ 78, 1969, ff., särskilt 762 ff.Yale Journal Vol. 757Ellinghaus, LawSehärom s.s.
of beusually both abuse932Enligt Spanogle, must present totypess.a. a.

unconscionability.finding ofproduce a
Leff,’ särskilt utförtsKritiken stadgandethar a. a.avav
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för påköpare grund särskild avtalsklausulatt betala fulla förprisetav en
efter föremåldet den avbeställts Denkinvarit föratt prövningen vara v.

Sterner, 10 Pa.‘ D. C. 2d 323, P. 1956.C. Köparen invände, med stöd
UCC § 2-709, talan utgivande fickKöpeskilling förasatt endastav om av

under särskilda förutsättningar, angivna i detta stadgande, och dessaatt
förutsättningar förelåg.inte Det fanns även stöd i kommentaren till
§ 2-709 för klausul detta stadgande kraft kundeatt sattesomen ur vara

ogiltigansågunconscionable. Domstolen klausulen
§2-302 därjämte någraha tillämpats i fall där priset ansettssynes

otillbörligt förhållandehögt i till värde, alltsåoch där det intevara varans
frågavarit giltigheten någon särskild klausul.om av

Större likhet området för §med 8 skuldebrevslagen tillämpningenhar
§ 2-302 vid kontraktsklausuler innehåller begränsningarstarka iav som

köparens rättigheter säljaren. Refererade rättsfall vilkagentemot —-
frånfrämst härrör tiden före §tillkomsten 2-302 till delstorav avser-

situationer där säljaren starkt begränsat sitt såldföransvar varas
beskaffenhet. I sådana fall har begränsningen inte omfatta detansetts
allmänna för implied warranties. En fallansvaret därannan grupp avser
säljaren friskrivit från skadeståndsskyldighetsig påföljderoch i övrigt.
Fallen emellertid bedömtsha enligt principer för tolkning ochsynes
tillämpning kontrakt enligtän principer ogiltighet ellerav snarare om
jämkning särskilda klausuler. Undantagsvis efter det UCC trättav synes

klausulenkraft § 2-302 på sådanaha tillämpats
Sammanfattningsvis §kan konstateras, UCC 2-302 visserligenatt

formuleringenligt sin möjligheter till mycket vidsträckt jämkningger av
kontraktsklausuler anspråkdessa möjligheter hittills ihar tagitsattmen

på områden.endast i begränsad omfattning speciellaoch rätt
§ ingår således2-302 UCC.i avsnittet köp i Bestämmelsen kanom

påinte tillämpas direkt transaktioner köp. UCCC emellertidandra än har
motsvarande stadgande täcker alla konsumentkredittransaktionerett som

§ 5.108. Därjämte UCCCmedger den myndighet förordnassom som
Administrator enligt lag föradenna talan inför domstolatt attom

l.villkor unconscionable §är skall kunna förbjudas 6.11 Förfaran-som
liknardet det förekommer i svensk enligt avtalsvillkorslagen,rätt därsom

KO förakan talan inför marknadsdomstolen förbud otillbörligamotom
avtalsvillkor

‘ 543 ff., Davenport,rättsfallen Leff, W. B.Se de nämnda a. a. s.om nu
University of Miami LawUniform Commercial Code,Unconscionability theand

ff.ff., Spanogle, 964Review Vol. 22, 1967, 121 a. s.s. a.
’ Se särskilt Jefferson Credit Corp. Marcano, 60 Misc. 2d 138, 302 N.Y.S. 2dv.
390. Jfr M. Ellinghaus, Yale L. Vol. 78, 1969, 793 ff.s.
9 Jfr särskilt Murphy, Lawyers forP. the Poor View the UCCC, New York

ff., 305 ff.University Law Review Vol. 44, 1969, 298 särskilts. s.
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14.4 Västtyskland

Å sidan leder densärpräglade.Förhållandena Västtyskland äri ena
påalla avgörandenstödjai tysk rättallmänna benägenheten att

avtals-jämkningåsidosättande allochtill alltlagbestämmelser att av
Bürgerlichesinågot stadgandetill särskiltmed hänvisningvillkor sker

allmännaBGB, något uttryckerdemGesetzbuch vanligen somav
utgångspunkten oftaÅ för diskussionensidanandra ärprinciper.

riktasGeschäftsbedingungen. UppmärksamhetenAllgemeinebegreppet
på den underlägsnavilketpå tillkomst och det sättdärvid dels villkorens

från vissapå innehållet bedömtunderkastar sig villkoren, delsparten
detalj-Västtysklandfinner iSamtidigtallmänna synpunkter. enman

särskildaotillbörlighetenberättigandet typerdiskussion avavresp.om
motsvarighet saknas i länder.villkor, till vilken andra

viktigasteredogörelse för deförstI följande skall lämnasdet en
4.4.l.generalklausulerBGB, vilka har karaktärenbestämmelserna i av

på ogiltighetsprövningenallmänna synpunkterDärefter diskuteras vissa
några särskilda klausuler4.4.2. Slutligen refereras bedömningen av

4.4.3.

BGBGeneralklausuler i4.4.1

åsidosätta allmännaförförst tillämpades attstadgandeDet allmänna som
detogiltigtavtal ärvilket§ enligtBGB 138 ettavtalsvillkor st. omvar

tillämpligansågs ursprungligenBestämmelsengoda seder.strider mot
tidigtganskakom atthandlingarpå osedligamoralisktuteslutande men

påtvingademonopolställningmed stödföretagareanvändas när enaven
frånsig defriskrevvilka företagarenenligtvillkorunderlägsen part

bära.: monopol-Rättsföljden vidskyldigheter normalt skullehansom
helhetavtalet i dessintesärskilda villkoretdetmissbruk attvar --

del ett§ gäller visserligenBGB 139 attansågs Enligtogiltigt. avenom
detsåvida kaninte attogiltigt antaavtalet blirogiltigt helaavtal är man

bestämmelsedennadelen,ingåtts ogiltigadenävenskulle ha utan men
fallen.3i avseddatillämpats dehar inte nu

AllgemeinenRecht derpå L. Raiser, Dasl främstFramställningen bygger
KontrollegerichtlicheG. Die1935, Raiser,1961Geschfiftsbedingungen, von

Schmidt-1966,Recht,deutschenamerikanischenundimFormularbedingungen
Versicherungsbedingungen,Geschäfts- undAllgemeinenRecht derSalzer, Das

AllgemeinenDie1971, W. Weber,Geschäftsbedingungen,Allgemeine1967, och
BGB, ll.KommentarStaudinger,SonderausgabeGeschäftsbedingungen zumaus

1967.Aufl. ll, Teil a,Bd. 1
1940.165,14143,24 19331906, och62,264rättsfall RGZärLedande

ogiltighet ärföranlettklausuler25 Bland deG. Raiser,Jämför soma. a. s.ex. fall,1906 årsWilhelm-kanalenKaiserdriftenvidfrån alltfriskrivning avansvar också vidspeditörerallahosskadeståndsskyldighetfrånfriskrivningenhetlig
102,396; 1921.RGZdriftsledningsjälva och derasvållande företagarnahos

andrahadetillåtet, publikenflygbolag näransågs friskrivning ettDäremot aven
pâ oprövade riskeransågsbjudatidvid dennafärdas och luftfartenmöjligheter att

1927.117,102;RGZ
ff.359N3 Jämför Weber, a.a.
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Reichsgericht torde ha fasthållit vid ogiltighet §enligtatt 138 lst.
kunde följa endast vid monopolmissbruk. Detta föranledde kritiken att
domstolen fäste sig vid försättet avtalsvillkorens genomförande änmera
vid deras innehåll. Bundesgerichtshof emellertid gåttha vidare ochsynes
förklarat villkor ogiltiga §enligt 138 l också ingenst. när monopolsitua-
tion förelegat avtalets innehåll likväl missgynnatmen grovt den ena

på den bekostnad.parten andras Det är märka domstolenatt idessaatt
fall gjort helhetsbedömning kontraktets innehåll, ofta påen grundvalav

punktgenomgång villkoren förpunktav en av
Vidare kan nämnas Knebelungsverträge,att dvs. avtal såsom

inskränker den ekonomiska frihetpartens han blir till föratt verktygena
den andra parten, strida goda seder.motanses

Den bestämmelse de västtyska domstolarna årundersom senare
begagnat för åsidosättaatt särskilda klausuler BGBär § 242, som
föreskriver skallavtal fullgöras såatt och fordrar.hedertro Dennasom
tillämpning bestämmelsen har kritiserats på den grundav regeln inteatt
syftar till dra gränser föratt avtalsfriheten endast till klargörautan att
hur förpliktelse fullgörasskall inom dessa Somgränser. vissen en
eftergift denna mening har Bundesgerichtshof tidigare i sina avgöran-
den hänvisat till §även BGB 315, enligt vilken bestämmelse part, som
äger bestämma hur prestation närmare skall utföras, skall sinutöva rätt
nach billigem Ermessen. Numera finns åtskilligadock avgöranden där
domstolarna vid fråganprövning huruvida klausul påogiltig denav en var
grund den åberopatstredatt och hedertro §mot endast 242.

§ 242 har särskilt lämpad föransetts förstöd kompletteringatt ge av
avtalsinnehållet på punkter kan sägas ligga mellan tolkning ochsom
tillämpning utfyllande Ditregler. hör bl. läran Geschäftsgrund-av a. om
lage, vilken ligger ganska nära den nordiska förutsättningsläran och
brukas för liknande ändamål. I detta sammanhang skall bara nämnas, att
läran Geschäftsgrundlage tillämplig bl. ekvivalensstör-ansetts vidom a.
ningar, särskilt ifall där missförhållande mellanett prestationerparternas

påinträtt grund förändrade förhållanden, starka prisstegringar,av ex.
inflation d.o.

Härifrån har långtinte varitsteget till även uttryckligtatt, utan
åberopande bortfall Geschäftsgrundlage, § 242bruka stöd förav av som

frånbefrielse prestationsskyldighet förändradevid förhållanden. Det har
givetvis inte frågavarit alla förändrade förhållandenatt skall medföraom
befrielse från förpliktelse. I västtysk rätt liksom i nordisk påär detman
klara måstemed bedöma vilkaatt risker vardera skallpartenman som
bära vid förändrade förhållanden. Man kommer också på fråganin var
offergränsen går.

§ 242 kan vidare tjäna för åläggastöd biförpliktelseratt partsom av
olika slag direktvilka inte framgår avtalet eller dispositivaav av
rättsregler ändå motiverade. Dit hör skyldigheter vid avtaletsmen synes
ingående, upplysningsplikt. Skyldighet visa ocksåkanattex. omsorg
härledas § Sålunda242. har exempelvis checkräkningshavare med stödur
‘ Se särskilt Bundesgerichtshof i NJW 1970 29, anfört 4.4.3,i avsnitt därs.
resultatet dock blev avtalet inte ogiltigt.att var
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detta stadgande vid bevarandeha skyldighet visaansetts attav omsorg av
checkblanketter. Andra exempel arbetsgivares skyldighetär att ge
upplysningar arbetstagare lämnat månhonom, i den tystnads-om som
plikt föreligga.inte anses

§ 242 för inskränkahar vidare använts rättigheter, dvs. rättigheteratt
får på Stadgandetinte utövas sätt strider och heder.tromotsom
kompletterar därigenom särskilt § 226, föreskriver utövandeattsom av

otillåteträttighet det syfta till skada Detär när endast kan atten annan.
någonklassiska fallet sina handlingar skapat sakläge ellerår att ettgenom

pårättsläge handlar venireoch sedan strider däremotett sättett som -
factum Som någonproprium. exempel kan nämnascontra att om

såledesförmått underlåtagäldenär preskription,avbryta hanatt atten
gällande preskriptionen inte är avbruten.inte kan göra att

område illojaltEtt § 242närliggande där gripa in är partanses om en
stårformellt tillgällande invändningar honomgör och undantag som

på bristandeogiltighet grundbuds. Liknande är han missbrukaratt av
säljare själv till köpareniakttagande formkrav, Om medverkat attav en

sålundaförsummat formkrav, ogiltighetiaktta kan han inte göra gällande
på förUtnyttjande bagatellmässiga överträdelser göragrund härav. attav
gällande betungande rättsverkningar har strida och heder.troansetts mot

gäller starkt försenat utövande hävningsrätt.Detsamma av
§Bruket 242 slags nödfallsutväg för komma till rättaett attav som

allmänna avtalsvillkor kritiserats. anförts,med har Det har därvid detatt
bör lagstiftarens hindra allmänna avtalsvillkor tillkommersak att attvara

innehåll tillräckligmed saknar grund, inte den enskilde medborga-som
klausuler.‘sådanasjälv sigsak värjaatt motrens

någradomstolarna iotillbörligVid prövningen klausul är harom en
på BGB.bestämmelser ifall sig direkt särskildakunnat stödja mera

striderinnehåller avtal§ 134 allmän princip ogiltighet somavomen
vid varjeemellertid formuleradlag. Bestämmelsen är attmot man

Enmåste skall inträda eller inte.huruvida ogiltighetsärskilt avtal pröva
fråga kringgående skall drabbaslagsärskild syftar tillär avtal avom som

avtalpåogiltighet Huvudprincipendenna grund. att ettsynes vara, omav
mål avtaletuppnåendet förbjudet i lag, ärsyftar till ärett somav

ogiltigt
frånförväg friskriva sig§ gäldenär inte iEnligt 276 2 kanst. ansvaren

också allauppsåt. företagaren självför gälla inte endastDetta utananses
Bundesgerichtshof fogat detAngestellten.leitende Till hardetta

vårdslöshetfrån för ärfriskrivningartillägget, ävenatt ansvar grov
ogiltiga

i dettaockså tolkningsregler intresseinnehåller delBGB aven
så Treu Glaubenund§ 157 skall avtal tolkasEnligtsammanhang. som

‘ ff.N 373Se § 242 särskilt Weber,om a. a.
Bürgerlichen’ Gesetzbuch,4.HandkommentarErman-Westermann,Se zumex

134.Aufl. 1967, 13 till §anm.
5 38,183 1963 185.20,164 167; 33,216 1960 221;Se BGHZ 1956 s.s.

168,321 1941 329. Beträffandesärskilt RGZReichsgericht gick långt,inte s.se
4.4.3 underfriskrivningsklausuler b.vidare avsnittetse
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Rücksichtmit auf die Verkehrssitte erfordem. Detta kan jämförases
med tolkningsregeln §i 133 enligt vilken tolkningen viljeförklaringav en
skall den verkliga viljan och inte bokstaven.avse

Med stöd § 157 domstolarna åstadkommabl. ha söktav synes a. en
Standardiserad tolkning ståendevissa Briefuttryck folgt, circa,av
wie besehen, freib1eibend Stundom domstolarna ha söktosv. synes
finna tolkning går till den förmånpartens vid klausuleren som svagare

typiskt är till dennas nackdel.settsom
Slutligen skall här §nämnas BGB 315, vilket såsomstadgande redan

skyldighet försagts den avtalsparternä äger bestämmaavser av som
prestationen utöva denna bestämmanderätt nachatt billigem Ermessen.
Det kan tyckas egendomligt detta stadgandeatt kan fungera som
generalklausul. Tanken åläggerdenatt denpartensynes vara, om ena
andra mycket obestämd förpliktelse i avtalet, fårdenna inte utkrävasen

sättpå obilligt Om innehållerett avtal bestämmelse,ett detgörsom
möjligt för den ensidigtparten att ändra avtalsvillkoren framtiden,iena
kan § 315 bli tillämplig. Klausulen Preise freibleibend har med stöd av
detta stadgande så,tolkats prisjusteringar fåratt endast ske inom ramen
för vad konjunktursvängningar.motsvarar Det tydligt, attsom synes
stadgandet endast kan tolkningsregel, inte föravsett draattvara som
skrankor för avtalsfriheten. En sak är det påtydligen tillämpatsattannan

sätt.annat

4.4.2 Allmänna synpunkter på ogiltighetsprövningen

Vid alla villkor betungande denprövas bl. motsom anses vara oma.
vilken får någonklausulen riktar sig kompensation för Detden. har
emellertid hävdats domstolarna irealiteten bedömer klausuler-därvidatt

isolerade, ock visst beaktande fleramed klausuler inbördesna om av som
sammanhang.:har ett

Såsom försvar för inte till klausulernas ekonomiskahänsynatt ta
helhetsverkan inte finnashar det sällan gällande skullegjorts detatt
möjlighet kompensera hårdheten lågtatt pris, ellerett snararegenom

tillåts fåromvänt, klausulema inte gälla, köparen betalaatt högreettom
pris. Detta har emellertid i princip underkänts Bundes-argument av
gerichtshof.3

förhållandetVad beträffar mellan avtalsklausuler och dispositiv rätt
månhar Bundesgerichtshof uttalat, i den föreskrifter idispositiv rättatt

på Zweckmässigkeitserwägungeninte beror på einem derutan aus
Natur Sacheder sich ergebenden Gerechtigkeitsgebot så kan en
avvikande reglering allmänna avtalsvillkor detgodtas endastgenom om

påvisaskan fråga låteromständigheter, vilka ställer rättvisebudet i och en

‘ ff.SeWeber, N. 340a. a.
’ Se Kliege,härom H. Rechtsprobleme der Allgemeinen Geschäftsbedingungenin
wirtschaftswissenschaftlicher Analyse, 1966, 48 ff. Härmedkan jämföras vads. som
anförs 4.4.3 punkterna 1-13.i avsnittet under
3 1956 98.22,90SeBGHZ s.
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billighet.‘avvikande reglering förenlig med rätt och Bundesge-synas
richtshof har vidare sådanaendastansett klausuleratt kan godtas, vilka

billighets-motsvarar och rättviseföreställningar hos dem normaltsom
angelägenheternadeltar i de berörda Enligt uttalande fårett annat

formulärmässigt tillkomna avvikelser från dispositiva regler gegeninte
verstossen.3das gesetzliche Leitbild des Vertrages

Sammanfattningsvis alltsåkan beträffande prövningen allmännaav
avtalsvillkor konstateras dennaatt de enskilda klausulernas berätti-avser
gande, varvid dessa i visst sammanhang med Envarandra. säljareses anses
exempelvis ha frånrätt frita sig skadeståndsskyldighetatt för fel i godset

köparen fårvillkoren andra befogenheter, vilka saknarom hangenom
enligt dispositiv Någonrätt. djupgående prövning villkorensmera av
berättigande dock inte ske.synes

Prövningen frågani princip huruvida klausul är betraktaattavser en
otillbörlig i för alltsåoch sig, hänsyn till omständigheterna i detutansom

Såtillvidasärskilda fallet. skiljer frånsig prövningen den i svensk rättsom
skall ske enligt exempelvis 8§ skuldebrevslagen. Bundesgerichtshof har
emellertid också ståndpunktenintagit den även klausul inteatt om en
kan förklaras otillbörligi föroch sig, dess tillämpningi falletdet särskilda

otillbörligkan vara

4.4.3 Särskilda klausuler

Här skall till början lämnas redogörelse för del allmännaen en en
avtalsvillkor vid köp begagnade föremålbilar, vilka varit förav
bedömning Bundesgerichtshof. Bedömningen skedde i samband medav
prövningen frågan huruvida klausul, enligt vilken köpareav en av en
begagnad bil inte fullföljer köpet skyldig 20%är betalasom av
köpesumman förersättning säljarens förlorade vinst, giltigsom var
BGHZ 8.10.1969, NJW 29.1970 s.

Båda prestationer fullgöras affárslokal.skall vid säljarensparternas
Denna klausul förklarar domstolen kaufmännischermotsvara
Ubung.
Sidolöpare skall skriftlig form.ha Detta Klarheitsägs tjäna und
Beweiserleichterung på frånoch skyddar berättigat säljarensättett
von ihm nicht gewollten Erklärungen seiner Angestellten und
Vertreter. Detta jämföraskan uppfattningmed den sido-om-
löpare kommit till uttryck i den svenska hemförsäljningslagen.som
Köparen förhindradär överlåta anspråk påsitt tillprestationatt

sådanEn klausul sägs uttryckligen förutsedd i BGBannan. vara
§399.‘

‘ 41,151 1964.BGHZ
f BGHZ 17,1 1955.
3 BGH NJWl967, 1225.
‘ BGHZ 33,216 1960 218.
5 Jämför Weber, N 410.a. a.
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4. Köparen bunden vid sitt anbud fyra veckor. Mot dennaär under
bestämmelse säljaren möjlighethade köparen invänt, den attatt gav

någonunder den angivna tiden sälja bilen till Härtill invänderannan.
derBGH gäller köpeavtal,bestämmelsen anbud ettatt om aus

kann.Gründenirgendwelchen nicht sofort werdengeschlossen
Domstolen det självklart, säljaren inte kantycks att varaanse

sådant fall, kommit tillbunden i och tillägger endast, avtalattett om
stånd ocksåbeträffande självfalletsärskild bil, säljaren är bundenen
vid köpeavtalet.

hastighet ärfabxiksår, driftskostnader,prestationer,Uppgifter om. sådanadomstolen bestäm-ungefärliga. Härtill anmärker attendast
Gebrauchtwagen.mitaus des HandelsWesenmelser följer dem

frånerhållituppgifter hantill denämligen hänvisadSäljaren är som
försäljningfrån fallet vidskillnad vad ärsäljare och tillsin avsom

uppgifter.exaktakan han inte genya varor
driftsställepå ochsäljarensbetala kontantKöparen skyldigär att.

betalning.eller checkerväxlarskyldigdenne inteär att ta emot som
kanEn borgenärinvända.domstolen intetfinns enligtHäremot att
inteVill gäldenäreneller check.växelskyldiginte emotatt tavara

ineller sättaså får medsända beloppethan postenbetala kontant,
på något borgenären anvisar.kontodet som

oskälig.Klausulen inte% ärDröjsmålsränta 2 över diskontot.med. nehmen.AnspruchBankkredit inKaufleute pflegen zu
bestämmelsefordringar. Dennafår med illikvidainte kvittaKöparen

tidigarezulässig, hänvisning tillgrundsätzlich med ettsägs vara
avgörande.

frånsäger sig deägareförbehåll. Köparenklausuler rörVissa som
finansierar köpet.tredjeanspråk, han har gentemot somen mansom

anspråkuppenbarligen dedomstolenenligtHärmed somavses
tredjeskuldfullgjort sinefter det han motharköparen att man

giltig. VidareKlausulenåterfå ställt.säkerhet han synesansessom
ägareförbehållet. Dettakopplingsförbehåll tillinnehållaavtalet ett

får bilenförainteköparengiltigt. Attvidaresägs utan vara
sachgemäss,tillståndskriftligasäljarensutomlands utan anses vara

säljarenfortfarande tillhörfinns risk bileftersom det att som
hållaskyldigköparen ärgränsförfarandet. Atttull-beslagtas vid och

sinnvoll.wirtschaftlichkaskoförsäkrad sägsbilen vara
avlämnandetdröjsmål medsäljarensskillnad mellan10. Villkoren gör

dröjsmålUppgår säljarensdröjsmål mottagandet.medoch köparens
kan köparenleveranstidenefter den avtaladeveckortill än sexmer

Säljaren ärköpet.Nachfrist, efter vilken han kan hävasätta en
vårdslöst kon-uppsåtligt ellerskadeståndsskyldig videndast grovt

åtta meddagaråterigen dröjer än taatttraktsbrott. Om köparen mer
bilen, krävaköparenbilen, säljaren kräva tar emotkan attemot

fråntillbakaeller trädaickeuppfyllelseskadestånd på grund av
kan sägavidareinte attanför domstolenHärtill utanavtalet. att man

säljarensKlausulenrättvisan.striderregleringdenna mot om
skydda sigsäljaren skall kunnadröjsmål förberättigadsägs attvara
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risken hans leverantör inte avlämnar i tid. Det intesägsmot att vara
skäl frågan,i detta sammanhang ställning till säljaren kanatt ta om
åberopa sexveckorsfristen uppsåtligen vårdslösthan eller grovtom

ståndsätter sig leveranstiden.leverera inom Däremot detsägsattur
i sin ordning köparen, i regel inte beroendeatt är attvara som av

någon åtagande, åtnjutertredje uppfyller sitt endast kortman en
frist. Det emellertid kunna prövas huruvida inte säljarenanses
handlar påföljden dåoch heder han gällandegör köparenmot tro om

oaktsamhet hindras bilen.utan ta emot
ll. Säljaren frånfriskriver sig allt för anspråk påfel i godset, ochansvar

på skadestånd såvittavdrag köpeskillingen, eller hävning utesluts det
frånlagligen säljaren friskriver för felär möjligt. Att sig sägsansvar

förklaring påha sin däri det vid begagnade helt kommeratt varor an
hur de begagnats förut. Redan efter oftakort tid det omöjligtär att
fastställa, fanns fel ocksådet tiden för Säljarenvid köpslutet. är iom

erhållerutsträckning hänvisad till de uppgifter han denstor som av
från vilken åberoparhan köpt godset. Domstolen vidare det iatt
rättspraxis och litteratur är allmänt erkänt, säljaren friskrivakanatt

frånsig frånför fel i för felgodset. Friskrivning vidansvar ansvar
handel med begagnade bilar einhar tidigare betecknats som0. m.

Vernunft.1Gebot wirtschaftlichender Visserligen BGBstadgar
§476 frånfriskrivning för fel ogiltig säljarenär näratt en ansvar
svikligen förtiger fel, till denna begränsning har säljarenett men
uttryckligen hänvisat i avtalsvillkoren.

innehålla12. Om intesäljaren är berättigad häva köpet, äger köparenatt
får bilen förbilen köparen behöveroch inte heller invända hanatt

förvärvsverksamhet. säljaren har berätti-sin Domstolen att ettanser
använda bilenintresse förhindra, köparen fortsätterattgat att

eftersom denna skulle förlora i värde.kunnaannars
13. Den bestämmelse avbeställning ärenligt vilken säljaren vid köparens

% egentligaberättigad till ersättning med 20 köpeskillingen är detav
föremålet för I konstaterar domstolen,tvisten. detta sammanhang

sådan avtalet i dessklausulen i fall inte kan ha betydelse,varjeatt att
ifrågavarandeblir ogiltigt innehåller bestämmel-helhet därför detatt

se.

Såsom under finnsnämnts 4.4.1, prövar domstolarna i princip detom
något frånberättigande för de avvikelser dispositiva regler, desom
allmänna innehåller.avtalsvillkoren I falldetta blir dessaattsvaret,
avvikelser berättigade på förhållandenaär grund de särskilda vidav
handeln sådanmed begagnade bilar, vidkundkretsen handel densamt
snabbt riskabla sådanväxlande, konjunktursituationen handel.vid
Bundesgerichtshof åberopar också fråga någondet här inte äratt om

eftersomsäljare monopolställning, avsevärd del handeln medi aven
ausserhalb Handelsbegagnade bilar äger des gewerblichen ochrum

såutbudet kan välja mellan olikaär intressenterna avtalspartner.stort, att

‘ kritiserats doktrinen, härom Weber, N 424.Uttalandet har starkt i se a. a.
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sålundaBundesgerichtshof prövar avtalet frånallmänt, synpunktenmer
det i sin helhet betraktaär därförogiltigt detatt striderattom motsom

goda seder, och kommer till såresultatet inte fallet. Iär självaatt verket
godtar domstolen praktiskt varje klausul i avtalet.taget

Därefter övergår domstolen till i detalj granska klausulenatt mera om
ersättning vid tillbakaträdande med 20 % köpeskillingen gottgö-av som

för förloradrelse vinst. Domstolen diskuterar sådan bestämmelseom en
kan vite till såkommer resultatet,ett inte kanattanses som men anses

fallet, redan därför 20%här beloppet utgör ersättning förattvara
förlorad Domstolen finnervinst. fulltdet berättigat säljarenatt genom en
klausul befriar frånsig skyldigheten föra bevisning förlust,sinatt om

sådansärskilt bevisning skulle tvinga honom framlägga sinaattsom
Även förhållandenakalkyler. vid handeln åberopasmed begagnade bilar

särskilt. Den förväg fastställdai beräkningen sägs närma sig inte endast
ocksåvite abstrakt beräknat skadestånd. Domstolenett utan godtarett

således Standardisering i allmänhet anför samtidigt detta inteattmen
utesluter beräkningen i det måletsärskilda falletatt kan olämplig. Ivara
hade förts på ifrågavaran-bevisning 15-20 %vinster vanliga iattom var

således,de handel. Resultatet blir klausulen vidare giltig.att utan anses
någraYtterligare klausuler intresse dettaskall nämnas iav samman-

hang

§ innehållaEnligt 273BGB har detentionsrätt, dvs. sinrättpart atta. en
prestation till erhållerdess han emellertidDetmotpartens.egen synes
vanligt enligt allmänna avtalsvillkor dennaköpare betasattvara

detentionsrätt beträffande inte erlagda delar köpeskillingen, vilketav
betyder påkan anspråk påhan göra sina avdraghävning,att

skadeståndköpeskillingen form särskildoch gällande endast i talan.av
Sådana klausuler för kräverär giltiga, med undantag de fall där säljaren
köpeskillingen motanspråk entscheidungsreifoch köparens und be-

ist.2gründet
tillåtlighetenOm friskrivningsklausuler betydan-b. finns det ganskaav en

tillåten,från skadeståndsansvar äri principde rättspraxis. Friskrivning
åtskilliga sådet finns inskränkningar. Vissa förpliktelsermen anses

går frånfriskrivaväsentliga, huvud inte sig Endet över dem.att att
fackman föranlitas han skall visa den vidstörstaattsom omsorg, ex.
skatterådgivning, således frånfriskriva för vårdslös-kan inte sig ansvar
heta Stor försäkringsskyddbetydelse tillmäts det den skade-som

friskrivningen.4lidande kan ha oberoende av
§ motfordranEnligt BGB 387 gäldenär borgenä-kan kvitta med motc.

Sådanförutsättningar. kvittningunder i stadgandet angivnaren
utesluts emellertid ofta bestämmelser i allmänna avtalsvillkor.enligt

‘ främst påFramställningen översiktemabygger hos Weber, N 406 ff. ocha. a.
Geschäftsbedingungen 86 ff.,Schmidt-Salzer, Allgemeine där också åtskilligas.

diskuandraklausuler teras.
’ Schmidt-Salzer, 126 ff.408 467,SeWeber, N och a. a. s.a. a.
3 ff.Schmidt-Salzer, ll3SeWeber, N 453, a. a. s.a. a.
‘ SeWeber, 459.Na. a.
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Klausulema i princip giltiga, förbudet dockanses vara men anses
åberopasogiltigt det företagarens skadeståndsskyldighetgentemotom

handlingpå otillåtengrund av
d. Klausuler ägareförbehålletutvidgar vid avbetalningsköp är isom

allmänhet mångiltiga. Endast i den de medför långtgåendealltfören
ogiltigaanspråksäkring säljarens deav anses vara

Beträffande fel Gewährleistungför i godset säljaren ie. ansvar anses
från sådantprincip friskrivakunna sig särskilt gällernär detansvar,

begagnade I allmänhet förutsätts fördock köparen ställetattvaror.
de rättigheter BGB Nachbesserungs-tillerkänner honom harsom en
recht, få feldvs. avhjälpta. Omrätt säljaren allmännaatten genom
villkor berövar köparen de rättigheter allmänhet har,han isom anses
denne Werkvertragkunna Nachbesserung.kräva Vid arbetsbeting har
beställaren §633enligt BGBredan rätt kräva avhjälpande, ochatt
denna kunna frånskrivasinterätt honom allmännaanses genom
avtalsvillkor. Om säljaren inte uppfyller sin skyldighet leverera gilltatt

åberopagods från skadestånds-kan säljaren inte friskrivithan sigatt
skyldighet. underlåterOm säljaren uppfylla sin skyldighetatt att

anspråkavhjälpa fel, kan påköparen i princip gällandegöra grund av
fel, frånsäljaren friskrivit för fel.sig Köparentrots att ansvar anses,

underlåtitnär säljaren culpöst fullgöra sin avhjälpandeplikt, likaledes
skadeståndsanspråk,kunna göra gällande säljaren fritagit sigtrots att

därifrån

lånarKlausuler varigenom avbetalningsköpare, den hossom pengaren
inneståendebank förväg lön ii borgenären rätt att taetc.en ger

råda.4anspråk, Någoni princip giltiga. dockär oklarhet synes
Sådanacut-off clausesBeträffande klausulerhärskar viss osäkerhet.g.

ogiltiga, de lämnar rättsligt skydd,köparen utananses om ex. om
gått få anspråksäljaren i konkurs köparen därför inte kanhar och ett

på fel svårbedömt. Vidareavhjälpande uppfyllt. Kriteriet förefallerav
sådana framgå auchklausuler för bei flüchtigerböra köparenanses

fastslogsdettaBetrachtung Formulars. Det avgörande varigenomdes
har väckt finansieringsföretagen inte haftuppseende, harstort men
någon svårighet Cut-offefter det. clauses nämligensig haratt anpassa

formulärensfått framträdande påplatsen
frånBankernas friskrivningh. vid oriktiga kreditupplysningaransvar

vårdslöshet leitendei allmänhet giltig, viddock inteanses av
6Angestellten.

‘ 408, Schmidt-Salzer, 126 ff.SeWeber, Na. a. a. a. s.
’ Se 149 ff.411, Schmidt-Salzer,Weber, Na. a. a. s.a.
3 ff.SeWeber, 414 ff., Schmidt-Salzer, 99N s.a. a. a. a.
4 SeSchmidt-Salzer, 161a. a.
5 Se BGHZ 47,207 1967. Jämför höchstrichterliche RechtsprechungWeber, Die

Geschäftsbedingungen,WertpapierRecht Allgemeinen Mitteilungen 1968,derzum -21968 30.Sonderbeilagenr
° SeWeber, N 461.a. a.
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14.5 Frankrike

franskI rätt saknas allmänna åsidosättandeprinciper eller jämkningom
avtalsvillkor leder till otillbörliga verkningar. Code civil 1134art.av som

légalementl föreskriver: Les forméesconventions tiennent lieust. de
åloi qui les faites, får frångålika litetoch domaren lagenceux on som

frångåhan ha Standardavtal pårätt avtal. vilkas innehållatt denettanses
underlägsna inte contrats d’adhésionhar kunnat inverkaparten är livligt
diskuterade, de har inte lett till införande några specialregler.men av
Domstolarna har emellertid frihet tolka avtal,stor och de haratt
begagnat denna till förpliktelserintolka förmånvanligen till föratt den-
underlägsna vilka helt saknarparten stöd i avtalets lydelse. Som-
exempel kan obligation sécunténämnas den de inlagts isom
transportavtal, dvs. skyldighet befordra välbehållenatten passageraren
till hans bestämmelseort.

Det finns emellertid vissa Code åberopasstadganden i civil kan försom
åsidosättande eller jämkning avtalsvillkori särskilda fall.av

Enligt Code civil 6 kan inte frångåavtal bestämmelserart. man genom
på ordrebygger public bonnesoch moeurs. Fransk rätt harsom

interns,sålunda ordrebegrepp publicett enligt vilket kan prövaman
giltigheten Ävenavtalsbestämmelser frånavviker lag. detav som om

jämförelsevis sällsynt domstolarna med stödatt häravsynes vara
åsidosätter avtalsvillkor, friskrivning frånutgör likväl skadeståndsskyldig-

områdehet viktigt såett där sker. Regler utomobligatorisktom ansvar
responsabilité délictuelle sålunda ordrefalla under publicanses
interne.

Friskrivning från kontraktsmässigt responsabilité contractu-ansvar
elle tillåteninte uppsåtär för vårdslöshet.och Det är i övrigtgrov
ganska oklart, i vilken åsidosättautsträckning domstolarna kan eller
jämka skadestånd,avtalsvillkor påvite 0.d. Somdenna grund.om

på åsidosättandeexempel kan emellertid skadeståndnämnas, över-att
lågtstigande vite har utdömtsett med motivering överträdelsenatt var

ogiltiguppsåtlig begränsningenoch därförvitetav var
missförhållande lésion,Ett starkt mellan pris motprestation,och

medför enligt Code civil 1118 inte ogiltighet allmänhet,i detart. men
någrafinns föreskriverstadganden detta. Ett historiska skälsom av

sådant påbetingat fastighetundantag är säljs till särskilt sättatt
dåkonstaterat Säljaren gällandeunderpris. kan göra avtalet ogiltigtäratt

art. 1674. I emellertid föga betydande.övrigt undantagensynes vara
Om missförhållandet påmellan pris motprestation beror ändradeoch

lésion.förhållanden, prisstegring,stark tillämpas inte reglerex. om
imprévisionisådant fallDet är diskuterat k. domstolarna kanom av s.

‘ Framställningen påfrämstbygger B. Starck, Droit civil, T. Obligations, 1972,
Traité1484-1622, 1894-1933, 2106-2155, H. Lalou, pratique desamtnr

6°responsabilité éd.civile, P. 1962, 506-572, MazeaudAzard, Mazeaud,par nr
SeTraité théorique responsabilité éd.Tunc, pratique civile,de T. 1960,et

chap. IX.
Ire2 SeCass.civ. 4.2.1969, D. l969,60l.



Översikt utländsk 101över rättSOU 1974: 83

jämka avtalet. Cour cassation emellertidde har konsekvent vägrat att
detta,1 något har föranlettgöra livlig diskussion och kritik isom

doktrinen. Administrativa mellandomstolar, dömer i tvister statsom
jämkningeller enskilda, har emellertidkommun och medgett

råder missförhållandeNär förpliktelser vilketdet mellanett parternas
påinte inverkar priset, särskilda avtalet saknaunder omständigheteranses

cause på jfr Code 1131-1133.denna ogiltigt, civiloch grund art.vara
Bestämmelsen bl. begagnats för ned honorarhar sättaatta. som
advokater, läkare har betingat sig detoch andra när det ansetts att

såcausesaknades för högt honorar avtalats.ett som
uttryckligenförbjuder domstolarna sigCode 1152civil attart. vare

fixeradehöja eller nedsätta viten och ersättningar. Trots detta stadgande
såsomhar höjts villkoret ogiltigvite härom utgöranämnts när ansetts en

åberopandeansvarsfriskrivning. Vite har 1231,även nedsatts med art.av
tillåter avtalet fullgjorts Situationennedsättning när har delvis.som synes

På åremellertid förekommitmycket oklar. har talrika tvistervara senare
förverkandebestämmelser i leasing.kontraktom om

dedä: Cour1876,l,l93,Parrêt Craponne D.Ett fall du Canal dekänt är
år 1560 loppetCassationvägrade höja ñxerats och underavgiftatt som aven som

århundraden gått obetydlighet.tillned ivärdetre en
’ l916,3,25.d’Etat 30.3.1916, D.Cons.
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Allmänna överväganden5

Lagstiftningens5.1 allmänna uppläggning

Uppdragets olika delar5.1.1

Utredningen huvuduppgifthar enligt direktiven till göra översynatt en av
förmögenhetsrättsliga återfinnsgeneralklausulerna. Dessa ide nuvarande

33 § § § förstaavtalslagen, 8 skuldebrevslagen, 8 stycket avbetalnings-
köplagen, 34 § försäkringsavtalslagen, 9 § lagen tillrätten arbetstaga-om

uppfinningar, § §29 upphovsrättslagen 8 kap. 27 och 12 kap.samtres
§ på64 skall första hand domstolarnajordabalken. Arbetet i ut att ge

vidgade möjligheter det särskilda fallet ogiltigförklara eller jämkaiatt
framstår otillbörlig.avtal eller avtalsvillkor, tillämpningvilkas som

Hänsyn skydd,skall särskilt till konsumenternas behov äventas menav
behovet flexibilitet generalklau-det gäller tillämpningenstörre närav av
sulerna förhållandet företagare skalli mellan utredas.

Härutöver skall utredningen enligt direktiven 36 ochöverväga om
§§37 avtalslagen Vidare skall undersökas vilken inverkanbehöver ändras.

få på ochändring generalklausulerna andra avtalsrättsliga reglerkanen av
Kungl. Maj:grundsatser. Slutligen har utredningen med anledning att tav

angåendeöverlämnat begränsningtill utredningen riksdagens skrivelseen
frågorkonkurrensklausuler anställningsavtal vissai att taav upp om

sådana §anslutning till avtalslagen.klausuler i 38
5.1förevarande kapitel avsnittUtredningen skall till början ien

förhållandefrågan tilldiskutera den allmänna generalklausulernasom
avtalsvillkorsla-konsumentskyddets reglering särskilt tillrättsliga i övrigt,

tillämpning, spörsmålet generalklausulernasoch dess samtgen om
utanför konsumentområdet. Därefter debetydelse utredningentar upp

frågorna utformninggeneralklausulens och tillämp-centrala denom nya
avsnitten §§ avtalslagen5.2-5.5, varvid 36 och 37ning även samt

grundsat-generalklausulens för avtalsrättsliga regler ochbetydelse andra
5.6 fråganbehandlas. l avslutande avsnitt utredningenett tar uppser

konkurrensklausuler enligt 38 § avtalslagen.om
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5.1.2 Generalklausulema och konsumentskyddet

Uppdraget till utredningen har tillkommit inära samband med arbetet på
direktivenavtalsvillkorslagen. I till utredningen hänvisas bl. till behoveta.

konsumentskydd betungande bestämmelser formulärrätten.mot i Detav
dåvarande förslaget till avtalsvillkorslag Ds Ju 1970:3 nämns ettsom
viktigt led i förbättrasträvandena konsumentskyddet. framhållsatt Det

avtalsvillkorslagen skall kunna tillämpas bundenhetatt deutan av
grundsatser hittills varit vägledande vid domstolarnas tillämpningsom av
civilrättsliga generalklausuler. En viktig uppgift för reform dessaen av
generalklausuler vidgaär möjligheterna till jämkning, vilket skallatt bl. a.
bringa dem i närmare samklang med de principer kännetecknarsom
avtalsvillkorslagen.

frågor påUtredningen följandeskall i det diskutera dessanärmast
grundval bl. den hittillsvarande tillämpningen avtalsvillkorslagenav a. av
och undersökning de nuvarande generalklausulernas direkta ochden av

för utredningen utfört.indirekta betydelse konsumentskyddet harsom
Utredningen först frågan förhållandet mellan bedömningentar omupp
enligt avtalsvillkorslagen de civilrättsligaoch enligt generalklausulerna.
Därefter behandlas förgeneralklausulernas betydelse konsumentskyddet i
övrigt.

En frågorde direktiven till utredningen ochnämns i ävensomav som
diskuterats utförligt förarbetena till avtalsvillkorslagen den civilrätts-i rör
liga marknadsdomstolen förbudverkan meddelar visstatt mot ettav

Något erfarenhetsmaterial frågavillkor. egentligt för bedömning dennaav
finns utfärdat förbud stödinte. Marknadsdomstolen har hittillsännu med

avtalsvillkorslagen endast i mindre fall se 3.2.2antal avsnitt ochettav
veterligen har inte de förbudvilka riktats departer mot använtsenare
förbjudna villkoren. påTalan utdömande vite grund överträdel-om av av

sådant förbud fall förekommit.har i varje intese av
Det svårtgivetvisär bedöma i vilken utsträckning iatt nu man

framtiden behöver räkna med näringsidkare vilken marknads-att mot
domstolens förbud har riktats kommer använda villkor medi stridatt
förbudet. Flera förskäl talar situationen inte kommer bli särskiltatt att
vanlig. De viten marknadsdomstolen förbudenfäster vid harsom
nämligen i de hittills förekomna fallen varit så hafthöga de bör haatt

återhållandestarkt verkan. Detsamma kunna framtiden.torde iväntas
För allmän domstol skall ha civilrättslig bedömningatt göraatt en av
villkor förbjudits marknadsdomstolen fordras vidare näringsid-attsom av
karen inte endast använder villkoret ocksåi sin verksamhet vid tvistutan
rättsligen hävdar det sin Det kan dock inte uteslutasgentemot motpart.

näringsidkare, efter det förbud meddelats gåratt visst villkor,att mot
över till någotanvända villkor skiljer från förbjudnadetatt sigett som

fårdock väsentligen villkor och därförmen som anses vara samma som
träffas förbudet se § första1 stycket avtalsvillkorslagen. Vidareav
skulle det kunna inträffa företagaren förbjudetanvänder villkor iettatt
sammanhang visserligen inte identiskt med det förelågär vidsom som
förbudsprövningen ändå uppvisar likheter med dettastora attmen som
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användningen villkoret omfattas förbudet liknande fall. Detav av
skulle också inträffakunna näringsidkaren felaktigt uppfattningenharatt

frågainte är konsument eller det inteatt motparten att ärattanse som om
förinköp enskilt bruk. Det sagda visar måstei varje fallattav vara man

med uppståräkna det kan situationer där den fråganbehandladeatt nu
aktualiseras.

Vid sådanbedömningen måstesituation uppmärksammas attav en
frånallmän domstols avgörande sker utgångspunkterandra än mark-

avtalsvillkorslagenznadsdomstolens. Härom i propositionensägs om

Prövningen förbudsprocesseni civilprocessen nämligen tvåresp. avser
principiellt skilda frågeställningar. Ett förbud enligt den lagen tarnya
sikte på typiserad bedömning visst avtalsvillkor kanetten av om anses

otillbörligt konsumenterna sedda kollektiv.mot Dennaettvara som
bedömning visserligengörs bakgrunden konkret situationmot av en men
måste likväl ske hänsynstagande till speciella omständigheterutan i

fallenskilda fulltoch i medvetande villkor såsomstämplasatt ettom som
otillbörligt enligt den lagen inte nödvändigtvis måste underkännas inya
varje konkret fall. Prövningen fråganendast det typiskt ärsettavser om

påkallaotillbörligt villkoret överhuvudtaget in i avtalen. Denatt att tas
civilrättsliga fråganprövningen däremot gäller det otillbörligt iär attom

fall, föreliggandevisst med beaktande alla omständigheter, tillämpaett av
villkoret.

Utredningen vill någramed exempel konkretisera de olikheter i
bedömningen kan uppstå.som

Ex. Marknadsdomstolen har meddelat förbudsäljare mot atten
begagna villkor måsteenligt vilket köpare reklamera fel godsetimot

åttainom dagar efter det godset,han vid risk rättenmottog att att
åberopa fel går förlorad. Säljaren villkoretbegagnar trotsannars
förbudet. En köpare har reklamerat veckor efter mottagandet,tre och
säljaren hävdar vid domstol reklamationen alltför Hanskett visaratt sent.

köparen feletupptäckte omedelbart vid mottagandet ochatt denneatt
förstod säljarens möjligheter felet försämradesavhjälpa starktatt att

reklamation inte skedde omedelbart.attgenom

Ex. 2. Marknadsdomstolen har meddelat förbudsäljare mot atten
begagna villkor enligt vilket köpare är bunden anbud till säljaren menav
denne friär anbud eller förkasta det under obegränsad tid.att anta
Säljaren begagnar villkoret förbudet. En köpare anbudlämnartrots ett
och säljaren inte under tid veckor. Köparen hävdar att ettsvarar en av sex

ståndgiltigt avtal kommit till säljaren gällande, under hänvisninggörmen
3§till avtalslagen, hans tystnad skall ha den verkan anbudetatt att

förfallit.

Ex. Marknadsdomstolen meddelat garageföretag förbudhar ett mot att
begagna villkor enligt vilket fritar från all skadeståndsskyldig-siggaraget
het för påskada bilar. Garaget begagnar villkoret förbudet. En biltrots
skadas påstår vårdslöshetgjort sig skyldigt tilloch ägaren att garaget som
dock inte är grov.

I det följande kommer åtskilliga exempel påandra denatt attges
fråga, till vilken allmän domstol har ställning, identiskinte är medatt ta
’ 63.Prop. 1971: 15 s.
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den vilken marknadsdomstolen Åhar avgöra. andra sidan kanatt givetvis
också fall tänkas, där spörsmåldet allmän domstol ställs inför ärsom
väsentligen detsamma det vilket marknadsdomstolen bedömt. Dettasom
framgår de anförda exemplen ändras något.om nyss

Ex. Lika med säljaren kan inte visa köparen käntatt tillex. men
felet förrän dagen innan han reklamerade.

Ex. Lika med säljaren hävdar efterhan utgångenävenattex. men av
veckor varit berättigad välja mellan bunden ochsex att att attvara vara

fri.

Ex. Lika med ägaren visar gjort sig skyldigt tillatt garagetex. men
vårdslöshet.grov

Redan hänsyn till olikheten i bedömningsgrunder leder enligt utred-
ningens tillmening den civilrättsliga lagstiftningenatt inte kan ges en
sådan utformning de allmänna domstolarna vidatt sin prövning är
bundna de avgöranden marknadsdomstolen träffathar enligtav som

Ävenavtalsvillkorslagen. andra praktiska principiellaoch skäl talar
härför. Allmän domstol kan komma till resultatet med tillämpningatt av
vedertagna tolkningsprinciper villkoret inte leder till den näringsidka-av

hävdade konsekvensen eller andra civilrättsliga principer leder tillattren
resultat denneän gällande.annat gör Domstolen bör givetvis ha möjlighet

uttala dettaatt bunden första utgå frånutan i handatt attvara
marknadsdomstolens förbud. Bedömningen vid de allmänna domstolarna
kan också betingas processuella regler. De allmänna domstolarna börav

fullha möjlighet hänsyn till samtliga omständigheteratt ta i de särskilda
fall kommer under deras prövning.som

Ett förbud enligt avtalsvillkorslagen bör därför enligt utredningen inte
medföra användning det förbjudna villkoretatt automatiskt stämplasav

otillbörligt civilprocess.i Detta gällabör även när överensstäm-som en
melsen sakligt mellan den frågaärsett sommarknadsdomstolenstor har
bedömt och den allmän domstol har ställning till. skulleDetatt tasom
bl. skapa gränsdragningssvårigheter de allmänna domstolarnastoraa. om
skulle bundna marknadsdomstolen i de fall där skiljaktigheter intevara av

påvisas.kunde
Det sagda innebär naturligtvis inte marknadsdomstolensattnu

avgöranden enligt utredningen skall betydelse för den civilrätts-utanvara
liga bedömningen. Man kan allmännatvärtom vänta de domstolarnaatt
tillmäter marknadsdomstolens avgöranden den viktstörsta vid tillämp-

generalklausulemlning Den möjlighet till generell bedömning medav
stöd i avtalsvillkorslagen tillerkänts marknadsdomstolen kommersom
därigenom ocksåbetydelse för rättstillämpningen påatt förmö-stor
genhetsrättens område. Näringsidkare använder villkor i strid medsom
marknadsdomstolens förbud dåkan i princip räkna med överträdelseatt

förbudet också medför påföljder.civilrättsligaav

Jfr 63.a.a.s.
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Enligt § avtalsvillkorslagen KO fall6 kan i inte viktär störresom av
förbudsfrågan. sådant fall utfärdarsjälv pröva I förbudsföreläg-KO k.s.

gande, vilket sedan det godkänts näringsidkaren gäller förbudav som av
marknadsdomstolen. Vad utredningen anfört den civilrättsliga bety-om

avgörandendelsen marknadsdomstolens bör väsentligen gälla även iav
förbudsföreläggande.fråga godkänt Det bör dock beaktas förbud iattom

sådant fall föregåttsinte ingåendehar lika prövning närav som
frågan.marknadsdomstolen har avgjort

Vad utredningen anfört påhar tagit sikte den situationen att partnu
har villkoranvänt vilket han uttryckligen förbjuditshar använda. Det kan

inträffaemellertid fall där det villkor begagnas visserligen har varitsom
föremål för förbud marknadsdomstolen där användningen likvälav men

träffasinte förbudet.direkt Exempel på detta det avtalär attav som
innehåller villkoret ingåttshar innan förbud meddelatshar eller att
villkoret används näringsidkare än den vilkengentemotav annan
förbudet Uppstårhar riktats. sådant falli civilrättslig tvist i vilken deten
görs gällande villkoret skall jämkas, mångaatt är situationen avseendeni
likartad med den beskrivna. Det emellertid dåär än uppenbartnyss mera

allmän domstol vid sin prövning inteatt kan bunden de beslutvara av
meddelatshar med stöd avtalsvillkorslagen. fallMen idessaävensom av

kan domstolarnavänta betydande hänsyn till bedömningenatt tarman
enligt avtalsvillkorslagen, samtidigt de beaktar de särskilda för-som
hållandena i den aktuella tvisten, den kännedom näringsid-ex. som
karen vid haftanvändningen dåmarknadsdomstolen redanattom
meddelat förbud villkoret. Det bör dock givetvis möjligt förmot vara
allmän domstol hänsyn till marknadsdomstolensatt ta beslut även om

varken hade eller borde haft kännedomparten ha beslutet.om
avtalsvillkorslagenI enlighet med uttalanden i propositionen om

ståndKO efter utformningsträvar till lämplig avtalsvillkoriatt en av
första hand förhandlingar med branschorganisationer och enskildagenom
företag. några fall fört marknadsdom-Endast i har KO hittills ärenden till

Även förbudsföreläggandenstolen. jämförelsevis sällsynta. Vanligareär är
förhandlarKO villkor resultatrevision och däravatt attom av som nya

allmänna avtalsvillkor tillkommer. förekommer ocksåDet med K0:satt
påmedverkan villkor områdenskapas tidigare inte varitnya som

Även fråga uppstå förhållandetuttryckligen reglerade. i dessa fall kan om
mellan bedömningen enligt avtalsvillkorslagen och den civilrättsliga
tillämpningen.

Den situation allmännade domstolarna ställs inför närsom en
näringsidkare begagnar villkor vilka KO har inskridit uppvisarmot
åtskilliga likheter föreligger angåendemed den i civilprocesssom en
avtalsvillkor förbudi strid med uttryckligt enligtanvänts avtalsvill-som
korslagen. Skillnaderna ocksåemellertid betydande.är Av särskilt
intresse i detta sammanhang framtida utvecklingen förhållandetdenär av
mellan marknadsdomstolens KO: Eftersom marknads-och verksamhet.s
domstolens beslut direkt särskilt villkor betraktaärett attavser om som

66 78.ochA.a. s.
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oskäligt eller och domstolen tillagts beslutanderättinte enda instanssom
fråga, måstei denna särskild auktoritet tillerkännas dess beslut. Härtill

medan utgången i marknadsdomstolen baseras påkommer att rent
oförhindradrättsliga överväganden, KO lägga lämplighets-är ävenatt

förtill grund sitt ställningstagande. Förhandlingsupp-överväganden
ocksåkan ibland resultatet kompromisser.görelserna vara av

Man kan likväl de allmänna domstolarna kommervänta att att ta
hänsyn till de resultat KO uppnått förhandlings-harsom genom ex.
överenskommelser. Vilken betydelse skall tillmätas dessa resultatsom
måste emellertid bli starkt beroende omständigheterna i de enskildaav
fallen, förhållandetminst mellan de rättsligainte överväganden och de
lämplighetssynpunkter ligger KO:bakom ställningstagande till ettsom s
visst villkor. Det villkor tillkommit efterbör uppmärksammas näratt
förhandlingar mellan KO och organisation, det skillnad mellanär enen
näringsidkare tillhör denna haftorganisation och densom som genom

anförda, stårtillfälle få och näringsidkare utanförsynpunkteratt som
KO:s förhandlingar förtsorganisationen. Motsvarande gäller har mednär

införnäringsidkare och den invecklad i tvist allmänviss ärsomen en
domstol näringsidkare.är en annan

Å stå ocksåmäste friade allmänna domstolarna iandra sidan motsatt
funnit anledning ingripaså villkor vilka KO inte harriktning, att mot

under kan befinnas leda tilltillkommit hans medverkaneller harsom
Även måste hänsynotillbörliga konsekvenser. i denna situation taman

allmänna domstolens.mellan bedömning och dentill skillnaden KO: s
såformuleraofta omöjligt villkorSärskilt beakta det är attär attatt att

fordraeftersom dettade leda till otillbörliga konsekvenser, kanaldrig kan
påså grund mindrevillkoren utförliga de redan dennagörs äratt att

framgå följande jämkning komma ilämpliga. Som det kankommer att av
innehåll till formuleringfråga både allmänt ochvid villkor tilläven som

vikt denfullt skäligt. Det enligt utredningenkan är stor attavanses
tillskulle ledafinner villkorkonsument tillämpningen ettattsom av

för avfärdas med invändningenbetungande konsekvenser honom inte att
föranlett inskridande honom.villkoret godkänts KO eller inte avav

förhandling förts till domstol. VadDetta gäller särskilt vid innan tvist har
såsom domstolarnautesluter givetvis inte redan har antytts,sagts att,nu

principfrågor.hänsyn till KO: bedömning särskilttar s av
gårUtredningen härefter generalklausulernastill diskuteraöver att

frågor för avtalsvillkorslagenför konsumentskyddet vilka ochbetydelse i
hittillsbetydelse. villkor hartillämpning saknar direkt Antaletdess som

såsom framhållitsföremål för bedömningvarit marknadsdomstolens är
utvecklingen blir isvårt förutse vilkenganska litet och det är att

förföremål KO:svaritframtiden. avtalsvillkor har inteVissa allmänna
haft tid till det ellerdärför inte harkanske denne ännugranskning, att

inte harså utbredning detdärför villkoren ringa ansettshar attatt
områdenfinnssådan betydandeföreligga till granskning. Vidareskäl som

erbjudandegällerfaller vilken endastutanförhelt avtalsvillkorslagen, av
försäkringarrende,fastighet, hyra,eller tjänst. hör bl. köpDitvara ava.

konsumentskyd-områden måstelåneavtal dessamed banker. Inomsamt
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för framgårdet i och sig ha betydelse, vilket bl.storanses a. av
förekomsten för försäkring, På tvåtvingande regler arrende och hyra.av

områden, försäkringsväsendena,dessa nämligen bank- och utövarav
inspektionsmyndigheter verksamhet innefattarbl. viss kontrollen som a.

villkoren områden förekommer formulärrättöver Inom nämnda inu
betydande utsträckning. Villkoren fördelvis avtal mellanär gemensamma
näringsidkare och konsumenter föroch avtal mellan näringsidkare.

förAvtalsvillkorslagen emellertid direkt betydelse tillämp-kan sakna
villkor inteningen generalklausul skäl änäven annat attav en av
denna lag.granskats eller inte kunnat granskas med tillämpning av

Individuella villkor avtalsvillkorslagen i principkan även ärom—
också på föremål förtillämplig dem praktiken inte bli granskning. Ii-

mån vid tillkomstden hänsyn skall till omständigheterna avtaletstas -
avsnitt 5.4.2skall återkommautredningen tillämneett som senare -

berörs bedömningen inte marknadsdomstolens och KO:s verksamhet.av
Vid avgörandet civilrättslig generalklausul skall tillämpas börav om en

mångfaldtill omständigheter inte alls eller endast ihänsyn tas en som
begränsad omfattning Utredningenkan inverka vid avtalsvillkorslagen.

återkommaskall betydelsen vid tillämpningtill praxissenare ex. avav
avsnitt 5.4.4.avtalsvillkor

uppgift för general-Enligt utredningens mening bör viktigen en ny
områdenkonsumentskyddet de ochklausul bidra till inomattvara

inverka.beträffande frågor avtalsvillkorslagen inte kan Ende där
betydelsefullt komplementgeneralklausul i detta avseendeutgör även ett
får domstolarna underkastalagstiftningen. Härvidtill den näringsrättsliga

Detta bör dock intefriare bedömning.villkoren och i stort setten annan
frågormarknadsdomstolens och KO: praxis itillhindra hänsynatt tas s

återkommer till dettaUtredningendär jämförelse motiverad.ären
5.4.3.3.avsnitt

konsumentområdetutanförGeneralklausulema5.1.3

konsumentområdetbetydelse utanförVad beträffar generalklausulernas
två gällande.sig huvudsynpunktergör

skyddslagstift-del deninte ringalagtekniska och andra skäl ärAv aven
gällaår inskränkt tillgenomförts under attharning senaresom
finnsskyddanförts behovoftaDet har likvälkonsumenter. att avsamma

ochskogsarbetarefiskare,lantbrukare,personkategorier,för andra ex.
konsumenterslagstiftning tillförslag tilldiskussionenhantverkare. I om

motsvarande skyddförslagframförtsskydd det inte sällan atthar om
kategorier finnsmeningutredningensEnligtinföras för dessaskulle

sådanalåta principergeneralklausulmed hjälpmöjlighet att somav en
för andrakonsumentområdet få giltighetför ävenlagstiftaren godkänt
egentligadetinomområden råder skyddsbehovdetdär somsamma

1 bankinspektionens kon-försäkringsinspektionens ochBeträffande betydelsen av
trollerande verksamhet avsnitt 5.4.3.7.se
2 74.till konsumentköplag,1973: 138 med förslagSe m. m. s.ex. prop.
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konsumentområdet. Det är emellertid viktigt sådan analogatt en
tillämpning konsumentskyddsreglerna sker med försiktighet ochav
tillgrips endast när omständigheterna motiverar det. Utredningen åter-
kommer frågatill denna 5.4.3.2 5.4.3.3.och

Den andra synpunkten är det allmänt finnsatt rent betydandeett
behov kunna jämkaatt otillbörliga avtalsklausuler utanförävenav
området för avtal mellan näringsidkare och konsumenter eller med dem
likställda. De skäl gör sig gällande här sammanfaller till del medstorsom
vad gäller för konsumentområdet. Formulärrätten starktär utbreddsom
även vid affärsmässigarent avtal och agreed documents användss.
endast i begränsad omfattning. I förekommerpraktiken även inom detta
område denatt har godta formulärparten att ett utarbetatsena som av
den andra Underleverantörer får oftaparten. finna isig ingå påavtalatt
de villkor huvudleverantörer fastställer. återförsäljareEn ärsom som
starkt beroende förbindelserna med tillverkare kan i praktikenav en vara

godta detvungen villkor Ävenatt denne erbjuder. bankernasom om
enligt vad i princip inteuppgetts motsätter sig avvikelser frånsom
allmänna lånevillkor, lär sådana avvikelser mycket sällsynta. En reellvara
monopolställning eller samverkan mellan företagalla på viss sida kanen
också medföra näringsidkare på motsidan måsteatt förradenacceptera
sidans villkor. Vid avtal ingås snabbt och skall gälla endast kortsom som
tid torde föri och sig harpart goda maktresurser ofta inte haen som ens
tid eller möjlighet granska avtalsvillkoren.att Detta kan gälla exempelvis
vid förvaringkortvarig i magasin eller motsvarande.av varor

månI viss gör sig andra synpunkter gällande vid tillämpning av en
generalklausul utanför konsumentområdet, särskilt vid avtal mellan
jämställda näringsidkare, inom detta.än Det har i tidigare sammanhang
framhållits välformuleradeäven och välavvägdaatt villkor undantagsfalli
kan leda till otillbörliga konsekvenser de tillämpas efterstrikt sittom
innehåll. Det kan nämligen omöjligt förutse alla situationerattvara som
kan uppkomma. Vidare skulle hänsynstagande till mindre vanligaett

villkorensituationer ofta medförakunna blev alltför utförliga.att
Särskilt långvarigavid avtal kan förhållandenändrade medföra villkoratt
får verkningar ingendera kunnat räkna medparten vid avtaletssom
ingående.

Den finns förmögenhetsrät-rättspraxis rörande tillämpningsom nu av
generalklausuler till övervägande del konsumenttransak-tens rör änannat

tioner. Vissa innehållerspeciella lagar generalklausuler, särskiltsom
upphovsrättslagen och lagen uppfinningar,rätten till arbetstagaresom
faller redan utanförsitt ämne konsumentskyddet i egentliggenom
mening. Från andra finns pårättssystem talrika exempel general-att
klausuler tillämpats på affärsmässigaäven transaktioner. Utred-rent
ningen har vid sina överläggningar företrädare förmed olika myndigheter
och organisationer funnit frågor rörande tillämpning general-att av
klausuler kan aktualiseras omfattningi betydande inom antalett stort
rättsområden. förarbetenI lagstiftningtill i rättsvetenskapligasamt
framställningar oftahänvisas till möjligheten förtillämpa grunderna 8att
§ frågorskuldebrevslagen utanföri ligger helt konsument-även som
omrâdet.
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Jämkning med stöd generalklausulen bör därför kunna förekommaav
också vid avtal mellan näringsidkare och förmån förtill näringsid-0. m.
kare vid avtal med konsument eller med sådan jämställd. Redan vid
tillkomsten gällande generalklausuler framhållits,har jämkningnu attav
bör kunna frågakomma i till förmån föräven överlägsen ochpart,
rättspraxis uppvisar exempel härpå se avsnitten 3.1.1 och 3.1.3. Den
utvidgning möjligheterna till jämkning den aktuella reformenav som
åsyftar bör givetvis inte medföra någon minskning möjligheterna tillav
jämkning i avsedda situationer.nu

Även delvis olika synpunkter gör sig gällande inom utanförochom
konsumentområdet, torde någon skarp dock integräns kunna fördras
tillämpningen de olika förskälen jämkning. Såsom framhölls ärav nyss
även vid avtal mellan styrkeförhållandenanäringsidkare såofta olika att
hänsyn bör därtill. Hänsyntas till situationatt är ovanlig eller tillen
ändrade förhållanden kan bli aktuell även vid jämkning till förmån för

än konsument. Många de skäl för jämkning skall anförasiannan av som
det följande är den karaktär de bör fåkunnaatt tillämpning iav även
förhållandet mellan jämställda näringsidkare. Som exempel kan nämnas
diskriminering avsnitt 5.4.4.3, förhållandet mellan kontraktsbrott och
påföljd 5.4.5.4 och missbruk rättighet 5.4.5.5.av

Det bör emellertid samtidigt framhållas skäl slag kanatt annatav
medföra jämkning affärsmässigai förhållandenatt får mindre betydelse
än när näringsidkareärparten och den andra konsument. Parterena som
står fortlöpandei affärsförbindelse med varandra har ofta särskilda skäl
och möjligheter till uppgörelse, det behöver bli tal jämkningutan att om

medavtal stöd generalklausul. Ibland kan tvister detta slagav av en av
biläggas under medverkan organisationer på sidor.ömse Den ökadeav
möjligheten till jämkning med stöd generalklausul givetvis inteav avser

minska utnyttjandet sådanaatt metoder för konfliktlösning.av
Vidare kan det finnas anledning jämka avtalsvillkor fallatt i de där

båda ärparter privatpersoner. I den mån formulär med för partenena
stränga bestämmelser används sådanavid transaktioner bör villkoren ofta
inte bedömas annorlunda i Ävenän andra avtalsförhållanden. i övrigt kan
åtskilliga de synpunkter utredningen beträffandeanlägger andraav som

få relevans förtyper avtal avtal mellan privatpersoner.av

5.2 Allmänna synpunkter innehållet i och utformningenpå av
generalklausulen ny

335.2.1 § avtalslagen

Utredningen skall detta diskutera frågor förhållan-i avsnitt vissa rörsom
det mellan §33 avtalslagen, å åoch övriga generalklausuler, andraena,
sidan.

Vad först själva innehålletgäller i de nuvarande generalklausulerna
finner grundläggande skiljaktigheter mellan 33 § avtalslagen och deman
övriga bestämmelserna. Förutsättningarna för tillämpning 33§en av
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avtalslagen hänför tillsig omständigheterna vid tillkomsten av en
rättshandling, omdömesförmåganedsatt hos ellerpartex. svagareen
underlåtenhet lämna upplysningar. Vidarevissaparten attav ena
förutsätts kännedom åberopardessa omständigheter hos denom som

Övrigarättshandlingen. generalklausuler pådäremot inriktade tillämp-är
ningen avtalsvillkor påvisst i det särskilda fallet, dvs. deettav
konsekvenser vartill detta skulle leda deni uppkomna situationen.
Normen för enligt § avtalslagenprövning 33 det striderär mot troom

heder åberopaoch rättshandlingen. Enligt övriga generalklausuler haratt
domstolen ifrågasattabedöma den tillämpningen skulleatt om vara

Ävenuppenbart fråga påföljden finnsotillbörlig obillig. i olikheter.om
Rättshandlingar faller 33§ 8§under avtalslagen ogiltiga. Iärsom
skuldebrevslagen därmed jämställda bestämmelser föreskrivsoch detatt

godtagna påinte villkoret skall lämnas avseende ellerjämkas. Redanutan
innehållsmäs-grund den särställning § sålunda33 avtalslagen rentav som

måste ifrågasättassigt det fåintar, bör karaktäröversynenom samma
beträffande denna bestämmelse för generalklausulerna i övrigt.som

33§ avtalslagen intar emellertid andra avseenden särskildiäven en
ställning. Bestämmelsen med specificera-har samband de övriganära mer
de ogiltighetsreglerna tvång, 3 kap. avtalslagen.svek iom m. m.

särskildaFörhållandet heder-bestämmelsen och dessamellan ochtro
i juridiska litteraturen, uppenbar-ogiltighetsregler Omstritt denär men

också tilltillämpas hänsynligen kan 33 § inte tolkas och att tarutan man
formuleringendärför §måste tveka ändra 33dessa regler. Man att av

reform ingående behandlar avtalslagensävenintegenom en som mera
ogiltighetsregler i övrigt.

vidsträcktformulering33§ avtalslagen sin allmänna ettger genom
betydande rättspraxis,finns inteför tolkningen. Detutrymme ennu

vilkenländerna, harnordiskai de andraendast i Sverige ävenutan
innehåll. En ändring skullebestämmelsensbidragit till preciseraatt

skulle kunnaförsvaga hjälpmedel för ändringdetta Entolkningen.
områden allmännadenockså närliggandeskapa osäkerhet inom av

för skade-och principernaförutsättningsläranavtalsrätten, rörandeex.
contrahendo.ståndsskyldighet vid culpa in

alla nordiskabeståndsdel deEftersom § avtalslagen viktig i33 utgör en
för den gärnaogiltighetsregler, talar skäl inteavtalslagarnas attsystem av

nordiskade andrareform genomförs ibör ändras motsvarandeinteom
på grundval vadländerna. Såvitt bedömautredningen kan somav

hållits under utrednings-överläggningarförekommit nordiskavid de som
småhärtill för närvarande.emellertidarbetet utsikternaär

på reforme-arbete inriktatsMot denna bakgrund utredningenshar en
jämställdadärmed8§ skuldebrevslagen ochgeneralklausulen iring av

§ avtalslagen33Någon formuleringenändringbestämmelser. avav
föreslås inte.

orörd§ avtalslagen lämnas33förhållandet formuleringenDet att av
förutredningsförslaget blir betydelseinnebär emellertid inte utanatt
Tillbestämmelse.underfaller dennasituationerbedömningen somav

anföra följande.vill utredningendetta
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ogiltighets- ochsvenskaEtt det nuvarandemarkant drag i systemet av
vidvilka omständigheternajämkningsregler bestämmelser enligtär att

ogiltighetskall beaktas föreskriveravtal uteslutandetillkomsten ettav
såsom således avtalet förblir giltigt medrättsföljd medgeroch inte att

Åinnehåll. gäller bl. 33§ avtalslagen. andra sidanDettajämkat tara.
§däribland 8 skuldebrevsla-regler möjlighet till jämkningöppnarsom -

påinnehåll ifrågasätta tillämpning,på och intesikte endast avtaletsgen —
harDenna stelhet iomständigheterna vid tillkomsten. systemet gett

tillämpningsområdet såvälför 33 § avtalslagenupphov till tvekan somom
såväl§ några faktiskt omständigheter-8 skuldebrevslagen situationer däri

inverkatinnehållet avtalet Andravid tillkomsten rättssystemina som
tillsaknar motsvarighet dennalikaledes bruk generalklausulergörsom av

till vad anförtshänseende hänvisaskillnad. Utredningen vill dettai som
4.2-4.4.avsnitt Sakligtengelsk, amerikansk och västtysk rättovan om
åsidosättandetill33§ otillräckliga möjligheteravtalslagensett avger

ingåendeavtalets böromständigheter vidavtal eller del därav denär som
ingående avtalet tillbeaktas hänför särskilda villkor i änsig tillmera

avtalet helhet.som
general-vid tillämpningenbörEnligt utredningens mening en nyav

jämställdamed dennapå och8§ skuldebrevslagenklausul byggersom
förekommit vidtill vad ettbestämmelser kunnahänsyn äventas som

vadlagfästande somitillkomst. Delvis detta endastavtals innebär ett av
förut.: meraiUtredningen skallförekommit redanrealiteten har senare

tillkomst börvid avtaletsvilka omständigheterdiskuteradetalj som
särskilda klausuleråsidosättandemedföra jämkning ellerkunna av

anföra vissa allmänna5.4.2, redan i detta sammanhangavsnitt villmen
synpunkter.

beaktastypiskt bör ärvid tillkomst settavtaletsOmständigheter som
hansformuleratsinnehållingått avtal medunderlägsenatt part avsom

innebörden iokunnigmissförstått eller varitdärvidochmotpart om
ändå markantEnhansvillkor motpart. meraannansom gynnar

oförbindandeelleroriktigalämnardetta slagomständighet är partattav
det brukareller hurifrågavarande villkoruppgifter betydelsen omom av

särskilt de rörnärofta inte,Sådana haromständighetertillämpas.
aktualise-rättsföljder inteeller andrapåföljderna kontraktsbrott somav

förbetydelseväsentligadenfullföljs normal ordning,avtalet inärras
Minst likadetta.medföra ogiltighetdess helhet de kanavtalet i att av

avtaletogiltigheträttsföljd innebäremellertidviktigt är att avsomen
Partiellförfördeladeofta för den parten.helhet ofördelaktigärsom

och därtill‘ fast egendom542 köpsärskilt rättsfallen NJA 1921Se avang.s.
Säkerhetsöverlåtelse,1959,och1933 25433 § avtalslagen,SvJTKarlgren, s.s.

14 och 16,1950,säkerhetsöverlåtelse fast egendom,Om157, Malmström, av
1948 138126 198 och NJAVahlén, 1951,Formkravet vid fastighetsköp, s.n.s.

ff.. Jfr1821965,Passivitet,därtill Karlgren,ochvillkor i arrendekontrakt s.ang.
1947 107HD,iborgensåtagandeminoritetenNJA 1941 150även ang.s.s. ang.

HDminoriteten iOrdersedeltryckt645hyreskontrakt l-l0vR:n, 1951 ang.s.
detSamtliga rättsfallkollektivavtal.1973 423 bestämmelse utomisamt ang.s.

3.1.3.förstnämnda refereradei avsnitt
2 föregående rättsfallen.anfördaSede i not
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ogiltighet avtal är rättsföljdett alltid stårinte till buds ochav en som vars
innebörd kan vansklig fastställa. Möjligheten till fåratt jämkningvara
därför betraktas lämplig utveckling det allmänna skyddet vidsom en av
misstag, särskilt för underlägsen part.

Å andra sidan kan omständigheterna sådana villkor,att ettvara som
skulle betraktas otillbörligt betungande, till följdannars omstän-som av

digheter vid avtalets ingående bör betraktas fullt giltigt. Detta ärsom
särskilt fallet villkoretnär föremålvarit för förhandlingar mellan
jämställda Det kan erinras uppfattningenparter. den amerikanska attom
dickered terms inte kan jämkas med §stöd UCC se2-302 avsnittav

Även4.3. villkor i avtal med spekulationsmoment eller villkor för vilka
erhållit kompensation formpart i lågt ellerpris snabb leverans kanav

godtas de under andratrots att omständigheter bort otillbörliga.anses
Hänsynstagande till omständigheterna vid avtalets tillkomst utesluter

givetvis inte också konsekvensernaatt tillämpningen i det särskildaav
fallet skall beaktas. Utredningen skall återkomma till dessa frågor.senare

5.2.2 Tolkningsprinciper m. m.

Enligt direktiven skall utredningen undersöka vilken verkan ändringen av
de aktuella generalklausulerna påkan andra avtalsrättsliga regler och
grundsatser.

Det fält här vidsträckt,är och det kan frågainte komma i attsom avses
ställning i detalj tillta de olika spörsmål uppstå.kan Det ärsom

emellertid uppenbart vidgad möjlighet åsidosättaatt jämka elleratten
avtalsvillkor med stöd generalklausul också kan påinverkaav en
tillämpningen sådana avtalsrättsliga regler och principer begagnasav som
för likartade syften.

Prövning avtalsvillkor samband med uppkommen sådantvistutanav -
i Sverige äger marknadsdomstolens och KO: verksam-som rum genom s

het jämkning med stöd generalklausulsamt brukar betecknasav en-
former öppen Övrigakontroll avtal, särskilt standardavtal.som av av

kontrollmetoder brukar betecknas dold En viktig form doldsom av
kontroll är regler avtalsslutande tillämpas på sådantatt sätt att,om om

införasöker för den andraparten betungande villkor inte fulltärena som
klara för denna, intet giltigt ingånget.avtal En metod är attanses annan
avtal visserligen ingånget ifrågavarande villkor. Detutananses men
kanske påviktigaste vilket domstolarna isätt praktiken utövar kontroll
över avtalets innehåll är tolka det till nackdel för införtatt part som
betungande villkor. Ytterligare metoder tillämpa avtalsrättsligaär att
principer verkan misstag, särskilt förutsätt-tillitsteorin ellerom av
ningsläran eller någon motsvarande grundsats.

Samtliga åtminstone någondessa förekomma i utsträck-metoder torde
ning i svensk till sinarätt. Om anbudstagare vid sin hänvisaraccept egna
allmänna avtalsvillkor, form orendetta betraktaskan ensom av

1 Se Bemitz, Utvecklingen standardavtalsrätt, Standardavtalen imotex. en
rättstillämpningen, SvJT 1972 401 ff.s.
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avtalslagenaccept, fårvilken bedömas enligt §6 Avtal tillämpaattom
skiljeförfarande inte ingånget,giltigen när den föreslagit dettaanses som
inte tillräckligt tydligt bragt det till kännedom.motpartens Vid tillämp-
ning härav har uttryckligen framhållits avgörandet avsåginteatt

övrigtavtalsvillkoren i Det har hävdats falläven iatt annat ett
betungande villkor bör ogiltigt, den vilken det riktarpart motanses om

villkoretsig fåttinte har uppmärksamheten tillräckligt fäst på Vid
tolkning standardvillkor begagnas ofta den k. oklarhetsregeln ävenav s.
kallad regeln tolkning stipulatorem, enligt vilkencontra oklarhet,om
särskilt sådan beror otillfredsställande formulering, gåskallsom utav en

villkoret.4över har formuleratpart Villkor friskrivning frånsom om
skadeståndsskyldighet torde inte endast tolkas restriktivt utan antas

förhållandensockså overksamma under särskilda 32 § förstavara
stycket avtalslagen, uttrycker tillitsgrundsatsen, ocksåbegagnassom
för precisera part.‘verkanatt avtalsvillkor förmåntill för godtroendeav

Det ofta framfördär uppfattning inte minst i den internationellaen -
diskussionen den möjlighet öppenatt till kontroll tillämpningensom-

generalklausul erbjuder är föredra framförav att exempelvisen ett
omfattande bruk tolkning, i avsikt skydda underlägsenattav partsom
går språklig lydelseemot och fårvad medantas avsett ettsom vara
villkor.7I amerikansk denrätt särskilda jämkningsreglen i UCC §anses
2-302 direkt åtuttryck denett rättspolitiska bedömning tidigarege som
på former.8mindre tillfredsställandeett skettsätt i andra juridiska I
Västtyskland enligthar auktoritativ källa rättsskipningen alltmer övergått
från oklarhetsregelntillämpa tillatt direkt bedöma villkoratt ettom
bör betraktas otillbörligtsom

Utredningen delar i princip denna uppfattning. Jämkningsmöjligheten
saknar det drag fiktion ofta vidlåder tolkningsmetoden. Den kanav som
inte kringgåsheller skickliga formuleringar, vilka även de ärgenom om
tillräckligt förtydliga tillfredsställa alla juridiska dockkrav vanligenatt
rutinmässigt godtas underlägsen kanske bl. därför han intepart, attav a.
räknar med komma i den situationen formuleringenatt blir relevant.att
Vidare jämkning vanligen åttydligare uttryck de skäl liggerger som
bakom domstols ocksåavgörande. Den därförär bättre ägnad atten
påverka dem utformar villkor tillgodose den andraävenatt partenssom

1 SeBemitz, 420 med hänvisningar.a.a. s.
2 Sesärskilt NJA 1969 285 skiljeklausul i allmänna leveransbestämmelser.s. ang.
3 Sehärom Bemitz, 425 med hänvisningar.a.a.4 Se NJA 1950 86 likvid för bilköp, 1951 765 ansvarighets-ex. s. ang. ang.
försäkring och 1963 683 brandförsäkring Bemitz, 432 ff.samts. ang. a.a.
5 Se NJA 1954 573 ersättning för överliggetid vid sjötransport, 1962ex. s. ang.
159 sjötransport, 1964lastskadavid 517 för vid sällskapsresa,godsang. s. ang. ansvar
1965 124 l97lpersonskadavid lossning billast 36och ansvarighetförang. av s. ang.
bil parkerats igarage.som

6 Se NJA 1949 664 köp kastningssjukakor.ex. s. ang. av7 K. 52 1939 700 ff., 702 ff.Llewellyn, Harvard Law Review Vol. särskilts. s.
8 Se särskilt 1965,G. Raiser, Die gerichtliche Kontrolle Formularbedingungen,von
6 kap.
9 Se F. Hauss, Richterliche GeschäftsbedingungenKontrolle Allgemeinenvon
Arbeiten 41, 1968,Rechtsvergleichung 19.zur
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söker sinuppstår göraoch den underlägsnaintresse. Om tvist parten
kunna hänvisaståndpunkt gällande har han säkerligen bättre nytta attav

tolka villkorfinns möjligheterdetjämka än till atttill möjligheten attatt
oklarhetsregeln. Det torde vanligenförmån med tillämpninghanstill av

förtill situationenframockså lättare för domstolen kommaatt envara
tillämp-jämkningsmöjligheten änlämpad rättsföljd med stöd genomav

får därförJämkningsmetodeneller ogiltighet.regler-om tolkningning av
ankommerDeträttssäkerhetssynpunkt.frånföredra ävenattanses vara

kontrollen ärden öppnanärpå utredningen närmareintegivetvis att ange
utförliga analysenföljandesyfte med denEttdolda.denbättre än av

möjligheterna underlättaemellertidgeneralklausul är atttillämpaatt en
sådan kontroll.öppenen

otillbörlighetenBedömningen5.2.3 av

generalklausuler-jämförelse mellanvidvisar sigEn viktig olikhet ensom
bedömningnågra på ettsikteärolika atti rättssystem tar omavenna

fråganandraför medan närmastsigotillbörligt i ochvisst villkor är avser
fallet.särskilda Idetvillkoret itillämpaotillbörligtskulle attdet varaom

detförra slaget,detprimärtbedömningentysk ärrätt menav
för sigvillkor i ochvisstfinnerockså domstolförekommer att ettatt en

aktuelladettillämpning itillåtet likväl dessbör betraktas attmensom
enligtskuldebrevslagen8 §fallet otillbörlig. svensk rättskulle I tarvara

fallet.‘det särskildapå tillämpningen isiktesin lydelse
sådangeneralklausulbörmeningEnligt utredningens ges enen ny

ståndpunkten,intatillåter domstoluttryckligen attdenutformning att en
sådan bedömningför Ensig.otillbörligt iochärvillkor viss typatt ett av
regel. Problemettvingandestridervillkoretjämföras med motkan att en

37 §båda styckena ijämförelse mellan dekan belysas genom en
förverkande-gällerFörsta stycket,gällande lydelse.avtalslagen i somnu

fallet,särskildabedömning i detförutsätterklausuler allmänhet,i en
säkerhet,ellerförverkandegällerstycket, pantmedan andra annanavsom

Även denogiltighet. vidföreskriver direkttvingande regelär somen
generalklausul börstödföretas medskallbedömning av en nysom

denståndpunktfrihet inta motsvarardomstolen i princip ha att somen
tvingande regel.striderklausulnär mot enen

sådanapå detta hörbehandla sättvillkor kanTill att somsom vara
harvillkor innebäreller goda seder. Om attstrider lag att partettmot

syfte vilseledatillstraffbart eller har atthandla ärsättett somsom
domstoldet kunnaböri den intresseskattemyndighet partens avena

marknadsdomstolen harOcksåför närotillbörligt och sig.stämplas isom
principielladendomstolförbjudit villkor kan allmän trotsvisstett —

ställningstagande.sådantgörasig böraolikheten i prövningen ettanse-
sammanhängandedärmedprejudikatssynpunkt ochfrånminstInte

hasådan bedömningrättssäkerhetssynpunkter kanförutsebarhets- och en

441.‘ Jfr Bernitz, a.a.
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i dettaexempel. Utan attnämnaskanSkiljeklausulerfördelar. som
sådanaberättigandetdiskussionpåin närmare avsammanhang omen

fördeldet kanframhålla,utredningen att omvill vara enklausuler
klausul börsådantillställninggenerellt varatardomstolen om enmera

påavgörandegrundar sittdomstolenframföravtalstyp atttillåten vid viss
exempelvisfallet, partensenskildaförhållanden i det enaspeciella

utsiktstörst attbedömning hagenerelltordeDelsförmögenhetsställningf
dels ärotillbörligt,vad äruppfattningenden allmännapåverka somom
förviktstörredomstolutanförförhandlingar envidsäkerligendet av

dettaställningstagandetidigaretillhänvisakunna ett avkonsument att
särskildadediskussionpåinnödgasdomstol än avattslag enav

fall.förhållandena i hans
ifrågakommabörbedömninggenerellsådanutsträckningvilkenI en

framhållas viktenÅ sidan bördetalj. avidiskuterasintegivetviskan ena
vägledandeutbildasgeneralklausultillämpningenfördetatt enav

alla ellerrollspela attutankandenmöjliggörvilka attprinciper, en
Ådomstol.prövninggår tilltillämpningifrågasattfall avflertalet av

nämligen attframhölls,vaderinrassidan börandra nysssomom
villkorrättfärdiga ettfallet kansärskilda somdetiomständigheterna

utsträckningI vissotillbörligt.skullesituationerflertaletkanske i anses
mellanskillnadgöralämpligtavseende attdettadet itorde vara

för dendel talarEn attavtal.affärsmässigaochkonsumenttransaktioner
vidberättigandestörstskulle habedömningenregelbildandegenerella,

förfaranden.jämställdamed demochkonsumenttransaktioner
iotillbörligtbedömsdetkaraktärha den attvillkor inte somSkulle ett

falletsärskildatillämpning i detdessfår domstolen prövaför sig,och om
slagdettamellanmotsättningNågon absolut aveller inte.otillbörligär
detblirSnarareinte.råder dockdiskuterade enoch denbedömning nyss

förgrundernaigeneralitetenmindreochden störremellangradskillnad
avtalslagen§33tillämpningenviddetLiksomavgörande. avdomstolens

möjligt görsåvittdomstolarnaönskemål enattetthar ansetts vara
ocksådetframtiden, kanförvägledandekantypbedömning, varasom
visaravgörandenageneralklausultillämpningenvidönskvärt att enavvara

itillämpningenbaraintevissvillkor typ,betraktardomstolarnahur enav
särpräglade.mycketäromständigheternakanskefall därsärskiltett

ochTerminologijämkning.ochåsidosättandeförFörutsättningar5.2.4
bedömningrättspolitisk

generalklausulemaövrigadeflertaletochskuldebrevslagen§8Enligt av
tillämp-närförekommajämkningochåsidosättandekantypav samma

elleraffärsskickstridande gottmotuppenbarligenvillkor ärningen av
före-försäkringsavtalslagen34§Iotillbörlig.eljestmotsvarande eller

där detjämkaskanobillighetuppenbartillledervillkorskrivs att som
avtalslagen§§37och36försäkringspraxis.godmedöverensstämmer en

guldvärdeklausul2431939NJArättsfallen5.5.8. Jfr ang.avsnitt även s.‘ vidareSe ibestämmelsetillämpningen4231973 avNJAochi skuldebrev ang.s.
3.1.3.avsnittirefereradekollektivavtal,
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medger jämkning vites- och förverkandeklausulerav är uppenbartsom
obilliga.

Enligt avtalsvillkorslagen fråni dess den l januari 1974 gällande
lydelse kan förbud villkor meddelasmot villkoret är attom anse som
oskäligt konsument.mot I tidigare lydelse användes i stället för oskälig
ordet otillbörlig. Ändringen har enligt vad framgår motiven tillsom av
huvudsakligt syfte markeraatt vid tillämpningatt avtalsvillkorslagenav
marknadsdomstolen och KO kan ställa påstörre krav villkor användssom

förhållandei till konsument än villkorenatt konsumentköpla-motsvarar
och tvingande lagstiftningsgens minimiregler. Iannan övrigt ingensynes

egentlig ändring ha åsyftadvarit se avsnitt 3.2.1.
De svenska domstolarnas tillämpning generalklausulerna har bl. iav a.

direktiven till utredningen betecknats mycket återhållsam. Vadsom
beträffar särskiltett stadgande har beröring med ämnet försom
generalklausulerna, nämligen bestämmelsen i 38§ avtalslagen jämk-om
ning konkurrensklausuler, har högsta domstolen iav rättsfallet NJA 1957

279 åtuttryck försiktiggett uppfattnings. sina möjligheteren attav
verka rättsskapande.

När det gäller i lagtextatt uttrycka den skall gälla förnorm som
prövningen faller det sig ånaturligt, sidan begagna någotatt deena av
uttryck hittills använts i lagstiftning detta åslag,som andra sidan attav
markera domstolarnaatt skall ha frihetstörre hittills.än

I sistnämnda hänseende utredningen det bör framgå,att tydligtanser
inte bara motiven även lagtexten,utan det inte föreligger någonav attav
principiell skillnad mellan marknadsdomstolens och de allmänna domsto-
lamas frihet inomatt respektive områden pröva och motverka olämpliga
avtalsvillkor. Detta är vikt även med hänsyn till önskemåletav om
harmoni i bedömningen. Om exempelvis marknadsdomstolen har medde-
lat förbud för näringsidkare använda visst villkor någotatten och senare
allmän domstol har ställningatt tillta villkorets civilrättsliga giltighet när
det har begagnats näringsidkare, bör domstolen ha likaav annan stor
frihet åsidosättaatt villkoret marknadsdomstolen hade meddelasom att
förbud. Allmän domstol bör inte ställas i den situationen självaatt
formuleringen generalklausulen inte tillräckligt stöd förav ettger
âsidosättande, domstolen,när med formulering generalklau-en annan av
sulen, skulle ha det riktigtansett inta ståndpunktatt samma som
marknadsdomstolen.

Eftersom ordet uppenbarligen helt saknas i avtalsvillkorslagen, anser
utredningen det bör utgåatt den civilrättsliga generalklausulen. Dettaur
står givetvis helt i linje med reformens allmänna syfte vidgaatt
domstolarnas frihet åsidosättaatt och jämka villkor.

Från synpunkten formuleringenatt bör åtuttryck parallellitetenge
med marknadsdomstolens bedömning skulle oskäligordet attvara
föredra. Utredningen emellertid otillbörlig,ordetattanser vunnitsom
hävd i hittills gällande civilrättslig lagstiftning, bättre.är Med hänsyn till

det föreliggeratt viss skillnad mellan prövningen enligten avtalsvillkorsla-
vilken bedömandeettgen, sambandutan medavser uppkommen tvist

och kan i förbud,utmynna ett desom allmänna domstolarnassamt



Allmänna överväganden 119SOU 1974: 83

bedömning, olikheten i ordval inte missvisande. Beträffandesynes vara
ordet obillig vilket också för förekommernärvarande i lagtext vill- -

framhållautredningen det 0rdän övriga tänkbara uttryckaatt mer synes
grunden för jämkning alltförtillämpning villkor bliräratt att ettav

betungande i det fallet, såsom föreliggandesärskilda det undernär
omständigheter skulle låta utgåonödigt vite med hela dess iattvara

fastställdaavtalet belopp. Ordet därför enligt utredningen mindre välär
förlämpat förden skall gälla prövningenatt ensamt ange norm som

enligt generalklausulen.
Valet någonord inte medföra inskränkning i domstolarnasattav avser

frihet genomföra allmän rättspolitisk prövning tillbörlighetenatt en avav
de klausuler kommer under bedömning. Detta viktig del denärsom en av
ökade åsidosättandemöjlighet till och jämkning med stöd general-av

många,klausulen reformen genomföra. kanske flesta,I deattsom avser
bådefall anföraskan för och tillerkänna visstargument mot att ett

villkor giltighet, och meningarna kan delade huruvida ettvara o. m.
villkor skall välmotiverat eller inte.anses vara

Möjligheten sådantill självständig rättspolitisk bedömningen mera
ålagttorde erkänd redan domstolarna har sig vissävenvara nu, om

rörandeåterhållsamhet. viktiga domarsärskilt intresse den serieAv är
områdepå fälldes århyresrättenstillämpningen generalklausulen somav

följande 3.1.3,1943 år se avsnitt varigenom högstaoch närmast
förhållanden vidpreciserade ändradedomstolen regler inverkanom av

fåttvilka lagfästs eller motsvarighet ihyresavtal, sedermera delvis sin
något karaktär kanvillkor i Standardavtal. exempelSom ett annanav

refererade rättsfallet 243det i nyssnämnda avsnitt NJA 1939nämnas s.
angående i skuldebrev. Underrätten ochgiltigheten guldvärdeklausulav

8kraft med stöd §hovrätten ville guldvärdeklausulensätta avur
fann iskuldebrevslagen, domstolen den inte kundehögsta att ansesmen

särskildaoch för sig visats tillämpningen i detogiltig och det inteatt att
fallet också vaderinrasskulle otillbörlig. Det kan om somvara
förekommit pensionsstiftelser gällerlagstiftningsärendet rörande deti när

pensionslöften. Lagstiftarens principiella inställning tillk. antastbaras.
dessa framgår huvudsakligen vissa uttalanden tillämpningom avav

enligt vadgeneralklausulen på dem se avsnitt 3.1.2, uttalanden som
erfarit också för i underrätts-utredningen lagts till grund avgöranden

praxis.
generalklausulfrihetdenHur domstolarna bör begagna som en

fallI de därlåter preciseras.dem sig givetvis inteotvivelaktigt lämnar en
tvingandeformlagstiftarens erkännande ivärdering redan vunnit av en

domstolarnatill handsrättsregel, ligger det naturligtvis nära att genom
påslå närliggandelåtergeneralklausul den igenom äventillämpning av en

utveck-skallområden bestämmelser saknas. Dettaför vilka motsvarande
på områden5.4.3.2. Bl.sefortsättningen särskilt avsnittlas inärmare a.

frågor lagstiftarentill vilka inteeller idär modern lagstiftning saknas
träffabefogenhet självstän-måste haställning, domstolarnakunnat attta

Såsomfå nybildning.kan karaktärdiga rättspolitiska avgöranden avsom
29rättsfallet NJA 1972från åberopasrättspraxisexempel kan s.nyare
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villkor utövande gåvarösträtt vid aktier, berört i avsnittom av av
3.1.3, lät det är osäkert avgörandet skall uppfattasattvara om som
tillämpning generalklausul, fråndirekt analogi aktiebolagsrätts-av en som
liga regler eller föruttryck allmän skälighetsbedömning.som en mera

Å andra sidan kan på områden pågårdär lagstiftningsarbete domstolar-
avstå frånvilja föregripa Särskiltresultatet detta. dettagällerattna av

frågor råderdär betydande meningsskiljaktigheter i samhället eller där
stårbetydande ekonomiska intressen varandra. Ibland kan dockmot ett

avgörande fådomstolspraxis den enda möjligheten att ettgenom vara
snabbt ställningstagande jfr det nämnda exemplet tillämpningennyss om

generalklausulen på område världskriget.hyresrättens under andraav
Den omständigheten lagstiftaren kan ställning tillväntasatt snart ta en
fråga kan också medföra fåravgörande domstolarnaatt ett genom

giltighet. förMan bör emellertid inte underskatta värdettemporär
lagstiftaren det erfarenhetsmaterial domstolsavgöranden kanav som
utgöra.

Rättsföljden villkor befinns otillbörligt5.2.5 när ett

§ andra8 skuldebrevslagen ochEnligt den gällande lydelsen avnu
tillämpningen villkormotsvarande bestämmelser rättsföljden närär ettav

befinns fårjämkas avseende. Atteller lämnasotillbörlig villkoretatt utan
innehålltillämpas medvillkoret jämkas innebära det annatattanses men

avseende detenligt lydelse, medan villkoret lämnasän sin utanom
bådaobefintligt. utredningens bör dessabetraktas Enligt meningsom

möjligheter finnas framtiden.i Därmed emellertid vilkenäven är inte sagt
företrädedem bör norrnallösning.haav som som

Rättsföljden befinns sambandvillkor otillbörligt har visstnär ett ett
förochmed domstolens bedömning villkorets otillbörlighet i sigom avser

såsom tidigareeller tillämpning fallet.dess det särskilda I tysk däri rätt,
sådantbedömningen villkor ärnämnts den primära attett somavser om

rättsföljdense 4.4, normalaotillbörligt avsnitt denantas varaanse som
rättsregel träderhelt eventuell ivillkoret bortfaller och dispositivatt en

dess ställe.
påföljd påValet dock inte uteslutande vad slags otillbörlighetberorav

åsyftas. uppstårDet ibland preventivtsägs momentatt ettsom om
obefintligt. skullerättsföljden villkoret betraktas helt Detär att som

återhållande för formulerarnämligen denutgöra ett moment ettsom
villkor han överskrider för vadgränsenatt veta, att om som anses
tillbörligt, obefintligtdomstolen betraktar villkoret och i ställetsom
tillämpar dispositiva regler.existerande

oftaEtt skäl anförs jämkning i egentlig mening ärannat mot attsom
påföljd åtsådan innebär domstolarna gör kontraktettatt parterna.en

åsidosättandejämkning ellerHäremot kan hävdas varje villkor iatt ettav
innehållpraktiken innebär avtalet blir gällande med änannatatt som

följer dess lydelse.av
påUtredningen generellt falladet inte lämpligt tillbakaär attattanser

befinnsden dispositiva rättsregeln villkor otillbörligt i detnär ett ena
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eller andra avseendet. Allmänna avtalsvillkor ofta såawiker frånstarkt
dispositiva regler isolerad tillämpningatt reglerna frågori vissaen av
skulle kunna medföra bådaför olämplig avvecklingparteren av
situationen. Skälen för viss princip uppställts dispositivatt regelen som
kan växla, och lösryckt sitt med dispositivasammanhang denur
regleringen i övrigt kan regeln få inte avsedd effekt.en

Detta utesluter inte domstol finner otillbörlighet föratt om vara
handen, den lämpliga lösningen kan villkor betraktasatt ettvara som
obefintligt. Detta påberor delvis anledningen till bedömningen. Om
sålunda föreskriveravtalet påföljd kontraktsbrott, vilkenetten av
betraktas alltför betungande därför den förekommer vid sidanattsom av
andra kan räknas tillräckliga, kan den lämpliga utvägen attsom som vara

frånhelt bortse villkoret. Det kan inte uteslutas, den frihetstörreatt att
tillämpa generalklausulen reformen skall ocksåinnebära medför attsom

blir förstörre än tidigare frånutrymmet helt bortse villkor.att
Den andra möjliga rättsföljden villkoret Medär jämkas. tanke bl.att a.

på tillämpning fårgeneralklausulen särskild betydelse fallatt dei därav
oväntad och vid villkors tillkomst oförutsedd situation inträder,etten

denna rättsföljd ofta föredra. Utredningen det viktigtattsynes vara anser
domstolarna fullhar frihet väljaatt de lösningaratt är mestsom

praktiska och bäst tillgodoser yrkanden. Nedsättning viten ellerparts av
skadeståndsbelopp, förlängning frister eller tider för avtals giltighetav

uppställande ytterligare förutsättningarsamt för rättsfölj-inträdetav av
t.der väsentlighet vid kontraktsbrott kan pånämnas exempelex. som

jämkning ifrågakomma.vilka kantyper av
En särskild fråga i detta sammanhang avtalär skall kunna bli heltom

hålletoch ogiltigt. Denna möjlighet framgår inte direkt 8 § skulde-av
brevslagen för närvarande. I tysk rätt avtal kan bli ogiltigtantas att ett

det betraktat helhet med hänsyn till bl. villkorens innehåll börom som a.
strida lag och segoda seder 4.4.1.mot avsnitt Annars äranses

huvudregeln endast det särskilda villkoratt otillbörligt bortfallerärsom
eller jämkas. Vidare gäller enligt BGB § 139 delatt om en av en
rättshandling ogiltig, såvidaär hela rättshandlingen ogiltigär inteman

företagits ocksåkan den skulle ha ogiltiga delen.denattanta utan
förhållandetEnligt utredningen bör det villkor betraktaäratt ett att

otillbörligt kunna medföra förklarasäven avtalet ogiltigtattsom som
tillhelhet eller del uppdelning möjlig och lämplig. Dettanär ären en

gäller påsärskilt talan den gällande villkorets otillbörlig-görpart somav
sådanahet. Omständigheterna kan denna inte böratt partvara vara

kvarståskyldig vid avtalet utgår.villkoret Utredningenatt ens om anser
förklaradet heller påinte bör uteslutas avtalet ogiltigt yrkandeatt att av

andra hävdar otillbörligheten föredrarparten, trots att part attsom
endast det särskilda villkoret åsidosätts. Men eftersom denna möjlighet,

den tillämpades medförai större utsträckning, skulle kunnaom en
betydande inskränkning i det skydd generalklausulen attsom avser
bereda underlägsen bör lösningen enligt utredningens meningpart,en
begagnas med försiktighet medoch beaktande den underlägsnastor av

intressen.partens
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Vid avgörande det otillbörliga villkoret skall få så vittgåendeav om
konsekvenser avtalet helt eller delvis blir ogiltigt,att bör domstolen inte

bunden sådanasärskilda regler den nyssnämnda bestämmel-vara av som
BGB §i l39, domstolen bör ha fri ställningutan med möjlighetsen att

beakta rättsbilden helhet och omständigheterna i det särskildasom
fallet

Den angivna rättsföljden bör såvälkunna inträda när villkorettnu
bedöms otillbörligt i och för sig det tillämpningennär är i detsom som
särskilda fallet Fråganär otillbörlig. huruvida i tysk börrättsom man som

åsidosättakunna i dess därföravtal helhet det innehållerett att ett stort
förantal sig otillbörliga villkor någonvart torde inte ha större praktisk

betydelse. förl och sig bör dock inte heller denna möjlighet uteslutas.

5.2.6 Tilldmpningsomrddet

Utredningens uppdrag gäller förmögenhetsrättsligaöversyn den lag-av
stiftningen otillbörliga avtalsvillkor. Direktiven utgår från denattom nya
bestämmelsen åsidosättandejämkning och ingåskall avtalslagen,iom
vilken enligt sin pårubrik gäller förmögenhetsrättens område. Utredning-

det därför helt klart den föreslagna generalklausulen bör gällaatten anser
förmögenhetsrätten. Vissa gränsdragningsfrågor uppstår emellertid.

frågan någraVad först beträffar förmögen-särskilda delarom av
frånhetsråtten bör undantas lagstiftningen, finner utredningen denatt

bör Det §besvaras nekande. har den gällande 8antagits att nu
skuldebrevslagen kan tillämpas analogt inom hela förmögenhetsrätten,

något anföras bortsett från speciellaundantag brukarutan att att
gäller områden.bestämmelser redan särskildainom Rättspraxis samt

rättsvetenskapligaförarbetenuttalanden i till lagar och i arbeten ger
månkonkreta belägg för denna uppfattning. I särskilda förhållandenden

gällande, vidgör sig avtal med internationell anknytning,ex. anser
påverkautredningen detta visserligen kan tillämpningen inteatt men

jfr 5.4.7.utesluta den avsnitt
Vad beträffar uppstår fråganassociationsrätten jämkning kanom

ifrågakomma beträffande förenings-bestämmelser bolagsordningar,även i
stadgar d. I aktiebolagsutred-inte utgör avtal i mening.trängreo. som

förslag till SOU 15 ingårningens aktiebolagslag 19714m. m. en
bestämmelse §jämkning hembudsklausuler i bolagsordning 19om av
andra stycket, vilken utgår från §möjligen antagandet 8 skuldebrevs-att
lagen påinte analogt tillämplig bestämmelser i bolagsordningar.ärens
Enligt utredningens föreslagnamening bör dock den generalklausulen

påtillämplig föreningsstadgar d.bestämmelser i bolagsordningar,vara o.
§36 avtalslagen, gäller vite, tillämpligjämkning har ävenansettssom av

på ingår sevitesbestämmelser föreningsstadgar särskilt NJA 1927isom
450. något481 och 1946 torde heller finnas hinderDet inte mots. s.

tillämpa 38§ avtalslagen på konkurrensbegränsande bestämmelseratt
ingår föreningsstadgar jfr 438.i NJA 1958 Sakligt settsom s. synes

‘ Sevidare 36 avtalslagen 6.specialmotiveringentill § andra stycket avsnitt
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intet finnasskäl för undantaggöra just föratt bestämmelser ingårisom
bolagsordningar eller föreningsstadgar, och det torde inte heller finnas
skäl beträffande dessa inskränkaatt jämkningsmöjligheten till vissa
särskilda föreskrifter, värderingen aktier vid hembud jfrex. om av

aktiebolagslaglldock nyssnämnda 19 § andra stycket förslaget till Ett
ytterligare skäl härför mångaär bestämmelseratt förekommer isom
bolagsordningar och stadgar lika väl kan förekomma i avtal utansom
tvivel kan jämkas med stöd förmögenhetsrättsliga regler. Vites- ochav
förverkandebestämmelser belysande exempel. Bestämmelserger om
hembud och utövande rösträtt kan likaledes förekomma såväl iav
bolagsordningar och föreningsstadgar friståendei konsortialavtal.som
Vad utesluter givetvissagts inte bland de omständigheterattsom nu som

påverkakan bedömningen ingår bestämmelse återfinnsatt i bolags-en
ordning stadgar, med de särskilda regler minoritetsskydd,resp. om
möjligheter till ändring följer därav.osv. som

Beträffande associationsrätten uppstår emellertid också frågan hur den
förmögenhetsrättsliga generalklausulen förhåller sig till generalklausulen
i 76 § andra stycket aktiebolagslagen, vilken har motsvarighet i bl. 20 §a.
andra stycket 1951:308lagen ekonomiska föreningar, till densamtom

k. likställighetsgrundsatsen i associationer Formellt finnss. olikheten
redan däri, de nämnda stadgandenaatt beslut med visst i lagenavser
angivet innehåll, fattasvilka associationens förmögenhets-Deav organ.
rättsliga generalklausulerna däremot jämkning eller åsidosättandeavser av
särskilda villkor i avtal. Enligt utredningens mening kan detta dock inte

någon avgörande skiljelinje. Om beslutet ingåvara avtal strideratt mot
den aktiebolagsrättsliga generalklausulen kan även avtalet drabbas av
ogiltighetspåföljd 93 Å§ aktiebolagslagen. andra sidan torde exempel-
vis beslutett uteslutande medlem föreningi på grundom av en en av
omständigheterna kunna betraktas otillbörlig tillämpningsom en av
stadgarna påoch denna grund åsidosättas med stöd förmögen-denav
hetsrättsliga generalklausulen fårMan således på sakliga grunder skilja
mellan bådade bestämmelserna. I den mån de begagnar likartade kriterier
minskas dock betydelsen gréinsdragningen.‘av

Vad sedan beträffar förhållandet till familjerätten bör, liksom i andra
fall,liknande gälla ingåendei avtalslagen stadgandeatt ett inte är direkt

tillämpligt på familjerättsliga avtal analog tillämpning kanattmen en

‘ Jfr NJA 1970 394 justitierådet Ulveson bestämmelser utträde is. ang. om
föreningsstadgar.
2 Jfr 1973: 93 med förslag till lag konvertibla skuldebrev 83.prop. om m. m. s.3 Se 1not ovan.
‘ bådakan fall principerna kan tillämpas på någotDet likväl tänkas där olika grund,
exempelvis för såltstyrelsen aktiebolag vissa tillgångarbolagetsett tillom av
aktieägare till underpris åoch det kan hävdas, sidan detta utgörattena en
överträdelse 76 § andra stycket aktiebolagslagen,å påandra sidan grundattav av
aktieägarens missförhållandetuppträdande, mellan de avtalade prestationernas
värde tillämpning avtalet skulle otillbörlig enligt den förmögen-m.m. av vara
hetsrättsligageneralklausulen.
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förekomma villkorskäl jämka ifinnaskan exempelvisDet att
analogin till denarvskiften hänvisning tilläktenskapsförord medeller

särskilt obser-emellertidDet börförmögenhetsrättsliga generalklausulen.
specialreglering.’erhållitsituationervissaattveras

generalklausultillämpningengränsdragningsfråga gällerEn enavannan
offentliga myndigheter ochförhållandet mellanrörpå bestämmelser som

givetvisavtalskaraktär börmån bestämmelserna hardenenskilda. I en
avtalsvillkorslagenDet kan erinrasbli tillämplig. attgeneralklausul om
gällande allmännabl. har debestämmelser, ochför sådanagäller nua.

konsumentertillel-leveranserför telefonabonnemang ochvillkoren om
ingårföreskrift iNärKO:s medverkan.tillkommit under enen

stödmedemellertid jämkningtordeförfattning avtalskaraktärutan av en
fråga. bör gälla äveni Dettageneralklausul inte kommacivilrättslig om

avtaltill civilrättsligaförebild ansluter sigi och näraförfattningen sinhar
Såsom exempeljämkningsmöjligheten.underkastadeotvivelaktigtvilka är

regle-förarskydd och113 statligt1969:kan kungörelsennämnas om
Gränsfall tordegrupplivförsäkring.angående1962:698 statensmentet

mån civilrättsligai vilkenovisstförekomma där det äremellertid
förhandlingar mellanför vilkapå bestämmelsertillämpasprinciper kan

stadfäststill grund ochliggerorganisationerochmyndigheter som av
på utredningenemellertid inte attoffentlig myndighet. Det ankommer

juridiskasådana bestämmelsers status.siguttala om

utformningLagteknisk5.2.7

åtuttryckskuldebrevslagen§8framhållits tidigareofta geSåsom anses
vilkasvillkor,åsidosättadomstolarnaför attfrihetprincipallmän omen

allmänt attantagetDetotillbörlig. ärfalletsärskilda äri dettillämpning
tillsådana lettavtalpå änandratillämpas ävenkan sombestämmelsen

flera andraemellertidinnehållerSamtidigtskuldebrev.utfärdande av
innehålltillflesta sittdevilkajämkningsregler,motsvarandelagar av

skuldebrevslagen.8 §mednäraöverensstämmer
domstolarnapågårgeneralklausul attuttillförslag geUtredningens ny
Bestämmel-avtalsvillkor.otillbörligajämkningtillmöjligheterökade av

Enligtallmänhet.kontraktsförhållanden ipåtillämpligskall varasen
platssin iräckvidd haallmännadennaprincipbörutredningen aven

förgenerell giltighetmedbestämmelserlikartadetill övrigaanslutning
avtalslagen,kap.i 3området, nämligenförmögenhetsrättsliga endethela

generalklausulenVarutredningsdirektiven.också förordats ilösning som
framtidadenmedbl.hängerplacerasbördär närmare samman a.

förverkandeklausulerochvites-bestämmelserdeutformningen omav
Utredningenavtalslagen.§§3736 ochifinns intagnanärvarandeförsom

fråga.dennadärför beröravill nu
avtalslagen§§37och36ibestämmelsernasärskiltDirektiven nämner

börutredningenreglerdeblandförverkandeklausuleroch somvites-om

hänvisningar.med‘ 443 19Bernitz,Se nota.a.
föräldrabalken.§9kap.och 7giftermålsbalken’ §1213 kap.Sesärskilt a
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§ avtalslagen38bestämmelser jämteutgör,ändra. Dessaöverväga att om
medgeravtalslagenregler 3 kap.konkurrensklausuler, de enda i som
avtaletenligt kapitleträttsföljden attavtalsvillkor. l övrigt ärjämkning av

inträder iogiltighetsverkan inte§§,35eller, 34 ochblir ogiltigt i att
skuldebrevsla-§likhet med 8generalklausuler isituationer. Devissa som

avtalsla-utformatsalla änjämkning hartillåter allmän senaregen mera
§§, de första36 och 37förklarligtdärförDet är att som vargen.

lagstiftningen, äravtalsrättsligasvenskaslag i denbestämmelserna i sitt
förut-specificerade, ganskauppställer snävautförliga ochjämförelsevis

för jämkning.sättningar
36emellertidavtal kommertill jämkningmöjligheterInförs vidgade av

frågan detmåste ställaManläge.§§ avtalslagen ioch 37 annatett om
på grunder ellerandraavsedda villkordärnågot skäl för jämkafinns att

meningutredningensEnligtavtalsvillkor allmänhet.på isätt änannat
förhållandet reglerdetegendomligt attsådana skäl. Detsaknas omvore

påinförts tidigtförverkandeklausuleroch ettvitenjämkningom av
radikaltganskabetecknadedet stegrättsutvecklingen, när ettstadium av

medföra framtidenitillåta skulle kunnajämkning, attöverhuvudatt
Detandra. harutsträckningmindre änsådana avtalsvillkor skulle jämkas i

36 § beröringhar näraockså kontraktsbrottsig viten vidvisat att m. m.
avbeställning,vidfixerade belopp, samt attutgivande andramed ex.av

§37 iavtal ävenendast hävsförekomma inte när utanförverkande kan
Även5.5.5. detta talar5.5.4 ochse vidare avsnittandra situationer

föremål för specialregle-förverkande inte börför vite ochstarkt att vara
bestämmel-särskildadärför nuvarandeföreslår deUtredningenring. att

ochförverkandeklausuler upphävs attochjämkning vites—avserna om
generalklausulen.allmännaenligt denbedömningen dem skerav

avtalslagenandra stycket§bestämmelsen i37gäller inteVad sagtsnu
commissoria.lexförverkandevillkor pantförbud mot avomom

innehåll.oförändratstå med i sakregel kvarDenna bör
förverkandeklausu-för ochspecialregleringen vites-Ett upphävande av

förmögenhetsrättsligavtalslagen därplats ledig iler medför det bliratt en
naturligtin idärigenomkommer ettplaceras. Dennageneralklausul kan

rub-systematik behöver intehävdvunnaavtalslagensochsammanhang,
§ det36generalklausulen införs iföreslår attsamtUtredningenbas. att

fårcommissoria,lexförbudet ensamt§ andra stycket,nuvarande 37 mot
37denutgöra nya

otillbörlighetsbedömning kanframhållitstidigareDet har att avseen
i detdess tillämpningför sig elleri ochvillkors otillbörlighetantingen ett

låta detta avspeglasfallet. Utredningen har övervägtsärskilda att genom
tillemellertid kommitharUtredningenlagtexten.uppdelning aven

fallenbådabeaktas igrunder börutsträckningresultatet iatt stor samma
särskildadetåsidosättandeochjämkningrättsföljdernaoch att av

I enlighetdesamma.helhet böravtaletogiltighetvillkoret, varasomav
stadgande.endainnefattas igeneralklausulenföreslås etthärmed att
sammanhang ärdettaiuppmärksammasspörsmål börEtt annat som

helaförgrundsatsenhetligavtalslagenefter införandet i enavom
jämk-kompletterandesärskildabehovfinnsförmögenhetsrätten det av

förmögenhetsrättsliga lagar.ningsregler andrai
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Ett förskäl specialregler kan det vidatt vissa avtalstyper kanvara
uppstå problem saknar motsvarighet vid de flesta andasom avtal.
Långvariga avtal, beträffande arrende och hyra, kanex. upphov tillge
frågor vilka i stort saknarsett motsvarighet vid kortvariga sådanaavtzl

köp. Verksamheten hos organisationersom träffar avtal inomsom
arbetsmarknaden kan motivera bedömning slag inen annat inomav
områden där motsvarande sammanslutningar saknas. Vidare kan det
finnas skäl tillämpaatt avtalsklausul på olika beroendesätten om ena

konsumentparten är och den andra är näringsidkare eller båda ärom
näringsidkare.

Mot ett medsystem specialregler för särskilda avtalstyper kan till en
början anföras det praktiska skälet,rent det inte alltid finnsatt agar där
sådana bestämmelser lämpligen kan införas. Men vidare finner attman
många problem, kan tyckas karakteristiska försom ellervara etten par
avtalstyper, kan uppträda även vid andra, också undantagsvis.om mera
Långvariga avtalsförhållanden förekommer inte endast vid hyra och
arrende utan även exempelvis vid ensamförsäljningsavtal, handelzagentur
och licensavtal i arbetsförhållanden.samt Organisationer vilkas verk-
samhet är erkänd lagstiftaren också på hyresområdet Såsomav agerar
tidigare framhållits är viktigt syfteett med förmögenhetsrättsligen
generalklausul låta principeratt lagfästs för konsumentområdetsom
med tvingande verkan få genomslagskraft även beträffande vissa yrkes-
verksamma kan jämställas med konsumenter.personer som

Mot bakgrund det anförda utredningenav nu att rentanser nan
principiellt bör undvika särskilda jämkningsregler i andra lagar än
avtalslagen. Eftersom den generalklausulen inte innehållanya avses
speciella jämkningsgrunder bör intet hinder finnas tillämpasdenmot att
generellt. En sådan flexibilitet torde nödvändig för hindraattvara
kringgående och missbruk avtalsfriheten. fårDet påankommaav
domstolarna ställningatt tillta det bör rådanär likhet detoch börnär
göras skillnad mellan olika rättsområden och avtalstyper.

Utredningen föreslår därför existerandeatt förmögenhets-särskildanu
rättsliga generalklausuler upphävs.

5.3 Allmänna synpunkter tillämpningenpå generalklau-av
sulen

5 Inledning.l Rattssdkerhetsfragan.
En generalklausul med den allmänna utformningny utredningensom
föreslår torde inte kunna fylla funktionsin för konsumentskydd och för
avtalsrättens utveckling det inte vissa riktlinjer för hurom anges
bestämmelsen skall tillämpas. I Västtyskland har generalklausulernas
räckvidd preciserats mycket omfattande rättspraxis,genom en som
innefattar ställningstagande till bådeett principfrågor och särskilda
villkor. I Sverige är den rättspraxis rör de existerandesom nu
generalklausulerna jämförelsevis ringa, och den ocksåär påsphttrad
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bedömning speciella villkor någravilka endast har allmäntettav av mer
Ävenintresse. den omständigheten syfte med revisionen äratt ett att

vidga möjligheterna till jämkning begränsar betydelsen denna rätts-av
vägledning för framtiden.praxis som

En betydande förändring har emellertid skett tillkomsten ochgenom
tillämpningen avtalsvillkorslagen. Det kan den ledning förväntas attav
bedömningen kan vinnas härigenom kommer spela viktig roll iattsom en
framtiden. Man bör hellerinte bortse från den ökade diskussion om
allmänna avtalsvillkor avtalsvillkorslagen och lag-som annan nyare

Åstiftning medfört.har andra sidan medför den redan i avsnittet 5.1.2
utförligt diskuterade olikheten i bedömningsgrunder mellan avtalsvill-
korslagen förrnögenhetsrättsligoch generalklausul de allmännaatten
domstolarna tvingas till självständig bedömning. Såsom också tidigareen
nämndes har generalklausulen mycket vidare tillämpningsområdeett än
avtalsvillkorslagen.

Mot denna bakgrund utredningen det nödvändigt allmäntattanser mer
diskutera vad kan för underlätta tillkomstengöras riktlinjerattsom av
för tillämpningen. åtgärderDe fråga på tvåkommer i ligger plan. Detsom

domstolarnas kontroll och vägledande verksamhet, det andraena avser
analysen de principer skall ligga till grund för domstolarnasav som
bedömning. återkommaUtredningen skall därtill.strax

l detta sammanhang bör emellertid frågan rättssäkerheten tasom upp
till diskussion. l direktiven till utredningen framhålls att en mera
omfattande tillämpning avtalsrättsliga generalklausuler ibland kan ledaav

svårighetertill för avtalsparter månbedöma i vad avtal blir rättsligenatt
bindande. En måsteavvägning enligt direktiven åske mellan sidanena
behovet i konsumenternas intresse kunna beaktaatt omständigheternaav

fortgåendedet fallet rättsbildningen tilli särskilda och att anpassa
å önskemåletförändringar samhället sidan lagstiftningenoch andrai att

utformas så, får såallmänheten och domstolarna god vägledningatt som
möjligt när det gäller tolka lagen.att

Utredningen framhålla,vill avseende till början deni detta atten
betraktar generalklausulinförandet ökade möjligheter tillämpaattav en

makt vid tvistviktigt rättssäkerhetsintresse. Villkor, lägger allettsom som
avsedda tillämpasöverlägsna hand eller inteden är atti partens som

med ku1ans, behöver motverkasenligt bokstaven utövasutan genom en
för skallgeneralklausul den underlägsna inte rättslös.att parten vara

Även många påsådana villkor i regel tillämpas godtagbart sätt,ettom
från särskilda fallkan inte bortse möjligheten de i utnyttjasattman

förotillbörligt omdömesgillmindre Attpart. utsatt motpar-av en vara
följd utformningövermakt eller godtycke till avtalsvillkorens ärtens av

rättssäkerhet heller verkligtinte förenligt med Inte detär ett
upprätthålla oförut-strikt villkor, vidrättssäkerhetsintresse att ett som

medför opåräknade fördelar försedda händelser den ochparten enena
opåräknad förlustlika för den andra.

346.1927Jfr NJA s.
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räkna meddirektiven ochförDen risk rättssäkerheten somsynessom
Denna riskmåste emellertid slag.otvivelaktigt beaktas är annat avserav

generalklau-tillämpningenförutsebarheten, främst möjligheten att enav
ingående avtal kan överblickavidsul medför inte redan ettatt parter av

utgångenför framtiden vid tvistochdess ekonomiska konsekvenser att av
Åter gång villförutses med rimlig säkerhet.kaninte enprocessen

rättssäker-det kan betraktasutredningen emellertid betona ettatt som
påskulledet skegeneralklausul kan tillämpas,hetsintresse ävenatt omen

möjligt förSkulle detsådanabekostnad hänsyn nämnts. varasom nuav
generella förinföra ochställning i avtalmed överlägsen attpart

till intressethårda med hänvisningbestämmelser samt,motparten av
sådanajämkning be-framgång sigmed motsättaförutsebarhet, av

bli lidande.skulle rättssäkerhetenstämmelser,
därför allmänt uttala,inteEnligt utredningens mening kan att enman

försiktighet,undantagsfall och medgeneralklausul tillämpas endast ibör
tillmätas denkan iDetså förutsebarheten minskas.inte utrymmeatt som

helt hurberorförutsebarheten utgörför synpunktsig viktigaoch avsom
fråga tillämpaipå vilka det kommervillkor formulerade attde är

Allmännavid tillkomsten.omständigheternageneralklausulen samt av
bådabeaktandemedutformadeomsorgsfulltavtalsvillkor är avsom

åt bådauttrycktydligt partersmedoch strävan attintressenparters ge
fall.alla normalairespekterassäkerligenskyldigheter börochrättigheter
ochekonomisktmellanförhållandetframför allt i partergällerDetta som

beträffande villkordå särskiltochlikställdaförhandlingsmässigt är som
emellan. Detsammademöverläggningarsärskildaföremål förhar varit

ochunderlägsenförhållande till partgälla iemellertidkan även en
utformade medvillkorenvillkor, ärstandardiserade närbeträffande

I detta,intressen.underlägsnaden partensbeaktanderimligt även av
nödvändigavtalethelhetsbedömningandra avseenden, ärliksom i aven

K0:sochMarknadsdomstolensgeneralklausul.vid tillämpningen av en
också dengeneralklausulför tillämpningenverksamhet har enav

avtalsvill-allmännasådan utformningleder tilldenbetydelsen, att aven
någonlåtminskas, atttillgripa jämkningnödvändighetenkor att varaatt

pågående5.1.2. Denjfr avsnittkanfullständig sådan verkan inte väntas
formulärutarbetandeförnäringslivets verksamhetvidsjälvsaneringen av

också revisionengivetvisAvsikten är attmotsvarande resultat.tillleder av
medräknaMan kantendens. attdennaskall förstärkageneralklausulen
general-så,utformasutsträckning attökadframtiden iavtalsvillkoren i

undantagsfall.itillämpas änklausulen behöver annatinte
betydelse.också åtgärderandraavseende kanI detta avvara
betydandemedbidraredantordeorganisationerNäringslivets nu
i modernde med sina insikternågotinformation,ochvägledning som
för. Detförutsättningarsärskildaharrättsutvecklinglagstiftning och

tidunder närtillkommitformulär,äldreviktigt att ensomvarasynes
fortfarandelagstiftningmedan äldrekanskeställdes elleranspråkmindre

exempelvis mindreävenintresse attDet ärgällde, utmönstras. ett
rättsutvecklingen,följerde störregradiföretagare, inte somsammasom

formulärföråldradeanvändningende riskererhåller insikt i avsom
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efterdifferentiering och kundkretsarEn avtalsvillkorenmedför. varorav
utformatsåtgärder Formulärockså till kan lämpliga.hör somvarasom

förpå avtal bör inte slentrianmässigt begagnasmed tanke näringslivets
mellan näringsidkare och konsument.avtal

valmöjlighetkunden vissåtgärd bör övervägas ärEn att ge ensom
ochmellan lägre prisväljabeträffande olika villkor. Han kan ha ettatt

I och för signågot villkor högre pris och bättre villkor. ärsämre ettsamt
ocksåsådan finns. föreliggerfördel valfrihet Men detdet givetvis omen

därförpå felaktiga kunden integrunder,risk valet sker attatt ex.en
därföroch slentrianmässigtolikheterna mellan de skilda alternativeninser

likväl även häralternativet. Detta utesluter inteväljer det billigaste att
general-förekomma jämkning med stödmöjlighetöppnas att av enen

klausul.
förutsebarhe-ochrättssäkerhetensutredningen ävenI övrigt attanser

skallallmänna riktlinjertillgodoses de straxintressentens somgenom
normbildandeskall kunna utövaDomstolarnautvecklas närmare. en

få sådan publicitet berördadenna skallresultatetverksamhet och attav
följande,utredningen detriktlinjer idärefter. Desigkan rättaparter som

vill diskutera, bör ökapå domstolarnas bedömning,med siktenärmast
fästadärförsökerför Utredningenförutsebarheten berördaäven parter.

utarbetandetredan vidsynpunkter kan beaktasvikt vidstörre avsom
ingående vid etablerandetavtalavtalsvillkor vidallmänna och samt avav

sådana aktualiseras endast närföretagen, mindre vidpraxis inom som
uppstått.tvist redan har

förfarandetprocessuellaverksamhet och detDomstolamas5.3.2

ienlighetgeneralklausulernaförmögenhetsrättsligaEn deutveckling av
erhåller viktigadomstolarnaförslaget innebär de allmännamed att

rättsutveckling. Föruppgifter fråga konsumentskydd och atti enom
genomslagskraft detfå tillräcklig ärreformcivilrättslig detta slag skallav

fallerfaktorer. detTrotsinstitutionellanödvändigt den stöds attatt av
utredningenåtgärder härför villföreslåuppdragutanför utredningens att

frågekomplexet.beröradock i korthet
dendet viktigt attkonsumentskyddssynpunkt ärFrån att ansersom

framställamöjlighetererforderligahar attotillbörligtavtalsvillkor ärett
fåÄr befogat bör hanmissnöjefå avgjord. hansoch tvisteninvändning

möjlighet snabbtfinnasfall detomgående. bör atttvivelaktigaIrättelse
stånd rättsligfå tillekonomisk riskkostnad elleroch större enutan

prövning.
värden.,tvistemål mindrerättegångsförfarandet iförenkladeDet om

ledviktigt i1974, innebär givetviskraft l julii den etthar trättsom
påunderstrykas vademellertidsäkerställandet härav. Det bör att som

förhållandenfaktiskabedömningområde endastdetta behövs inte är av
medrättslig avvägningrättsregler,på detaljerade ävengrundval utan enav

på konsument-förhållanden inverkartill de praktiskahänsyn särskilt som
förgrunden änmed ord starkare iRättsfrågorna andrakommerskyddet.

konsumentköplagen.tillämpningexempelvis vidkan vänta avman
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Det har tidigare avsnittnämnts 3.1.1 hyresprocesskommitténatt
diskuterat låta tvister jämkningatt hyresvillkor prövas underom av
medverkan intresserepresentanter, föreslå någondockutan att ändringav

gällande ordning. Diskussionen påvisar betydelsen prövning iav av
särskild ordning jämkningsfrågor. Den lagen 1974: 371av nya om
rättegången i arbetstvister bereder ökade möjligheter till enhetlig och
sakkunnig rättsskipning inom område.arbetsrättens

Inom områdenviktiga fyller allmänna reklamationsnämnden funktio-
bedömningsorgan för tvister berör Utredningenkonsumenter.nen av som

vill i detta hänseende särskilt erinra betydelsen ärende förstatt ettom av
förevarit inför reklamationsnämnden innan det i det förenkladeprövas
rättegångsförfarandet i tvistemål. Motsvarande torde gälla vid tillämpning

generalklausul.enav
Under alla omständigheter kommer ofta erfordrasdet ingåendeatt en

påvilken ankommer allmän domstol.prövning, Det kan befaras ävenatt,
med beaktande förenklatreglerna rättegångsförfarande, deav om
ekonomiska riskerna medförakan förenskild drar förasigatt part att

särskilt till högre instans. Utredningen påvill peka möjlighetenprocess,
särskilda har tillvarata konsumentintressena,att att exempelvisorgan som

konsumentverket erhållereller KO, befogenhet den enskildesatt ta upp
införtalan domstol. Den bästa förgarantin principfråga kommeratt en

under kvalificerad bedömning inför oftahögre instans torde kunna vinnas
å sidan företräderatt konsumentintressen, åettgenom ena organ som

andra sidan organisation vilken näringsidkarintressen,representeraren
åtar sig för processföringen. sådanFråganansvaret emellertid attär artav
den lämpligen bör behandlas i vidare konsumentpolitisktett samman-
hang, och utredningen därförvill framhållaendast problemets vikt.

fårDomstolarnas verksamhet emellertid i detta i andra avseendensom
enbart fråninte synpunkten möjligheter erhållaöppnasatt attses

fall.avgöranden enskilda så påVäl viktig detta område denärav
funktionenvägledande för framtiden. såsomåHäri ligger sidanena -

redan såvittavgörandena möjligt bör principiell prägelantytts att—
och inte endast syfta till särskilda fall.kasuistisk bedömning av
Härigenom kan bidrapraxis till typbildning och till uppdragandeen av

Åriktlinjer för framtiden. ocksåandra sidan detär vikt attav
avgörandena blir kända påoch detta kansätt prejudikatverkanutöva en

åtminstoneeller frågeställningarupplysande verkan och intresse-en om
Utredningenmotsättningar. på områdedet önskvärt detta inteattanser

endast de högsta instansernas avgöranden blir kända sådanaävenutan
träffas i underrätt. måsteMan nämligen räkna med i mångaattsom

gårhithörande fall talan inte till högre rätt i underrätten.utan stannar
Särskilt underrätten jämkar villkor eller lämnar det avseendeett utanom
med stöd måstegeneralklausulen, räkna med näringsidkareattav man
drar för föra någotsig talan till högre rätt, innebär han ånyoatt attsom
hävdar villkor redan underkänts Utredningenunderrätten.ett villsom av

fästadetta skäl påäven uppmärksamheten vikt publicitetsfrå-denav som
har enligt utredningens uppfattning.gorna
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vägledande principerochRiktlinjer5.3.3

antalanalyseraframtidenför ettvägledning är attskapamöjlighetEn att
Förfaringssättettillämpning.åsikter derasuttalaklausuler ocholika om

tillkomst. Detavtalsvillkorslagensnågon vidutsträckningtillämpades i
anfört tydligthartidigarevad utredningenemellertid redantorde varaav

tillämpningengällerdetframkomlig närendast delvis årdenna väg avatt
särskilda fallet hänsynSålunda detkan igeneralklausul.civilrättsligen

ocksåDet kantillkomst.avtalsvidomständigheternatill ettbehöva tas
konsumentavtalanvändning vidvillkorsskillnad mellanskäl göraattvara

funktionlikartadmedklausulerkanfall. Samtidigtandraoch i vara
hänför tillsigbedömningsåpå många olika sättutformade att nusomen
andra varianter,hurmycketinte sägerförekommande varianter om

generalklausul, böruppstår intrycketsådana underkanske av ensom
förhållanden kanfaktiskaocksåmåste beaktasVidare attbedömas.

erfarenheter vinnas.ändras och nya
tillämpningenframtidadendärför analysenUtredningen att avanser

formfinna riktlinjer iinriktasförsta hand börgeneralklausulen i attav
på flera olikafinna tillämpningvilka kanvägledande synpunkter,av
frågadet attblirhandandraFörst ivillkor och avtalstyper. om

analyseraslutsatsernaprecisera attellerexemplifiera närmare genom
villkor.särskildabedömningen vissaav

villkor, börsynpunkter ochÄven måste särskildadiskussionen avseom
helheten.bör gällapraktikenibedömningendet likväl understrykas att

sammanhangmåste uppfattas i sittdeisolerade,Villkor kan inte utanses
Bestämmelsertillämpas.vilken demiljö ioch med denmed andra villkor

exempel-kontraktsbrott kanvidinskränker viss rättighet motpartenssom
står förfogande,tillandra befogenheterberättigandefullavis ha sitt om

otillbörligaå sidanandravilka tillräckligt skydd, omvaramenger
måste pålångvariga avtalinskränks. Vidbefogenhetersamtidigt andra

aktuellavillkor verkar i dentillbara hurliknande intehänsyn ettsätt tas
och kan väntastidigareockså fungerattill hur detsituationen utan

fungera framtiden.i
såsom redan flerabedömningendock inteutesluter attVad sagtsnu -

den kan tjänakaraktärprincipiella attunderstrukits bör ha, dengånger -
sådanvidframtiden. fullt möjligtDet attvägledning itill ensynes

förskyddstandardvisshuvudvikten vidfästaprincipiell bedömning aven
vid enskildafår underskridas, änunderlägsen intepart, snararesom

fallet.det uppkomnaivillkor deras verkningaroch

otillbörligtvad ärbedömningenSynpunkter på5.4 somav

Allmänt5.4.1

iutredningen5.3.3 attavsnittanfördes ivadmedenlighet avserI som
denpå tillämpningensynpunkterallmännalägga vissaavsnitt avdetta

omständigheterantalisolerasDärvidgeneralklausulen. ett somföreslagna
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ofta inte kan utslagsgivande måste i sammanhangutanensamma vara ses
med varandra och med förhållandena i övrigt. Vad utredningen anför är

lätt insedda skäl inte betrakta uttömmandeatt redogörelse förav som en
alla de omständigheter kan betydelse för de särskilda fallensom vara av

försökendast drautan vissa huvudlinjer. Såsomett att tidigareupp
framhållits måste avgörandena ligga domstolarna.hos Synpunkterna är
givetvis betingade vid framläggandetden betänkandet aktuellaav av
situationen; framtidaden utvecklingen kan leda till böratt en ny syn
läggas på generalklausulernas tillämpning. Särskilt framhållasbör att ny
lagstiftning kan förändra Nyasituationen. detaljerade lagregler påkan
många områden medföra det blir onödigt tillgripa jämknng medatt att
stöd generalklausul.av en

Omstándighetema5.4.2 vid avtalets tillkomst

Enligt utredningens förslag bör vid tillämpningen generalkausulenav
hänsyn kunna tilläven omständigheterna vidtas avtalets tilkomst,
särskilt sådana omständigheternär har anknytning till speciell villkorett

jämkning ifrågasätts.vars
Bestämmelsen i 31 § avtalslagen påocker sikte dels omständig-tarom

ingåendeheterna vid någonavtal, nämligen begagnat sigattav a annans
trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning förhållandei till
honom, pådels avtalets innehåll, nämligen han tagit eller betngat sigatt
förmåner står missförhållandei uppenbart till förvederlaget ellersom

utgår.vilka vederlag inte Bestämmelsen tillämpas ganska sällan. Ett skäl
kan sammankopplingen med brottet denocker. Beskrivningenvara av
civilrättsliga ogiltighetsanledningen sammanfaller nämligen med trottsbe-
skrivningen i 9 §kap. 5 brottsbalken, ogiltighet liggeroch inträd:rnär
ofta slutsatsen till hands såsomnära handlingssättet stämplasatt
brottsligt. Ett skäl det förutsätts missförhållandeär mellanannat att ett
förmånerna på sidor, endast hådaömse inte särskilda villkor elleräratt
obilliga. ÅtninstoneEtt tredje skäl kan rättsföljden ogiltighet.ärattvara

huvudregel torde fått sådanalåna underpart,som en som pengar
måsteomständigheter det stämplas ocker, inte kumaatt görasom

ogiltigheten Ävengällande återställa lånat.vad han 33§attutan m
avtalslagen komplettera ockerbestämmelsen, särskilt hmdlings-kan när

straffbart, det avtalsrättsligainte klart det skyddet försättet är attsynes
den underlägsenhet utnyttjas otillräckligt.ärvars

Utredningens förslag går på finnasi denna del det skall nöjlighetut att
innehållhänsyn till avtalets och omständigheterna vid dessatt ta

ingående, omständigheterna starktäven när inte är utprägade att
ockerbestämmelsen § Det kaneller 33 avtalslagen tillämplig. erinrasär

§2-302det tillämpningsområdet för UCChuvudsakligaattom synes
fall detta slag.avse av

ingåendeOmständigheter vid avtalets bör kunna beaktas är attsom
fått ståndden avtal till aggressivt uppträdandepartenena genom genom

tvång någonöverraskningstaktik, i form eller annatgenom genon
missbruk förhandlingsläget. sådanaDet sannoliktär omständighe-attav
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förekommer oftare vid avtal mellanter näringsidkare och konsument
någoneller kan jämställas med konsument än vid avtal mellansom

näringsidkare. Vidare bör hänsyn till den överlägsna hartas partenom
lämnat missvisande uppgifter, avtalsvillkorens förmånlighet,ex. om

undanhålliteller han den andre upplysningar betydelsefullaom om
omständigheter erhålla.denne bort Sådana omständigheter börsom
kunna beaktas den överlägsnaäven representeradesparten ettom av
ombud självtinte behörigt ingå avtal eller lämna uppgifteratt attsom var

slagifrågavarande Ett löfte juridiskt oförbindande,ärav som ex.
därför detatt saknar behörighetrepresentant attavges av en som avge
det, och den underlägsna intrycket för honomparten ettsom ger av
förmånligt avtal, bör likaledes kunna inverka. Härigenom bör också
finnas möjlighet hänsyn till förekomsten k. sidolöpare,att ta av s.
beträffande vilka det nuvarande rättstillståndet får otillfreds-anses vara
ställande

Hänsyn ocksåbör kunna till omständigheter direkttas som mera
hänför sig till den sida, dennepartens är invandrareattsvagare ex. en

på grund språkkunskaperbristande förstårinte delar avtalet.som av av
Det bör möjligt beakta omständigheter vid ingåendeavtaletsattvara

även den överlägsna uppträdande för gåri och sig fritt frånpartensom
klander. Han kan exempelvis god lämnati ha oriktiga ellertro
vilseledande uppgifter. ocksåHan kan ha uttalat sig framtidasittom
handlande enligheti med sina vid ingåendeavsikter avtaletav men
sedermera, påkanske grund förhållandenade påutvecklat sigatt yttreav

sättsätt än han räknat med, ha handlat påannat annat
Oriktiga uppgifter påi god kan vid konsumentköp inverkatro

felbedömningen 7 § konsumentköplagen, denna bestämmelse ärmen
begränsad till uppgifter beskaffenhet och användning ochom varans avser
således prisetinte eller k. kringuppgifter. I till förslagetpropositionens.

anfördekonsumentköplag föredragande statsrådet4 köparenattom
torde ha möjlighet sistnämnda fall allmännai med stödatt av
avtalsrättsliga regler gällande avtalet ogiltigt eller tolkasgöra är skall iatt
enlighet förutsättning.med hans Utredningen mångai fallattanser en
jämkning avtalet enligt den generalklausulen kan bättreav nya vara en
lösning.

7§ också beaktasandra böra istycket konsumentköplagen synes
fråga vilseledande frånuppgifter tredje frånprisom om m. m. man, ex.

tillverkare, åberopatvilka säljare har eller underlåtit rätta.attvarasen en
Även i detta fall ifrågakomma.bör jämkning kunna

Vad har anförts hänför främstsig till avtal mellan näringsidka-som nu
och konsumenter. Men affärsmässigavid avtaläven börrentre

omständigheterna vid avtalets ingående kunna beaktas. Vad som nyss
anfördes betydelsen uttalat framtidahar sig sittatt partom omav

‘ Jfr NJA 1968 303 muntliga utfästelser försäljningsagent.s. ang. av
’ Jfr 1971: 86 med förslag till lag hemförsäljning 76.prop. om m. m. s.
3 Jfr särskilt NJA 1948 138 villkor refererat i avsnitti arrendekontrakt,ang.s.
3.1.3.
‘ 1973:138 213.Prop. s.
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sättpåhandlande sedermera anförashandlar kanannatmen som
påexempel situation där bedömningen bör bli densammai stort setten

affärsmässiga avtalvid vid andra.som
utvidgade möjligheten till jämk-Enligt utredningens mening bör den

ocksååsidosättande till användningning och kunna komma när ornstän-
sådana någondigheterna ogiltighet enligt avtalslagens ogiltighets-är att av

§§ förmånligt för28-33 inträda detanledningar kunnat är meramen
Såsom anförasden förfördelade avtalet jämkas. exempel kanparten att

lånas låntagarentill föredrarockerränta och yrka räntanatt att attpengar
nivå framförskall nedsättas till avtalet blir helt ogiltigt enligtrimlig atten

avtalslagen31 §

5.4.3 Hänsyn till innehållet rättsregleri m. m.

5.4.3.1 Kringgâende tvingande reglerav

på rättsområdeNär lagstiftning införs kantvingande visst denett som
kringgådrabbas de bestämmelserna försöka dem väljaattav nya genom

juridiska formellt tvingande reglerna. Iinte drabbas deutvägar som av
lagstiftaren verkställa urvalet påviss utsträckning kan tvingande reglerav

sådant kringgående försvåras. exempelomöjliggörs eller Som kansätt att
för vissa transaktioneravbetalningsköplagen gällererinras ävenattom

avbetalningsköplagen.l Menrubriceras § andra styckethyrasom som
utforma den tvingandeofta torde det praktiskt möjligtinte attvara

kringgående.så hindrarregleringen den konsekventatt
kringgåendeI fall hindras domstolarna vidvissa kan attgenom

tolkning avtal eller villkor till avtalets eller villkorets reellaettav ser mera
förutsätterinnebörd till rubriceringen. Men detta vanligen ganska näraän

rättsfakta. torde därför generalklausulöverensstämmelse mellan l regel en
erbjuda de ibland möjligheterna komma till medbästa och enda rättaatt
problemet.

förslagetI till konsumentköplag har köplagsutredningen berört denna
uttalat på sådantfråga åsidosättasoch villkor detbör kunnaatt ett om

sätt neutraliserar tvingande regel det direkt kringgåendeutgöratt etten
Såsomdenna. på sådantexempel villkor köplagsutredning-nämnerettav

förbehåll tillkommerberövar köparen hävningsrätt honomen somsom -
för inte återställerenligt tvingande regel den händelse han ivaran-

oförändrat förpackningen brutits. Föredragandeskick, attutanex.
konsumentköplag4statsrådet propositionenhänvisade i till attom

frågor generalklausulutredningen gick medhithörande utreds ochav
fråganpå vilken utsträckning domstolhärtill inte in ihänsyn närmare

generalklausuler kanmed stöd nuvarande förrnögenhetsrättsligaav
syftar lagstift-åsidosätta till kringgående tvingandeavtalsvillkor som av

mng.

1 133vidSe nots.
n tillämpning på107 HovR: ockerregeln2 1947 hyreskontrakt.Jfr NJA ang. avs.

3 28 63,jfr 96.SOU 1972: s.s.
4 1973:138 125.Prop. s.
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vidEnligt utredningens mening bör tillämpningen denav nya
förhållandetgeneralklausulen hänsyn kunna till det elleravtaltas att

kringgåendevillkor försök till tvingande regler.däri utgör Att närmareav
sådant kringgående skall föreligga möjligt. Itorde intenärange anses vara

jämförelse förefall kan mellan villkor gällde och klausulervissa en som
efter tvingande tillkomstinförts de reglernas tjäna till ledning. Ensom

måsteemellertid brukas med försiktighet,sådan metod bör eftersom man
företagare påkringgående från giltigtskilja bl. sättatt ett anpassara.

villkoren efter den tvingande reglerna skapar. De försöksituation desom
finna generella föri andra sammanhang gjorts kriterierattsom

otillåtet kringgående lagbedömningen vad har knappastärsomav av
användbara får alltså tillvisat Saken överlämnas domstolarnassig

prövning.

från tvingande regler5.4.3.2 Analogi

otillbörligfrågan klausul skall betraktasVid huruvidaprövning somenav
frånledning värderingar och principerdomstolarna kunna hämtabör som

lagstiftning speciellaför tvingande inomlagstiftaren lagt till grund
områden.

första hand berättigadfrån tvingande regler i närAnalogi ensynes
föremål för tvingande reglerutsträckningavtalstyp i ärstor men

frågor utanförföranlett vissa lämnatseller liknande skälrättstekniska att
34§ försäkringsavtalslagenInförandet generalklausulenregleringen. iav

på detta slag. Somövervägandenväsentligen ha berott ettavsynes
refererat irättsfallet 424praktiskt exempel kan NJA 1935nämnas s.

försäkringsvillkor3.1.3. kundeEnligt detta avgörandeavsnitt som
föreskrev sända läkarintyg inteskyldighet för försäkringstagaren inatt

falletdet särskildaunderlåtenheten fullgöra villkoret itillämpas när att
överensÄstårståndpunkt iinte länt försäkringsbolaget till Dennamen.

liknande skyldigheterförsäkringsavtalslagen vid andra,stämmelse med att
ställer tvingandelagen regelbundetuttryckligt reglerade iär ettuppsom

kausalitetskrav eller motsvarande.
från tvingande regler bör kunnaanalogiEn situation därannan

rättsområde utanför tvingandeföreligger visst lämnatsnärtillgripas ett
lagstiftning hänför avgränsningsprinciperväsentligen skäl sig tillav som
för speciallagstiftning sådana fall kan generalklausulen bidra tilld. l att0.

för likartade avtal. Somsamverkande ellerskapa enhetliga normer
på sådan konsumentköplagensexempel tillämpning kan nämnas atten

för med stöd generalklausulen kunna utövaregler konsumentavtal bör av
inflytande på ingås konsumenteravtal vilka inte äräven personersom av

skydd.fråga Närkan likställas med dessa i behov avmen omsom
fallet sammanfallersärskilda med demomständigheterna i det som
för framgick, medkonsumentköplagen det säljaren köpetoch attanger

beskaffenhet likställaköparenshänsyn till ställning och attvarvarans
formellt general-med konsumentköp, torde med stöd ianalogiett en

oftaklausulen berättigad.vara

‘ Kringgående 1956,skattelag, särskilt 509 ff.SeHelmers, av s.
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frågaEn likartat lagstiftninganalogi slag kan komma i närav om
innehåller regler förnyttjanderätt utförliga, delvis tvingande särskilda slag

kortfattade, förhyra och arrende endast dispositiva regler vissaav men
andra, betydelsefulla l månmindre nyttjanderätt. den skälet tilltyper av

såtvingande regler saknas det onödigt utförligtatt är att ansetts att
reglera mindre vanliga den överlägsna begagnat sigtyper partenmen
därav för införa villkor de rördeskulle ogiltiga denatt omsom vara
utförligt reglerade analogi stöd generalklausulenkan medtypen, aven

svårigheternafråga.komma Detsamma bli fallet de rättstekniskai kan om
införa tvingande regel betydande vid viss avtalär änatt typen mera en av

vid och detta medfört uteblivit. Ihar detaljreglering harattannanen
årsförarbetena till 1973 hyreslagstiftningen särskiltändringar i har

för tillavsaknaden särskild lokalhyresgäst uppsägningnämnts rättatt av
föranleda medlångtidsavtal för jämkningvillkorsändring bör kunnaav

följd avtalstidensstöd den hyresrättsliga generalklausulen tillav om av
inträffade förhållanden blir stridandelängd och därunder hyresvillkorett

hyresförhållanden otillbörligtgod sed i eller eljestmot
Å måste anledningen tillandra sidan uppmärksammas, näratt

tillämpningsområde skyddetreglersbegränsningen i tvingande är att
såsompersonliga behov,endast skall avtal tillgodoser viktiga avavse som

analogi stöd generalklausu-bostad andra livsförnödenheter, med ioch en
ekonomiskamindre berättigad endast intressenlen kan när rentvara

såledesförutsätterberörs. Tillämpningen generalklausulen noggrannenav
begränsningen de tvingandeanalys de skäl ligger bakom avav som

tillämpningsområde.reglernas
också böralagstiftningen kanitvingande reglerFörekomsten av
utanför denformellt fallermedföra avtal visserligenjämkning rentav som

Såsomlagstiftningen irealiteten denna illusorisk.tvingande görmen som
2151970:förarbetena tilltill vid lagenexempel kan hänvisas att om

departementschefen följandeuttaladearbetsgivares kvittningsrätt om
tillgodohavandebanks möjlighet kvittning arbetstagaresutöva motatt av

checklön

§§ utsök-löneutmätning i 67Efter reglernatillkomsten av om a-e
lagstiftning arbetsgivaressärskild kvittningsrätt fårningslagen och om

för lagstiftningstrida grunderna dennadet alla händelseri attmotanses
checklön hindrar arbetstagarebank kvittningutöva attatt moten genom

åtnjutande förutsätter,komma lön. Jag bankerna inte kommeri sin attav
sådantpåförsöka genomföra checklön sätt detkvittning attatt mot

den lagstiftningen därige-angivnatillskapatslöneskydd nyssgenomsom
urholkas.nom

departementschefenseftersigbankerna haI detta fall torde anpassat
däri.3 Exemplettill uttryckuppfattning kommeruttalande och den som

ifrågakommajämkning börkan likväl belysa situationer därtyp omen av
efter lagstiftning.avtalspraxis inte sig tvingandeanpassar

1 1973:23 112.Prop. s.
2 departementschefenhärtillianslutning1970: 94 35. Jfr dock vadProp. avsoms.

övertrassering.checklön för utjämnatillgodogöra siganförs banks atträtt attom
3 1972, 107SeSigeman,Kvittningslagen, s.
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5.4.3.3 Marknadsdomstolens och KO: praxiss

Utredningen har i avsnitt 5.1.2 diskuterat förhållandet mellan bedöm-
ningen enligt avtalsvillkorslagen och den civilrättsliga bedömningen enligt

generalklausul. frågaDen då behandlades i vilkenen ny som var
utsträckning domstolarna vid sin prövning visst avtalsvillkor bordeettav

bundna följa den bedömning villkoret kommitatt till uttryckvara av som
i marknadsdomstolens avgöranden eller i KO: Utredningenpraxis. taris
det följande fråga har viss beröring därmed, nämligenupp en annan som
spörsmålet i vilken utsträckning marknadsdomstolens och KO:s verk-

församhet kan positivt stöd generalklausulens utanförtillämpning detge
område hänförverksamheten direkt sig till.som

Enligt utredningens mångamening kan det falli berättigat vidattvara
civilrättslig bedömning tillägga marknadsdomstolens och KO: avgö-en s

sådanranden betydelse, förstärkandeantingen vidmomentsom en
analogi från tvingande regler eller oberoende Såsomdärav. exempel kan

bestämmelser reklamationsskyldighet.tas Marknadsdomstolen harom
meddelat förbud bestämmelser enligt vilka köpare har reklameramot att

åtta förlorainom dagar, vid sin talan. Samtligarisk hittillsatt annars
avgjorda fall torde ha rört köp. KO har följti sin praxis linje ochsamma
bl. ingripit frister föräven korta reklamation vid avtalmota. om
flyttning och se 3.2.2. Motsvarande frågoravsnitt kan givetvisom resor
förekomma mångavid andra avtalstyper, vid avtal reparationex. om
och hyra lös egendom. sådana fallI marknadsdomstolens ochav synes
KO: praxis förkunna tjäna stöd tillämpning generalklausulen.s som av
Även i detta fall fordras givetvis bedömning i vilkenen noggrann av
utsträckning analogien befogad. Särskiltär bör uppmärksammas den
skillnad i bedömning kan behöva ske påberoende avtalet är attsom om
hänföra konsumentområdettill eller inte.

Dispositiva regler5.4.3.4

vilken utsträckning domstolI skall utredningen diskutera idetta avsnitt
frågan villkor otillbörligt eller leder tillvid sin prövning ärettomav

innehålletotillbörliga till dispositiva regler.konsekvenser bör hänsyn ita
domstolarna princip har intagitDet kan erinras i tysk irättattom en

sådana frånståndpunkt beträffande avvikelser dispositivsträng rätt som
avtalsförhållandetleder verklig förskjutning ställning itill parternasen av

se 4.4.2. frågamotsvarande vid tillämpningavsnitt Rörande av
uttalatzlstatsrådetavtalsvillkorslagen föredragandehar

alltsåskall ske medDe rättstillämpande myndigheternas bedömning
utgångspunkt följajämförelse de verkningar skullei meden som av
gällande främst då bestämmelser. Närrättsregler, köplagens dispositiva

från dessa regler skalldet gäller bedöma hur avvikelseratt stora som
tolereras mån aktuella rättsreglernahar givetvis beakta i vad deattman

återspeglar rådande samhällsförhål-verkligen rättstillstånddet undersom
landen önskvärt.anses

‘ 71.Prop. 1971: 15 s.
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Enligt utredningens mening kan motsvarande överväganden istort sett
läggas till förgrund tillämpning generalklausulen, måstedeten av men

förhållandenauppmärksammas flerai avseendenatt är olikartade. Som
utredningen tidigare framhållithar det allmäntär viss skillnadrent en
mellan påde krav bör ställas villkor vid bedömning vad ärsom en av som

rimlig förmåneravvägning skyldigheteroch vidoch avgörandeten av om
jämkning skall ske i det fallet.särskilda Vidare bör uppmärksammas att
det citerade yttrandet endast ingåsavtal mellannyss avser som
näringsidkare och konsument. Beträffande kommersiella köp har man
däremot områderäkna med inom det för vilketatt att köplagen är
tillämplig, variationsbredden är mycket betydande avtalsfrihetenoch att
kan behöva förutnyttjas tillgodose behovet differentiering.att av
Utanför området för köp saknas till del lagstiftning,stor och de
dispositiva regler oftagäller där har inte den karaktären medattsom man
någon säkerhet kan lägga dem förtill grund bedömning rimlighetenen av
i avtalsreglering.

Vissa villkor de förekommersaknar i sig i avtaltyper stort sett,av vare
reglerade lag eller regler,är i inte, motsvarighet i dispositiva ochsom

därför gårredan det knappast direkt utgå från dispositiva vidregleratt en
ifrågasatt härpå förfallo-generalklausulen. Exempeltillämpning ärav
klausuler villkoroch standardiserad frånträdandeersättning vidom av
avtal.

Enligt utredningens vilken tordemening nämnts överensstämmasom-
med fästas framförvad gälla i tysk bör avseende allt vidrättsom anses -
sådana dispositiva rättsregler betrakta direkta rättspoli-är attsom som
tiska från lagstiftarens sida.ställningstaganden Däremot saknas givetvis

fästaskäl vid tillämpning generalklausul vikt vid dispositivaatt av en
rättsregler avsedda träda i tillämpning endastär att rentsom om

fråga rättspolitiska värderingenundantagsvis Denavtalet inte reglerar en
framträder i förarbetena. Den kan ibland också utläsasstundom attav

förhållande gällde. Såregeln innebär klar ändring i till vad tidigareen som
fallet för fel. jordabalkenI harkan med villkor rör ansvaretvara som

för fel såld fastighet skärptsexempelvis säljares abstrakt iansvar s.
ifrågasättas detl9§ jordabalken. Det kan är4 kap.avsevärt om

friskriver från försäljare sig allt fel såldtillbörligt generellt iatt ansvar
fastighet avseende vid omständigheterna,standardvillkor, utangenom

ställningstagandelagstiftarensoch därigenom helt negligerar Givetvis
får vid bedömning härav omständigheter beaktas,somen samma annars
således säljaren näringsidkare köparen konsument,är och vadärom som

föremål för förköpet, Men det grundläggande rättspolitiskaär osv.
erfordras lagstiftarensställningstagande därutöver bör inställningsom

Påkunna inverka. liknande kan köpares undersök-sätt bestämmelser om
47§ köplagenning gods före uttryck förköpet anses ge enav

pårättspolitisk värdering de krav rimligen bör ställas köparesom enav
förhållanden,under normala denna värdering bör kunna beaktasoch även

vid tillämpning generalklausulen.av
‘ på sådantofta anfört exempel regel12§ köplagen slag. Regelnsär ett en av

framgår fall formuleringen.karaktär i detta redan av
7 1973, 184 ff.Jfr Stark, Jordabalken, s.
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såsom också i detemellertid underströksI detta avseende bör nyss-
citerade uttalandet i propositionen otillbörliga avtalsvillkor erinrasom -

avspegladomstolen lagtext kanvikten prövaratt ansesom av om en
pårådande rättsuppfattning. särskilt aktuellt med avseendeDetta blir

till resultatlagar äldre datum. Prövningen kan ibland attge enav
återspeglar föråldrad rättsuppfattning därföroch börbestämmelse en

fallet,mindre betydelse. Men kan nämligentilläggas även motsatsen vara
förhållanden försiktigare medbörunder nuvarandeatt varaman

Vid bedömningen givetvis rättspraxis rörandeavvikelser tidigare. börän
47§bestämmelsen köplagenDen nyssnämnda itillämpningen beaktas.

härpå.torde exempelge
såsom underströksiVid jämförelse med dispositiv kanrätten man -
skilda sammanhangavtalsvillkorslagen här ipropositionen ochom som

framhållits den dispositivajämföra varje särskilt villkor medhar inte—
på exempelmåste helhetsbilden. Ett är verkanrätten, attutan avman se

vilka möjlighetermåste bedömas bakgrundgeneralpantklausul mot aven
utnyttja överhypotek pantsättning tillpantsättaren har att genom annan

förmån se avsnittgeneralpantklausulen gällerden panthavare tillän vars
5.5.7.

tândsreglerSkades5 5
.

tillämpasallmänhet kanregler ianfördes dispositivaVad omsom nyss
skadestånd isåväl reglerpå skadeståndsregler, dispositivaäven om

skadeståndsregler.utomobligatoriskakontraktsförhållanden som
skadeståndför igällerskadeståndslagen princip ävenisom-

följerför bl. vad§ undantagkontraktsförhållanden enligt 1gör soma.-
avtalsförhållanden betraktavad gäller ärligger lagen attavtal. Häri attav

påuppstå bara grundinteAvvikelse för övrigtkandispositiv rätt. avsom
följerinnehåll för vadimplicerade ävenuttryckliga elleravtals utan som

avtalsrättsliga principer.allmännaav
skadeståndslagentillframgår emellertid propositionen attDet av

avtalsbestämmelser rörandeallamed intelagstiftaren har räknat att
förhållan-Beträffande det ividare.skadeståndsskyldighet skall gälla utan

§3 kap. 1 harskärpta principalansvaret enligtäldre rättde till
fram-remissyttrandenmed anledning idepartementschefen, närmast av

frånfriskriva sigmöjligheternaönskemålställda precisering attavom
eller heltfinns jämkade möjligheter attprincipalansvar, yttrat att som

för 8§grundernamed tillämpningåsidosätta friskrivningsklausuler av
tillräckliga Även beträffande avtalfårskuldebrevslagen somanses

skadeståndsla-§skadeståndsansvar enligt 4 kap. lskärper arbetstagares
enligt §jämkningsmöjligheten 8tilldepartementschefen hänvisathargen

skuldebrevslagen
vilkasärskilda lagregler,genomslagskraftenbelyserexempelDetta av

sådana lagregler gäller hartvingande karaktär. Därsaknar man mera

1 1972:5 241.Prop. s.
1 Se 561.a. s.a.



140 Allmänna överväganden SOU 1974:83

utgångspunkterkonkreta för bedömning vad kansomav anses varaen
tillbörlig ansvarsfriskrivning.

återkomma till allsidig diskussionUtredningen skall sedermera en mera
från skadeståndsskyldighetfriskrivningarmöjligheten jämkaattav

avsnitt 5.5.6.

lagJämkning villkor med5.4.3.6 överensstämmerav som

frågor de bådaNära samband med behandlats ide har närmastsom
föregående spörsmålet finnasdet skall möjlighetavsnitten har attom
jämka såvälavtalsvillkor med lagregler, varvidöverensstämmersom

fråga.tvingande dispositiva kan komma Utredningen skallregler isom
uppehålla sig vid tvingande regler.närmast
försäkringsavtalslagen34 § försäk-gäller enligt sin lydelse endast

från I generalklausulerringsvillkor avviker denna lag.‘ övriga saknassom
främstmotsvarande detta på fråganuttryck. Möjligen beror där inteatt

haft refereradaktualitet försäkringsavtal. 1 rättspraxishar vidsamma som
förekomma något fråganinte uttryckligt ställningstagande tillsynes om

ifrågakommajämkning kan villkor överensstämmer med lag.’även när
huruvidauppstod diskussiontillkomsten KonsumentköplagenVid av

konsumentköplagens tvingandemedvillkor stämdei sak överenssom
avtalsvillkorslagen. Föredragandeåsidosättas stödregler medkunde av

uppfyllde de minimikravstatsrådet då avtalsvillkoranförde att somsom
lagstiftningen självfallet ändåuppställdeden tvingande civilrättsliga

avtalsvillkorslagens mening medbetrakta otillbörligt ikunde attvara som
förhållanden, såldadentill den särskilda branschenshänsyn artvarans

försäljningsmetoden. hindra varje möjlighetden begagnade Föreller att
vilkenmissförstånd skedde ändring i avtalsvillkorslagen,till genomen

ordet oskiilig.3otillbörligordet byttes ut mot
härtill beträffan-nödvändigt hänsyndet ävenUtredningen att taanser

pågeneralklausulen villkorde allmän domstols tillämpning somav
tidigaremed tvingande regler. Utredningen haröverensstämmer mera

frihetanfört, prövning bör haallmänt domstolen vid sinatt somsamma
sålunda lämpligtmarknadsdomstolen vid Det intehar sin. att, omsynes

villkor förmeddelat förbud visst i ochmarknadsdomstolen har mot som
skullelagstiftning, allmän domstoltvingandesig uppfyller kraven enligt

användsåsidosätta villkoret när detellerhindrad jämkaattvara
vilken förbudet hardennäringsidkareexempelvis än motav annan

villkorberättigad jämkadärför domstolenriktats, inte är attatt som
anförtsvad tidigare harI konsekvens medmed lag.överensstämmer som

marknadsdomstolensdomstolsförhållandet mellan allmän ochom
direktfall dei andra ändomstol ävenbedömning, bör allmän som

åsidosättafrihet ellermarknadsdomstolens praxis hatill attansluter sig
tvingande regler.uppfyller enligtför kraveni sigjämka villkor ochsom

1965,Jfr s.65.Hellner, Försäkringsrätt,
arrendelag-med’ villkor överensstämmerhar antagits, ävenI litteraturen att som

Bäärnhielm,jordabalken,8 27 §enligt kap.kan jämkasstiftningens regler se
1973s.384.jordbruksarrende, SvJTAvräkning vid

3 5.2.41973:138 avsnittProp. s.ll7. Jfr ovan.
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Sakligt det enligt fullt berättigatär utredningens meningsett att
beträffande föra frågageneralklausul ien resonemang som omsamma

på områdenavtalsvillkorslagen. Tvingande regler ofta,är andraäven än
konsumentköplagens, betrakta minimiregler. Möjlighet bör finnasatt som

hänsyn till de krav exempelvis köparens ställningtaatt som som
beskaffenhetkonsument föranleder. måsteoch Vidare beaktas attvarans

varje rättsförhållandetvillkor bör i sitt medsammanhang helhet.ses som
Ett villkor, fåvilket med lagregel, heltöverensstämmer kanen en annan
betydelse lagen förutsätter avtalet andraän lagreglernär är ersattagenom
med särskilda villkor.

Utredningen vill med exempel det anförda.belysaett par nu

Enligt får14 § försäkringsavtalslagen förbehåll, underlå-enligt vilket
tenhet erlägga för medförpremie premieperiod upphörandeatt en senare

försäkringsgivarens ansvarighet, tillämpas vecka förflutitinte innanav en
efter det försäkringsgivaren försäkringstagaren meddelande medgett

förfallodag. fårerinran premiens Regeln veckas frist betraktasom om en
minimiregel, vilken avsedd kunna tillämpas exempelvisär ävenattsom en

vid försäkringar affärsmässiga förhållanden.kortvariga Enligti utredning-
mening det stundom kunna otillbörligtbör betraktasens som om

försäkringsgivaren gällande fri från därförgör han äratt attansvar
betalning inte har skett inom vecka efter det skett. gällererinran Dettaen
särskilt vid hemförsäkring och liknande försäkringar, tecknassom av
privatpersoner och regelbundet förnyas, försäkringstagaren haftnärsom

sådan frånvaro på förursäkt sjukdom, grund d. hanatten som av resa e.
inte betalthar fristen. Försäkringsbolagen tordepremien inom inte heller

falltillämpa ansvarsfrihet sådanaregeln iom
säkerhetsföre-§ försäkringsavtalslagen rättsverkningama51 avavser

sådana föreskrifter,skrifter skadeförsäkring. gäller allavid Bestämmelsen
sådanamellan föreskrifter rimliga ochoch den skiljer ärinte somsom

bör detkan alltför Enligt utredningens meningbli betungande. vara
försäkerhetsföreskrifter otillbörligt betungandemöjligt jämka äratt som

försäkringshavaren, hävdas tillämpningendet skulle kunnaäven attom
formellt § försäkringsavtalslagen drar51ligger inom den upp.ram som

åtskilliga allmännaFrågan betydelse, eftersompraktisksaknar inte
ellerförsäkringsvillkor innehåller vilka alla i lagklausuler, enligt av

vilkas iakttagandeoffentlig meddelade föreskrifter, är ägnatmyndighet
på skallförebygga skada försäkrad egendom,eller begränsaatt anses

framgår §51säkerhetsföreskrifter med denutgöra verkan som av
tillämpningEnligt kanförsäkringsavtalslagen. utredningens mening aven

sådan till otillbörliga konsekvenser.föreskrift efter dess lydelse ledaen
framstår fullt rimligaföreskrifter förMen vid i och sigäven somsom

tillförsäkringsavtalslagens lydelse ledaenlighet medkan tillämpning ien
måste otillbörliga. En överträdelsekonsekvenser mindre enavsom anses

tillmåste försäkringshavarensäkerhetsföreskrift, för läggasi och sigsom
brandför-på exempelvis vidlast försäkringsfallet, kanoch inverkarsom

§ försäkringsavtalslagen ledermedföra förluster. 51säkring mycket stora
sådant fri från Enligt vadfall till försäkringsgivaren helti äratt ansvar.

sådana fall betalalikväl försäkringsbolagen iuppgivits brukar utsom
sanktionnöja visst avdragersättning och sig med göra motatt som

försäkringsbolagen har tämligenöverträdelsen. Särskilt i de fall där en
fast § försäkringsavtals-lydelsen 51praxis i denna riktning, intesynes av
lagen åberopas andra avseendenböra kunna jämkning i ärmot en som
välmotiverad.

‘ hemförsäkring, refererat i243 premiebetalning vidJfr rättsfallet 1967FFR s. ang.
3.1.3.avsnitt
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förhållandenaVad beträffar bestämmelser delvis likarta-dispositiva är
anfördes villkor,de, delvis olika. Vad överensstäm-attom somsom nyss

få betydelse lagreglerna i övrigtmed lagregel, kan när ärannanmer en
förfulla giltighet dispositiva regler.med andra villkor, har sin ävenersatta

går 24§force majeure-klausul, inte längreBerättigandet änav en som
från skadeståndsskyldighet,fråga kanköplagen frita säljarei attom

ocksåhänsyn tillexempelvis bedömasknappast utan att tarman
på forceleverans uteblir grundköparens möjlighet häva köpet näratt av

Även fel godset kan behöva imajeure. häva vid irätten att ses
fel Vadrättigheter vid enligt avtalet.sammanhang med köparens övriga

regler tordeanfört betydelsen tvingandeutredningen tidigare har om av
medför villkor överensstämmerha relevans bedömningenäven somav

tillämpaexempelvis möjligt principerdispositiva regler. Det bör attvara
på villkor föravbetalningsköplagenhar kommit till uttryck isom

fårutanför villkorenfaller denna lag,konsumentkreditköp, även omsom
köprättsliga eller skuldebrevs-stå överensstämmelse med allmännaianses

på affärsmässiga transaktio-med tankerättsliga tillkommitprinciper som
ner.

Å måste till dispositiva reglersidan givetvis hänsynandra atttas
fårnormalregler. Liksomavsedda tillämpasvanligen är att annarssom

särskiltpå syftet med reglerna, de ärriktasuppmärksamheten om
för avtal,förhållanden eller allaavsedda för affärsmässiga typer av

måsteför jämkningskäl talarkonsumenttransaktioner. Dedäribland som
preciseradestarka ochsåledes sådant fall särskilti vara

regleringInverkan administrativ5.4.3.7 av

sådan lagstiftning och bedömningbehandlatsendastHittills har som
måsteavtalsförhållandet Manmellan berördahänför sig till parter.direkt

och avgörandenadministrativa rörockså lagregleremellertid beakta som
utövandet ingås endastochverksamhet i vilken avtalenden somav

särskiltinnehåll. detta avseende märkspåverkar avtalens lindirekt
Båda verksam-försäkringsverksamheten. dessabank- ochregleringen av

ingående deföremål för kontroll berör avtalävenhetsgrenar är en som
ingås verksamheten.isom

viktigast.skälighetsprincipenförst beträffar försäkring den k.Vad är s.
Vidskadeförsäkring.livförsäkring ochmellanfår därvid skiljaMan
denvillkor berörskälighetsprincipenföljdlivförsäkring attär somen av

ingår i de k.därförochlångsiktiga verksamhetenplaneringen s.av
eller försäkrings-föremål Kungl. Maj:för fastställelsegrunderna blir tav

ifrågakomma närfrågan jämkning bör‘ ställning tillUtredningen har inte att ta om
sådanavtalsvillkoralltsålagregel inte motsvararetttillämpningen ensomav en

sådanafall vanligentorde iDomstolarnaotillbörlig.regel skulle betraktas som
regeln. Dettaundgå tillämpningmedel förrestriktiv tolkning attbegagna avsom

2161971ifrågakomma, jfr NJAockså kanjämkningutesluter inte att s. ang.
vill i övrigt erinra3.1.3. Utredningenavsnittrefererat ifordran,preskription omav

lång tid242 sedanGlauben BGB §Treu undbestämmelseni tysk rättatt om
Bestämmelsenlagstadganden.åberopas lydelsen särskildakunna även mot avanses

Funktion.korrektorischesåsom uttrycks, einehar, det
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inspektionen, 4 166 §§ 1948: 433 försäkringsrörelse.och lagen Denom
klancivilrättsliga denna fastställelse heltverkan torde inteav vara

stå införVäsentligen här problemet skillnaden mellansynes man om
formuleringadministrativ bedömning allmän villkor judiciellochav en av

Åbedömning villkors fallet.verkan det särskilda sidan liggeriettav ena
det till hands det ställningstagande särskiltnära den sakkunnigaatt som

Majzt försäkringsinspektionenmyndigheten Kungl. eller har gjort- ——
för formellakan tjäna stöd domstolens bedömning, denett trotssom

Åolikheten. andra sidan torde domstol inte hindrad finnaatt att ettvara
villkor leder till otillbörliga konsekvenser fallet,i det särskilda trots att
villkoret ingår fastställdai de grunderna. -

skadeförsäkringVad beträffar skälighetsprincipenhar inne-en annan
försäkringsgrenarbörd. Den främst premieberäkningen för särskildaavser

försäkringsinspektionen möjlighetvidare utöva vissattmen anses ge
innehåll innehållerförsäkringsrörelsekontroll villkorensöver Lagen om

emellertid föreskrifter skadeförsäkring skalldirekta hur bedrivas,inga om
därföroch skälighetsprincipen torde den indirekta betydelsenendast ha

försäkringsinspektionens påbedömning, marknads-sättatt samma som
området fådomstolens för avtalsvillkorslagen, vägledandeinom kan

betydelse vid domstolarnas beträffande försäkring.avgöranden Denna
ifrågavarandebetydelse dock försäkringsinspektionensberor bl. hura. av

verksamhet kommer utvecklas.att
Vad beträffar bankverksamheten situationen inte densamma. Lagenär

1955: 183 innehållerbankrörelse bl. föreskrifter den säkerhetom a. om
bank skall 59-61 §§kräva vid beviljande kredit densamtsom omav

tid för lånvilken får förtida 63 §.beviljas uppsägning Dessaoch om
måsteregler pågivetvis inverka domstols bedömning vadäven ärav som

otillbörlig tillämpning avtalsvillkor. Tillämpning villkor krävssomav av
banklagstiftningens regler kunna otillbörligbör inte betecknasav som

sådanaunder extraordinära omständigheterutom även kansom annars
föranleda jämkning fullt rimliga villkor. åOm andra sidan villkorav
ställs låntagareär vad banklagstiftningensträngare änmotupp som
kräver eller tillämpningen krävs enligt dennaär strängare än lag,om som

förhållandetinte det innehållerbanklagstiftningen preciseradeattsynes
någotregler stöd för gåendelängreutgöra stränghet. Liksomen

beträffande försäkringsrörelse får ocksåhänsyn till bankinspektionenstas
verksamhet vid villkorövervakning av m. m.

Även bådautanför dessa specialområden torde det stundom finnas
för hänsyn till lagstiftningadministrativ vid bedömningutrymme taatt

tillämpning avtalsvillkor Pantlånerörelseotillbörlig.är ärav om av
exempelvis underkastad 1949: 722särskild reglering lagengenom om
pantlånerörelse.

1 60.Försäkringsrätt, 1965,Hellner, s.
2 ändring lagenlagrådets förslag till lag iuttalanden 1961: 171 medSe i omprop.

försäkringen,Konsumentskydd iförsäkringsrörelse Hellner,306. Jfr ävenom s.
40Nordisk försäkringstidskrift 1972 s.
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konkurrensbegränsningLagstiftning skadlig5.4.3.8 om

lagstiftningen skadligavseende intarEn särställning i berört omnu
konkurrensbegränsning avtal,konkurrensbegränsadeVissa typer av

förbjudna enligtanbudskarteller, ärochbruttoprissättningnämligen
konkurrensbegränsning konkurrensbegränsande avtal,Vissa typer av

dessakunnatordeförbudet, anta attverkanden civilrättsliga manavom
tillförbudet har lett attbetraktandeIogiltiga. attcivilrättsligtavtal är av

intresse.frågan mindredocksådana ovanliga, haravtal blivit
spörsmålet civilrättsliga verkandenStörre däremotintresse har avom

förmodasförbud, dock kanuttryckligaträffas dessaavtal som,utan att av
tänkasFrågan kanmening.konkurrensbegränsande i lagensskadligtvara

till prisingått köpavtal ettpå olika Densätt.uppkomma somomsom
viljakanprisdiskrimineringriktadpåfinner honomhan baserat motvara

skadlig konkur-såsom innefattandeogiltigtgällande, avtalet ärgöra att
prisbetala högre änskall behövaeller han interensbegränsning att som

inte ärkonkurrenter utsattahansförhållande till demtillämpas i somav
ingått avtalhar ettsådan diskriminering. Denför ex.omsom

gällande dettavilja görakan attmarknadsuppdelningpriskartell eller
detpå grundogiltigt attbetraktasskall jämkas elleravtal avsom

konkurrensbegränsning.innefattar skadlig
förenligt med denfögaskulle detmeningutredningensEnligt vara

konkurrensbe-skadligvad ärför bedömningallmänna principen somav
svensk rättförhandlingtillmöjlighetmed dengränsning och somm. m.

på självständiginskulledomstolarnade allmännalämnar enatt
särskiltkonkurrensbegränsningslagen,enligtskadlighetenprövning av
verkan,ekonomiskaallmännadenlagenenligtbedömningen avsersom

marknadsdomstolenMenenskildaför denverkan parten.inte om
tordeavtal skadligt,långvarigt ärtill resultatetexempelvis kommit att ett

påsigstödjabedömning kunnacivilrättsligadomstol vid sinallmän
marknadsdomsto-förhållandet attavgörande. Detmarknadsdomstolens

såledesbörkonkurrensbegränsningskadligavtallen bedömt ett som
bundenskall behövaenskild inteskäl för partkunna attutgöra varaett

innehåll.avtalet enligt dessvid
avtal börkonkurrensbegränsandetänkaskan givetvis att ettDärjämte

fråndess skadlighetmedgöradirekt harpå attgrund intejämkas som
betungandeinnehållerdetdärförsynpunkt, attekonomiskallmänt ex.

avseendenväsentligaiändratsförhållandenadärförellervitesklausuler att
avtaletinteförutsätter attjämkningingåtts. Sådandet avtaletefter att

konkurrensbegränsningslagenskonkurrensbegränsning iinnefattar skadlig
villkorotillbörligaviddensammablirBedömningenmening. annarssom

5.6.avsnittbehandlad i§jfr 38 avtalslagen,även

inomkonkurrensbegränsningfallmotverkande ivissa‘ 1953: 603Se lagen avom
näringslivet, konkurrensbegränsningslagen.
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ffärssed,5.4.4 A praxisparts m.m.

5.4.4.1 Allmänt

affärsförhållanden, därl bara mellan näringsidkareinte ävenutan ena
den andra utvecklas oftanäringsidkare och privatperson,ärparten en

frånstrider avtalsvillkor. Ibland kan avsiktenpraxis allmännamotsom
förmånlig förpraxis skall den underlägsnabörjan ha varit att vara mera

framgår villkoren, bekvämlighetsskälän ävenparten om avsom av man
eller liknande skäl till vid formuleringen. Stundominte tagit hänsyn det

farhågor skulle blikan överlägsen hysa hans medkontrahenterattpart
vårdslösa sådet framgickoch nonchalanta tydligt praxisattom var
förmånlig ocksåför faktiskt fallet. inträffardem Det praxisär attsom
från slårbörjan med villkorens formulering sedan inöverensstämmer men
på andra linjer, formulering villkoren.dettautan avspeglas iatt avny

påBank- exempeloch försäkringsverksamhet torde kunna nämnas som
områden förmånlig föravseenden dendär praxis i vissa är mera

framgår brukarunderlägsna direkt avtalsvillkoren. Manänparten som av
sådana kulansfall densäga i överlägsna inte gör sinatt parten av

juridiska gällande. Enligt utredningens mening det vikthelt ärrätt storav
förmånligpå områden förde där utvecklat sigpraxis äratt en som mera

den innehållet avtalsvillkor, vilkaunderlägsna i allmänna denänparten
ofta vidareöverlägsna har bestämt ensidigt, den inteparten utansenare

underlägsna stårföljdmed denvillkor partenåberopa dessa attkan mer
brukargodtycke. Dettaåtutlämnadochmindre rättslös motpartenseller

beträffande särskiltåberopas införa tvingande reglerskäl förett attsom
finnas möjlighetdet attsådana gäller börregler inteviktiga Därämnen.

denåt sidan villkor,ellergeneralklausul jämka sättamed stöd omav en
lydelse bör tillämpas oavsettvillkorenshävdaröverlägsna attparten

ochemellertid växla avsevärt,Förhållandena kanvedertagen praxis.
för jämkningförutsättningarnaföljande diskuteradetutredningen skall i

på sådan grund.

affärsskick5.4.4.2 Gott

tillinnehåller hänvisningallmänhetNu gällande generalklausuler i gotten
sålunda8§ skuldebrevslagenaffärsskick motsvarande. atteller anger

uppenbarligenavseende det ärvillkor eller lämnaskan jämkas utan om
§ första stycketstridande affärsskick eljest otillbörligt. 8ellermot gott

försäkringsavtalslagen34 §avbetalningsköplagen uttryck.har samma
§ jordabalken harföfsäkringspraxis.hänvisar till god 8 kap. 27

64§ jordabalkenarrendeförhållanden. kap.uttrycket god 12sed i
29§hyresförhållanden. Motsvarande uttryck italar god sed iom

område. §på 9god upphovsrättens lagenupphovsrättslagen sedär om
goduttrycketuppfinningar slutligen har enbarttill arbetstagaresrätten

sed.
det finnsgällande lagstiftningframgår enligtHärav tydligt redanatt nu

pågod sedfast för till vadgrund hänsynatt ta som anses vara
enda konkretaifrågavarande område. Eftersom sed dengod i ärstort sett

10
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omständighet inämns generalklausulerna, skulle kunnasom man o. m.
intrycket erkändatt praxis den förnämstaär vägledningen för en

domstols prövning. Det framgår emellertid förarbetenaredan till detav
första utförliga stadgandet på området, 34 § försäkringsavtalslagen, att
avsikten inte har varit domstolarna skulleatt bundna vadvara av som
inom branschen god förhållandensed.‘ Under nuvarande kan ianses vara

fallvarje domstolarna inte passivt godta den uppfattningtvungna attvara
vad tillbörligtär utbildathar sig affärskretsar,inom berördaom som som

de måste friareutan ha mycket prövningsrätt. Detta följer för övrigten
redan vad anförtstidigare bl.a. domstolarnas hänsynstagandeav som om
till marknadsdomstolens och K0:s bedömning till innehållet isamt
tvingande rätt.

Oavsett dessa modifikationer måste likväl utredning vaden om som
god sed i bransch såtillvida ha betydelsestoranses vara en som

domstolarna har särskilt åsidosättastarka skäl villkor detatt närett
strider sådan god sed. I praktiken inhämtas redan oftamot yttrandennu
från organisationer kan uttala sig med sakkunskap branschpraxis.som om

Därjämte bör enligt utredningens anspråk påmening kunna ställas att
näringsidkare, har vedertagen förmånligpraxis vilken förären som en

hans kunder, skall tillämpa denna förhållandepraxis i till enskild part -
även och sådaninte minst befinner sig i underlägsen ställning därsom -
inte godtagbart skäl talar för Sådanett undantag. framgårpraxis stundom

interna instruktioner, vilka ingår avtalsförhållandetinte i med kundav
likväl tillämpas regelbundet. förekommerDet iattmen o. manm.

kommentarer till allmänna för bruk inomavtalsvillkor, utarbetade
särskild påpekarbransch, företagareviss praxis vanlig. Skulleäratt utan
godtagbart skäl påyrka tillämpning villkor i enlighet med dess lydelse iav
förhållande förtill särskild kund, han i allmänhet tillämpartrots atten en
kunderna förmånlig fråga.praxis, bör jämkning kunna komma imera
Såsom exempel kan hänvisas vadtill i sammanhang har nämntsannatsom

försäkringsbolagens ansvarsfrihet vidtillämpning villkorom av om
underlåten säkerhetsföreskriftpremiebetalning överträdelsesamt om av

skadeförsäkringvid avsnitt 5.4.3.6. tillämpning vilkenDen mot
invändningen riktas behöver således betraktas otillbörlig i ochinte som
för sig, själva förhållandet frånden avviker den praxisutan att som

tillämpas bör kunna förutgöra skäl jämkning. Detta gäller särskiltannars
formuleradevillkoren vidsträckt så denär är lämnaratt stort utrymme

för den överlägsna skön eller de direkt hänvisar dettatillpartens om
Såsomskön. exempel kan villkor, vilka medger långivarenämnas sägaatt
lånet till omedelbar befinnsbetalning säkerhetennär mindreupp

betryggande eller sådant tillfälle lângivaren frihetvid lämnar attsom
bestämma den frist låntagaren förskall betala den förtidha iattsom
förfallande skulden se 5.5.3.vidare avsnitt

En fråganärliggande frågajämkning skall komma därförär i attom en
enskild företagare förhållandei till samtliga kunder tillämpar praxisen

är sämre än vad brukligtär inom branschen, hantrots attsom som

‘ SeNJA 1927 lagrådet.413s.
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förekommaexempelvisavtalsvillkor övriga. Det kanbegagnar somsamma
avhjälpa fel iförsökellerföretagare redande flesta när attett ettatt par

särskildkundenmisslyckats lämnar atthar envara mennyvara
Enligt utred-på flera försök.regelbundet insisterar göraföretagare att

påkalladsådana åtskilligt försiktighetfall innanstörreningens mening är i
pris,kan uteslutasdärför det intemedges, bl. attjämkning atta.

praxis.påverkar särskilda företagarenskostnadsläge denm. m.
frångå tidigaregenerellt viljanäringsidkareStundom kan enmeraen

ordalydelseförmånlig för kunder villkorenshans änvilkenpraxis, är mera
villkoren.följerövergå till vad direktför ställetutvisar, iatt avsom

sådan förändring praxis,mening kan utanEnligt utredningens aven
omständigheteråtminstone under vissavillkoren,ändringmotsvarande av

kändpraxis blivitgäller särskilt dennaDetta närjämkning.motivera en
emellertidfrån tillämpas. Klartutgår den skall är attoch kunder att

uppgifter iStundom kanväxla starkt.omständigheterna kan genom
ipraxisfacktidskrifter, foldrar upplysning ändringdagspressen, o. om

villkorens lydelse, ochändringpå jämställt medlämnas sätt är en avsom
då regel motiverad.jämkning torde i inte vara

5.4.4.3 Diskriminering

fråganföregående diskuterade har denmed den avsnittNära beröring i
föråberopa han blivitför kanskäl jämkning utsattattpartom som

underlåtenhet tillämpaOlikheten mellandiskriminerande behandling. att
bemärkelse atti egentligoch diskrimineringstadgad praxis synes vara,

olikaskillnad mellanpå görabeslutföreteelsen bygger attden ettsenare
kanintesärskilda omständigheterpå grundkategorier ansessomav

diskrimineringområde tillkanPå förmögenhetsrättensgodtagbara.
elleravtalsvillkorolika attpriser ellerhänföras tillämpar olikaatt part

på grundpå olika sättlikalydande avtaltillämpar ellerhan avsamma
nationalitet,ålder,beträffande kön,olikheter hos motparterna ras,

ärolikheterkanDäremotorganisationstillhörighetreligion, somosv.
kostnaderskillnader iomständigheter,ekonomiskabetingade ex.av

Det kandiskriminering.räknaskunder, vanligen intemellan olika som
behandling skallskillnad imånga fall tveksamtgivetvis i omvara

likvälutesluter intedetta atteller inte. Menbetraktas diskrimineringsom
generalklausultillämpningenrörandefrågekomplexetdet tillhör av en

bedömsdomstolvadifrågakomma vidhuruvida jämkning bör avsom
såsom diskriminering.

ochkonkurrensbegränsning,resultatkanDiskriminering ett avvara
särskildadenenligtbedömassådan principfår ianförtssåsom tidigare

frågorfårfall5.4.3.8. andralavsnittlagstiftningen därom om
utanförfallerprincipfrågor typdiskriminering utgöra somenavanses

generalklausul. Det kantillämpningendomstolsbedömningen vid enav
generalklausulen utgörafinnerdomstolsålunda tänkasknappast att en

kollektivavtalexempelvishuruvidapå bedömning,förstöd inatt en
ellerkvinnordiskrimineringinnefattainnehåll skallmed visst avavanses

åldersgrupper.särskilda
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I princip bör emellertid enligt utredningens diskrimineringmening
kunna betraktas grund för jämkning avtal med stödsom en av av
generalklausulen. Enligt 16 kap. 9 § brottsbalken kan näringsidkare isom
sin verksamhet diskriminerar någon på grund hudfärg,hansav ras,
nationella eller etniska eller trosbekännelse inteattursprung genom
honom påtill handa de villkor näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i
förhållande till andra dömas strafftill för olaga diskriminering. Enligt
allmänna civilrättsliga principer straffbartorde handling medföra skade-
ståndsskyldighet. Utredningen måni den den föratt är utsattanser som
diskriminering i stället yrkar jämkning åsidosättandeeller särskiltav
avtalsvillkor och detta finns sakligt motiverat, dennaäven ståutväg bör
till buds.

Huruvida liknande frågabedömning kan komma i vid diskrimine-en
påring grund andra anfördaomständigheter deän nämns i detav som

lagrummet är givetvis tveksamt, utredningen dettaattmera men anser
inte bör frågauteslutas. Det kan här diskriminering på grundvara om av

ålder,kön, politisk uppfattning eller organisationstillhörighet. Utredning-
finner det inte någonmöjligt in diskussionnärmareatten av

förutsättningarna härför.
Diskrimineringsfrågor fåkan påstörre aktualitet arbetsmarknaden än

mångainom andra områden. Man därhar särskilt beakta lagenattnumera
1974: 12 anställningsskydd, § föreskriver,vilken bl. i 7 attom a.

frånuppsägning arbetsgivarens varasida skall sakligt grundad. Att häri
bl. ligger förbud framgårdiskrimineringett departements-mot atta. av
chefen i propositionen anför pågrundaduppsägning arbetstagaresatt en
nationalitet, religion, hudfärg uppfattningd. eller hans politiskae.
eller hans sysslande offentligamed uppdrag normalt inte sakligtär
grundad Departementschefen också tillåtlighe-gör uttalandenvissa om

påuppsägning grundad k. organisationsklausul.ten Diskrimineringav s.
får naturligtvis förstai hand motverkas stöd dennamed bestämmelse,av

liksom det finnsnär i lag tvingande bestämmelse för ettmen annars en
speciellt fallviktigt uppstår fråganäven här generalklausulen kanom
begagnas för kringgåendehindra förbestämmelsen elleratt attav

områdenanalogivis tillgodose syftedess inom närliggande De allmänna
synpunkter härpå anförts tidigare kan utredningensenligt meningsom

härtillämpas även

5.4.5 Avtalets innehåll m.m.

5.4.5.1 Allmänt

Utredningen båda föregående 5.4.3har i de 5.4.4närmast avsnitten och
diskuterat möjligheterna förvinna ledning tillämpningenatt av en
generalklausul dels affärsskick,i rättsregler olika slag, dels i gott partsav

1 1973: 129 127.Prop. s.
2 232.Jfr s.a. a.

refereratikollektivavtal,bestämmelse3 423 iNJA 1973rättsfalletSeäven ang.s.
avsnitt 3.1.3.
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det följandepraxis l närmast skall några allmänna synpunkterm. m.
läggas på vad innehålli avtals och tillämpning kan föranledasom
jämkning. Delvis kan dessa synpunkter begagnas för komplettering och
precisering de analogier fårtidigare, delvisnämnts deav som mera

saknassjälvständig betydelse hållpunkter förnär analogier

5.4.5.2 Avgörande lagt överlägsen handi parts

Civilrättsliga utgår från tvåregler normalt i händelse tvist mellanatt av
avtalsförhållande,i rättsfakta objektivt.skall bedömas Det börparter ett

alltså ståinte i den skön ensidigt avgöra existensenpartens attena av
rättsfakta, stånd, dröjsmålavtal har kommit till medomex. om

uppståttleverans har eller behäftad fel.med En sakär ärom vara annan
det ofta överlämnas till domstol träffaatt skönsmässigt avgörande.att ett

I fallvissa skälighetsavgörandenär lagts i hand angesiett partensena
lag förvissa utövandet detta köpeskillinggränser skön. Om inte blivitav
bestämd säljarenoch i princip berättigadär bestämmaatt ensam
dess belopp dras enligt 5 § köplagen säljarens kravgräns atten genom

fårinte oskäligt. Det vidare skyldig tillämpahan ärantas att attvara
pris sådant finns.gängse Det kan vidare erinras i västtysknär rättattom

avtalspart bestämma skall nachäger prestation utöva sin rättsom
billigem Ermessen BGB 315.§ ocksåDenna bestämmelse har ansetts ge

för domstolarnas möjligheter åsidosätta seavtalsvillkoratten norm
4.4.1.avsnitt

avtalsförhållandeNär maktden i har bestämma överett attpartenena
innehållavtalets det ovanligt han begagnar sin överlägsnaär inte att

ställning till införa ställningstagandevillkor, enligt vilka hans iatt eget
olika frågor förhållandeblir utslagsgivande i till den andra I regelparten.
framgår det inte direkt därvidhan skall bunden det billigesatt vara av
Ermessen den västtyska lagen talar. Villkor detta drabbasslagvarom av

sällan tvingande regler.mera av
den generalklausulen kunnabörEnligt utredningens mening nya

påanvändas för komma med villkor otillbörligttill rätta sättatt ettsom
avtalsförhållandelägger avgöranden medhänger iett enasom samman

på sådanhand. Som tillämpning nuvarandeexempelpartens en av
generalklausuler kan förarbetena tillnämnas till lagen rättenatt om

innehållerarbetstagares uppfinningar villkoruttalande attett om

anförs det norskaEtt exempel vilket illustrerar olika synpunkter härsom ger
livstidsupplâtelserättsfallet NRt 1931 169 minorlteten. l avtal tomtett om avs.

föreskrevs årsavgiften inte betalades vidtill förverkades,rättenatt tomten om
två månader medavtalad tid. Efter det innehavaren gång dröjt änatt en mer

höjdbetalningen fastighetsägaren kontrakt medhävde avtalet och erbjöd ett nytt
avgift. då kontrak-Nyttjanderättshavaren fastighetsägarenyrkadeavböjde, och att

skulle biföllförverkat. Høyesteretts majoritet hans talan, domaretet tremenvara
bestämmelsenaldrig tidigareville ogilla. De anförde olika bl.omständigheter, atta.

Ägarens fåsyftade inte tillhade tillämpats efter ordalagen. talan att motparten
få ståndpå dålig tillavlägsnad betalare tillgrund han ett nyttattatt utanav var en

Misbrukkontrakt rättsfallet Berg,med avtalsvillkor. Jfr rettav oggynnsammare om
84 f.ff. särskilt 90 ochnorsk Festslcrift till Ekeberg, 1950,rettspraksis s.

579.kontraktsbrott, 1967,Bengtsson,Hävningsrätt och uppsägningsrättvid s.
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förbehållitvarigenom arbetsgivaren sig avgöra till vilkenrätten att ensam
kategori uppfinning hänföra falla underkan lagens general-är atten

seklausul avsnitt 3.1.2.
ingåendeBeträffande på avtalvillkor sikte har vidtar avsom

tillämpning avtalsvillkorslagen fästsuppmärksamheten vid klausulerav
medföra köpare bunden vid anbud under obegränsad tidärattsom synes

fullsamtidigt säljaren har frihet bestämma huruvida han villatt antasom
anbudet eller inte. Det visserligen mindre sannolikt giltighetenär att av

sådant villkor kommer under bedömning vid det slag prövningett av som
utföra,domstol har eftersom särskilt de principer kommer tillatten som

första oftastuttryck i 3 § stycket och 8 § avtalslagen torde partge
fall formuleraterforderligt skydd i de där såäven villkoret är detatt ger

för ingripande medstöd stöd avtalsvillkorslagen. Men skulle likvälav en
decivilrättslig prövning nämnda bestämmelsernaäga ärutan attrum

bör domstol möjlighet jämka.tillämpliga ha att
Allmänt kan villkor förändrarsägas helt den allmänna, i lagenatt som

så frågoravtalsmekanismen avgörandeskönsmässigtantagna att ett av om
innehållaskall bunden och vad avtalet skall läggs i denvem som vara

åsidosättas. Från sådanaöverlägsna kunna ellerhand bör jämkaspartens
fårvillkor givetvis skiljas där den ensidiga bundenhetenavtal utgör en

beståndsdel påföri avtalstypen, optionsrätt viss tid och vissaex. om
Ävenvillkor eller för fallbundenhet vid anbud viss tid. i detta gällerom

fördelar framför såväljämkningsmöjligheten ofta tolkningharatt mot
ogiltighetspåföljd låter beståordalydelsen medden avtaletattsom genom

innehåll.rimligtett
Prisklausuler lägger i hand huruvidaensidigt avgörapartens attsom ena

inträffade förändringar föranlett ingripandemotiverar prishöjning haren
från KO: sida. Till del har näringslivets organisationerstor accepterat atts
sådana försesklausuler med betydande inskränkningar vid avtal mellan
näringsidkare Om klausul dennaoch konsument. emellertid typaven

konsument-förekommer till bedömning civilrättslig tvist, inomi en
från vidutanför, såtillvida denområdet eller skiljer sig situationen en

påverkadförhandprövning i prissättningen kan att partavsom vara
efterhand. Meniutgått från idet skall möjligt justera prisetattatt vara

fall förutsätta möjlighet tillvarje prisklausul denna typ ensynes en av
förfå form befogenhetkontroll, vilken knappast kan änannan

segeneralklausul vidare avsnittdomstolarna jämka med stödatt enav
5.5.2.

utformningenstyrkeförhållandet avtalet ärmellan vidNär parter av
genomtvingar forceovanligt den överlägsnadet inteojämnt är att parten

forcetillåter vid majeure underhonommajeure-klausuler att ensom
kvarstå vidvill avtalet eller häva det. Denhuruvida hantid avgöra,längre

beslut. Dedå avvakta hanstid bundenandra är under attparten samma
försvunnit.sådana torde havarianterna villkorvärsta numeraav

forceMarknadsdomstolen fall meddelat förbudhar i motett en
majeure-klausul denna se 3.2.2, villkoravsnitt äventyp ett somav men
inte går allmänt kan behöva jämkaskan godtas i detlängre än settsom

fallet därför otillbörliga.särskilda det leder till konsekvenser äratt som
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forceför säljaren vidDetta kan särskilt berättigat när rätten attvara
frånträdahan villhan vill fullfölja avtalet ellermajeure avgöra, omom

från avtalför vid prisstegring kommadet, kan utnyttjas honom ettattav
oförmånligt därförfrån för köparenbörjan varit honomredan attsom

uppnålyckats pris.gottett
Även för längre tid lämnari deni bör avtalövrigt partensensom ena

avtalavgöra han vill bunden eller inte kunnaskön att ettom vara av
§Från område 8kan nämnasjämkas. den tvingande rättens att

på försäkringsgivareförsäkringsavtalslagen skyldighetlägger sträng atten
beslut med anledningförsäkringstagare meddelande sittlämna avom

heltförseelse civilrättsliga lagarupplysningsplikten. Vissa ärmot som
lagensärskilt köplagen ocheller till övervägande del dispositiva,

kommis-1914: 45 handelsresandehandelsagentur ochkommission,om
sionslagen, innehåller föreskrifter reklamation, vilka bl. hartalrika om a.

under tid nödgas avvaktauppgift den längretill hindra partenatt att ena
Även analogivisstödden lagandra beslut.partens utan av anses

gälla fall kan möjlighet interpelle-reklamationsplikt I andra ha attpart
beslut såavtalet formulerat,den dennes Skulleandra parten varaomra

oftastängda, detklarhet beslutdessa ärutvägar partsatt att synesom
tillåtafinnas jämkning avtalet.skäl korrektivatt ett avsom

påankommerföreskriver detköpeavtalovanligt attDet inteär att
påtalar skallbristfällighet köpareivarasäljaren avgöra,att ansessomom

förarbetena tilliSådana redanfel villkor harutgöra eller inte.
också föranlettoch de harotillbörliga,avtalsvillkorslagen betecknats som

Även torde höra till demvillkordessaförbud marknadsdomstolen.av
eftersom detprövning, ärunder domstolskommer direktsällansom mera

åberopar bedömninghansmindre sannolikt säljare i attatt egenprocess
därförbeskaffenhet äravgörande och bevisningär att varansom
funktiongeneralklausulenstillmed hänsynovidkommande. Men bl. a.

fastslåviktutanför det attförhandlingar attvid vara avprocess synes
jämkning ärfår efter ordalydelsesådana tillämpas sin attvillkor inte utan

möjlig.
uttalainnehåller ofta villkor vilka attlåneformulärBankernas synes

tillfredsställandesäkerhet ärlämnadhuruvidabestämmerbanken ensam
pågårvillkorliknandeAndra ut attfordra säkerhet.banken kaneller ny

betalningsförmåga försämrats ifår gäldenärensbanken själv pröva, om
förtid.ilån betalningtillsådan skall sägagrad banken ha rätt attatt upp

sådanfår rättighetÄven utövagälla banken inteböri dessa avseenden att
objektivtmåste pröva settdomstol kunnagodtycke ochefter atteget om

se vidareförekommithandlandeförelegat för detförutsättningar som
5.5.3.avsnitt

försäkringsvillkor iläggerallmännavidareförekommerDet att
avgöra,hand attförsäkringsbolagets eller detta utsettett organsav

ff.1960, 352egendom,Almén lös1 Om och byteEklund, köpSe s.avex. - konsumentköplagenenligtvid fel igodset2 hävaJfr beträffande köpares rätt att
1973: 138 149.prop. s.
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intehuruvida skall utgåersättning eller Ofta därvidkan bakgrunden
förutsättningarna så svårbedömdaatt är den formuleratvara att som

villkoren inte sig kunna precisera dem i villkorstexten.ansett Ett villkor
detta fårslag emellertid inte såtolkas denbokstavligt sigattav som anser

berättigad till ersättning enligt villkorets syfte och stadgad skullepraxis
Ävenstå rättslös. sådanti fall bör jämkning ifrågakomma.kunna

Villkor varigenom på förhand frånskriver rättigheterpart sig innan han
kan överblicka verkan sådan friskrivning torde allmänt settav

synpunkten.:förtjäna uppmärksamhet från den aktuella Genomnu
tvingande lagbestämmelse har i lagen till arbetstagaresrättenom
uppfinningar 6§ första stycket fastslagits arbetstagare föreinteatt
tillkomsten uppfinning avståkan från skälig ersättning för den.av en
Utanför området för denna specialregel torde avståendemotsvarandeett
kunna föranleda jämkning med stöd generalklausulen.av

Från de nämnda fallen kan sådana,böra skilja där villkorennu man
stadgar tvister skall hänskjutasatt till bindande avgörande särskildi
ordning. Utredningen återkommer till villkor avsnittdenna typav
5.5.8.

5.4.5.3 Förmánerna a sidorömse

Utredningen har 5.4.2 framhållit §31 hänför påavtalslagen sigattovan
gång till omständigheterna ingåendevid avtal tilloch avtaletsen av

innehåll. I det avseendet på förhållandetbestämmelsen siktetarsenare
förmânernamellan å ömse sidor. såtillvida restriktivBestämmelsen är

förutsätterden det råder uppenbart missförhållande mellanatt ettsom
förmånerna eller alls utgår för förmåner tillfallerintet vederlagatt som
den utnyttjar den trångmålandras m.. Enpart bestämmel-som m. annan

föreskriver hänsyn till det inbördes värdet presta-parternasse som av
finnertioner i 9 § konsumentköplagen, enligt vilken bestämmelseman

sålts befintligti skick behäftad fel denkan med bl.vara som anses a. om
i väsentligtär sämre skick köparen med prisän hänsyn till dess och

omständigheterna i övrigt haft förutsätta.skäl Vidare skall enligt l §att
avtalsvillkorslagen villkorsbedömningen till veder-ske bl. med hänsyna.
laget.

Utredningen vid tillämpningen generalklausulenatt rentanser man av
möjlighet förhållandetallmänt bör ha hänsyn tillatt ta mellan värdet av

förmåner å sidor. Dettaömse torde i själva verket viktigvara en
förutsättning för köpeskilling, arrendeavgifthyra, skall kunnaatt osv.

någotjämkas, utredningen diskutera utförligareskall sesom senare
5.5.2.avsnitt

Särskild praktisk betydelse har tillämpning generalklausulen nären av
andra omständigheter tillkommer utöver bristande proportion mellan
förmånerna. Den situationen har redan vid ingåendenämnts att part av

1 Jfr SOU 1960: 1965, 76.11 331 Hellner, Försäkringsrätt,samt s.s.
påJfr Hjejle, henblickBemaerkninger med saerligsystematikugyldige aftalersom

1969,vurderingsmangel, Amholm,Nordisk Carl JacobGjenklang Festskrift til s.
475 ff.
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avtal missbrukar avsnittsin övermakt eller andra okunnighetpartens
5.4.2. En missförhållande förmåner åsituation där mellanettannan

få långvarigt därförömse sidor kan särskild aktualitet när avtalet ochär
förutses.får Utred-ekonomiska konsekvenser inte rimligen kunnatsom

återkommer avsnitt 5.5.2.till detta 5.4.5.6 ochningen
Enligt utredningens mening bör vid bedömningen fästainte sigman

endast vid åhuvudprestationerna sidor,ömse dvs. vid vad utgårsom
under förutsättning avtalet fullgörs enligt sitt primära innehåll.att
Viktigt också rättsföljderär vilka inträder vid kontraktsbrott ellersom

endera pånär grund ändrade förhållanden sig nödsakadparten av o. ser
frångå för sådant åläggeravtal. Villkor fall den underlägsnaatt ett som

betydande fråntarskyldigheter förmånerparten eller honom tillsom
vilka han frågaskulle berättigad förbör komma i jämkning.annars vara

En fråga bör uppmärksammas i detta sammanhang vidärsom om man
tillämpningen generalklausulen beträffande villkorvisst bör göraav en
direkt jämförelse med den andra rättigheter skyldigheteriochpartens
motsvarande situation. Skall exempelvis den omständigheten säljarenatt
enligt force majeure-klausul fritagen från Ieveransskyldighetär viden
eldsvåda frånutgöra stöd för befriasköparen sin skyldighetatt attanses
stå fast vid eldsvådaavtalet och betala köpeskillingen, han hindrasom av

tillgodogöra sig köpta egendomen svenskaden Den köplagen byggeratt
påinte någon många falllikställighet detta slag i klargörutanav en

skyldigheten] Åskillnad mellan säljares och köpares rättigheter och
andra sidan beträffandekan exempelvis möjligheterna till uppsäg-man

parallellerlångvariga sådananing förtid finna Enligtavtal iav
utredningens försiktighetmening bör iaktta med tillmätaattstorman en
jämförelse betydelserättigheter och skyldigheter vidparternasav

otillbörlighetbedömningen villkorsettav

5.4.5.4 Förhållandet påföljdmellan kontraktsbrott och

åtskilligaDet finns lagstiftningen belägg föri den förmögenhetsrättsliga
lagstiftaren upprätthållavelat jämvikt mellan kontraktsbrott ochatt en

påföljd. påföljd.medföraEtt lindrigt kontraktsbrott skall inte strängen
område §§ avtalslagenInom den centrala civilrättens kan 36 och 37

1 mellan säljare uniforma köplagen teknikJfr Hellner, Rättvisan och köpare i den -Hakulinen, 1972, ff.Festskrift till 125och realitet s.
2 SFSändringar i kommissionslagen46-52 §§ kommissionslagen.GenomSe t.ex.

och kommissionärens1974:219 dock olikheter i kommittentens rätts-har vissa
kommissionärenställning upphörande införts, bl.vid uppdragets atta. genom

erhållit SkadeståndJfr Hellner, vid upphörandeskydd tvingande rättsregler.genom
fråga520. direkt rörkommissionsuppdrag, SvJT 1974 För en som meraav s.

hyresvillkorförändring vid ändradetillämpningen generalklausul hyra ochav av
förhållanden 1973:23 lll.prop.se s.
3 konsekvenserpå till helt olikaEtt exempel formell överensstämmelselederatt en

bådebeträffande säljaresochoch kanske till otillbörlighet villkorär ett somo. m.
köpeskillingen.skadeståndsskyldighet beloppet till den avtaladeköpares begränsar

skadeståndsskyldighet högstFör sådan säljarensköparen begränsningär aven
skadeståndsskyldighet ringabetydande, säljaren köparensför begränsningenär avav

Jfr 5.5.6.vikt. avsnitt
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pånämnas exempel detta. Utredningen återkommaskall tillsom senare
dessa bestämmelser därvid ocksåoch diskutera, i vilken mån en
generalklausul påkan tillämpas villkor områdetligger förnära dessasom
bestämmelser, direkt falla sedock under 5.5.4.dem avsnitt lutan att
detta avsnitt skall allmänt behandlas möjligheten till jämkningmera av
bestämmelser skulle leda till bristande proportion mellan kontrakts-som

påföljd.ochbrott
lagarÅtskilliga påbygger huvudprincipen rättsföljden hävning inteatt

förekomma såvidaskall inte kontraktsbrottet väsentligt. Närär kontrakt
någon sådanhävningsrätt väsentlighetsprövning förekom-utansynes ge

väsentlighetskrav intolkas i kontraktet eller analogivisatt ett inläggs imer
hävningförutsättningarna för

förutsättningKöplagen uppställer väsentligt kontraktsbrott försom
fallen.hävning i de viktigaste Lagen emellertid dispositiv, detär och

måste få förekommagivetvis alldeles vid handelsköp hävningsom-
enligt några fallköplagen medges särskild väsentlighetspröv-i även utan

förbehåller ocksåning sig häva vid kontraktsbrotträttatt part att som-
inte väsentligt. Menär särskilt häva köpet vid oväsentligträtt ävenattom

följer formulärkontraktsbrott bestämmelse i används i avtalav som
sådanmellan näringsidkare kanoch konsument, situationen attvara

föreligger.anledning till jämkning Vid avbetalningsköp tillåter avbetal-
dröjsmålningsköplagen godset tillbaka endast köparens mednäratt tas

betalning del köpeskillingennärmare angiven och varatavser en av en
förangiven tid. I realiteten därigenom väsentlighetskravet hävninghar

i bestämd gjorts tvingande. Utredningenpreciserats regel ochen mera
det fall där avbetalningsköplagen tillämpligrimligt i inte ärattanser men

jämförbaraomständigheterna likväl med dem denna lagär ettavser,som
ägareförbehållväsentlighetskrav för återtagande såld medegendomav

tillämpas. Det givetvis osäkert väsentlighetskrav kanär när ettmera
fallervilka skiljer från demuppställas i andra situationer, sigmera som

påunder de tvingande reglerna i avbetalningsköplagen, beroendemen
omständigheterna bör så ske.kunna

förtidakan stundom tillämpasVad hävning ävensagtssom nu om
FörtidaFörhållandena dock växla starkt.uppsägning avtal. kanav

abonnemangsavtal tämligen betydelselös,kanuppsägning ett varaav
parten ingåsvårighetuppsagda kan motsvarandenämligen den utanom

någonnågon förlustmed och inte lideravtal uppsägningen.genomannan
förtida påföljdfall uppsägning utgör betungandeI de där kan deten

förhållandetfinnas mellan kontraktsbrottdock skäl hänsyn till ochatt ta
påföljd.

påföljderförekomma hävning ochDet kan emellertid andra änäven
väsentlighetskravför motiverat, dettavilka är även näruppsägning ett

framgår 2§ avbetalningsköplagen det därinte avtalet. Enligt avserav
återtagandestadgade särskilda säljarensväsentlighetskravet inte endast av

utkräva eljest integodset hansäven rätt postutan att som vore
gällande.påföljdförfallen, stadgad särskildeller i avtaletgöra annan

härtill198 1953 570‘ 1950 ochfastighetsköp NJA samtSe exempelvis s.s.om
ff.1967, 309kontraktsbrott,Hävningsrätt och uppsägningsrättvidBengtsson, s.
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förfallo-tillämpninggäller med andra 0rdVäsentlighetskravet även av
påföljdsådan bl.påföljd. Såsom kansärskildklausuler samt a.annan

fråga.utgivande komma iviteav
§bestämmelsen i 2ligger bakomden tankeUtredningen att somanser

påföljder harutkrävandenämligenavbetalningsköplagen, att som enav
förutsätta kontraktsbrottet ärjämförbar börverkanmed hävning att

tillämpningsområ-utanför lagensbetydelsetillmätas ävenväsentligt, kan
Även avbetalningsköplagen ibestämmelsen, liksomden nämndade. om

skäl tillämpadet dock särskiltavbetalningsköp,övrigt, gäller alla är att
står näringsidkareförhållanden varandratanken därden nämnda i mot

och konsument.

rättighet5.4.5.5 Missbruk av

förstås sammanhangi detta närmastmissbruk rättighetMed uttrycket av
änför tillgodose intresse är annaträttighet ettutövar attatt part somen

godtas.inte kanskydda ochdet vilket rättsordningen avsett att som
frånpåföljd kontraktsbrottvissRättigheten kan utgöras ettex. av av

också bestå befogenhetandra Den kan i sägasida. att ettpartens upp
denföreskriva förpå tid eller ärobestämdavtal slutetär att somsom

utföras.skall Ettprestationenutföra prestation hurskyldig att en
chikan,brukar kallasrättighet vadfall missbruk ärextremt somav av

åsamkasyfteuteslutande idvs. utövande rättighet motpartenattav en
utkrävarepressalier,förlust förtret. exempeloch Ett är attannat enex.

hämnd för tidigarepåföljd för mindre kontraktsbrott ettett som
kanskemedfört någon påföljd ellerrättslighandlingssätt, vilket inte

bestämmelseruttryckligaSvensk saknarfullt berättigat. rättvarito. m.
Ämnet också rättspraxis ochföga beaktat irepressalier.chikan och ärom

droit uppmärksammatemellertid abus delitteratur. I fransk rätt är ett
betydelsetillmätts bl.generalklausulernaoch i tysk harämne, rätt a. som

nordiskaInom det rättsom-medel förekomma missbruk rättighet.att av
Norgerådet uppmärksammat isärskiltämnetsynes vara

missbrukvarmedämnediskrimineringPå vid ettsätt avsomsamma -
svårtmånga gångerdetkanberöringspunkterrättighet har starka vara-

frihet lagtillåtet dengår utövandemellanavgöra gränsen somatt avvar
emeller-Utredningendärav.missbrukmedger ochavtalsvillkoroch anser

missbruk rättighetdomstols bedömningfall där enligti detid att av
otillbörligför hindraåberopaskunnageneralklausulen bör attföreligger,

uppstå svåraibland kandetomständighetentillämpning. Den att
skäl förtillräckligtandra fall inteliksom igränsdragningsproblem utgör

klara situationerna.jämkning i deuteslutaatt
möjligtdet knappast attomfattning och ärPå grund naturämnetsav

området förInomför bedömningen. rentriktlinjernågra generellage
fall kunnatillämpning i vissaemellertidtordeekonomiska intressen

påföljd förmotsvarandeellervitefråga utkräverkomma i när part
olägenhet.ellerhaft någon förlustharhan intekontraktsbrott oavsett att

I 149169, anmärktJfr NRt 1931särskilt nots.
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Sådana fall fordrar givetvis frånanalys domstolarnas sida. Ien noggrann
många fall kan utkrävandet påföljd berättigad omständig-trotsav en vara
heter slag, därför påföljdennämnt har syftenandraatt än attav nu ex.

förlustendast eller därförersätta beräkningen ersättningen baseraratt av
påsig det genomsnittliga fall,resultatet antal inte på varjeett stortav

särskilt fall för se vidare avsnitt 5.5.4.sig

förhållandenavtal ändrade5.4.5.6 Långvariga —
Vid långvariga utvecklingen sällanavtal blir inte än parternaannanen

förutse harkunnat avtalet upprättades. Rättsordningen i vissnär
sådanavid avtalutsträckning hänsyn till detta antingentagit attgenom ge

seallmän till uppsägning, med eller uppsägningstidrätt utanen 0. m.
§§ kommissionslagen, eller under särskilda46-52 attgenomex.

förtidaomständigheter till uppsägning ersättningsskyl-rättpart utange
dighet, särskilt 51 § andra tredje punkten kommissionslagenstycketse

enkla Ofta27 § l handelsbolag och bolag. äroch lagen 1895: 64 oms.
det emellertid avtalsförhållandet fortsättaönskvärt skall medatt men
villkor ändrade på förhållanden. förarbetenaär grund Redan isom nyaav
till första generalklausulenden rörande sålundahyra ändradenämns
förhållanden för 3.1.1.tänkbar grund jämkning se avsnittsom en

ocksåRättspraxis har särskilt under 1940-talet begagnat sig därav i
Lagstiftarenbetydande utsträckning. har öppnaattsenare genom

försärskilda möjligheter uppsägningtill arrende- och hyresavtalav
omprövning villkoren starkt erkännande nödvändighetengett ett attav av

långvariga frånrevidera dessaavtal. Bortsett speciella avtalstyper saknas i
möjlighet för förändringtill uppsägning avtalsvillkor medstort sett av

hyresreformen årdirekt stöd lag. Förarbetena till 1973 nämnerav
emellertid tillämpning generalklausulen slags substitut videttav som

förlokalhyra lagstadgad till långtids-rätt uppsägningutevaron enav av
avtal.‘

Utredningen för finns försin del det skäl begagnastarka attattanser
förgeneralklausul motsvarande syfte på områden deandraäven änen

frågaförsta hand kompensationnämnda. Det i detta fall inte iär omnyss
innehålletför vid fastställande i avtalden övermakt utanpartens avena

framgårpåinnehåll grund. Dettakorrigering avtals attavannanom av
på hadeifråga yrkandekorrigering kan komma även part som enav

ingående, något bl.skett ivid avtaletsöverlägsen ställning som a.
hyresförhållanden.

stöd för uppsägningfråga generalklausulen kanEn särskild är avgeom
syfte träffaofta nödvändigtvis i avtal medavtal inte att nyttmen-

på uppsägnings-förändrat innehåll avtal slutits obestämd tidnär utan—
det helarealiteten för all framtid. Svensk rättspraxis har i visatdvs. irätt,
sådanamodifikation avtal,upplösning ellerobenägenhet medgeatt av

förflutit frånvarondå lång tid Detmycket synes som om avo. m.
‘ 136.1973: 23 112. JfrProp. ovan s.
2 1950 389biljettpriser,Sesärskilt NJA 1946 679 höjning avtalade ang.s. ang. av

136 höjning avtaladersättning för vattenreglering och 1956skada vid ang. avs.
med förbudför 1939 241 skuldebreversättning kloakledning. Jfr NJA mots. ang.

refererat 3.1.3.uppsägning, i avsnitt
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formellt för sådanstöd extraordinär förändringuppsägning elleren
inverkat därvid. Utredningen emellertid det ligger i linje medattanser

funktiongeneralklausulens i långvarigaövrigt vid avtal och ändrade
förhållanden lämna formellt förstöd upphörande eller förändring.att ett
Några riktlinjer härför kannärmare dock knappast En analogi tillges.
särskilda rättsregler föreskriver längsta tillåtna för avtalsför-tidsom
hållanden torde stundom kunna ledning jfr 7 kap. 5 §ge ex.
jordabalken.

ändrade förhållandenEn tillämpa generalklausulen vidmöjlighet att
bör emellertid inte den innebörden, generalklausulen träder iattges
stället för förutsättningsläran bristande förutsättningar.den k. vids.

påTillämpningen denna princip, bygger andra rättsliga övervägan-av som
den, slagkan givetvis inte ersättas med det bedömning somav
generalklausulen föreskriver.

mångalångvarigaVid bedömningen avtal kan hänsyn böra tilltasav
olika sådantomständigheter. Ett sålunda delavtal kan under storen av

påförmånligt för sedan grundgiltighetstiden ha varit den partenena men
förhållanden fördelaktigt för Vidändrade bli mindre honom.av

förhållanden därförbedömning inverkan ändrade kan det iblandav av
rimligt gångna vid tidenhänsyn till den tiden. Ovisshetävenatt tavara

för ingående gå, någotavtalets vilken utvecklingen skalli riktningom
från båda påsida, kanavtalet inslag spekulationett parterssom ger av

förmånliknande till för den tillutgöra skäl jämkningsätt partett mot
nackdel utvecklingen har skett.vars

tillUtredningen återkommaskall i sammanhang möjlighe-annatsenare
jämka till prisklausuler indexklausuler avsnittpris ochterna att samt

5.5.2.

lagstiftningtill5.4.5.7 Anpassning nyare

rättsområden långvariga samtidigtInom avtal vanligavissa är som ny
lagstiftning syfte tillkommer med ganskamed utpräglat rättspolitiskt

hyresområdena.korta Som exempel arrende- ochmellanrum. kan nämnas
på ingås efteravtalOfta lagstiftningen tillämplig endastdengörs somnya

995 införande§ 1970:det kraft, 34 lagenlagen trätt i avomse ex.
mån ikraftträdandeslutits före lagensjordabalken. l den avtal somnya

efterkraft, lagen dock gällaförlängs efter lag idet trättny anses
övergångstånd tillförlängningen. För till snabbareatt nyaen

också sistalagstiftaren tillgripa metodenbestämmelser kan att ange en
generellt.skall gällatidpunkt efter vilken den lagstiftningen rentnya

§se 49hyresbestämmelserDenna valts införandehar vidutväg av nya
lag.andra stycket nyssnämnda

Det sagda långvariga tid efter detinnebär avsevärdavtal underatt
kraft falla utanförlagstiftning kan denna och ii stället följa deträttny

föravtalinträffar undantagsvis slutitsgamla Särskilt dettareglerna. när
ifrågavarandeåtskilligt normalt inomgälla längre tid än äratt som

rättsområde. sådant fallbör i visstEnligt utredningens mening utrymme
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finnas generalklausulen tillför tillämpning hänsynta attatt avgenom
lagstiftning.äldre villkor klart strider viktiga principer imot nyare

så långSärskilt förflutitatt haft möjlighettid har harnär parterna att
efter lagstiftningen bliden och denna kommitsig attanpassa nyare

påför avtal gällergällande den helt övervägande delen de somav
framståområdet, sådan generalklausulentillämpningkan somen av

emellertid understryka vikten sådanvillrimlig. Utredningen attav en
därför frågantillämpning med försiktighet, bl. densker att om nyaa.

genomgåendelagstiftningens för rättsförhållanden regle-betydelse äldre
Övergångsbestämmelser lagstiftning generalklau-i särskilda till ochras ny

sådanför modifierasulen inte brukas de resultat medbör avsettsatt som
Övergångslagstiftning.

alltför ovanlig äldreEn situation torde ärinte attsom vara
rättsförhållandenavtalsformulär till förkommer ligga grund ävenatt

efter ikraftträdande lagstiftning. Anledningen kan antingen attvaraav ny
innehållet efterförlängsäldre avtal utan att parterna nya,anpassar

formulär slentrianmässigt ellerdispositiva regler eller äldre brukasatt av
ingås.slarv Utredningen sammanhangnär avtal har tidigare i annatnya

framhållit formulärrätten efter den nutidavikten att anpassasav
påställs näringsidkaresefter de krav avtalsrela-utvecklingen och som nu

avsnitt 5.3.1. syftenFör tillgodose dessakonsumentertioner med att
generalklausulen tillgripas.med stöd kunnabör jämkning av

olika avtalFörhållandet mellan5.4.6

avtalSammankoppling5.4.6.1 av

ellerifrågasatt jämkningframhållits vidföregående harI det att
ställasmåste ifår isoleratåsidosättande villkor detta inte utansesav

Utgångspunkten därvid varithar attövrigt.avtalsvillkoren irelation till
dess helhet.mellanhavande iavtalet reglerar parternas

beroende attavtals verkningaremellertidI praktiken kan ett avvara
sammankopplade. Närmaststarktflera eller mindreolika avtal är mer

på båda sidor.ingås mellanavtalenskall fall parterdet beröras att samma
fårenligt licensavtaleller denköpareDet förekommer att somvaraav

säljarenskyldigeller varumärke är attutnyttja patent resp.avannans
Den konkurrens-anlita service.ellerupplåtaren förbrukningsvarorköpa

konkurrens-begränsande sådana inomverkan uppmärksammasavtalav
ingåkanmarkden köperexempel ärEtt atträtten. annat som

på marken. Enuppförande husmed säljarenentreprenadavtal avom
skuldförbindelseutställtockså med köpet hai sambandköpare kan en

inträffar,omständighetersäljaren vissakan göras gällande omavsom
flera avtalfrån sammankopplingenflyttar Därhan orten. avserex. om

fråndemmöjligt skiljaalltiddet inte attmellan ärpartersamma
skyldigheter.enda avtal olikaåläggande i ett av

observeratslagstiftningeni attI särskilda sammanhang har samman-
effekter eller försökbetungandemedförakan ettkoppling avtal varaav
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skulle tillämpliga båda avtalen hadekringgå regleratt vara omsom
sålundasammanförts reglerna arbetsavtali Det kan erinras iett. om om

jordabalkense §samband med jordbruksarrende särskilt 9 kap. 37 samt
kopplingsförbe-förbudetdet mycket allmänt formulerade k.motom s.

håll vid avbetalningsköp 8 § andra stycket avbetalningsköplagen. Det
framhållas också förhållande föreligga,emellertidbör kanatt motsatt

nämligen förlorarsammankoppling avtal gör villkoratt att etten av
karaktären otillbörligt. Enligt utredningens mening bör denattav vara

formelltomständigheten flera föreligger inte vidavtal hindraatt att
ifrågasatt tillämpning generalklausul helhetsbilden parternasav en av
avtalsförhållande i betraktande.tas

också formenförekomma denavtal kan iSammankoppling att enaav
ingår två flera olika marksamtidigt avtal med eller Köpparter.parten av

förförbundet med avtal entreprenad uppförande huskan om avvara
sålunda identiskpå marken med särskild vilken inte ärentreprenör,en

med säljaren förbindelse Köpare marklikväl har med denne.näramen av
också frånmonteringsfärdigtkan skyldig köpa hus särskildatt ettvara en

båda framgår sådanaleverantör. Sambandet de fallmellan avtalen i
antingen det utgör villkor i köpeavtalet rörande markenatt attettav

ingåavtal träffas tredjemed eller säljaren marken vägraratt attman av av
på förhandlingar tecknar medmed den samtidigt avtalän somannan
leverantören förekomma vid andra avtalhus. Liknande kan änävenettav
köp mark. Köpare skyldig köpa särskild utrustninghus kan attav av vara
till förbindelse med säljarenhuset leverantörer har ekonomisksom avav

avtal den hyrpå sammankoppling är attEtt exempelhuset. annat somav
måltider iantalskyldig intabostadslägenhet kan etti hus attett envara

bl.uppmärksammatskonsumentköplagen hari lhuset.restaurang a.
frånfelavhjälpaåtagandenförhållandet ochmellan köp attav varor

ingås ikreditavtaltillverkaren mellan köp ochsamt somvaranav.
förhållandet mellanockså erinraskansamband med köpet Det om

se avsnittchecklönekontraktförbudet arbetslön ochkvittningmot av
5.4.3.2.

generalklausulenvid tillämpningbörEnligt utredningens mening av
avtalsförhållanden mellan olikasådan kopplingkunna tillhänsyn tas av

vidkonsumentköp ochsåsom fallet vidskulleIbland ärparter. —-
beredaskydd lagenchecklönekontrakt detvid attkvittning avsersom—
råddeavtalsfrihetfull iillusorisktbliregler kunnatvingande omgenom

avtalen kanSammankopplingen mellantredjeförhållande till man.
ifrågasattvidfår uppmärksammastvångsmomentinnebära ett som

deinträffa kombinationenocksådem. Det kanjämkning attett avav av
skulle saknasmedför betungande konsekvenser vartbåda avtalen omsom

fristående.ingåttsdem hadeoch ett av

‘ stycket 16 § konsumentköplagen.särskilt 4 § tredje ochSe
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5.4.6.2 Förhållandet mellan avtal olika ledi

för påVerkningarna avtal kan bero dess samband medett partav en
ingår, någonandra avtal direkt sammankopplingparten utan attsom

mellan de enskilda avtalen för handen. Så fallet särskilt förärär
mellanhänder distributionen,i detaljhandlare. Dessas överens-ex.

påverkakommelser med tillverkare kan avtalsrelationerna med konsu-
befogenhetoch vice Särskilt gäller detta häva köp imenter attversa.

någotdera ledet. Motsvarande förmedlarekan gälla tjänster,av ex.
speditörer och resebyråer.

Betydelsen framträderde olika avtalsrelationerna särskilt närav
möjlighet saknas villkoren olika relationer till varandra. Eniatt anpassa
bilhandlare åkan sidan påkonsumentköplagen eller grundena av annan

skyldig tillämpa förhållande åvissa regler till köparei och andraattvara
på förhållandesidan grund tillsitt biltillverkare nödgas godtaga villkorav

står förhållandeinte i samklang tillmed hans skyldigheter isom
konsument.

Enligt utredningens mening kan vid tillämpningen general-man av en
påklausul särskilt villkor från avtalsförhållan-inte bortse inverkanett av

avtalsförhållande måsteden i led. Om yrkar jämkningannat part ettav
sålundadomstolen kunna till han bundenhänsyn även är ita att en

relation. Jämkning bör emellertid inte kunna tilli princip skeannan
sådannackdel för eller påkonsument den jämställa medär attsom

konsumenten befinner siggrund detaljhandlare säljer till iattav som
fårberoende ställning till uteslutettillverkare eller grossist. Detta anses

på förgrund det allmänna rättspolitiska syfte ligger till grund denav som
tvingande lagstiftningen till förkonsumenternas skydd och general-även
klausulen. Däremot förbör det möjligt i avtalsrelationpart,vara som en

åberopaär bunden tvingande regler, i avtalsrelation dennaattav en annan
påsin bundenhet. En detaljhandlare grund konsumentköplagenssom av

bestämmelser måste finna från följdhävning köparens sida tillsig i av
materialfel eftertillverkaren inte kunnat avhjälpa, bör exempelvissom

åberopa tillämpningomständigheterna kunna detta det gällernär av
avtalet med tillverkaren. Avtalsfriheten i det tidigare säljledet mellan

såtillverkare detaljhandlare får utnyttjas denoch med andra ord inte att
hindrar anpassning till de tvingande reglerna i det säljledeten senare

konsumentmellan detaljhandlare och

Tredje5.4.6.3 intressenmans

tredje ellerolämpligt tillIbland avtalsvillkor hänsynkan ett mananses av
tredje Ettpå gång medkontrahent ochhänsyn till underlägsen man.en av

sammanhang utgöranförts andraexempel har iävensom --
kopplingsförbehåll 8 § andra stycket avbetalnings-avbetalningsköpvid

till berorköplagen. framgår förarbetena lagenEnligt vad som av
förbehåll på olägenheterförbudet sådana bara deintemot som

122.konsumentköplag,138 förslag tillJfr 1973: medäven m. m. s.prop.
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förbehål-ocksåför avbetalningsköparenförbehållen medför attutan
förhållande tillpå fördelar isålt avbetalningharlen den redanger som

avbetalningsköp exempelSomeventuellavidkonkurrentersina senare
vidarekanförhållande till tredjeipå villkor har verkningar även mansom

tillskall tjänaförbehåll pantsättningavtal panteni attnämnas om
huvudgäldenären.regressfordranför borgensmans motsäkerhet även

uppstår därför frågan,generalklausul parttillämpningVid omenav
lederåberopa villkoret inte barapåyrkar skall kunnajämkning attsom

också medförsjälvför honomotillbörliga konsekvensertill utan
förhållande till tredjeolämpliga verkningar i man.

förhållande tredjetillimening bör verkningarEnligt utredningens man
kanEftersomgeneralklausulen.på tillämpningeninte inverka manav

villkor skall jämkasgällandecivilrättsligt görräkna med attatt part som
till sitt intresse,hänsynåsidosättas första hand endast egetieller tar

föga lämpliga resultat ävengodtyckliga ochleda tillskulle det kunna om
skulle iTredje intressenbeaktas.skulletredje intressen mansmans

medocksåfall överensstämmeråberopas de där detrealiteten endast i
månövervägande. I denunderde kommerintressen attparts egna

sålundadettabeaktande, börförtjänar rättsligttredje-mans-intressen
tillämpningmedske sätt änenligt utredningens mening annat av

generalklausulen.
med konkur-har göraVad beträffar de tredje-mans-intressen attsom

anförts itill vad harutredningenhänvisarrensbegränsning ovansom
5.4.3.8.avsnittet

förhållandeninternationellatill5.4.7 Hänsyn

internationellaspelargeneralklausulberörasavtal kanVid vissa av ensom
på köprättensavtalsformulärantalroll. Ettförhållanden betydandeen

Förenta Nationer-medverkantillkommitområde sålundahar avgenom
Genêve. ochregler för remboursInternationellaEuropakommission inas

Intematio-utarbetatsdokument harbetalningför inkassering mot avav
antalutbredning i stortvidsträckt ettvunnitochnella handelskammaren

stark inverkanfår medräknatransportavtalSärskiltländer. vid avman
mellanbegagnasavtalsformulärförhållanden. Deinternationella som

utländsk, ärandradensvensk ochäreller därsvenska partenparter, ena
tillämpasutsträckningi störresådana mycket eller änlikaibland deatt

närmastvillkor kansvenskaVissautländskaavtal mellanvid parter.
brukasallmäntvillkorvarianterinhemskabetecknas somavsom

måsteavtalsförhållanden räknainternationellaI allainternationellt. man
ocksådomstolsvenskbedömningundervillkor kommermed att avsom

internationelleller idomstolutländskbedömaskan komma att av
skiljedom.

general-tillämpninguppstår vidsärskilda problemHärigenom av en
tillsärskild hänsynbådeSkäl förklausul. talar och mot att ta

omfattningidomstolförhållanden. Om svenskinternationella stor

295.‘ 1953NJA s.

11
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jämkar villkor internationellai följdenavtal kan bli avtalen försesatt med
prorogationsklausul till utländsk någotdomstol, knappast kansom
betecknas fördel. Det kan inträffa jämkning villkorattsom en 0. m. av

Sverigei förmåntill för återverkningarsvensk leder till påpart svenska
Ävenintressen i utlandet. bortsett härifrån kan det mindresynas

ändamålsenligt Sverigeiatt medge jämkning villkor, kanav om man
räkna med avtalet tillämpasatt strikt efter lydelsen när liknande tvist
kommer inför domstol i land.annat

Å andra sidan torde internationella avtal ofta präglade attvara av
överlägsen utnyttjar sin makt till införapart villkor förmånligaäratt som
för honom och missgynnar hans Sommotpart. motvikt till dennaen
maktutövning har tillkommit antal internationellaett stort konventioner,

påsärskilt transportområdet, vilka till återupprättahar syfte att vissen
Såjämvikt. kallad dold kontroll över avtalsförhållanden från domstolar-

sida tolkning den har formuleratmot part villkorennas genom som m. m.
förekommer i utsträckningstor vid internationella I månavtal. den
bruket generalklausul har till syfte komplettera tvingandeatt reglerav en
eller ersättaatt dold kontroll med öppen talar starka skäl för medgeatt
jämkning även förhållandet har internationell karaktär.om

Enligt utredningens mening bör inte utesluta tillämpningman av
generalklausulen påendast den grund avtal har internationellatt ett
karaktär. Särskilt måni den betraktar metoden jämka avtalattman som

bättreett rättstekniskt medel än tolka avtalatt ordalydelsenmot synes
den böra kunna komma till användning. Detta gäller inte minst vid

gillande.klausuler inte kunna vinna rättsordningens Detsom anses
rimligt svenska domstolar upprätthåller de påatt rättsprincipersynes som

allmänna grunder erkändaär här i landet, bedömningenäven skulleom
bli i andra länder. Viktigt också självklart är atten annan men
generalklausulen får uppfattasdärvid inte medelett attsom gynna
svenska på bekostnad utländskaparter objektivitetutan attav samma
upprätthålls exempelvis vid tolkning. Liksom vid interna-som annars

rättsförhållandentionella kan domstolarna behöva hänsyn till tolkningta
och tillämpning i andra länder, generalklausulen intar därvid intemen
någon särställning.

5.4.8 Förbud meddelat náringsráttslig lagstiftningmed stöd av

föregåendeUtredningen utförligthar i det behandlat betydelsen av
marknadsdomstolens bedömningavgöranden vid civilrättslig avtals-aven

avsnitt 5.1.2.villkor Vidare har utredningen berört möjligheten attav
avtal påhar konkurrensbegränsandeett verkan och grund därav kan

föranleda fråningripande 5.4.3.8.marknadsdomstolen
Det kan givetvis inträffa ingåsdet ståavtal kan i stridatt som anses

med näringsrättslig lagstiftning. Förbud exempelviskan med stödannan
§l marknadsföringslagen ha meddelats vilseledande annonsering,motav
näringsidkare näringsidkarevilken förbudet riktat, ellerärmotmen annan

‘ Jfr NJA 1951 138.s.
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medingått avtallikvälkan hapå sätt, ensammaannonserarsom
Enligtannonseringen.vilseledandepåverkats denkontrahent vilken av

beskaffenhetuppgiftvilseledandekan bl.konsumentköplagen varasoma.
fel,behäftad medmedföraanvändning i atteller ansesvaranannons

§,7på och deköpetinverkatuppgiften hakannämligen antasom
ochkonsumentköplagenfel enligtpåföljder gäller vidannarssom

tillämpligemellertid oavsettdå. regelDenna ärköplagen inträder om
eller inte.marknadsföringslagenenligtförbud meddelatshar

uppgifter meddelas ivilseledandeförekommaDet givetvis attkan
därför intepå ochfelbedömningeninverkarsådant intesomannonser om

k.uppgifter pris ochkonsumentköplagen,direkt faller under s.omex.
enligtanförtsammanhang attikringuppgifter. Utredningen har annat

jämkningföranledakunnauppgifter börsådana vilseledandedess mening
5.4.2.avsnitt Mengeneralklausulåsidosättande med stödeller av en

för jämkningnågon förutsättning attfall detdetta börinte heller i vara
marknadsföringslagen.med stödmeddelatsförbud har av

förbud kan detnäringsrättsligaÄven från fallnämndabortsett avnu
uppstår civilrätts-fråga deninträffa,många situationergivetvis atti om

offentligrättsli-avtalsvillkor strider motavtal ellerliga giltigheten somav
internationella1761971: vissaförbud, enligt lagen omga ex.

civilrättsliga giltighetundersöka dennagenerelltsanktioner. Att mera
områden fallerpå i övrigtlångtalltför föra arbetetskulle leda och in som

därför tagithar inteuppdrag. Utredningenutanför utredningenshelt upp
frågor.dessa

klausulersärskildaBedömningen5.5 av

5.5.1 Inledning

gällerdet attnär5.3.3 utredningenharavsnittanförtsSom tidigare
valttillämpasskallgeneralklausulenföreslagnaför denriktlinjer hurange

generellt kanvilkasynpunkter,vägledandeanläggai första hand meraatt
synpunkterallmännaDessaavtalstyper.ochpå villkorolikatillämpas

5.4.återfinns avsnitteti
analyseranågot närmareutredningenskallavsnittförevarandeI

naturligtvis inte attAvsikten ärklausuler.särskildavissabedömningen av
enligtbedömningföremål förblikanklausulerbehandla alla de som

på några villkorinriktatsharframställningen avgeneralklausulen utan
framförssynpunkterutgör deDelvis enintresse.allmänt nusommera

anförs5.4. Detunderallmänt omvadtillämpning sagts sommerasomav
redogörelseuttömmandefår betraktasinteolika klausulernade ensom

fråga.villkoren ibedömningenvidaktualitetkanför vad avsom
särskildaförhållandena i degång understryka attvill änUtredningen en

starkt.fallen varierakan
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5.5.2 Pris, prisklausuler, indexklausulerm. m.

En fråga principiell betydelsestor är det avtaladeav vederlaget förom en
prestation skall kunna jämkas med stöd generalklausul. Vidav en
diskussionen härav böra skilja mellan vederlag bestämtsynes iman

följandei det för korthetens skull kallatpengar priset och- —
avtalsvillkor påverkar priset, rätt höjasom priset efterattex. om
gottfinnande eller vid förhållandenändrade anknytningsamt prisetom av

någontill index.
Vid revisionen avbetalningsköplagen år 1953 föredragandeberördeav

departementschefen frågan huruvida vederlaget skulle kunna jämkas med
stöd då förekommande generalklausuler. Han framhöllav det vidatt
tillkomsten vissa generalklausuler klart ifrånav sagts klausulenatt
omfattade även vederlaget. Beträffande det stadgande motiveringensom
avsåg, 8 första§ stycket avbetalningsköplagen, uttalade departe-
mentschefen jämkningatt borde kunna ske, han intog dockmen en
jämförelsevis restriktiv hållning sådantill jämkning se 3.1.1.avsnitt

I rättspraxis har vid tillämpning generalklausulen beträffande hyraav
jämkning flera gånger skett sehyrans belopp 3.1.3.avsnittav

Enligt utredningens mening är det generellt klart jämkningsett att av
måstepriset kunna ske med stöd den generalklausulen. Motsattav nya

ståndpunkt skulle innebära den möjlighet tilljämkningatt bl.vid hyraa.
och arrende finns skulle försvinna. Det ocksåkan erinrassom nu attom
de bestämmelser rätt till förtida långtidsavtaluppsägningnya om av om
hyra bostadslägenhet årinfördes 121973 kap. 4 § jordabal-av som a
ken, och beträffande lokalhyra kunna måni viss medantas ersättassom

tillämpning generalklausulen se 3.1.1,avsnitt i främstaen av rummet
tillkommit påmed tanke hyrans belopp. Men uppenbart är att en
justering med stöd generalklausul måste påbedömas helt olika sätt iav en
skilda fall.

Förändring priset bör enligt utredningens mening i första handav
komma fråga långvarigai vid avtal, där utvecklingen blivit änen annan

räknat vid ingående. Sådanparterna med avtalets jämkning bör kunna
komma frågai inte endast vid avtal mellan näringsidkare och konsumen-

med dem jämställda,ter samt även vid avtal mellan näringsidkare,utan
och den bör förmånkunna ske även till för ingåendevid avtaletspart som
närmast intog överlägsen ställning. Utredningen får härom hänvisa tillen
vad anförts särskilt i avsnitt 5.4.5.6.som ovan,

långUnder årföljd har prisutvecklingen kännetecknatsen av av en
fortskridande inflation. En överenskommelse fixt förpris prestationom

saker eller tjänster kan ofta leda till lågaoskäligt några årbelopp närav
förflutit avtalets giltighetstid. Det finns sålunda påexempel attav
arrendeavtal träffats för långmycket årligttid fastmed arrende-ett
belopp, påvilket bl.grund inflationen lågtblivit oskäligt efter ettav a.

år. sådanantal En utveckling bör enligt utredningens mening kunna
beaktas även vid tillämpningen generalklausul.av en

Men inte denendast allmänna utvecklingen penningvärdet börav
kunna spela in. En oväntad ökning kostnaderna för utförandeav av en
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prestation har redan vid tillämpning gällande generalklausulendenav nu
beträffande hyra förgrund höjning hyran avtaletansetts trots attge av

långvarigt.inte varit särskilt Man böri analogi därmed allmänt kunnarent
hänsyn till förändringar på kostnadssidan, inte endast priset isättata

relation till den allmänna prisutvecklingen. Liksom börannars man
uppmärksamma finnasdet kan skäl jämka standardiseradestörreatt att

sådanaavtal föremål för individuellaän varit övervägandensom av
parterna.

Vad beträffar avtal där pris- kostnadsutvecklingen inte spelaroch
denna roll vill utredningen till början föreslagnaerinra denatten om
generalklausulen skola betydelse tillha bl. komplementantas a. som

se 5.4.2.ockerreglerna såledesavsnitt Detta gäller situationer där även
omständigheterna ingående såledesvid avtalets bör beaktas. Det bör
finnas möjlighet till jämkning priset där överlägsen missbrukat sinpartav

såmaktställning, likväl markantaomständigheterna ärutan att som nu
förutsätts § långti 31 lämpligt gåavtalslagen. Hur det kanär att
utredningen inte uttala sig generellt. bör understrykas,Det dock attom
för generalklausulen skall kunna fylla sin funktion, domstolarna böratt

frihetha betydande sin bedömning. börvid Vidare uppmärksammas,en
vissa uttalanden i lagförarbeten, vidde gjorts häromatt av som ex.

tillkomsten 8§ andra stycket avbetalningsköplagen, kan komma attav
förlora se 3.1.1.i betydelse efter revision generalklausulen avsnittaven

ocksåUtredningen vill erinra Danmark ockerbestämmelseniattom
nyligen åtskilligt, §har uppmjukats i 18 sedanNorge prislovensamt att
lång tid vittgående semedger ganska jämkning främst priset avsnitten av
2.3 .4.1och

någonDär ändring i förhållandenade ursprungliga inte skett och inte
heller ingående åberopasomständigheterna vid skäl föravtalets kan som

fråganjämkning renodlat jämförelse mellan ellerutan avser en en varas
prestations givetvis annorlundavärde och dess pris, ligger sakenannan

avsnitt 5.4.5.3till. Utredningen uttalat sighar i sammanhangannat om
förmånerna åbetydelsen Denjämförelse mellan ömse sidor. meraav en

frågan fråga,speciella fall, allmänt kommer ii de där jämkning settom en
särskilda formen prisetdenna få det överenskomnabör kunna den att

jämkas, finnsbör enligt besvaras jakande. Det inteutredningens mening
fåanledning priset särställning. kan betydelse bl.sätta i Detta näratt a.

§jämförbara i 9 konsument-omständigheterna med demär som anges
regler fel iköplagen det inte möjligt tillämpa köprättensär att ommen

godset.
Som på område priset heltexempel där jämkning endastett av

frågaundantagsvis försäkring Försäkringspre-bör komma i kan nämnas.
mier fastställs variationer ioftast generellt standardiserat, mindreoch och

Även ellerexempelvis risk kan inte beaktas. det i efterhand, 0. m.om
pågåendeunder avtalsförhållande, tariffskulle visa sig att en som

fastställts skulle tagitsi normal ordning leder till premier hahögre än som
intemed kännedom den utvecklingen, bör jämkningut om senare

fråga.komma i När det gäller livförsäkring, vid vilken premiesättningen
sker i enlighet försäkringsinspektionenmed Kungl. Maj: ellertav
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fastställda ändå fråga.grunder, kommer jämkning mindre i Det kan
givetvis inträffa misstag vid tillämpningen fastställda tariffer, förav men

komma tillrätta någonhärmed torde inte generalklausul haatt en
betydelse. Vid specialtariffering skönsmässig karaktär tordeav mera

frågadäremot jämkning påkomma i ungefär sätt vid andrasamma som
avtal, skulle förekommadet försäkringsbolag begagnatatt ettex. om

försäkringstagaressig bristande försakkunskap betinga sigattav en en
premie, vilken fåröverstigeravsevärt den rimlig skulleochsom anses som

förhållandetillämpats i till insiktsfull kund.en mera
Vad därefter beträffar prisklausuler, villkor indirektdvs. som mera

påverkar priset, har utredningen i sammanhang uttalat sigannat om
villkor gör priset beroende frånskönsmässig bestämningsom av en
säljarens eller avsnitt 5.4.5.2.motsvarande näringsidkares sidaannan
Det då sådanaanfördes klausuler kunde behöva kontrollerasatt genom
möjligheten Någratill jämkning. sådanriktlinjer för kontrollnärmare en
torde inte kunna eftersom omständigheterna kan växla alltförges,

Även innehållmycket. avtalets i övrigt, möjligheterna frånträdaattex.
avtalet vid betydande prisstegring, bör givetvis beaktas.en

Något liknande gäller prisklausuler inte skönsmässigmedgersom en
bestämning priset direkt till förändringanknyterutanav mera av
kostnader Iden månd. villkor förekommerdenna avtal mellanitypo. av
näringsidkare föremåloch varit för förhandlingar mellan börparterna,
det inte frågakomma i tillåtamed stöd generalklausul jämkningatt av en
även utvecklingen skulle jfrbli denän räknat med vadom en annan man

l.anförs i avsnittet 5.2. Men förhållandesärskilt näringsidkare isom om
till sådankonsument eller med jämställd tillämpar standardbestäm-part
melser vilka medför priset stiger i snabbare takt än kostnaderna,att synes
förutsättningar för jämkning föreligga.kunna Utredningen kan givetvis
inte uttala sig preciserat härom, situationen ligger enligt dessmera men
mening inom generalklausulens tillämpningsområde.

innehållerNära besläktad situation avtalmed denna är den när en
Sådana tillindexklausul. klausuler eller fall ledakan missbrukas i vart

påresultat längre sikt olämpliga, särskilt överlägsen tillär när partsom
förmånsin genomdrivit anknytning till index höjer vederlagetsomen

rimligtän är i betraktande kostnadsutvecklingen vid denmer som av
också långvarigasärskilda avtalstypen. inträffarDet i avtalatt man

faktorväljer konsumentprisindex prisreglerandestereotypt utansom
rättsförhållandet.hänsyn till denna lämpad för särskildaär detom

Beträffande bostadslägenheter förbudgäller indexklausulermotnumera
förbudlse 12 kap. 19 § jordabalken. skälDe ligger bakom dettaa som

anvisning tillämpning pånär indexklausuler vid avtal, vilkager en om av
förbudet inte Fråganär tillämpligt, kan behöva jämkas. indexom var
vidare aktuell vid tillkomsten arrendebestämmelsernade iav nya
jordabalken. Departementschefen dåuttalade arrendeavgiftennäratt
knutits till index det viktigt valet indexserie kunde omprövasattvar av
under löpandeden arrendeperioden, den ursprungliga indexserienom gav

1 Prop. 1973: 23 115.s.
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ingående ellerinte förutsätts vid avtaletsutslag uppenbarligen om ensom
framstoddeltillämpning det ursprungliga avtalet i denna somannarsav

departementschefensådanaI situationer kunde enligtstötande. en
stånd för arrende-generalklausulentill med stödomprövning komma av

förhållanden Frågan inskränktindexklausuler givetvis inte tillärom
gågenerell Utan närmarenyttjanderättsavtal karaktär.har attutan mera

på uttala, indexklausulersin meningin detaljer vill utredningen attsom
generalklausul.:kan behöva jämkas med stödhör till villkorde av ensom

Förfalloklausuler5.5.3

föremål förblivitomfattning hari ringaendastTill avtalsvillkorde som
Avbetalningsköplagenförfalloklausulema.k.reglering i lag hör de s.

förskydd köparentillbestämmelserinnehåller särskilda tvingandedock
avbetalnings-sådana klausuler ihård tillämpningalltförmot aven

får gällandegörasbestår klausulen inte§.2 Skyddet i attkontrakt
förstapå preciserat sättilagendröjsmålet väsentligtsåvida är ettinte

efterhandibetalningförstycket möjligheten köpareni attsamt genom
§stycket. 9 reducerasandra Enligtgällandeklausulen görshindra att

förfalloklausulensnärockså belopp köparen hardet att utge genom
såväll övrigt saknasavtalats.förfaller tidigare äntillämpning post n.

särskiltsådana villkor. Det är attdispositiva reglertvingande omsom
på förfalloklausu-tillämpliga§§ avtalslagen inte är3736 ochmärka att

ler.3
bankklausulförekommerskuldebrevsformulärI bankernas som geren

kredittaga-delsskuldebrevpåfordra omedelbar betalningrätt att omav
på grundförpliktelserfullgör sinaordninginte i behörig avren

enligt bankensbanken, delsförbindelseskuldebrevet eller mot omannan
kredittagarensellerför skuldebrevetsäkerhetenbeprövande annan

eljesteller risklängre är betryggandebanken inteförbindelse mot
förbindelser ifullgöra sinakredittagaren inte kommerföreligger attatt

ordning.behörig
kredittaga-båda delar strängttill sina motvillkoret ärnämndaDet nu

dröjsmål betalningmedringaordalydelsen kan ävenEnligt ettren.
betalning Såvitt framgårtillförfallerskuldsummanmedföra helaatt av

någondröjsmål kredittagaren harrollvid ingenvillkoret spelar det om
dröjsmåletnågon fördröjsmålet, finns riskför det attursäkt om

solventeller kredittagaren ärbetryggandesäkerheten är omupprepas, om
Enligt vadsin skuld säkerheten.och likvid för även oavsett som

dröjsmål medskergäller förfalloklausulen ävenuttryckligen sägs om
överlägg-dock vidDet harförbindelse banken.betalning motav annan

för utredningen attföreträdare för bankernaningar med uppgetts
avsevärdfästerförfalloklausulenifrågasatt tillämpningbankerna vid av

‘ 2 874.tilljordabalk Del BProp. 1970: 20 förslagmed s. 3.1.3.i avsnitthyreskontrakt, refererati2 Jfr indexklausulNJA 1943 52s. ang.3 275.Jfr NJA 1915 s.4 dröjsmålet vissförutsätter varatockså förfalloklausuler attförekommerDet som
sjutid, dagar.ex.



168 Allmänna överväganden SOU 1974:83

dröjsmåletssådanavikt vid omständigheter längd, ursäkt i formsom av
sjukdom eller andra personliga föromständigheter, risken upprepning av
dröjsmålet fårOftasäkerheten. förfalloklausulen skäl förtjänasamt som

betalningsfrågan till förhandling mellan banken och gäldenä-att tas upp
varvid eventuellt betalningsvillkor fastställas.kanren, nya

Enligt den delen villkoret det tillräckligtär enligt bankensattsenare av
beprövande säkerheten för skuldebrevet längreinte är betryggande för att
banken skall ha rätt säga hela sin fordran till betalningatt vid tidupp

bestämmen Ävenbanken säkerheten skulle betryggandesom om vara
kan finnasdet dock till förtidarätt uppsägning, nämligen riskom
föreligger kredittagaren inte kommer fullgöra förbindelseriatt sinaatt
behörig ordning. Sistnämnda del bestämmelsen kunna tillämpastordeav

kredittagarens likviditet ansträngd därför finns riskär och det attex.om
Ävenintehan betalar i tid. denna del villkoret gäller inte baraav

ifrågavarande skuldebrev även kredittagarens förbindelserandrautan mot
Som framgårbanken. lägger måttvillkoret skönsmässigavsevärtett av

bedömning i bankens hand, enligt vad viduppgetts tasmen som
utövandet åtskilligadetta skön till påhänsyn omständigheter,av samma
sätt beträffande dröjsmål vid betalningen.som nyss angavs

påFlera generella 0tillbörlighetsprövningende synpunkter somav mer
frågafåutredningen för aktualitet ihar redogjort tidigare torde kunna

dessa klausuler. Om skuldebrevet utfärdats sambandi med ettom
avbetalningsköp, förfalloklausulen inte skulle görasdär ha kunnat
gällande köparen, därför detta skulle strida den tvingandeattmot mot

2§regeln i överlåter skulde-avbetalningsköplagen, säljarenoch sedan
brevet till tredje vilken förfalloklausulen finns detgör gällande,man

ifrågasättaanledning jämkning påvillkoret grunderdeatt av som
seutredningen anfört beträffande inverkan rättsreglertvingandeav

5.4.3.2. Utredningenavsnitt vill också, särskilt i vad hänvisningenavser
till bankens beprövande beträffande säkerheten, erinra vad somom
anförts beträffande villkor lägger handavgörandet i Överlägsen partssom
5.4.5.2. Ytterligare kan tillhänvisas vad anförts väsentlighets-som om
bedömning påföljdervid 5.4.5.4är särskilt ingripande samtsom om
betydelsen praxis vid tillämpning villkor tillerkännerpartsav av som

änhonom längre gående befogenheter 5.4.4.2.han vanligen brukgör av
påVad förfalloklausulerhar närmast tagit sikte isagtssom nu

lånereverser. sådanabankernas Motsvarande gälla klausulerkan när
förekommer i kreditgivares formulär. Närandra tryckta det gäller
förfalloklausuler föremålvarit för förhandling mellan ellerparternasom

påutformats individuellt emellertid bedömningensätt kanettannars
på jfr 5.2.1.böra ske avsnittsättett annat

Som påexempel tillämpningen på förfalloklausulgeneralklausulav en
sistnämnt slag kan rättsfalletnämnas NJA 1971 23 angående förav s. sen

refereratamortering skuldbelopp 3.1.3.i avsnitt Omständigheternaiav
fall,detta där fannhögsta domstolen det skulle uppenbartatt vara

lVillkoret 63§ fjärde lagen bankrörelsekan jämföras med vad i stycket om
upplån påföreskrivs förbehålla i förtidbank skall sig grundrätt sägaatt att avom

lån mån.säkerhetenför försvagas märkligiatt
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förfalloklausul,otillbörligt enligt 8 § skuldebrevslagen tillämpaatt en var
särpräglade. emellertidAv intresse är högsta domstolen konstateradeatt

dröjsmåletbl. inte hade orsakat borgenären olägenhet eller risk föratta.
förlust det inte dröjsmålet berott påkunde bristandesamt att antas att

frånbetalningsförmåga alltsågäldenärens sida. Fallet skulle kunna ses
på allmänt hållen klausulexempel detta slag kanett attsom en av

åsidosättas påkalladden inte idet särskilda fallet förär tillgodosenär att
ändamål införtsnågot de kan föranlett denha i avtaletantas attav som

jfr 5.4.5.5. framhållas,avsnitt 5.4.4.2 och Samtidigt bör det att
eftersom fall fördetta rörde grunderna 8 skuldebrevslagen,§ prövningen
avsåg uppenbart förfallo-huruvida det otillbörligt tillämpaattvar

förslagklausulen. Om enligt utredningens uppenbart utgår fårordet
frihetdomstolarna givetvis åsidosätta förfalloklausulerfstörre ävenatt

spörsmål hängervill för övrigt deUtredningen erinra att somom
föremål förmed kreditköp och konsumenttjänster ärn.samman

kreditköpkommittén konsumenttjänstutred-särskild utredning av resp.
pågådärför skäl särskilt inningen. Utredningen inte närmarehar att

konsumenttransaktioner.tillbörligheten förfalloklausuler vid typiskaav

5.5.4 Viten, standardiserade skadestånd m. m.

§ regel nedsättning36 avtalslagen för särskildnärvarandeupptar omen
Såsomför obilligt.vite det fall därav skulle uppenbartutkrävandeav vara

anförts avsnitt 5.2.7 fråni utredningen rättstekniskdetovan anser
förverkandeklausulersynpunkt lämpligt vitesklausuler liksomatt --

inte föremåli fortsättningen för specialreglering bedöms medär utan
stöd anförts tidigareden allmänna generalklausulen. Utöver vad somav

skall utveckla vissa allmännaden lagtekniska sidan utredningenom nu
på praktiska konsekvensernasynpunkter berörda klausuler och de av

ändringsförslaget. Till vilka klausuler börbörjan skall diskuteras somen
bedömas på någraungefär Därefter skallviten.sätt tassamma som upp
frågor förförutsättningarna nedsättning viten och liknandeom av

fråganSlutligenersättningar. skall behandlas hänsyn kan inte baratasom
lågt.till vite ocksåär oproportionerligt till vitethögt äratt attutan

§ någon36 föravtalslagen vite, utfäst sigendast att utgesomavser
åvilandefullgöra förpliktelse ellerden händelse han icke skulle honom

underlåta handling.eljest skulle företaga eller företaga Beträffan-att en
frånde avgränsningen vite former i förväg bestämdvissa andraav av

någraersättningsskyldighet anfördes i till avtalslagenredan motiven

l accelerationåterfinns förfalloklausuleramerikansk bestämmelseI rätt omen
1-208. följande lydelse:clauses i UCC § Stadgandethar

acceleratehis in interestproviding thatA term party maysuccessorone or
willCollateral atCollateral additionalperformance requirepayment ororor or

shall construedwhen himself insecure of similar import behe deems in wordsor
faith believesthat thehe goodthat he shall have do only into tomean power so

lack ofof establishingof impaired. The burdenperformanceprospect payment or
exercised.good faith against hasbeenthe whom theparty poweron
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synpunkter,‘ och ämnet har behandlats i den juridiska littera-senare
turen Några villkorde i skilda stårhänseenden vitesklausulerav som
nära likväl hänförasinte kan till tillämpningsområdet för 36 §men som

förverkande.närmast Dessa kommer utredningen beröra iattavser
följande avsnitt 5.5.5. Större likhet med typiska vitesklausuler har villkor

förvarigenom någon den händelse återkallarhanatt anbud ellerett
frånträder avtal blir skyldig på förhandett att bestämt belopputge ett
eller andel det avtalade priset förersättning den förlusten av som som

drabbatsmotparten avbeställningen. Sådana villkor före-av genom
kommer bl. inom bilhandeln. Sverige förI torde sådana fall ersätt-a.
ningen till säljaren vanligen bestämmas 20 %,till medan Västtysklandi

på förekomma.ersättningar till 30 % lär Villkoren föremålhar varitupp
för bedömning västtyska funnitdomstolar å sidan de inteattav som ena

därförviten och inte kan jämkas med stöd BGB § ett343avser av
stadgande och torde utgjort förebildha förmotsvarar 36 §som
avtalslagen, å andra sidan i fallet förutsättningardet aktuella föratt
jämkning med stöd generalklausulen Treu und Glauben i BGB §av om

saknades242
Enligt utredningens mening någonsaknas det skäl dra skarp gränsatt

påföljdåmellan sidan vite, till uppgifthaantas utgöraattena som en
åmed penal karaktär, och sidan villkorandra har till syfte attsom ge en

förlustnormaliserad förersättningpart särskilt slag Detsammaetten av
gäller förverkandefallen se 5.5.5.avsnitt Närhelst ersättning i avtalet

påbestäms förhand till bestämt belopp ellerett bestämd kvotdelen av
priset uppstår viss risk för bestämningen tillatt sker den överlägsnaen

fördel, framgårpartens det klart vilka skälutan att ligger bakom,som
tillämpningen i falletsamt att det särskilda medför obilliga eller eljest

otillbörliga konsekvenser för den underlägsna Detta utesluter inteparten.
ifrågasattdomstolenatt vid jämkning kan behöva beakta beloppetom

närmast utgör vite, kanett ha till väsentlig uppgiftantas attsom
förekomma det handlingssätt medfört vitet utgår,att ellersom en
normaliserad ersättning för förlust frånträdandeavbeställning ellergenom

avtal.av
Vad beträffar förutsättningarnade allmänna för jämkning vite ochav

därmed jämställda ersättningar utredningen de synpunkterattanser som
anförs formuleringeni den §nuvarande 36 avtalslagen imotivensamtav
till behållerdenna bestämmelse i mycket sin giltighet. Vid typiska viten

sålundakommer förhållandet mellan överträdelsens karaktär och den
åförlusten, åekonomiska belopp,sidan, vitets andra sidan, isamtena

förgrunden. ocksåHänsyn bör till det intresse den berättigade itas som
övrigt kan haft företagande underlåtande.ha i handlingens eller Därvid

‘ 272.NJA 1915Se s.2 Almén Eklund, Lagen avtal, 1968, vid kommentaren till 36bl. §Se medoma. -
hänvisningar.
3 29; jr: 4.4.3.NIW 1970 avsnittBGHSe s.
4 vittgåendeI angloamerikansk domstolarna ha ganska jämkarätt rätt attanses en

på skadestånd, någotförhand till visst belopp bestämt detta utgör änannatett om
verklig förhandsberäkning sannolika förlusten, UCC § 2-718.den seen av
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förtjäntochhuruvida detta berättigatmåste intresse ärdock prövas av
köpareFrågan bli aktuellkanstöd.rättsordningens somex. om

eller tredjetill säljarenförbundit vitesigförvärvat egendom utgeatt man
påbör,överlåter Men därutöveregendomen vidare.i sinhan turom

general-föreslagnatillämpning denvidsätt nuannars avsomsamma
vidtill omständigheternaexempelviskunnaklausulen, hänsyn tas

bestämtdentillkomst, särskiltvitesbestämmelsens parten ensamenaom
tillämpningenförhandlingar. Vidförekommitstorlek eller detvitets om

förförutsättningarnaallmännademåste uppmärksammas,givetvis att
generalklausulen ochföreslagna attdenuppmjukasjämkning genom

enligt denjämka de harfår frihet ändärför störredomstolarna att nu
formuleringen.gällande

inte har karaktärersättningenförväg bestämdafall iI de där den av
förersättningnormaliseradi stället utgöregentlig meningivite utan en

påske grundförlust, bedöma skall kunnahar jämkningatt avman om
fastställdaunderstiger detfallet klartsärskildaförlusten i detatt
förhållan-köp bilsig videxempel tänkaMan kan attbeloppet. avsom

för allasvårighet avsättningkan vinnasådana säljarendena är att utan
någon förlustdärför inte liderförfogar ochbilar överhan annansom

onyttiga.blirvissa kostnaderavbeställning denänköparens attgenom
påskernedsättninguteslutasinte attbör detmeningutredningensEnligt

utredningen ivademellertid uppmärksammasbörsådan Samtidigtgrund.
beräkningennämligenanfört, attallmäntsammanhang avannat mera

resultatetpå genomsnittliga ett stortdetbasera sigersättningen kan av
slutet.1 såDäravsnitt 5.4.5.5fall för sigsärskiltpåfall, inte varjeantal

iberättigadärtill procentsatsställningfår domstolenfallet taär enom
betingarsäljarenersättningdensigskulle visaför Om det attsig.och som

önskanutjämning attsamtbehovetbeaktandemedävensig avav-
kontrakts-positivaöverstiger k.detbevissvårigheter klartundvika -

ofta föreligga.jämkningförförutsättningarintresset, torde
villkori vissaharnämndersättningsklausulerVid typ somav nu

skyldigheteniundantag gjorts att utgeKO: medverkantillkommit med s
stå vidvill kvarinteskälet till köparenersättning närstandardiserad att

medför inte harnågon hanråkat händelseför attköpet är hanatt ut som
ändradeellerarbetslöshetsjukdom,för det köpta,användning ex.

sin.för del inteemellertid denfamiljeförhållande. Utredningen attanser
förhållandennuvarandeunderomständigheterförorda sådanakan att

avtaletjämkning, näranledning tillskall betraktasgenerellt sommera
det gällerbör nämligen närEn säljareinnehåller något därom.inte

efter desigmöjlighetlämplighetsfrågor denna ha atttyp anpassaav
prissättningenavtalsförhållandet, antingenskall gälla ivillkor genomsom

ingår Skulleavtal.med hanprövningenkanskeeller vemav-genom
omständigheterpå grund angivnaefterhandske ijämkning kunna nuav

medkalkyleratprissättning har attvid sinsäljaren intedet möjligtär att
villUtredningenpå omständigheterna.grundfrånträdasavtal kan av

1 12021973:SFSlydelseenligt passageraressjölagen185 § ang.Jfr även
eller avbryteranträderintebefordringsavgift hannär resan.betalaskyldighet att
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emellertid inte förhållandenautesluta kan ändra såatt sig, villkoratt av
detta slag blir så vanliga det kan betraktasatt otillbörligt inteattsom

införaalltid dem i avtalet och hänsyn till dem vid prissättningen.ta Men
detta blir då fråganärmast utvecklingen framtiden.ien om

Enligt nuvarande formulering § jfr36 avtalslagen BGB § 343ävenav
kan den förbehållerlagt vite inte med stöd bestämmelsenutansom av

något åter.söka Enligt behållautredningen saknas skäl denna regel.att
Omständigheterna sådana återkravkan tillåts,det är rimligtatt attvara
särskilt den utfäst fortfarandesig vitet befinner sig iatt utgesomom en
underlägsen eller beroende ställning vid betalningen. fästaAtt avgörande
vikt vid det skett förbehåll framstårsärskilt vid utgivandet fögaom som
rimligt det gällernär exempelvis privatperson rådhandlat utanen som av
jurist därför inte påoch varit uppmärksam denna möjlighet. Vad som

utesluter givetvis inte frågandomstolen vidsagts prövningenattnu av om
nedsättning bör förekomma även beaktar vitet betalatsatt utan protest.

Jämkningsmöjligheten enligt 36 § avtalslagen innebär uteslutande att
vite alltförär högt kan nedsättas. Bestämmelsen uppmärksammarsom
inte lågtmöjligheten mycket vite blivit utfäst, samtidigtatt ett densom

är skyldig frånvitet fritagit sig ersättningsskyldighetatt i övrigt.utgesom
Ett villkor detta slag innebär slags begränsning ersättningsskyl-ettav av
digheten, jämförbar med den inträder allmän begränsningsom genom en

skadeståndsbelopp. I praktiken förekommer inte sällan trycktaattav
avtalsformulär viten eller andraupptar standardiserade ersättningar som
måste låga,mycket samtidigt hela ersättningsskyldighetenanses vara som
begränsas härtill eller skyldigheten ersättning över det angivnaatt utge
beloppet inskränks uppsåttill vårdslöshet.och grov

Enligt utredningens mening bör det finnas möjlighet med stödatt av
generalklausul jämka även viten och motsvarande ersättningaren som

blivit alltför låga. Vad beträffar typiska viten, har utpräglatettsom
preventivt syfte, lågtkan alltför beloppett innebära den äratt part som
skyldig vitet kan räkna med begåutge det lönar sig klartatt att ett
kontraktsbrott och betala vitet. Vad anförts förhållan-beträffandesom
det mellan överträdelse påföljd seoch 5.4.5.4avsnitt ocksåbör gälla
när överträdelsen påföljdenär och ringa, särskiltstor när detta beror på

haratt part övermakten vid utformandet villkoren begagnatsom av
fördenna ålägga sig själv påföljderlindrigaatt kontraktsbrott.av

Även villkor standardiserade ersättningar för förlustsom snarare anger
än vite i trängre mening lågakan förhållandei till de förlustervara som
uppstår. Skillnaden mellan affärsmässiga överenskommelser och avtal
mellan näringsidkare och konsument blitorde särskilt märkbar här. Vid

individuellt utformat,ett affärsmässigt lågavtal kan ersättningen vara
betingad pris, förutsedda svårigheter hålla den angivna leverans-attav
tiden, möjligheter för berättigadär tillpart ersättning attsom genom

åtgärder skydda sig förlusterstörre Vid konsumenttransak-motegna osv.
tioner, sådanasärskilt där konsumenten endast haft påskrivaatt ett av
näringsidkaren formulerat standardkontrakt, förhållandenaär ofta annor-
lunda. Ibland beror förekomsten sådana villkor i konsumentkontraktav
på formulär,att i första hand förär avsedda affärsmässigasom
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förhållanden, slentrian eller nonchalans begagnas även vid konsument-av
transaktioner. Som avsnitt 5.3.1utredningen tidigare anfört bör ett
sådant förfarande motverkas. Hänsyn kan behöva till andra delaräven tas

avtalsförhållandet. Vid konsumentköp kan bestämmelseav en om
standardiserad ersättning ibland betydelse, eftersomha mindre den

§hävningsbefogenhet konsumenten 3har enligt Konsumentköplagensom
dröjsmål ocksåvid möjligheter förlust.honom vissa begränsa sinattger

Vidare villkor begränsar säljarens ersättningsskyldighet ogiltigaär som
§de strider tvingande bestämmelsen 6den i konsument-motom

köplagen. Vid konsumenttransaktioner bestämmelser intedär dessa är
tillämpliga blir konsumenten däremot beroende ersättnings-mera av
villkoret.

Vid förhandlingar med näringslivets organisationer har KO sigmotsatt
vitesklausuler se 3.2.2.vid konsumentavtal avsnitt Det alltförär tidigt

bedöma påverkningarna härav konsumentavtalenatt om man ser som en
helhet. Utredningen emellertid bör möjlig-inte uteslutaattanser man

lågaheten, överenskommelser standardiserade ersättningaratt om mera
generellt bedöms olämpliga vid konsumentavtal.som

5.5.5 Förverkandeklausuler m. m.

föregående gäller tillVad avsnitt anförts viteni närmastsom om m. m.
ocksådel förverkandeklausuler, vilka underkastade denärstor n.

§särskilda första rättstekniska skälregeln i 37 stycket avtalslagen. De
föranförts 5.2.7 tillämpa den allmännai avsnitt attsom ovan

generalklausulen i stället för specialregel har sin tillämpning även här.en
Särskilt § såtillvida formuleradkan anmärkas 37 avtalslagen är snävtatt

förverkandepåföljdden fallendast där inträder när densom avser ena
på underlåtet frånfullgörande sida.häver grund andraparten partensav

Förverkande kan emellertid förekomma avtal hävs denäven utan att av
förfördelade begår fården kontraktsbrottparten, attex. genom som

hela erhållerden avtalade prestationen endast begränsadutge men en
sida.frånprestation ocksåden andra Det kan inträffa denpartens att

frånträder avtal därigenom förverkar sin prestation, detett attutansom
sidaifrågasätts någon frånhävning Förverkande insatsmotpartens av

vid förening, påutträde ekonomisk vid uteslutningsärskilt grundur av
ocksåbrott stadgarna, kan exempel. förekommernämnas Detmot som

påföljder liknar förverkandeäven rättspolitisktoch börsettsom som
jämställas Somdärmed. exempel kan enligt bestämmelsernanämnas att

leasingbolagetför vissa leasingavtal, har omedelbarträtt sägaatt upp
återtaavtalet och leasingobjektet bl. kunden inte i tid erläggerrätta. om

förfallen åsidosätterleasingavgift eller överhuvud bestämmelserna i
leasingavtalet. Särskilt kundennär under avsevärd tid har fullgjorten

1 på fårJfr vilka vid skada förhyrt objekt hyrestagarenvillkor enligt utge
för fel 1966,oförändrat vederlag,Sundberg,Om i lejt gods, 334ansvaret s.2 Se beträffande förverkande handpenning vid fastighetsköp NJA 1947 215av s.

267. Jfr Karlgren, Om handpenningavtal i med köp fastoch samband egendomav
Festskrift tillägnad Ekeberg, 1950, 311s.
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återstår,leasingperioden kanbetalningar och endast kortare tid ettaven
kunden.1sådant oförmånligtsynnerligen för Det kanvillkor vara

gårslutligen förekommer miste handpen-nämnas det kundatt att om
anmälningsavgift betrakta medning, d. detta äratt attutan som eno.

påföljd nämligen detegentligt vite jämställd kontraktsbrott,ett omav
förbeloppet betrakta ersättningerlagda är motpartensatt som en

förlorade jfr vidvinst avsnitt 5.5.4 motsvarande situation avbeställ-om
bil. anmälningsavgifteninköp Handpenningenning avtal ellerav om av

ofta fastställd sådantdå till belopp den rikligt tilltagenär utgörett att en
förlustförersättning denna

någonEnligt utredningens mening saknas det skäl söka dra skarpatt
§förverkandebestämmelser, skall bedömas enligt 37gräns mellan som

bestämmelseravtalslagen, och diskuterade typer.av nu
37§ 36§Genom avtalslagen till understrykshänvisaratt attn.

bedömningen förverkandeklausuler vitesklausuler bör efteroch skeav av
sådani riktlinjer. En bedömning bör ske ävenstort sett samma gemensam

efter införandet enhetlig generalklausul, utredningen kanochav en ny
därför beträffande förverkandeklausulerna allmänt hänvisa till vadrent

anförts i 5.5.4.avsnittsom ovan
från påFörverkandeklausuler skiljer sig emellertid vanligen viten det

förverkas förvägvad kan inte direkt bestämt i med tankesättet äratt som
på framtida kontraktsbrott d. beror hur mycket harett utan parte. av

Detta tillfälligheter.kan i sin bero Den omständighetenutgett. tur attav
avtal omfattar medföra förverkandeekonomiska värden kanett stora att

någotkommer betydande finnsbelopp, till detatt hänsynutanavse om
beaktansvärt få såintresse hos belopp. Det ärmotparten att ut stort
också ingåendemöjligt vid avtals har sin uppmärksamhetatt part mera

påinriktad ellerbelopp bestäms procenttaldirekt i isom pengar av
d. påpriset än konsekvenserna förverkandebestämmelse.e. av en

Bedömningen förverkandebestämmelse kan därför i praktiken bliav en
principiellaän den vitesbestämmelse, deävenen annan av en ren om

Synpunkterna Beträffande förverkandedesamma. handpen-antas vara av
ning d., utgöra ersättning för den faktiska förlusten vidatto. som avser
avbeställning, får utredningen till anförtshänvisa vad i avsnitt 5.5.4som

motsvarande villkor angående standardiserad ersättning.om

5.5.6 Friskrivningsklausuler och andra skadestândsklausuler

Med friskrivningsklausuler åsyftakan flera olika villkor.typerman av
Den första är villkor varigenom friskriver frånsäljare eller sigett annan

såldför kvalitet eller för beskaffenheteni övrigt sinansvar varas av
prestation. Den någon frånandra villkor friskriverär varigenom sigett
skadeståndsskyldighet, vårdslöshet.exempelvis vid Denna villkortyp av
benämns ofta ansvarsfriskrivning. Som kantredje nämnas villkortypen

lJfr 1969,juristmöte,nordiske25.ved detForhandlingerBraekhus, Leasing,
18 ff.

2 3.2.2.101973, refererat i avsnittmarknadsdomstolensbeslutJfr
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skadeståndetsbegränsar belopp, k. ansvarsbegränsning. Visssom s.
beröring med villkor sådananämnda har där intetyper partav nu

frånfriskriver sig åtar skadeståndsskyldighettvärtom sigutanansvar en
är strängare än den han skulle bära enligt allmänna regler.som

Det är emellertid ofta tveksamt beteckningen friskrivningsklausulom
träffande.är När säljare eller friskriver frånsig förannan ansvar

kvaliteten såldaden d. är förhållandegränsdragningen oskarp iav varan e.
till klausuler varigenom beskaffenheten prestation klargörs ellerav en

någonpreciseras, direkt friskrivning frånutan att det skulleansvar som
gälla enligt dispositiva Påregler sker. sätt är det ofta osäkertsamma om

villkor, åtarvarigenom skadeståndsskyldighetett sigpart speciellt slag,av
vållandeför i vissa situationer, är betrakta friskrivningattex. som en

från det han skulle bära enligt allmänna principer elleransvar som en
skadeståndsskyldighetprecisering förutsättningarna för Särskiltav om

villkorävenantar att överensstämmer med dispositiva reglerman som
kan jämkas, exempelvis priset är jfravsevärt högre normaltän avsnittom
5.4.3.6, bör det inte uteslutas även villkoratt närmast harsom
preciserande karaktär föremålkan bli för jämkning. I följandedet
diskuteras villkoren sådanabegränsning till innebärutan avvikelseattsom

frånsker det skulle gälla enligt dispositiva regler.ansvar som
Villkor beskaffenhetenrörande d.prestation kan tvivelutanav o.

tillämpas sin ordalydelse, därmed är inte jämkningmot sagt attmen
behöver tillgripas mångasärskilt ofta. I fall det möjligtär medatt
hänvisning till syftet villkoretmed eller till omständigheterna, eventuellt

avsikter nåi det särskilda fallet, framparternas till rimligt resultatett
tolkningsvägen. Om åtagitexempelvis säljare har sig levereraatt varor

förbehållmed han inte bunden leveranstidär vid i avtalet,att som anges
åberoparoch han detta villkor för leverera efteratt sommarvaror

slut, lär det åberopasäven generalklausulutansommarens att en vara
klart villkoret fårinteatt tillämpas efter sin lydelse. Jämkningsmöjlig-
heten kan fåemellertid betydelse bl. såvillkoret formulerat,är atta. om
tolkningsmöjligheten inte kan eller inte rimligen bör tillämpas. Utred-
ningen vill i detta sammanhang erinra vad har anförts tidigareom som om
förhållandet mellan tolkning och jämkningsmöjligheten avsnittm. m.
5.2.2.

Vad beträffar bestämmelser leveranstid köpvid villom m. m.
utredningen framhålla marknadsdomstolen förbudatt har meddelat mot
villkor enligt vilket skall levereras när färdigställts marknads-denvara
domstolens 21974,beslut refererat 3.2.2.i avsnitt Enligt utredningen
bör särskilt vid sådantkonsumentköp villkor inte vidett godtas en
civilrättslig prövning, eftersom det säljaren full frihet bestämmaattger
leveransdagen. En köpare bör inte åratalhänvisad till underattvara
avvakta den tidpunkt säljaren för leverans. Enligt utred-som passar
ningens mening kan rättsfallet NJA se1951 645 3.1.3avsnitt intes.

vägledande för tillämpningen föreslagnaden generalklausulen.anses av

lJfr Rodhe, Några frågor friskrivningsklausuler, försäkrings-rörande Nordisk
tidskrift 1965 19ff.s.
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såldfrån för kvalitetfråga d. börI friskrivningar varasansvar 0.om
konsumentköpla-förekom vid tillkomstenuppmärksammas vad som av

fåttstatsrådet intei propositionen hanFöredragande yttrade attgen.
ibortsett från klausulen befintligtanvändningenintrycket detatt av

iskick någon utsträckning förekom säljare sinanämnvärdi att
såldfrån kvalitetför allmännaavtalsformulär friskrev sig varasansvar en

framhöll avtalsvillkorslagen godaoch användbarhet, och han att gav
friskrivningansådana Enligtoacceptablamöjligheter till ingripande mot

någon enligtanledning ingripandeutredningens mening bör det, när av
stå frittdomstolarnaske,avtalsvillkorslagen inte skett eller kunnat att

åsidosätta friskrivningarbedömning ochjämka ellertillämpa motsvarande
detta slag.av

skick utanför deti befintligt det,beträffar klausulenVad synes
tillämplig,område på 9§ konsumentköplagen direktvilket är vara

bestämmelse därbedömningen direkt till dennamöjligt vid hänsynatt ta
Ävenförhållandena analogii bör i viss utsträckninglikartade. övrigtär en

ocksåfrån itvingande i konsumentköplagenregler inte bara utan ex.
vid tillämp-avbetalningsköplagen jordabalken möjligoch 12 kap. vara

också5.4.3.2.ningen generalklausulen jfr Utredningen villavsnittav
se 5.4.3.4regleranförts dispositivaerinra vad har verkanom som om av

5.4.3.5.och
ansvarsfriskrivning tillhör de villkorFriskrivningsklausuler typenav

Åtskilligaingående påavseende giltigheten.har diskuterats medmestsom
skadeståndsskyldighet, inomtvingande inte minstregler transport-om

med bestämmelserpraktiska innebörd likvärdigarätten, är till sin om
finns allmännaogiltighet Iansvarsfriskrivningar. vissa rättssystemav

2.se § IBGB 276regler ogiltighet ansvarsfriskrivningar st.av ex.om
râttsgrundsatser-viktiga oskrivnaandra principer härom tillhöra deanses

contra4.5.så Principen tolkningi fransk avsnitträtt, omna ex. se
tillämp-se 5.2.2 kanske viktigastestipulatorem avsnitt ha sittanses

ansvarsfriskrivningar förmetoderna kontrollningsområde Tillvid av
också jämkning med stödansvarsfriskrivningar hör givetvis enav

generalklausul.
frånbefrielsefall tillförekommit däroftasvensk rättspraxis har part1

invänd-ansvarsfriskrivningåberopat attskadeståndsskyldighet utanen
villkoretåsidosätta eller jämkaframgång.haft Möjlighetenningen att

dock aldrig§ tillför 8 skuldebrevslagen hargrundernamed stöd synesav
ålagts,skadeståndsskyldighet har trotsdomstolen. Därprövats högstaav
tillämpats.metoderandraåberopats, haransvarsfriskrivningatt en

på sådant sättavtaletinkorporerad iinteFriskrivningen har ansetts vara
falletverksam såaktuellatäcka detintekunnatden varaatt vara

för dengiltighettillerkännaskunnatavfattad den inteallmänt att

‘ sou 1972: 28 65.Prop. 1973:138 l27;jfr även s.s.2 Standardavtalen istandardavtalsrätt,UtvecklingenSe Bernitz, mot enex.
ff.SvJT 1972 435rättstillämpningen, s.

3 s.427.påSe 1948 skada vid biltransport. JfrNJA 70l gods Bernitz,t.ex. a.a.s. ang.
4 Jfrlossning billast. Bernitz,124 personskadavidNJA 1965Se avang.s.ex.
a.st.
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situationenl regleraktuella eller böra tolkas i enlighet med dispositiva
ansvarsfriskrivningar nyligenGiltigheten har aktualiserats vidav

konsumentköplagen. Köplagsutredningen hade föreslagittillkomsten av
skadeståndsskyldigatillverkare skulleregler säljare ochatt varaom

försummelse 10 §§grov 12konsument vid och ellergentemot
§.3vårdslöshet 14uppsåt Häremot invändes vid remiss-och grov

iförslaget bestämmelser detta slag inte passadebehandlingen att enavav
skadeståndtill ikonsumentköplag, bl. därför borde ha rättköparenatta.

betecknasflera säljarens handlingssätt kundesituationer utan att som
vårdslöshet statsrådetFöredragande uttalaförsummelse ellergrov grov

skadeståndsskyldighet honomde beträffande säljarens detatt syntes
skadeståndföreslagna regeln vidtveksamt den utredningenav omom

någonförsummelse förstärkningöver huvud innebartagetgrov av
friskrivningköparens rättsställning. Det fick gälla redan attanses nu en

från skadeståndsansvar åberopas uppsåt ellerinte kunde när grov
vårdslöshet låg skadevållande Något påtagligttillden last.parten mer

statsrådetbehov klargörande härav hade emellertid enligt inte kunnatav
påvisas. statsrådetEfter ingående ytterligare argumentering föreslog en

§.5skadeståndsskyldighet 6speciell Beträffanderegel för säljarens
skadeståndsskyldighettillverkares föreslogs liknan-konsument medmot

underlåtenhetde tillverkaren skulle för attattresonemang ansvara
§avhjälpa fel försummelse 12 föri vid och vilseledandevaran

§.6uppgifter uppsåt vårdslöshet 14 lagrådetvid I sedanoch tog tre
ledamöter föreslagna 6 § föreslogden regeln i till diskussion och attupp
till förekommande rättsovisshet, skulle lagtexten uttryckligendet iav

försummelse, skulleutsägas säljaren sig skyldig till hangjortatt grovom
köparen.7 statsrådetersätta skada därigenom tillfogats Föredragandesom

§fann emellertid lämpligt 6det mindre komplettera medatt en
skadeståndsregel föreslagit,tvingande det slag utredningen hadesomav

eftersom sådan KO:sannolikt skulle minska möjligheter atten s genom
uppnåtillämpning för bättre villkoravtalsvillkorslagen konsumenternaav

skadeståndshänseende.i framlagdaHan uttalade det honomatt av
ändå påförslaget på fick gällabyggde den angivna principenatt anses

vidarezsområde.konsumentköprättens Han anförde

på hand högstaSjälvfallet domstolarna och i sistaankommer det
kan godtas haden [angivna principen]domstolen avgöra attutanatt om
dock uppenbartkommit till i lagtext. Det ärdirekt uttryck att

särskiltvid lagens tillkomststatsmakternauttalanden har gjortssom av -
måste ibetydelseprincipiell räckvidd tillmätasde har storom -

rättstillämpningen.

1 justitierådet Karlgren.1962 159 lastskada sjötransportNJA vidSe ang.ex. s.
Jfr Bernitz, 437.a.a. s.2 köp.majeure-klausulvid1942 548 forceNJASe ang.s.ex.j 191972:28SOU s.

90 ff.1973: 138Prop. s.å ff.137A.a. s.
143 ff.A.a. s.7 ff.297A.a. s.8 315A.a. s.

12
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Konsumentköplagen fick sin slutliga utformning i överensstämmelse
med förslaget i propositionen.

Utredningen för sin del klart, finnasdet bör möjlighetatt attanser
jämka ansvarsfriskrivningar med stöd generalklausul. Utredningenav en

också, på de skäl har anförts avsnitt 5.2.2,tidigare attanser som en
jämkning åsidosättandeeller påansvarsfriskrivning skerett av en som

mångasärskilt angivna i fall borttolkninggrunder bättreär än en av
klausulen. Det skulle emellertid enligt utredningens mening leda till en
alltför stel bedömning försummelsegenerellt dra vidgränsen d.att grov e.

Beträffande underlåtenhetansvarsfriskrivningar vid fullgöraatt ett
åtagande,särskilt leverera vid ellergods viss tid verkställaatt attex. en

reparation inom framhållasviss tid, kan uppsåtgränsen mellan ochatt
oaktsamhet knappast lämpar långtsig för bestämma huratt en
ansvarsfriskrivning tillåten. Underlåtenhetenbör nämligenär i devara
flesta fall såtillvidamedveten uppsåtlig. sådanaoch Vid förpliktelser

försummelsetorde den oftagränsen kunna dras vidyttersta Mengrov
enligt utredningens mening kan inte generellt därvid. Särskiltstannaman

den tvingande lagstiftningen så mångai fall pådrar gränsen annatsom nu
sätt skulle enligt utredningens område,mening kontrasten förmellan det
vilket de tvingande reglerna gäller, och det inom förhållandenavilket är
likartade domstolarna hänvisadeär till tillämpa generalklausulenattmen
bli alltför åsidosättande förekommastor kunde endast vidom grov
försummelse. Generalklausulens effektivitet påkräver, här liksom andra
områden, domstolarna haratt avsevärd frihet åsidosättaatt ansvars-
friskrivningar.

åläggerl2§ tillverkareDet kan erinras Konsumentköplagenattom
skadeståndsskyldighet för försummelse vidkonsument varjegentemot

åtagande felfullgörande avhjälpa i Bestämmelsen tvingandeärattav vara.
således kringgåsoch inte ansvarsfriskrivning. Företag och högtkan genom

åtarkvalificerade allmän-yrkesmän sig viktiga tjänster gentemotsom
såsomheten vederlag prestationens betydenhet,mot ett motsvararsom

banker, försäkringsbolag, bör under normalaadvokater och revisorer,
förhållanden någotfrån skadeståndsskyldighetinte frita vidkunna sig

Såslag försummelse fullgörande åtaganden. intevid sina tordeav av n.
måsteheller ske. Här liksom ske efterdock prövningannars en

omständigheterna, beaktande skettmed det harex. av om en
åtagandetindividuell uppgörelse eller skall fullgöras under exceptio-om

förhållanden.nella
ändåDet intekan heller uteslutas bedömningen bör strängareatt vara

så tillåtsfriskrivning för force Säljares skadestånds-endast majeure.att
för dröjsmålskyldighet vid fullgörande leveransavtal bygger i principav

på sådan 24§ köplagen,skyldighet inträder vid omöjlighetatt utom
och de ansvarsbegränsningar brukliga avtalenär i är vanligensom
inskränkta force låt påtill ofta bestämsmajeure, detta begreppattvara

sättförmånligtför säljaren Det givetvis omöjligtär härett att ta

l Jfr refereradede uttalandena tillkomstenvid Konsumentköplagen.nyss av2 21 ff.Jfr Rodhe,även a.a.s.
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ivill endastsituationer. Utredningenvillkor ochkonkretaställning till
formnågon särskildför kan dras vidjämkning intehävda gränsenatt av

måste bero omständigheterna.utan avansvar
ideellförmögenhetsskadaförövrigtersättning i samtbeträffarVad ren
gälla.liknandetordesakskadaochmedskada sambandutan person-

skadeståndsskyldigafl.blir tillverkare§ konsumentköplagen14Enligt m.
beskaffenhet elleruppgiftför vilseledanderegeltvingandeenligt varasom

§ kreditupplysningslagenuppsåt vårdslöshet. 21vid ochanvändning
skadeståndsskyldig-sig1173 ålägger inte kan exculpera1973: den som

§ datalagen23intrång integriteten.personligai denbl. vidhet a.
skadeståndsskyldighet när1973: 289 striktföreskriver rent genom

person.‘ Även domstolarnauppgift tillfogas registreradoriktig skada om
åsidosättandeförsiktighet vidböra iaktta störresig ansvars-avanser

skadestånds-åläggandevidlagstiftaren behöver görafriskiivningar än av
exemplende nämndatvingande regler, visar dock attskyldighet genom

tillåtsfrån skadeståndsskyldighet intefriskrivningförgränsen den som
Storvårdslöshet försummelse.elleralltid vidbehöver dras grovgrov

skadestånds-intressenmåste uppenbarligen till dehänsyn äventas som
skallskyldigheten skydda.

ansvarsfriskriv-traditionellt hävdaspersonskada attbrukarBeträffande
vårdslöshet uppsåtBeträffandeuppsåttillåten ochförning inte är grov

föräveniståndpunkt godtas, och settstortkan säkerligen denna grov
såledesföreligga, tordevårdslöshetuppsåtvårdslöshet. Skulle eller grov

villutredningenåberopas. Mennormalt inte kunnaansvarsfriskrivningen
arbetstagaresskadeståndslagen inskränker§l4 kap.erinra attom

skadeståndsskyldighet fall där detvållat tilli tjänstenhanför skada som
tillräckligalltidvårdslöshet torde inteskål. Grovsynnerligafinns vara

exempelvisskadeståndsskyldighet,ålägga arbetstagareföranledning att
där hanolyckavidvållat arbetskamrathanför personskada enensom

skada dennasvår avtalsvillkorockså Ett motsvararsjälv lidit som
otillbörligt.åsidosättasuppenbarligen inte kunnauppfattning bör som

bedömning skermotsvarande utanuteslutasinte hellerDet bör att en
på dehär inMan kommerlikartade.förhållandena ärlagstöd när

utvecklasskall närma-kanaliseringssynpunkter straxochförsäkrings- som
sakskada.på tal omre

tillåtenfördra gränsenskälÅ oftadet attsidan kanandra vara
Omvårdslöshet.vidänpersonskada snävarevidansvarsfriskrivning grov

ellerjärnvägs-reguljärviddrabbarskadaexempelvis vid passageraresom
skadeståndsreg-för sättautnyttjasskulleansvarsfriskrivning attbusstrafik

kraft ochbilansvarighetslagenjärnvägsansvarighets- ansvarlema i urresp.
tvivelskullevårdslöshet, utanuppsåtåläggas för ochendast grov

fråga friskrivningsådanförhållandet attDetjämkning ikomma

1974: 182.inkassolagen18 §Jfr även
ifriskrivningsklausuler transport-Några anmärkningarGrönfors,särskiltSe om

ff.1461971,Produktansvaret,518 ff., Karlgren,SvJT 1958avtal, s.s. ff.557skadeståndslag3 tillförslagmed1972: 5Jfr m. s.m.prop.t såtvingande rätt,bilansvarighetslagenbörreglernaiuttalatsDet har varaatt anses
Någrajfr Grönfors,147 ävenKarlgren,ogiltig;heltfriskrivning är s.a.a.att se

215.1966,Festskrift till Nial,civilrättenrättsregler ipå tvingandesynpunkter s.
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härfönlveterligen förekommerinte närmastutgör stödett
sakskadaVad beträffar hävdas ofta principer liknande dem anförssom

personskada.:för Men i ändåkanske större utsträckning än vid
finnspersonskada här anledning hänsyn till de särskilda förhållan-taatt

Skäldena. motsvarande dem anförts åtagandebeträffande utföraattsom
kvalificerad angåendeprestation medföra,personskada kansamten att

ansvarsfriskrivningen inte bör försummelsengodtas inte ärtrots att grov,
kanskeeller försummelseingen föreligger,allstrots endastatt etto. m.

skada Ävenicke-oaktsamt orsakande andra omständigheter kan böraav
beaktas. förutsättningarnaDär för ansvarsfriskrivning skall kunnaatt
godtas denär lider skada möjlighetatt har själv säkra sigattsom genom
sakförsäkring jfr nedan, kan börastrax hänsyn till bl. hantaman a. om
blivit tillräckligt tydligt uppmärksamgiord på han bör tecknaatt
försäkring själv. så falletOm inte friskrivitär kan den sig böra blisom

påansvarig, mindre grund han orsakat skadan därförän hanatt attav
försummat fasta sin medkontrahents påatt uppmärksamhet behovet av
försäkringsskydd.

Å sidan kan försäkrings- medföraandra och kanaliseringssynpunkter
skadevållarens förmån.avsevärda förskjutningar Omtill den lidersom

försäkringskada brukligthar möjlighet skydda sig och detta äratt genom
eller härpå, ansvarsfriskrivninghan har blivit uppmärksamgjord kan en

tillåten angåendejfrinte böra godtas västtysk rättsom annars vore
4.4. såavsnitt Särskilt gäller försäkring faktisktdetta har tecknats,när

ansvarsfriskrivningen i betydelsenrealiteten har den regressrättenatt att
inskränks. En utformning försäkringsskyddet, beaktanderationell medav

för genomförande inteäven kostnaderna bör givetvisav regresser,av
hindras stel tillämpning principer jämkning avgenom en av om

§ansvarsfriskrivningar. Vad beträffar 4 kap. larbetstagares haransvar
skadeståndslagen förrelevans beträffande sakskadasamma som person-
skada.

ansvarsbefrielsen för arbetstagareMan bör även lägga märke till att
skadeståndslagen står4 § medenligt kap. 1 i sambandnära att

arbetsgivaren principalansvar enligt 3 l § kanhar kap. lag. Dettasamma
tillgodoseendetpåbetraktas exempel kansynpunktettsom av en som

skadeståndsansvaretbeaktas även reglerat avtalsbestämmel-när är genom
kanaliseranämligen bör finnas skadestånds-det möjlighetatt attser,

’ skyldigheten till lämpliga ansvarsbärare. Om detta skulle sig praktisktta
fritagen frånskadevållare skadeståndsskyl-uttryck exempelvis i äratt en

1 Enligt 188 lydelse SFS 1973: 1202 bortfraktareoch 191 §§ sjölageni enligt har
skadeståndsskyldighet såvida han inte gjort sighan inte visar attmot passagerare

tillåterskyldig till fel eller försummelse. 194 § dock vissansvarsbegränsningutom
vållat uppsåtligenbortfraktaren skadan ellerdet visas självnär att grovav

vårdslöshet uppstå. delinsikt skadasannolikt skulle Reglerna tilloch med äratt stor
200 201 §§. Jfr 96 ff. 140tvingandeenligt och 1973: 137 ochprop. s.

Se 179 nots.3 Jfr 28 § lagen 1974: 610 inrikes fraktförarensför befrielsevägtransportom
från fåransvarighet krävs han åberopaexculperar sig, dock han inte sigatt vare
bristfállighet hos fordon eller fel elleranvänt försummelse vilken handen,av av
hyrt fordonet, eller dennesfolk.av
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vårdslöshet skadelidande harsamtidigt dendighet vidäven ensomgrov
skadestånd intetilltillfredsställande rätt gentemot part, synesannan

ocksåmåsteDetför förre normalt börajämkas.ansvarsfriskrivningen den
skadestånd, den skade-förutom tillbeaktas vilka rättigheter, den som

få skadevållarens ellerfellidande avhjälpthar, att annansgenomex.
område nyanserad bedömningförsorg. Inte minst inom detta är en

villkoret, börnödvändig, inte enbart det särskildaoch helhetssituationen,
beaktas.

någonföregående berörts iI inte beträffande skadadet har typ av
ellerför principalansvar striktvilken friskrivning kan skeutsträckning
företagare.ansvar vållande självständigvid arbetstagare eller anlitadav

finnsframgårAv tvingande regler ibland vilka möjligheter attsom
andrafrån vållandefriskriva för i stället gällersig När det attansvar av

ansvarsfriskrivning skalltillämpa generalklausulen för avgöraatt om
åtskilligt Ofta centralklar. tordegodtas är saken mindre attanses

också bör jäm-driftsledning, kanske arbetsledning,överordnadannan
själv åsyftadeEfter uttalandenaställas friskrivande det demed den att

fälldes förändratshar emellertid reglerna principalansvar starkt iom
skadeståndslagen år 1972. Skillnadensvensk tillkomstenrätt genom av

vållande vållandemellan drifts- arbetsta-arbetsledning hoshos och och
skadeståndsrättsligmed lägre ställning längre relevans.har integare

Såsom redan berörts i i propositionensammanhang harannat om
skadeståndslagen, önskemålanledning precisering möjlig-med av om av

grundemafriskriva från förheterna principalansvar, tillsig hänvisatsatt
skuldebrevslagen.3§8 räknaDepartementschefen sig kunna medsade att

samhälls-domstolarna sin rättstillämpning i tilldetta hänseendeanpassar
förhärskandeutvecklingen till allmänna ioch de värderingar dag ärsom

påvid bedömningen otillbörligtvad tillbörligt ochav som anses
avtalsområdet. långtDetta i för sig ingen ledning hurochger om

tillåtas.ansvarsfriskrivning bör
många fall beaktandeför iUtredningen sin del ettatt avanser

frågorförhållanden tilljämförligaställningstagande ilagstiftarens om
för domstolarnasvägledningenprincipalansvar d. den bästao. ger

principerlagstiftning. Debedömning. Detta gäller särskilt somnyanyare
också vidbetydelseinförts beträffande bör ha visskunnatransporter

påuppstår eller egendomlagregleradeskador vid icke transportersom
ledningfall hämtasförvaras i magasin d. Möjligen kan även i andrasom o.

förstai handlagstiftning. I utredningeni tvingande övrigt att mananser
skadeståndslagen§lagstiftarens i 3 lbör beakta ställningstaganden kap.

sådanafrämstprincipalansvar. tillämpas iDenna regel är avsedd attom
ansvarsfriskrivningförhållanden skälutomobligatoriska där praktiskaav

iskälinte förekommer. Utredningen finns goda ävendet attattanser
tillkontraktsförhållanden ansvarsfriskrivning möjlig hänsyndär är ta

bestämmelsen.

l 1973: 1202.SFSlydelseenligtSe stycket qölagen201 § andraex.2 Se 179 nots.3 241;jfr 5.4.3.5.avsnitt i1972:5Prop. s.
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Skillnad dåbör inte göras mellan arbetstagare i olika ställning. Det
sagda gäller särskilt tillgångennär till försäkringsskydd för den skade-
ståndsskyldige ansvarsförsäkring densammaär i utomobliga-genom som
toriska förhållanden. Samtidigt måste givetvis de synpunkter beträffande
sakförsäkring och kanalisering framförtstidigare tillerkännassom
betydelse iäven berörda fråga.nu

Vad beträffar friskrivning från vållandeför anlitad själv-ansvar av
ständig företagare bör uppmärksammas de k. Himalaya-klausulers. som
är vedertagna inom Sådansjörätten. ansvarsfriskrivning fåtthar numera
uttryckligt lagstöd 196§i sjölagen, omfattar inte endast arbets-som

även självständigatagare företagare förutan vilka bortfraktaren ansvarar
lag.‘enligt 233 § Ansvarsfriskrivningen gäller emellertid enligtsamma

den anförda bestämmelsen inte när medhjälparen vållathar skada
uppsåtligen eller vårdslöshet och med insikt skada skulleattav grov

Sistnämndauppkomma. bestämmelse kan åtsägas uttryck principge en
att inte ansvarsfriskrivning frånkan frita andraen person genom
skadeståndsskyldighet intenär han hade kunnat göra det för egen
räkning Enligt utredningens mening är det dock tveksamt om man
beträffande skada inte uttryckligen faller under anfördaden regelnsom
kan såvidstanna generell grundsats. De försäkrings- kanaliserings-ochen
synpunkter tidigare berörts kunna få betydelse föräven densom synes

frågan.-laktuella Vid bedömningen huruvida ansvarsfriskrivningen som
;gäller till förmån för anlitade självständiga företagare skall kunna jämkas

således,bör på beträffandesätt den friskrivandessamma egetsom ansvar,
;hänsyn till den skadelidandestas rätt till skadestånd från samtliga
tänkbara skadeståndsskyldiga till hans övriga rättigheter i kontrakts-samt
förhållandet.

Ytterligare fråga besläktad ansvarsfriskrivningärnaturen av om en
skall godtas den enligtnär sin lydelse gäller inte endast ansvaret mot
medkontrahenten förhållandeäven i till tredjeutan ansvaret man,
exempelvis arbetstagare anställda hos medkontrahenten någoneller med
vilken medkontrahenten i sin ingåtthar månavtal och i likatur som

skadahotas sådanaBeträffande ansvarsfriskrivningar kan det oftaav
med större eller mindre berättigande göras gällande de helt ogiltiga,äratt
eftersom den ingått avtalet inte är behörig efterge rätten tillattsom
skadestånd för Utredningen kan inte ställning frågatill dennataannan.

sådan friskrivning iatt, princip pågiltigmen grundanser om anses av
uttryckligt meddelad eller implicit behörighet för friskrivandeden att
företräda andra kan komma lida skada, jämkningsmöjlighetenatt isom
många fall måste kunna anspråkitas balanserande faktor.som en

Utredningen angåen-avsnitt 5.5.4har ansvarsbegränsningar itangerat
vitende och skadestånd,standardiserade framhållit villkoroch där näratt
denna är kombinerade fråntyp med friskrivningar skadeståndsskyldig-av

het i övrigt, de i realiteten står skadeståndetnära begränsningar tillav

å SeSFS 1974:621.
Jfr Grönfors på 179 2 521.i nots. a a s.3 521A.a. ff.s.
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förekommerimeningiAnsvarsbegränsningar trängrebelopp.bestämda
förersättningbeträffandesärskiltinom transporträtten,utsträckningstor

föremål lagstiftning.förfallen ärviktigasteDesakskada.ochperson-
ansvarsbegräns-å sidan klartdet attmening ärEnligt utredningens ena

stödmedjämkasbör kunnavillkortill deningar hör av ensom
näravgöravanskligtÅ ofta mycket attsidan är detandrageneralklausul.

ansvarsbegräns-detillHänsynstagandeåsidosättas.skallbegränsningen
därförsvåras bl. att,lagstadgandensärskildainingar upptas a. avsom

därtill.vederlagetfinnsmöjlighetgäller,sådana attstadganden anpassa
tillämpningvidhinder inte möta attmotDäremot avensynes

inomskettändamålsövervägandenbeakta degeneralklausulen som
särskildai detleder tilldevilka slutsatserlagstiftningen pröva,samt

fallet.
beloppbestämdaemellertid intebehöverAnsvarsbegränsningar avse

skador,skador, indirektamedelbaraformendenkan ha attutan
från skade-förmögenhetsskada undantasallmänföljdskador eller

sådana uttrycktolkafrån svårigheten attståndsskyldigheten. Bortsett
elleråsidosättasskall kunnaansvarsbegränsningenfrågan,uppstår om

uppsåt ochifrågasättas vidoftadet attkanliksomjämkas. Här annars
på dettaMen ävenansvarsbegränsningen.åsidosättavårdslöshetgrov

tillämpningnyanseradmeningområde utredningensenligtkan en mer
befogad.vara

betydanderealitetensäljare ihar§ konsumentköplagenEnligt 6 enen
meddockför följdskador,skadeståndsskyldighetfrihet begränsa sinatt

framgåttvadenligtnågotförsummelse,förundantag somsomgrov
gälla.likväli lagenföreskrivetuttryckligentidigare inte är ansesmen

tvingandekonsumentköplagensenligtköparenDärvid märka attär att
häva,fel, nämligen rätt attattbefogenheter vidandraskydd iregel har

krävautsträckning atti visspå köpeskillingenavdrag samtkräva
fl. inteharfel. Tillverkareavhjälpandeförersättning sammam.av

§§ konsument-och l412ansvarsbegränsning enligttillmöjligheter
skadeståndsskyldighetsäljarensför begränsning idengrundköplagen. Till

tillantagandet, rättenligger attkonsumentköplagentillåts genomsom
mångfaldtillupphovofta kanföljdförlusterförskadestånd enge

tvisten överväganden, liksomsådanasvårbedömda Utredningen attanser
förvägoch iöverblickakunnaandras behovsäljares och atthänsyn till av
måsteådraga dem,kankontraktsbrottförlustriskerdekalkylera med som

bör ävenHänsyngeneralklausul.tillämpningenockså vidbeaktas enav
för dentill möjlighetensärskiltförsäkringsförhållandena,tillkunna tas

ansvarsförsäkring.skadeståndsskyldighetentäckaansvarige att genom
täcka denpå sidaförsäkring sinSkadelidandes möjlighet att genom

vidbetydelsemindretorde habegränsningsbeloppetförlust överstigersom
täckervilkaförsäkringareftersomdiskuteradföljdskador typ,av nu

bör hänsynprincipisällsynta,jämförelsevissådana förluster är men
härtill.kunna äventas

ärnämnasförtjänar attansvarsbegränsningYtterligare typ somaven

1 Prop. 1973: 1-38 139.s.
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den begränsar ersättningsskyldigheten till det vederlag tillfallersom som
den ersättningsskyldige, till frakten för Enligttransport.ex. en
utredningens sådanamening kan begränsningar ofta betraktas med viss
rnisstro, eftersom ersättningsbeloppen ofta blir småmycket förhållandei
till de sannolika förlusterna. Detta gäller särskilt när den ersättnings-
skyldige har obetydlig förtjänst på varje särskild transaktion ien men

utförstället mängd transaktioner. Vidstor utarbetandet regleren av om
begränsning förersättning skada drabbar på fartygav som passagerare

avgörande.avvisades på låtatanken biljettpriset Särskiltatt börvara
uppmärksammas vid köp samt andraatt ömsesidiga avtal begräns-en
ning till vederlaget i ofta medför helt olika verkningar för köparepengar

säljareoch När vederlaget betydandeär förhållandei till den enskilda
förlusten kan ansvarsbegränsning denna däremot ha störretypen av
berättigande.

Villkor varigenom åtar skadeståndsskyldighetsigpart överstigande den
följer allmänna regler kan påbedöma helt olika Däratt sätt.som av vara

åtarden sig driver yrkesmässig rörelse oftaansvaret är det skärptasom
betrakta förbättringansvaret att det skydd han erbjudersom en av som

såtillvidamedkontrahenten och del någothans prestation,en av som
säkerligen påverkar vederlaget. sådanal fall bör det givetvis inte
förekomma jämkning sker till förmån,att hans frånbortsett möjligen
sådana sällsynta undantagsfall pådär förhållandengrund ändrade d.av 0.

ifrågakommajämkning kan till förmånäven för överlägsen Det kanpart.
ocksåemellertid förekomma underlägsen förmågaelleratt part, part vars

skadeståndsansvarbäraatt dålig,skäl är undertecknandeannatav genom
formulär påeller får åtaga sådantsätt sig sådantannat Ett fall,av ansvar.

nämligen åtararbetstagareatt sig ett överstiger följerdetansvar som som
enligt 4 §kap. skadeståndslagen,l har observerats sevid lagstiftningen

Ävenavsnitt 5.4.3.5. såsomdär inte i detta fall uttalanden i— -
förarbeten till särskild lagstiftning åberopas,kan kan omständigheterna
likväl sådana jämkning ifrågakomma.böratt Om exempelvis denvara

hyr bil båteller för privat åtarbruk sigsom strängt kanskeetten ansvar,
utan att uppmärksamma vilka risker löper,han kan jämkning ofta vara
motiverad. Särskilt gäller detta försäkringnär skulle bättre utvägvara en

skydda Somatt ägaren. i sammanhang framhållits,annat ocksåkan
villkor överensstämmer med dispositiva regler, i detta fallsom regler om
skadeståndsskyldighet, Ävenböra jämkas. i avsedda situationer gällernu

hänsyn måsteatt till rättsförhållandettas helhet, inte minstsom
möjligheterna teckna försäkring.att

5.5.7 Generalpantklausuler

En avtalsvillkor uppmärksammades redan vid tillkomstentyp av som av
§8 skuldebrevslagen 3.1.1.de k. seär generalpantklausulerna avsnitts.

Dessa innebär ställts gäldenär till för viss skuldsäkerhetatt pant som av

å Se 1973: 137 104.prop. s.
Se 153 nots.
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häftar föräven andra gäldenärens skulder till borgenär, vanligensamme
dock begränsningar.med vissa Den verkan generalpantklausul somav en
särskilt uppmärksammades vid tillkomsten skuldebrevslagen attav var

formuleringklausuler med generell kunde medföra komatt panten atten
häfta för fordran frånborgenären förvärvade efteräven tredjesom man

Om gäldenären fannspantsättningen. insolvent det tillräckligtochvar
påöverhypotek kunde detta värdelös fordran bli tillsätt täckten annars

fullo säkerheten, vilket kunde för borgenären tillgöra det möjligt attav
sådanunderpris förvärva fordran och sedan göra sig betald panten.en ur

Generalpantklausuler förekommer fortfarande regelbundet i bankernas
ioch yrkesmässiga formulär.andra kreditgivares De kan antingen utgöra

särskilda förbindelser generell pantförskrivning eller ingåom som
beståndsdelar låneformulär. Såvitti allmänna finnautredningen kunnat
ingår generalpantklausuler låneformulär,i samtliga bankerna brukadeav
inte låneforrnerna såsomför de vanligaste påendast kredit viss tid och
checkräkning för kreditformer,med kredit även speciellautan mera
exempelvis resekreditiv motförbindelse försäkerhet och konosse-mot

förhållandementsgaranti. I förekomtill de generalpantklausuler vidsom
tiden för skuldebrevslagens tillkomst har ändringardock vissa skett.
Framför allt föreskrivs uttryckligen i bankernas formulär attnumera

inte skall fordringar påutgöra säkerhet förpanten kredittagaren som
frånförvärva denne.banken förvärvat eller kan komma änhar att annan

Den föranledde vid skuldebrevs-invändning uttalandenanärmastsom
aktualitetlalltså Formuläretlagens tillkomst torde saknanumera

innehåller också förviss inskränkning växlar diskonte-motsvarande som
kredittagaren.änras av annan

Någon §8lagstiftning direkt berör generalpantklausuler utöversom -
skuldebrevslagen finnas. medtorde inte Visst samband generalpant--

kopplingsförbehåll vid avbetalningsköp,klausuler emellertid k.har s.
sådana första gällereftersom innebär i handäven säkerhetatt som en

förbehålletsärskild transaktion nämligen avbetalningsköpett genom- -
ådrarkommer för gäldenären siggälla andra skulderävenatt motsom

borgenären. Såsom framhållits sådanaflera tillfällen kopplings-här vid är
förbehåll i princip enligt 8 § avbetalningsköplagen.ogiltiga andra stycket
Kopplingsförbehållen betecknades vid tillkomsten bestämmelsedennaav

på skadlig förutväxt avbetalningshandeln, inte endast köparnasom en
för ansågsäven kreditlivet omsättningen. Kopplingen medföraochutan

köparen för hård frånkunde säljarens sida, eftersomatt utsättas en press
säljaren, till fullgjortända dess köparen alla sina förbindelser till honom,
hade möjlighet tillbaka all den omfattadesegendomatt ta som av
kopplingsförbehållet. ocksåDen fickursprunglige säljaren kopp-genom
lingsförbehållet försteg i konkurrensen med andra säljare, eftersomett

följdhan till kopplingsförbehållet kunde erbjuda bättre villkor,av ex.
köpetnågon kontantinsats inte behövdeatt göras vid det nya

l kreditgivare banker har generalpant-uteslutas andra ängivetvis inteDet kan att
sådantundantag.klausuler utan

2 1953 295 f.;jfr 301.SeNJA s. s.
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sålundaEn del de invändningar framställdes kopplings-motav som
förbehållen också fram-torde kunna riktas generalpantklausulerna,mot
för förallt de gäldenären betydande Ställd säkerhetutsätteratt en press.

fullt för förrän till fulloblir nämligen inte disponibel gäldenären han
häftarskulder kreditgivaren, andra den förbetalt alla vari han till änäven

vilken ställdes.ursprungligenpanten
Generalpantklausulerna fyller funktion i vissa affärsmässigadock en

såsomaffärsförbindelser, bankVid löpande mellan ochsammanhang. en
erhåller generellkund regelbundet eller ofta kredit, kanen som en

pantförskrivning för fortlöpande beviljagöra det möjligt kreditgivaren att
krediter särskilt tillfälle säkerhet. Dettavid varje krävautan att ny

fårförfarandet kreditgivning. Man därvid särskilt beaktaunderlättar vid
endastenligt 59 § får beviljaslagen bankrörelse kredit principatt iom

säkerhet.mot
generalpantklausulerBland invändningar kan riktas rörde motsom

några förhållandet till jämföras vadtredje och de kan med som nyssman
kopplingsförbehåll. såsomanfördes Men i sammanhang nämntsannatom

skallolägenheter drabbar tredje inteutredningen att mananser som
åberopas avsnittavtalsvillkorkunna yrkar jämkningpartav som av

5.4.6.3.
jämkaDäremot bör utredningens mening möjligtdet enligt attvara en

på kredittagaren.dess verkningargeneralpantklausul grund motav
få förklaras inte häfta förJämkningen kan den formentänkas att panten

generalpantklau-fordran formellt faller undersärskild dennatrots atten
formulering. Bland böra beaktassulens omständigheter därvid kansom

följande Fordran för vilken säkerhet ikan kannämnas. typvara av en
ifrågakommer, skadestånd påallmänhet inte för grundt.ex. attav

checkräkningshavare inte har iakttagit bestämmelser i checkräknings-
checkblankettenkontrakt förvaring sådanaktsamhet vid Omom av en

fordran någotär tvistig oftare fallet beträffandetordesom vara-
skadeståndsfordran påvid fordranän grund kreditgivning intar denav —

har säkerhet för fordran förhandlingsmässigtsin överlägsensom en
åberopasställning. En generalpantklausul bör inte kunna för beredaatt

förmånkreditgivare detta slag vid tvistig fordran. Vidare kan detav en
inträffa mellan fordransammanhanget den för vilken säkerheten haratt
ställts och den fordran för åberopas såvilken generalpantklausulen är

ifrågasättasdet kan det tillbörligtsvagt, är säkerheten skallatt attom
häfta för Exempel härpåäven den kan överhypotekattsenare. vara som
uppstått lån påamortering tillhörigett sommarstugagenom av en en
företagare skulle häfta för företagaresäven denne affärsmässiga skulder
till bank lånet pådels lämnat dels företagarensärstugan,en som
bankförbindelse för rörelse. Ett exempel ärhans harannat att en person
ställt borgen för privatlån lånväns och tid därefter förtar etten en upp

räkning med säkerhet aktier. Skullei denna säkerhet häfta förävenegen

1 Denna fordran falla generalpantklausulen,torde under den brukligatyp av nu
eftersom förpliktelser fåalla kredittagare kommer bl. i sindenna attavser som a.
egenskap kontohavare i bank.av
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låntagaren få tillbakaverkan inte kanborgensförbindelsen med att—
frågaislutbetalt sin skuld kan det kommasäkerheten han attnär egen -

otillbörlig.generalpantklausulentillämpningenbetrakta av som
försvåra för pantsättarenEn generalpantklausul kan eljest attäven

säkerhetensäkerhet sedan den skuldställdutnyttja ursprung-som
medförgeneralpantklausulenHuruvidaavsåg slutbetalats.ligen har

föraktuelltutnyttjande ärdärvid, detverkningar kanotillbörliga somom
lånför hossäkerhetanvändaärpantsättaren pantenatt annansom

till möjlighetenmed bl.kreditgivare, böra bedömas hänsyn atta.
mångaitillämpning den häröverhypotek. Detta utgörpantsätta aven

fårifrågasatt intejämkningvidanförda synpunkten attsammanhang man
Iavtalsförhållandet helhet.måste tillisoleratvillkor utanett somsese

utgör exempelvisgäldenären övervägermån utnyttjandeden det somnya
emellertidtordesäkerhet,ställtsförsäljning egendomden som somav

betydelse,ha mindre ochöverhypotekmöjligheten till pantsättning av
då självständigt.bedömasgeneralpantklausulens verkningar kan mera

väsentligengeneralpantklausulen nämnts ärDe olägenheter nusomav
starkaolika sidor dende ärde verkar kumulativt, dvs.det slag att avav

läggsför och denmedför gäldenärenklausulenbundenhet press somsom
förmåninfria tilltill den borgenärpå skuldernahonom att vars

därför heller klausulensinte säkertgeneralpantklausulen gäller. Det är att
borgenär, detframträder tvist mellan gäldenär ochvidverkan endast utan

sittgäldenären övervägersig lika mycket närmöjligt verkan visarär att
pålagstiftningEftersom saknashandlande.allmänna ekonomiska annan

enda stödområdet generalklausulen dettorde tillämpning somvaraaven
åsidosättande Enligt utredningen kan detfinns för jämkning.eller

ifrågasättas standardkontrakt i vissageneralpantklausul iinteom en
syftetsådanasituationer, för vilka det tidigare angivnasärskilt att

betydelse, kanunderlätta fortlöpande kreditgivning saknar praktisk vara
bedöma otillbörlig.att som

föremål förvillkor varitLiksom gäller naturligtvis här att somannars
påindividuella underhandlingar bör bedömas sätt änavtal och annat

lånevillkor Vadklausuler införts allmänna den överlägsnai parten.som av
får således så negativanförts utredningeninte tolkas är motattsom ovan

generalpantklausul det sakligt motiveratanvänds när kanatt ansesen
förhållandena fallet.med hänsyn till i det särskilda

avgörande5.5.8 Klausuler skiljeförfarande och tvisterannat avom

affärslivetmodernaEn uppkommer i detdel de tvisterstor somav
Sålunda flertalet standard-hänskjuts tordetill avgörande skiljemän.av

I pâför tidformulär kredit vissBankföreningensEnligt Svenska antagnasenast
kredittagaren harförpliktelsergeneralpantklausulenemellertid endastgäller som

kontohavareuppdragsgivare,få egenskap kredittagare,ieller kommer sinatt av
borgensman, enligtsålunda ochintebanken. Häreller eljest kund i nämnssom

för borgensförbindel-gällersäkerheteninteutredningen erfarit därmedvad attavses
i dennes egenskapborgensmannenborgensåtagandet lämnatsåvidainte avansesse. pantförskrivninggenerell nämnsformuläret forbanken. I särskildakund i detav

borgensman.uttryckligendäremot
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kontrakt antagits branschorganisationer för användning vidsom av
transaktioner företag innehålla Sådanamellan skiljeklausuler. klausuler är
också brukliga inom arbetsrätten, förekommer kollektivavtal fördär de

frågor. återfinnsSkiljeklausuler mångasärskilda i individuelltvidare
upprättade avtal.

145Skiljeförfarandet 1929:regleras i lagen skiljemän. Detom
tvåförekommer former ingåsolika skiljeavtal. Vanligast avtaletär attav

led i mellan träffad civilrättslig överenskommelse,ett parternasom en
varvid innebörden avtalet tvister kan uppkomma iär attav som
framtiden tillmed anledning avtalet skall hänskjutas avgörande avav
skiljemän. Den andra fall iskiljeavtal det att parternatypen av avser

låtaanledning tvistredan uppkommen kommer överens attav en om
fårtvisten Skiljeavtalsavgöras skiljemän. giltighet i princip bedömasav

enligt vanliga civilrättsliga regler.
Skiljeavtal rättegångshinder. Parterna själva skilje-utgör avgör hur

mångaskall Inommännen och hur de skall vissa branscher ärutses vara.
det regel organisationerna skall skiljemän eller skiljemännenatt utse att
skall utgöras skiljenämnd, utsedd organisationpermanentav en enav
eller på områdetflera organisationer.verksammagemensamtev. av
Saknas överenskommelse skiljemännen föreskriver lagen dessaattom

så båda såskall och vardera väljer och detre utses att partenvara en
utsedda skiljemännen tillkallar Om ingenting uttryck-den tredje. annat
ligen intei skiljeavtalet, ha godtagit skiljedomensagts parterna attanses
får på skiljeavtalklandras. Lagen skiljemän inte tillämplig medärom

därförbefunnits verkanklanderförbehåll. ibland saknaSkiljeklausuler har
erfordrats.’införts avtalsinnehållet påde inte i sättatt som

från iblandEnligt allmän synpunktutredningen kan det resas
gällerinvändning skiljeförfarande vid tvister. När detanvändningmot av

åanvändning skiljeklausuler i avtal mellan näringsidkare, samtena,av
å andra börkonsumenter och med dem jämställda sidan,parter, man

förfarandet betydandesärskilt uppmärksamma ofta drar med sigatt
såocksåkostnader, vilka för vinnande kan bli attpart stora en

ekonomiskt för tvist tillunderlägsen kan dra sig hänskjutapart att
inteskiljemän goda utsikter vinna. Det kanäven han sig ha attom anser

å svårighetuteslutas den överlägsna han sin sida kanatt parten, utanom
kostnaden, utnyttjar förbära skiljeklausulen i realiteten hindra denatt

andra från få tvisten prövad.parten att
frågorVissa undandragits skiljemänshar enligt lag uttryckligennumera

Sålunda fårprövning. 8 28 §jordabalken skiljeavtal,enligt intekap. som
innefattar förbehåll klander, mellan jordägare ochjordbruks-rätt tillom
eller angåendebostadsarrendator framtida med anledningtvist av
arrendeförhållandet frågainte gällande i exempelvis arrenda-göras om

påskyldighet arrendeställeträtt eller tillträda eller kvarsittatorns att
fastställande fall. Vidarearrendevillkor i vissa är det även närsamt av -

skiljeförfarande tillåteti princip förbjudet i skiljeavtalär att utse-

‘Se 1969 285NJA 1949 innehållet orderbekräftelse och609 i ang.s.s. ang.
innehållet allmännai leveransbestämmelser.
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utseendeförantal, derasföreskrift deras sättetskiljemän eller inta om
lagenskall i ställetförfarandet I avseendenskiljenämnden. dessaeller vid

till skilje-alltiddockskiljemän gälla. Arrendenämnden kan utsesom
hyresförhållanden, 12för kap.finnsbestämmelserMotsvarandenämnd.

73§bostadsrättsförhållanden, bostadsrätts-66§ förjordabalken, och
avbetalningsköpla-§1971: 479. enligt 17 andra stycketVidarelagen är

avbetalningsköptvistbehörighetavtal domstols att uppta omgen om
får enligtingåtts Slutligenuppkom.avtalet innan tvistverkan,utan om

röranderättegången arbetstvister tvist§ 1974:371 i3 lagen om
1928:253 kollektivavtal inte7§förklaring i lagen omavsessom

fårbestämmelse inteskiljemän. Enligthänskjutas till avgörande sammaav
före tvistensgällande avtal,föreningsrättheller i tvist rörande göras som

förbehållskiljemänskall avgörasträffats tvistenuppkomst utanatt avom
klanderrätt.om

också uppmärksammatsFrågan skiljeklausulergiltigheten harom av
setvistemålrättegången värdenmindreivid tillkomsten lagen omav om

särskilt vidbl. det2.2. Departementschefen konstateradeavsnitt atta.
förelåg risk för detochavtal mellan näringsidkare konsumenter att

skiljeklausuler.rättegångsförfarandet spelförenklade sattes genomur
avtalsvillkorsla-sådana angripas med stödklausulerVisserligen kunde av

inomkonsumenttvisterförbud skiljeklausuler idirektett motgen men
ansågsförfarandet störretillämpningsområdet förenkladeför det ge

effekt Särskilta§ skiljemän.3 lagensådant förbud in iEtt togs om
på avtalför grundfrån tvisterförbudet har dock gjortsundantag av

fallför därförsäkringstagare deförsäkringsgivaremellan och samt annat
Förbudet endastinternationella förpliktelser.följer Sveriges avserav

träffa skiljeavtalframtida tvist, varför inget hindrar parterna att
beträffande uppkommen tvist.redan

på grundersålunda delvis olikaskiljeklausulerDe förbud mot som
mening inteutredningenslagstiftningen kan enligtinflutit i anses

skiljeklausul kanfall tillämpningde däruttömmande varaav enange
stadgandetnyssnämndadetföre tillkomstenotillbörlig. Redan av

hadeföreningsrätttvistangående skiljeklausul rörogiltighet omsomav
overksamz kanDetsådan skiljeklausulfunnit vissarbetsdomstolen

föranlettskiljeklausuler ochinskridit attKOerinras har motattom
senäringsidkare och konsumentmellansådana kontraktutmönstrats ur

Även inskridit bör enligt3.2.2. skäl KO inte haravsnitt där olikaav
prövning.motsvarandetillämpadomstolarna kunnautredningens mening

fåallmänt kananförtsNågra tidigare harde synpunkter meraav som
eller andralagtekniskaexempelvisgäller närtillämpning Dettahär. av

utanför denlämnatsförbjudna harfall ligger deskäl sakligt närasom
exempel5.1.3. ärse Ett attavsnitttvingande regleringen annat

mellanför tillämpningavseddaavtalsformulär förstai hand ärsom
på mellanundantagsvis avtalkanskenäringsidkare inbördes tillämpas --

1 202.1973:87 143 ochProp. s. avtal2 skiljeklausul rörandeBeträffande giltigheten21. om1954AD avnr
1973 620.NJAsemesterersättning s.se
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näringsidkare och konsument. Ett liknande fall formulär,är att ett som
utmönstrats branschorganisationer och ledande företagare, fortfaran-av
de se 5.3.1.används mindre näringsidkare avsnitt Om finnsdetav
anledning syfte med skiljeklausulen varit hindraanta att ett att
underlägsen tvist prövad, särskilt starka skäl tala förpart att ettsynes
åsidosättande klausulen.av

på områdeEnligt utredningen är det inte minst detta vikt attav
får principiell därför oftaavgörandena karaktär. Det kanen vara en

fördel domstol generellt förklarar skiljeklausul otillbörligatt mera en vara
förhållandei till vissa särskilda eller särskilda hellrei kontrakt, änparter

jfrfalletavgörandet binds till klausulens tillämpning i det särskildaatt
5.2.3.avsnitt

Nära angåendeskiljeklausuler villkorsammanhang med har andra
Åtminstoneprövning föreningsstadgartvister. tidigare i d.har detav o.

förekommit bestämmelser föreskrivit föreningtvist mellan ochattsom
dess medlemmar skulle utsedd skiljenämnd,enavgöras styrelsenav en av
ordning ofta inte tillräckliga garantier för objektiv prövning.gettsom
Även sådanabeträffande föreliggavillkor kan det behov ingripandeav
med stöd generalklausulen.av

mindreförekomma bestämmelser ellerVidare kan det i avtal som mer
från Arbetsdomstolen hardirekt all rättslig prövning.undandrar tvister

frågapå huruvidakan itidigt stadium uttalat det sättasattett
överenskommel-irättsordningen huvud medgeröver taget att parterna en

låtapå avstår frånförhandde bindande, rätten attavsett attse, som vara
såvidadomstol, inteöverenskommelsen tvistersina härledda avgörasav av

Beträffandeförutsetts.för tvisternas rättsliga lösande harsättannat
sådant innehåll ogiltigt,fann villkorkollektivavtal domstolen ett av

4§ vilkeneftersom förenas kollektivavtalslagen,det inte kunde med
stridsåtgärder på förutsättningenförbudetbestämmelse bygger attmot

rättsligt falltvister skall Enligt utredningens mening bör i näravgöras
åbero-sådana speciella processrättsliga regler inte kanstadganden eller

pas,2 innehåll åt med stödavtalsvillkor kunna sidanmed nämnt sättasnu
generalklausulen.av

§5.6 38 avtalslagenKonkurrensklausuler enligt

förstås tillbrukar i avtaletanställningsavtalMed konkurrensklausul i ett
anställde underförbud för denförebyggande intagetkonkurrens attav

driva verksamhetefter anställningen upphörtviss tid det haratt som
någon drivereller anställning hoskonkurrerar med arbetsgivarens ta som

vitesbestämmelse.sådan ofta medKlausulen kompletterasverksamhet. en
också avtal, vidförekomma i andraKonkurrensklausuler kan ex.

då förbinder inte bedriva konkurre-försäljning rörelse säljaren sig attav
rande verksamhet.

1 1931 64.AD nr2 opinionsnämnd.utfästelse till PressensverkanJämför 1970 344NJA avang.s.
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förkonkurrensklausul bindande deninte§ avtalslagen38 ärEnligt en
fråga ochutfästelsen tidiåtagit konkurrera, ortsig inteatt omomsom

för hindrakan behövaslängreskulle sträcka sig än atteller eljest som
inskränka honom iutfästelsen skulle över hövanellerkonkurrens om

sistnämndaVid prövning iförvärvsverksamhet.frihet utövahans att
förmånden tilltill det intresseskall hänsyn ävenavseende tas varssom

fullgörs.utfästelsen gäller denhar attav
bestämmelserna konkurrens-anförstill utredningenl direktiven att om

påverkas38§ för sig skulle kunnaavtalslagen i ochklausuler i av en
utredningen.tillaktuell uppdragetreform i riktning blevden genomsom

mån specifiktparagrafen väsentlig rörframhålls emellertid iDet att
föremål förfrågor varitförhållanden hithörandearbetsrättsliga och att

regleringlngrepp i dennaarbetsmarknadspartema.mellanöverläggningar
företas i sammanhang.därför helst inte dettaborde

överlämnatför beaktandeSenare Majzt till utredningenhar Kungl. en
angående konkurrensklausuler iskrivelse till Kungl. Majztriksdagens

se 1.1.anställningsavtal avsnitt
å Svenska Industri-Arbetsgivareföreningen,SvenskaMellan samtena,

Arbetsledareförbund Sveriges Civil-Sveriges ochtjänstemannaförbundet,
årå träffats överenskommelse1969ingenjörsförbund, andra sidan, har

innehålletanvändningsområdet för iangående ochbegränsning av
överenskommelsen innebär i huvud-tjänsteavtal.konkurrensklausuler i

Användningsområdet tillför konkurrensklausuler begränsasföljande.sak
ellersådana självständig produkt-beroendearbetsgivare ärsom av

skaffarsådant sigutvecklingsarbetemetodutveckling och som genom
företagsspecifiktjämförbart kun-tillverkningshemligheter eller därmed

medföra påtagligtför skulle kunnanande, yppande konkurrentervars
Konkurrensklausul fråga föri arbetstagarebör vidare komma endastmen.

får ellerunder tillverkningshemligheteranställningen kännedomsom om
erfarenhetdärmed jämförbart utbildning ellerkunnande och som genom

möjlighet Den tid under vilkenhar bruk denna kännedom.göraatt av
anställde konkurrensklausul skall inteden skall bundenvara av en

överstiga för skyddsvärdaden beräknade livslängden arbetsgivarens
frittkunnande. Med hänsyn till arbetstagarens intresse kunnaattav

normalfallet intedisponera över sin arbetskraft bör bindningstiden i
månader l224 eller, livslängden är kort,överstiga den nämndaom nyss

månader. Så skadeståndkallat anslutning till konkurrens-inormerat
klausul allmänhetbör i inte högre vadsättas än motsvararsom sex

månadsinkomster.genomsnittliga Tvist konkurrensklausul skall irörande
första behandlas vid lokal eller central förhandling. Kan enighet intehand
uppnås, skall träffadetvisten hänskjutas till särskild skiljenämnd. Den
överenskommelsen kraft l97l gäller tills vidareträdde i den l januari och

överenskommelsenårs uppsägningstid. bringasmed kan dock inteett att
tidigare den l april 1975.upphöra än

fråganframhållits för konkurrens-Som i direktiven utredningen är om
fårutformning problemväsentligen arbetsrättsligtklausulernas ett som

arbets-vid sidan generalklausulutredningens huvudsakligaliggaanses av
uppgift. inte företa i dennaDirektiven utredningen bör ingreppattanger
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mån 38§ förhållandetreglering. I den avtalslagen till konkur-tangerar
rensbegränsande lagstiftning sig likaledes utredningen inte böraanser

på jfr 5.4.3.8.in avsnittnärmare ämnet
Samtidigt det emellertid uppenbart det sedan avtalslagensär att

tillkomst skett förändringarbetydande i inställningen till konkurrens-
klausuler, främstvilket kommit till uttryck i den tidigare nämnda
överenskommelsen påmellan arbetsmarknaden. Förändringarnaparterna
kan fråninte isolerade allmänna uppfattningen möjligheternadenses om

jämka betungande avtal bakgrunden till utredningensutgöratt som
uppdrag. Enligt utredningens rimligtmening är det inte konkurrens-att
klausuler, till del de faller utanför överenskommelsen,den den särskilda
fortfarande stårär underkastade särreglering i samklang medinteen som

framhållitvad eljest skola Somgälla. utredningen har iantas annatsom
avsnitt 5.2.4 38§sammanhang har tillämpningen bestämmelsen iav

avtalslagen hittills varit restriktiv,mycket och i uppmärksammatett
avgörande har bordehögsta domstolen uttalat det ankommaatto. m.

förändringpå lagstiftaren initiativ tillatt ta en
Mot denna bakgrund möjligheterutredningen det bör öppnasattanser
jämka konkurrensklausuler i utsträckning Syftetstörre än hittills. äriatt

främsta möjliggöra de principer kommit till irummet att uttryckatt som
överenskommelsen mellan arbetsmarknadens skall kunna vinnaparter
erforderligt beaktande beträffande konkurrensklausuler i arbetsavtaläven
utanför områdedet överenskommelsen gäller.som

Avsikten vidareär allmänt öka domstolarnas möjligheteratt rent att
beträffande konkurrensklausuler tillämpa förde riktlinjer användningen

generalklausul föregående.utredningen har dragit uppi detav en ny som
Med hänsyn till olikade syften konkurrensklausul kan ha attsom en -
reglera skyddet för know-how eller liknande, direkt regleraatt mera
möjligheterna överlåtelsetill konkurrens efter rörelse, sigav osv. anser-
utredningen inte på någonböra in förutsätt-detaljerad diskussion av
ningarna för jämkning konkurrensklausuler.av

Utredningen har övervägt i lagtexten direkt vid prövningatt attange av
konkurrensklausul särskild fästas innehålletvikt bör vid i överenskom-
melse träffats mellan arbetsmarknadens Utredningen harparter.som
emellertid funnit sådan uttrycklig precisering onödig.en

1 tjänsteavtal.konkurrensförbud iSeNJA 1957 279s. ang.
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framlagdaSpecialmotivering till6

lagförslag

5.2.7 föreslagitavsnitt attmotiveringenallmännai denUtredningen har
ochvites-jämkningbestämmelsernasärskilda avnuvarandede om

upphävsavtalslagenförsta stycket§§ 3736 ochiförverkandeklausuler
otillbörligaåsidosättandegeneralklausulen avdenoch omatt nya

förbudetnuvarande36 Detledigblivnafår plats i densinavtalsvillkor
föreslåsavtalslagen ensamtstycket§37 andracommissoria ilexmot

viss5.6 föreslagitavsnittutredningenVidare har37utgöra den nya
avtalslagen.§38konkurrensklausuler ibestämmelsernajustering omav

föreslår§§ avtalslagen36-38iändringarnaangivnadeUtöver nu
förmögenhetsrättsliganuvarande5.2.7 deavsnitt attutredningen

avbetal-stycket§ förstaåterfinns i 8Dessaupphävs.generalklausulema
9§skuldebrevslagen,8§försäkringsavtalslagen,34§ningsköplagen,

upphovsrättslagen29§uppfinningar,till arbetstagaresrättenlagen om
upphävandeVidjordabalken.64§ av27§ 12 kap.och8 kap.samt

vissafordrasavbetalningsköplagenstycket8§ förstabestämmelsen i
styckena itredjeandra ochnuvarandeiföljdändringarredaktionella

paragraf.samma

Avtalslagen

§36

reglernalydelse deföreslagnainnehåller i sin omparagraf nyaDenna
allmännaTill denvillkor.otillbörligajämkningochåsidosättande av

§8gällandehittillsdenbestämmelsen närmastuppläggningen motsvarar
uppen-ordetAttbetydande.förändringarna ärskuldebrevslagen, men
avseddadenmarkerargeneralklausulenåterfinns ibarligen inte längre

avtalsvillkor.åsidosättabefogenhet attdomstolarnasutvidgningen av
bättreförfylligare attgjortsockså avseendeni olikaFormuleringen har

rättstillämpningen.vägleda
general-föreslagnadenäravtalslagenibestämmelserövrigaLiksom

Någon olikhet i dettaförmögenhetsrätten.helainomtillämpligklausulen
övrigti äravtalslagen3 kap.bestämmelsen ochdenmellanavseende nya

stödmedåsidosättandejämkning ellerutsträckningvilkenavsedd. Iinte
ochassociationsrättenfråga inomikommakangeneralklausulenav
ochmyndigheteroffentligamellanförhållandetifamiljerätten samt

5.2.6.avsnittmotiveringenallmännabehandlats i denenskilda har

13
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Att föreslagnaden generalklausulen är tvingande ligger i sakens natur.
Det såledesär inte möjligt avtalsbestämmelseatt uteslutagenom en
tillämpning klausulen. Inte heller kan exempelvis i allmännaav avtals-
villkor med bindande föreskrivasverkan omständigheternaatt vid
ingående särskilda avtal inte kan föranledajämkning bestämmelseav iav
de allmänna avtalsvillkoren.

Första stycket innehåller de grundläggande bestämmelserna jämk-om
ning åsidosättandeoch otillbörliga avtalsvillkor. Andra stycketav
föreskriver när andra delar avtalet kan bli ogiltiga. Tredje stycket görav
de grundsatser uttalas i första och andra styckena tillämpliga påsom även
rättshandlingar inte är avtal.som

Första stycket

Den föreslagna generalklausulen påkan tillämpas alla förmögen-typer av
hetsrättsliga Såvälavtal. skriftliga sådanaavtal även där skriftformen-
beror på särskilt formkrav fallermuntliga avtal inom tillämpnings-som—
området. Såväl avtal mellan näringsidkare konsumenteroch avtalsom
mellan näringsidkare eller privatpersoner inbördes omfattas bestäm-av

Ävenmelsen. stadgandet till väsentlig del riktar sig allmännamotom
avtalsvillkor och liknande formulärrättsliga såsomvillkor på åtskilli-kan,

ställen framhållits i den allmänna motiveringen, även individuellaga
avtalsvillkor Bådejämkas. onerösa benefikaoch falleravtal under
bestämmelsen.

Såväl ursprungliga avtal tilläggs- och ändringsavtal kan prövassom
enligt generalklausulen. Detsamma gäller förlikningar och uppgörel-andra

i anledning inträffad tvist. Den omständigheten avtal redanser attav ett
fullgjortshar innefattar någotinte hinder låtprövning sker,mot att vara

sådanatt ocksåomständighet ingåkan bland dem skall beaktasen som
ske.’vid avgörande jämkning börav om

Såsom framgått den allmänna motiveringen tillämpningkanav av
generalklausulen frågaofta påkomma i den grund den partenatt ena
befunnit sig i underlägsen ställning den andra vilkengentemot parten,en
därför kunnat diktera avtalsvillkoren ensidigt. Tillämpningen klausulenav

emellertidär inte begränsad till falldessa bestämmelsen kanutan
åberopas rättsförhållande.även den överlägsna Somiparten ettav

påexempel falletnär detta kan bli utredningen tidigare anförthar att
förhållandena långvarigt påvid avtal utvecklat sig intesättett ett som
rimligen kunnat förutses avsnitt 5.4.5.6.vid avtalets tillkomst

föreslagnaDen generalklausulen enligt bestämmelsesin lydelse iavser
avtal eller tillämpning därav. sålundaGenom det särskiltatt attanges
prövningen viss bestämmelse i avtalet ansluter förslaget §sig till 8avser
skuldebrevslagen och därmed jämförliga gällande generalklausuler inu

rättsvensk Den vanligaste situationen där tillämpning blir aktuell har

l Jämför avsnitt 5.5.4 betydelsen vite förhar erlagts bedömningenattom av av
frågan nedsättning kan ske.om

Jfr föreslagna formuleringenden danska 36däremot avsnitt 4.1.nya av ovan
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ivillkorsärskilttillämpning ettpåyrkar avpartenantagits att enavara,
yrkar attandramedan partenlydelse,till desshänvisningavtal medett
allmännai denSåsomåsido. nämntseller sättasskall jämkasvillkoret

granskningsamfälldviduteslutas avattintedetkanmotiveringen en
måsteavtalethelablirresultatet att anseshelheti derasavtalsvillkoren

5.2.5 slutet,ogiltigtheltgrund blirpå denna sedetochotillbörligt att
får docksituationparagraf. Dennaförevarandeandra stycketvidare

läggasinte attstadgandet avsettärDäremotvanlig.mindrebetraktas som
haromständigheterföljdtillogiltigförklaring somförgrundtill aven

därför detinnehåll, attavtalsvillkorensmedberöring ex.ringaendast
deunderingå avtalaffärsförhållanden ettattsed igodstridaskulle mot

bedömashittillsfår liksomfallSådanaomständigheterna.föreliggande
33däriblandavtalslagen,iogiltighetsreglernaallmännadeenligt

ogiltighetregelallmänheller attinte omGeneralklausulen envaraavser
villkorsärskiltseder, ettgoda ävenochstrider lagavtal mot omsomav

jfrgeneralklausulenstöd imedåsidosättaskanstrider däremotsom
5.2.3.avsnitt

avtal.iettvillkorvarjegeneralklausulen kanenligtPrövningen avse
såledesprestation harförvederlagutfästförNågot undantag enex.

5.5.2.se avsnittgjortsinte
5.2.3 föreslagitavsnittmotiveringenallmännai denharUtredningen

delskunnaskallgeneralklausulen omden avseenligtprövningenatt nya
föri ochotillbörligtbetraktasbörsådant detavtalsvillkor är att somett

Dettaotillbörlig.fallet kansärskildai dettillämpningen ansessig, dels om
ingripandedärpå attdet sätt atttill uttryckkommit angesi lagtextenhar

avtal ärbestämmelse iantingenske,generalklausulen kanenligt om
otillbörlig.fall äri visstbestämmelsetillämpningenellerotillbörlig avom

grunden.på denskeringripande i regelförmodakanMan att senare
fleraimotiveringenden allmännaemellertid iUtredningen har samman-

möjligastörstaavgöranden idomstolarnasframhållit vikten atthang av
innebörd.principiellutsträckning ges en

övrigaavtaletstillVid skall hänsynavtalsvillkor tasvisstprövning av
inträffadetillkomst,avtaletsförekommit vidinnehåll, senarevad som

alltså tillskallDomstoleni övrigt.omständigheternaförhållanden samt -
i§ avtalslagen33enligtprövningvidskerskillnad vad ex.mot -som

Deomständigheter.samtligabedömningsamladprincip göra aven
lagtexten.isärskilt nämntsharomständigheterviktigaste dessaav

denbl.innebär attskall beaktasinnehåll övrigtiavtalets a.Att
fårifrågasätts, inteåsidosättandeellerjämkningbestämmelse, vars

övrigamed detsammanhangmåste iisoleradbedömas utan ses
ävenmotiveringenallmännadeniUtredningen haravtalsinnehållet.

börutsträckningvissiotillbörlighetsbedömningenviduttalat att man
haringångna avtal,mellanockså till andra parterna somhänsynkunna ta

ingår avsnittklausulenprövadevilket denidetmedsammanhangett
tillhänvisastillkomstvid avtaletsomständigheternaBeträffande5.4.6.1
jfr5.4.2,särskiltsemotiveringenallmännai denanförts häromvad som

främstfå betydelsetordeförhållandenändradetill5.2.1. Hänvisningen
Beträffande övriga5.4.5.6.seavtalsförhållanden om-långvarigavid
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ständigheter bör beaktas hänvisas särskilt till vad anförtssom som om
betydelsen affärspraxis,allmän praxis vidparts tillämpningenav egen av
Standardavtal inverkansamt avtalsrelationer till tredje 5.4.4 ochav man
5.4.6.

Bedömningen skall bestämmelsen eller dess tillämpning skulleavse om
otillbörlig. Skälen för detta ord haratt valtsvara har i 5.2.4.angetts

De synpunkter kan läggas till förgrund bedömningen vad ärsom av som
otillbörligt har analyserats i avsnitt 5.4, varjämte vissa särskilda klausuler
har diskuterats under 5.5.

Det bör i detta framhållas,sammanhang när villkor strideratt ett mot
tvingande lagregel, någon särskild bedömning villkoretsen otillbörlig-av

het med stöd generalklausulen inte kommer fråga,i eftersomav
rättsverkan överträdelsen följer direkt den tvingande regeln. I vilkenav av
utsträckning kan räkna med villkoratt bör betraktas ogiltigaman som
enligt allmänna rättsprinciper, pådvs. ungefär sätt desamma som om
stred tvingandemot regel stöd i uttryckligt lagstadgande,utanen ärmen

fråga påutredningen inte haren in Generalklausulensom att
behöver inte åberopasheller för förekommandeiatt fall motivera att

fåravtal verkningar tredjegentemot endast i enlighet med k.man s.
sakrättsliga principer. Ett constitutumexempel är possessoriumatt
överenskommelse säljare skall överlåtetatt besitta förgods köparens
räkning inte medför skydd säljarens borgenärermot enligt svensk rätt.
Tillämpningen denna regel förutsätter givetvis inte prövningav av om
överenskommelsen skulle betrakta otillbörligatt eller inte.vara som

Rättsföljden bestämmelse elleratt tillämpningen därav bedömsav en
otillbörlig är bestämmelsenatt jämkas eller lämnassom avseende.utan

Innebörden härav behandlatshar i avsnittet 5.2.5.
Ett viktigt syfte föreslagnamed den generalklausulen förbättraär att

möjligheterna för bl. konsumenter civilrättsligt komma tillatt rättaa.
med för oförmånligadem avtalsvillkor. Bestämmelsen såledesavses
utgöra led i denett statsmakterna bedrivna konsumentskyddspoliti-av
ken. Utredningen ändamåldettaatt med generalklausulen böranser
komma till direkt uttryck i lagtexten. I andra förevarandepunkten av
stycke har därför tagits in bestämmelse vid prövningatten om av
avtalsvillkor enligt generalklausulen särskild hänsyn skall tilltas partom
är konsument. Vad därvid speciellt skall beaktas ärsom partsom
ställning konsument fått till följd bristande balans i avtals-som en
villkoren ifrågasattaoch deras tillämpning.

Med konsument personkrets i andra konsument-avses samma som
skyddssammanhang, nämligen enskild förvärvar ellerperson som vara

konsumtiontjänst för slutlig Annan konsumentskyddslagstiftning

l Se NJA 1949 645 förbud på grammofonskiva offentligtex. mots. ang.
utförande.
2 Jfr 1971:15med förslag till lag förbud otillbörliga avtalsvillkor,prop. motom

86, 1973:87 förslagmed till lag rättegången tvistemålim. m. s. mindreprop. om omvärden, 182 1973:138medsamt förslag till konsumentköplag,m. m. s. prop. m. m. s.159.
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bestämningar,innehåller emellertid ofta ytterligare inskränkande ex.
t. §förvärvad för enskilt bruk llagen endastatt ex.avser vara

avtalsvillkorslagenl § eller lagen inte gällerkonsumentköplagen och att
står försäkringsinspektionenellerverksamhet tillsyn bank-under avsom

föreslagnaavtalsvillkorslagen. enligt den§ härtill saknas2 Motsvarighet
därför till ställning konsu-generalklausulen. Hänsyn kan tas parts som

fastighet, tecknandeexempelvis vid köp hyra lägenhet,ment av avav
försäkring banklån. inte nödvän-eller upptagande Det blir emellertidav

till konsument i striktdigt bestämd ställning äratt ta part meraom
föreslagnaeftersom med den lagtextenbetydelse eller inte, konsument i

liknande ställninguttryckligen jämställs den intar gentemotsom annan
åt utredningenuttryck vadHärmed särskiltmotparten. att geavses

uppgift fyllaanfört generalklausulen bl.tidigare har haratt att a.om en
lagstiftningensärskilda konsumentskyddande ikomplement till densom

fall där underlägsen ställning, liknande dende intarpart somen en
fallaformellt under begreppetkonsumenter vanligen har, dockutan att

5.1.3.sekonsument närmare avsnitt

Andra stycket

förhållandet5.2.5 det attböranfört i avsnittvad utredningenEnligt en
andramedföra ävenkunnaotillbörlig attbedömsavtalsbestämmelse som

förklaras ogiltigt.hela avtaleteventuelltjämkas, attavtaletdelar av
stycke.förevarandeitagitsharBestämmelse härom upp

demöjliggörabestämmelsen ärföreslagna attEtt syfte med den
verkningarnaförfordrasavtalet attändringarlämpligapraktiskt somav

Innehåller avtal ettelimineras.skallavtalsvillkorotillbörligtettav
endast detjämka intemöjlighetdomstolen ha attskallotillbörligt villkor

förfallo-Omavtalet.också delarandravillkoretotillbörliga utan enav
såledesbör detverkningarotillbörligatillbefinns ledaklausul vara

skallklausulenförförutsättningarnamodifiera attmöjligt inte endast att
betalningsplanen.uppgjordaändra denävenfunktionträda i attutan

tilllederomständigheterolikakombinationSärskilt fall däri de aven
frihetdomstolarna attskäl lämnakan detbetungande resultat attvara

också väljaDomstolen kanvillkor.åsidosätta flera olikaellerjämka
stå iochotillbörligt kvarbedömtslåta villkordetutvägen att somsom

exempelSomavtalet.delarjämkning andraföreskrivastället enbart avav
ockerräntasignärmarlån höglöper med räntakan nämnas att ett som

Ävensida.från gäldenärensför tidlängreouppsägbartär omoch även en
villkorenotillbörliga delenpåtagligtskulle denhöjd mesträntans avvara

frågaikunna kommatidenavtaladeföre denuppsägning sombör
jämkamöjligheterdomstolarnas attbegränsningjämkningspåföljd. En av
liggervillkoretaktuellaavtalet detänåsidosätta delarandraeller av

otillbörligadenlagtextenföreslagnaenligt dendäri,emellertid att
inteavtalsförhållandet, detför attsådan betydelseskall habestämmelsen

oförändratmedskall gällai övrigtavtaletfordrasskäligen kan att
innehåll.

också avtalethelakanbestämmelsenföreslagnadenstödMed av
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förklaras ogiltigt. Det kan falltänkas villkornär bedömssom som
sådanotillbörligt har betydelse för avtalsförhållandet, inteatt man

rimligen kan kräva den erhållahar ståratt rätt jämkning fastpart vidsom
avtalet, bestämmelsen åsidosättsäven helt. Ett exempel kan attom vara
den överlägsna såhar betingat sig friheter vid fullgörandetparten stora av
sin prestation avtalet blir värdelöst för denatt underlägsna Omparten.

dådet inte praktisktär möjligt precisera den överlägsnaatt partens
på förprestation den andra godtagbartett sätt, kan ogiltighetparten vara

den rimligaenda lösningen. Den i lagtexten förutsättningen,angivna att
den otillbörliga bestämmelsen skall sådanha betydelse intedetatt
skäligen fordraskan avtalet i övrigt skall gälla med oförändrat innehållatt
får särskild betydelse den förändringennär yrkade såär ingripande som
total ogiltighet vanligen är.

Möjligheten få ståndtillatt ändring andra delar avtalet ellerav av
ogiltigförklaring avtalet emellertidär inte begränsad påtill gällaattav
yrkande den Ävenberättigadär tillpart jämkning. kanmotpartenav som
åberopa denna såsommöjlighet. Men framhållits i den allmänna
motiveringen måste sistnämnda på sådantmöjlighet tillämpas sätt denatt
inte omintetgör den fördel jämkningsmöjligheten beredaattsom avser
den berättigad därtill separt är 5.2.5. Om undantagsvis densom ovan
överlägsna berättigadär tillparten jämkning kan fullständig ogiltighet
ibland sätt tillgodoseett denatt även underlägsnavara partens
berättigade intresse.

Tredje stycket

Utredningen såsomhar valt utforma förstaden generalklausulen iatt nya
hand villkoravseende i avtal. Detta uppenbarligen denmotsvarar
praktiska påverklighet vilken generalklausulen avsedd tillämpas.är att
Bestämmelserna skall emellertid liksom avtalslagen principi övrigt i vara
tillämpliga på områ-alla slags rättshandlingar inom förmögenhetsrättens

sålundaJämkningde. kan förekomma ingår faktura,villkor iäven av som
följesedel försändning,till kvitto osv.

37§

l §denna paragraf har in förbudet i 37 andratagits det nuvarande stycket
föreslåravtalslagen lex Utredningen redaktionellcommissoria. vissmot

ändring.

38§

Utredningen föreslår viss omarbetning de bestämmel-nuvarandeen av
konkurrensklausuler i denna paragraf. Beträffande den närmareserna om

härförmotiveringen hänvisas till vad anförts i avsnitt 5.6.som
förhållandetDet särskilda bestämmelser konkurrensklausuleratt om

bibehållits dennai paragraf medför den allmänna generalklausulen iatt
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skall vites-sådana Däremotpå klausuler.tillämplig§ direkt36 inte är en
konkurrensklausul be-anslutning tilliförverkandebestämmelseeller

36enligtdömas

Övergångsbestämmelsenelsentámm

föreskrivitsregelbundet atttidigaregeneralklausuler harinförandeVid av
på avtal ellertillämpas ävenskallbestämmelsernade annannya

ikraftträdandeföre reglemasföretagitsellerträffatsrättshandling som
lagstiftning intecivilrättsligfrån principeninnebär attDetta ett avsteg ny

retroaktiv verkan.bör ges
förprincipenfall den vedertagnai dettaävenUtredningen attanser

med-skulleMotsatsentillämpas.generalklausuler börikraftträdande av
lång innan dentiddröja mycketDet skulleolägenheter.föra betydande

långunderskulleSkilda rättsreglerheltreformen slog igenomföreslagna . avsevärdleda tillkunnaskullevarandra vilketsidanvidtid gälla av
prejudikatbildningen.försvåraosäkerhet och

ingåskallövergångsbestämmelsendärförföreslår i enUtredningen att
på avtal ellertillämpning ävenägerbestämmelsernaföreskrift deatt nya
ikraftträdan-föreföretagits lagensträffats ellerrättshandling somannan

falletsärskilda kani detdetnaturligtvis inte attutesluterDet sagdade.
tillkommitvillkoretförhållandetdet attbeaktafinnas anledning att

kraft.trädde igeneralklausulendeninnan nya

328, 34 §l 1953NJAavbetalningsköplagenförsta stycket s.8 §beträffandeSe
införandeangående§ lagen6546 betr. av1927NJAförsäkringsavtalslagen s.

§ lagen5131 betr.1936NJAskuldebrevslagen8försäkringsavtal, § s.lagen om 1961NJAupphovsrättslagen29 §skuldebrev,lagenangåendeinförande omav l9l1971NJA IIjordabalken8 27 §upphovsrättslagen, kap.§ s.386 69betr.s. §64beträffande kap.jordabalken samtinförande38 § lagenbetr. nyaavom nyttjanderättslagen.§433 kap.1939 575 betr.jordabalken NJA
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Orter i regional samverkan.A. Sexual-och samlevnadsundervisning.U.. .Ortsbundna levnadsvillkor. A. Trafikbuller. Del 1. Vägtrafikbuller. K.. .Produktionskostnader och regionala produk- Trafikbuller. Bilagedel.K.. .tionssystem.A. åtStudiestöd U.Vuxna..Regionala i planeringens tjänst. A.prognoser Internationellt patentsamarbete1. H.Boken Litteraturutredningens huvudbetänkan- Energi 1985, 2000.de. U. Energi 1985, 2000. Bilaga.Förenklad konkurs Ju. Svenskam. m. kyrkans gudstjänst. Huvudgudstjäns-.Barn- ungdomsvård.och S. övrigaoch gudstjänster. Band Guds-ter 1.Rättegångeni arbetstvister. A. tjänstordning U.m. m.Samhälle och trossamfund. Sammanställning Svenska kyrkans gudstjänst. Huvudgudstjäns-. .remissyttranden över betänkanden 1968av av och Övriga gudstjänster. Bilaga Guds-1.terårsberedning och kyrka. U.statom tjänst i dag. Liturgiska utvecklingslinjer. U.Data och näringspolitik. 68. Svenska kyrkans gudstjänst. Huvudgudstjäns-Svenskindustri. Delrapport 1. och övriga gudstjänster. Bilaga 2. Denter. Svenskindustri. Delrapport 2. liturgiska försöksverksamheten 1969-1972.. Svenskindustri. Delrapport 3. U. Svenskindustri. Delrapport 4. 69. lnvandrarutredningen 3. invandrarna och mi-. pensionsålderSänkt S.m. m. noriteterna. A.. Neutral bostadsbeskattning.F 70. lnvandrarutredningen 4. Bilagor. A.solidarisk bostadspolitik. B. Om behörighet och antagningtill högskolan. U.. .solidarisk bostadspolitik. Bilagor. B. 72. Energiforskning. Program för forskning och. Högskoleutbildning. Läkarutbildning för sjuk- utveckling.sköterskor. U. 73. Energiforskning. påExpertmaterial utarbetatFörslagtill skatteomläggning Fi.m. m. uppdrag Energiprogramkommitten. Avdel-avMarkanvändningoch byggande.B. energiråvarorning A. Utvinning och indu-. avVattenkraft och miljö. B. striell energiproduktion.. Reklam V. Information i reklamen. U. 74. Energiforskning. påExpertmaterial utarbetatFörslagtill hamnlag. K. uppdrag Energiprogramkommitten. Avdel-avFri sterilisering. Ju. B.ning Näringslivetsenergianvändning.Motorredskap. K. 75. Energiforskning. påExpertmaterial utarbetat. Mindre brott. Ju. uppdrag Energiprogramkommitten. Avdel-avFläntelag.Ju. ning C. Transporter och samfärdsel.Att utvärdera arbetsmarknadspolitik. A. Energiforskning. påExpertmaterial utarbetat. Jordbruk i samverkan.Jo. uppdrag Energiprogramkommitten. Avdel-. avUnga lagöverträdareV. Ju. ning D. hushåll.Lokalkomfort ochSolidarisk Följdfrågorbostadspolitik. B. värmeförsörjning enligt värmeplan.Ju.. .översättaAtt Gamla U.testamentet. Stålindustrins framtida utveckling.. .Grafisk industri iomvandling. Utbildning för arbete A.. Spridning kemiska medel. Jo.av Jaktmarker. Jo.. .Skolan, och kommunerna. U.staten Jaktmarker. Bilagor. Jo.. .Mut- och bestickningsensvaret.Ju. Samverkanför regionalutveckling. A.. .FFV. Förenadefabriksverken. Generalklausul förmögenhetsrätten.i Ju..Socialvården.Mål och medel.S.. Socialvården.Mål och medel. Sammanfattning.. Sstatsbidrag till kommunal färdtjänst, hemhjälp. och familjedaghemsverksamhet.F
Barnsfritid. S.. Utställningar. U.. Effekter förpackningsavgiften. Jo.avSamordnadtraktamentsbeskattning. Fi.. Befordringsförfarandet inom krigsmakten. Fö.
Installationssektorn.
lnstallationssektorn. Bilagor.
Bevissäkringslag för skatte- och iftspavg ro-Fi.cessen.Information och medverkan i kommunal pla-nering. Flapport. Kn.
Utbildning i förvaltning försvaret.inom Del 1.
Fö.
Utbildning förvaltningi inom försvaret. Del 2.
FöSkolansarbetsmiljö. U.. Vidgad vuxenutbildning. U.. Utsökningsrätt XIlI. Ju.
Närförläggning kärnkraftverk.avLägenhetsreserv.Barbetsmiljö.Skolans Bilagor. U..
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JordbruksdepartementetJustitiedepartementet
[30]samverkan.Jordbruk i[6]konkursFörenklad m.m. [35]kemiskamedel.Spridning[25] avsterilisering.Fri [44]förpackningsavgiften.Effekter[27] avMindre brott. [80] 2. Jakt-Jaktmarker.1.Jaktmarksutredningen.[28]Räntelag. [81]Bilagor.[31] marker.V.lagöverträdareUnga [37]bestickningsansvaret.ochMut- Handelsdepartementet[55]Xlll.Utsökningsrätt [63]patentsamarbeteInternationellt[77]värmeplan.värmeförsörjning enligt

[83]förmögenhetsrätten.iGeneralklausul Arbetsmarknadsdepartementet
Försvarsdepartementet utredningsverksamhet.för regionalExpertgruppen [1] 2. Ortsbundna[46] samverkan.regionalOrter ikrigsmakten. 1.inomBefordringsförfarandet och[2] Produktionskostnader3.förvaltningsutbildningsutredning. 1. levnadsvillkor.Krigsmaktens [3] Regionala[51] 4.produktionssystem.Del 1.försvaret. regionalainomi förvaltningUtbildning [4]tjänst.Del 2. planeringensförsvaret. iinomförvaltning2. Utbildning i prognoser [8]Rättegången arbetstvister.[52] i [29]arbetsmarknadspolitik.utvärderaAttSocialdepartementet 3.lnvandrarutredningen1.Invandrarutredningen.ungdomsvård. [69] 2.och Invandrar-Barn- minoriteterna.ochinvandrarna15]pensionsålder [70]Sänkt 4. Bilagor.m.m. utredningenMålSocialvården. och medel.1.Socialutredningen. [79]för arbete.UtbildningMål Sammanfatt- [82][39] Socialvården. och medel. utveckling.2. för regionalSamverkan

[40]ning. Bostadsdepartementet[42]fritid.Barns 1.bostadsfinansieringsutredningarna.Boende- ochKommunikationsdepartementet [17] Solidarisk bo-2.bostadspolitik.Solidarisk[24] [18] bostadspoli-Solidariskhamnlag. 3.Förslagtill Bilagor.stadspolitik. [57][26] [32]Följdfrågor. 4. Lägenhetsreserv.Motorredskap. tik.DelTrafikbuller. [21]1.Trafikbullerutredningen. och byggande.Markanvändning[61][60] Bilagedel. [22]2. Trafikbuller. miljö.Vägtrafikbuller. Vattenkraft och
lndustridepartementetFinansdepartementet

[10]näringspolitik.Data och[16]bostadsbeskattning.Neutral Svensk industri.1.kturutredningen.lndustristru[20]skatteomläggningFörslagtill m. m. [11] Delrapportindustri.2. Svensk1.Delrapportochhemhjälpfärdtjänst,kommunaltillstatsbidrag [13] 4.3.[12] Delrapportindustri.3. Svensk2.[41]familjedaghemsverksamhet. 4. 14Delrapportindustri.Svensk[45]traktarnentsbeskattning.Samordnad 34omvandling.industri iGrafiskavgiftsprocessen.ochför skatte-Bevissäkringslag [38]fabriksverken.FörenadeFFV.[49] Installations-1.InstalIationsbranschutredningen. [48]Utbildningsdepartementet [47] Bilagor.lnstallationssektorn.2.sektorn. [56]kärnkraftverk.Närförläggandehuvudbetänkande. avLitteraturutredningens[Bo]ken. 2000.1985,Energi1.Energiprognosutredningen.5 [65][64] 2090. Bilaga.1985,2. EnergiSammanställningtrossamfund.Samhälle och av Pro-Energiforskning.1.Energiprogramkommitten.års1968betänkandenöverremissyttranden av [72] Energi-2.och utveckling.för forskning[9] gramkyrka.ochberedning statom på uppdragutarbetatExpertmaterialforskning. avsjukskö-förLäkarutbildningHögskoleutbildning. UtvinningA.AvdelningEnergiprogramkommitten.[19]terskor. energiproduktion.energiråvaror industrielloch[23] avi reklamen.V, InformationReklam Expertmateriakutarbetat[73] Energiforskning.3.33översättaGamlaAtt testamentet. Energiprogramkommitten. Avdel-på uppdrag av36och kommunerna.Skolan, staten [74] 4.energianvändning.NäringslivetsB.ning[43]Utställningar. påutarbetatExpertmaterialEnergiforskning. upp-[53]arbetsmiljö. 2.1. SkolansSkolans inre arbete. C.AvdelningEnergiprogramkommitten.drag av[58]Bilagor.arbetsmiljö.Skolans [75] Energiforsk-5.samfärdsel.ochTransporter[54]vuxenutbildning.Vidgad på Ener-uppdragExpertmaterial utarbetatning. av[59]samlevnadsundervisning.Sexual-och LokalkomfortD.Avdelninggiprogramkommitten.[62]åtStudiestöd vuxna. hushåll. [76]ochkyrkohandbokskommitté. Svenska1.års1968 [78]utveckling.Stålindustrins framtidaövrigaochHuvudgudstjänsterkyrkans gudstjänst.
GudstjänstordningBand 1.gudstjänster. m.m. KommundepartementetHuvudguds-gudstjänst.[66]. kyrkansSvenska2. planering.kommunalmedverkan iochInformationGuds-1.Bilagagudstjänster.övrigaochtjänster [50]Rapport.[67] 3.utvecklingslinier.Liturgiskatjänst i dag. ochHuvudgudstiânstergudstjänst.kyrkansSvenska för-liturgiskaDen2.Bilagagudstjänster.övriga 68]1969-1972.söksvarksamheten [71]ögskolan.tillantagningochbehörighetOm

förteckningen.kronologiskaidenutredningarnasbetecknar nummerklammerSiffrorna inomAnm.
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P Sverigefinnarnaoch derasorganisationer. Naturorienterande ämnen i grundskolan Nor-iårskursernaden, 1-6
Förslag Nordisktill tentamensgyldighed
Grundskolan Nordeni
Spesialundervisning Nordeni
Faerøvene Nordeni
Hoyera utdanning sykepleiereavÄldres integration isamhäilet
Kontrollpolitik och narkotika.
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