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SOU 1996:140

Till statsrådet Blomberg

Genom beslut den 12 oktober 1995 bemyndigade regeringen chefen
för Civildepartementet tillkalla särskild utredare medatt uppdragen

utreda förutsättningarna för Konsumentombudsmannenatt KOatt ge
möjlighet företräda enskild konsument iatt ärenden eller målen av
principiellt eller allmänt intresse, främst området för finansiella
tjänster.

Med stöd detta bemyndigande utsågs hovrättslagmannenav
Nils-Olof Berggren till särskild utredare fr.o.m. den 1 november
1995. Utredningen Utredningen KO:s biträdeantog namnet om
enskilda konsumenter.

Som förordnades fr.o.m. den 23experter november 1995 hovrätts-
Åke Söderlind, Civildepartementet, och rättschefen, t.f.assessorn

Åbyhammar,ställföreträdande KO, Marianne Konsumentverket samt
fr.o.m. den 1 december 1995 hovrättsassessorn Carina Crantz, Finans-

Åkedepartementet. Söderlind entledigades från sitt uppdrag fr.o.m.
den 16 januari 1996. I hans ställe förordnades fr.o.m.expertsom

dag hovrättsassessorn Kenneth Nordlander, Civildepartementet.samma
Som sekreterare förordnades fr.o.m. den 15 december 1995

hovrättsassessorn Helen Svensson.
Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande KO:s biträde

enskilda SOU 1996:140.
Utredningen har slutfört sitt uppdrag.

Göteborg i september 1996

Nils-Olof Berggren

/Helen Svensson
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Sammanfattning

Konsumentskyddet

Konsumentpolitiken i Sverige har långa traditioner. Ett deav
övergripande målen är stödja konsumenterna och förbättraatt deras
ställning på marknaden. Härvid mångautövar myndigheter och andra
offentliga verksamhet betydelse för konsumenterna,organ av t.ex.
Konsumentverket och Allmänna ARN.reklamationsnämnden

Konsumentlagstiftningen i huvudsakär civilrättslig ellerav
marknadsrättslig De civilrättsliga reglernanatur. inriktadeär att
stärka enskilda konsumenters ställning i förhållande till näringsidkare
och anvisningar hur tvist skall eller bör lösas.ger Denom en
marknadsrättsliga lagstiftningen syftar till stärka konsument-att
kollektivets ställning ingripanden näringsidkare från detgenom mot
allmännas sida. Här har Konsumentombudsmannen KO viktigen
uppgift dennes möjligheter väcka talan förbud ellergenom före-att om
lägganden.

Konsumentpolitiskt arbete bedrivs inomäven EU. Särskilda
konsumentpolitiska och direktiv har antagits och radprogram en
direktivförslag konsumentområdetrör underär beredning.som

De finansiella tjänsterna

Ett område tid har tilldragit sig särskilt intressesom senare ett
såväl i Sverige inom EU de finansiella tjänsterna. På dettasom avser
område har de åren skett snabb utveckling.senaste Kreditmarkna-en
den har avreglerats, vilket inneburit ökad konkurrens på marknaden.
T.ex. erbjuder detaljhandeln kunder ha räntebärandeatt pengar
kundmedelskonton. Den utveckling har skett har inneburitsom
fördelar för den enskilde, bl.a. ökat utbud och valfrihet.störregenom
Det har emellertid blivit svårare för den enskilde göra valrättatt ur
det utbudet och riskerna för konsumenternastora erhålleratt bristande
information har ökat. Många konsumenter har också hamnat i s.k.
skuldfällor. Eftersom de finansiella tjänsterna i många fall sigrör om

belopp och långsiktiga åtagandenstora innebär de ingrepp i denstora
enskildes ekonomi.

I anledning de konsumentproblem har uppstått har radav som en
reformer genomförts för stärka konsumenternas ställning.att Ett



SOU 1996:140Sammanfattning10

omfattarinförtsavtalsvillkorslag harexempel är numerasomatt en ny
Skuldsaneringslagen,området.finansielladetavtalsvillkoräven

skulder,från sinabefrias ärmöjlighetenskild attpersonger ensom
exempel.annatett

Ökat Konsumentombudsman-för1995/96:82propositionenl ansvar
redovisartjänsterfinansiellaområdetKonsumentverketochnen

behöveråtgärderytterligarepå desynpunktersinaregeringen som
i ökadför KOmöjligheternaområdet. Bl.a. attnämnsinomvidtas att

finansiella tjänsterdet gällerkonsumenterna närföreträdautsträckning
utredas.börsnabbt

fåbehovfinnasfinansiella tjänster attförområdetInom avanses
lagstift-denbl.a.berorDetavgöranden.vägledande attfram nya

avgöranden.vägledandemedfyllasbehöverområdetinomningen ut

Tvistlösningen

underlättatillsyftararbetetkonsumentpolitiska attdel detviktigEn av
medtvistuppstårdetsintill rätt närför konsumenterna enatt ta vara

tillvända sigmöjlighetharEn konsumentnäringsidkare. atten
kan konsu-T.ex.vägledning.ochråddärförsärskilda attorgan

kankonsumentvägledning. Därsig till kommunernasvända enmenten
råd ierhållatvistsåväl lösahjälp med attfåkonsument att somen

kantjänsterfinansiellagällerdetNärfrågor.konsumenträttsliga en
försäk-Konsumenternasupplysningarochråderhållakonsument av

bankbyrå.och Konsumenternasringsbyrå
sker inäringsidkareochkonsumentmellanTvistlösningen enen

kanARN. DärreklamationsnämndenAllmännavidfall enmånga
KOkanVid ARN ävenbilligtochenkelt sätt.snabbt,pålösastvist ett
harvid ARNTvistlösningenkonsumenter.förföra talan gruppen

nämndenavgörandendeT.ex.brister. utgörsemellertid vissa ger
verkställbaraintedeinnebär ärvilketrekommendationer attendast av

vid ARNförfaringssättetVidaredomstol. ärfråndom enensom
krävsbevisning ärmuntligfall däriinnebärvilketskriftligt enatt

domstolarna.allmännavid dehänvisad tillkonsument processen
förenadfallmångaidomstolarna ärallmännavid deEn process
frånavstårkonsumententill följd attfåkanvilketkostnader attmed

föraocksåundvikernäringsidkare attMångasintill rätt.ta vara
näringsidkarensåväldomstol. Förutomallmänvid att somprocesser

detinnebärrättsförlusterdrabbaskankonsumentenenskilde nuden
ellerprincipielltfrågormångaförfinnsrisk mersagda avatt avatt

prövning.rättslignågonfårinteintresseallmänt
få tillganskadomstolallmän ärkonsumenttvister prövasDe avsom

utgallringdenmedföreningileder,förhållandeDettaantalet.
närkonsumenttvisterantalettillinnebär,i sig somattinstanssystemet
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Högsta domstolen obetydligt. medförDetta det uppkommerär bristatt
på prejudikat.

det gällerNär den sker vid allmän domstol denärprocess som
föremål för rad reformer. Bl.a. har förslag lämnats det skallatten om

förabli möjligt grupptalan vid domstolarna. Vidare har föreslagitsatt
förfarandet vid hovrätterna skall förändras och möjligheternaatt att att

erhålla rättshjälp skall begränsas.

Utredningens förslag

Till KO:s nuvarande arbetsuppgifter hör föra konsumentkollektivetsatt
talan inför Marknadsdomstolen i ärenden enligt marknadsföringslagen,
lagen avtalsvillkor i konsumentförhållanden och produktsäker-om
hetslagen. Härtill kommer möjligheten företrädaatt en grupp av
konsumenter vid ARN. KO har emellertid enligt det nuvarande
regelsystemet inte möjlighet hjälpa enskild konsument dennenäratt en
har hamnat i tvist med näringsidkare.en en

Utredningen föreslår försöksverksamhet skall inledas i vilkenatt en
KO i tvist mellan konsument och näringsidkare skall haen en en
möjlighet biträda konsumenten. Tvisten skall finansiellröraatt en
tjänst.

syftarFörslaget till förutom den enskilde konsumentenatt ettge-
stöd stärka rättsbildningen inom konsumentområdet. Konsumen-att-

skall därför kunna erhålla hjälp KO i de fall denneten attav anser
utgången i tvisten betydelse för rättstillämpningen. Biträdesmöj-är av
ligheten begränsas emellertid inte till prejudikatfrågor KOutanrena
kan medverka fråga anledning vikt föräven när ären av annan av
konsumentintresset, antal konsumenter berörs.när störret.ex. ett
Detta har uttryckts på så KO skall kunna biträda enskildsätt att en
konsument också då det finns särskilda skäl för det.

skallKO enligt förslaget biträda konsumenten förbereda ochsamt
utföra dennes talan vid tvistlösande Syftet förstabiträde iär attorgan.
hand skall lämnas vid ARN och de allmänna domstolarna. KO skall
dock ha möjlighet bistå konsumenten vid andra tvistlösnings-ävenatt

förutsättsDet emellertid biträdet har anknytning till tvistattorgan. en
och lämnas för stärka rättsbildningen. KO skall själv avgöraatt om
förutsättningarna för biträde uppfyllda. Det KO i samrådär är som

konsumentenmed får tvisten föras.skallavgöra var
KO skall biträda den enskilde konsumenten ombud. KO:ssom

befogenheter och skyldigheter härvidlag de ombudmotsvarar ettsom
har enligt rättegångsbalken. KO skall inte kunna vidta åtgärder som
konsumenten inte samtycker till. Om konsumenten någon anledningav
inte längre vill ha KO:s biträde skall KO frånträda sitt uppdrag.

KO:s biträda konsument bör komplement tillrätt att etten ses som
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domstoloch allmänvid ARNgrupptalanföraför KOmöjligheten att
kanberörskonsumenterinförs. Ommöjlighetsådan stor gruppenom

pilotmålföravälja mellanKOmöjlighet förfinnassåledes ettattatt
grupptalan.eller en

bestämmelsersedvanligaprincipmålen skall iaktuellaI de om
målFör detillämpas.respektivevidtvistlösningsförfarandet organ
frånavvikelseremellertid någradomstol harallmändrivs vidsom

gäller deerforderliga. Detbestämmelserrättegångsbalkens ansetts
de s.k.rättegångskostnaderna ochhandlarbestämmelser omsom

smâmålen.
förförfarandetförslagetenligtskallmedverkarmål där KOdeI

kostabiträde skall inteKO:skostnadsfritt.i principkonsumenten vara
uppstå förkostnader kandedet gällernågot. Närkonsumenten som

föreslårbevisning,muntligkostnader för ut-konsumenten, t.ex.
rättshjälpsla-bestämmelserna iskall ske tillkopplingredningen att en

kostnaderkonsumentensinnebär ersätterDetta omatt staten somgen.
rättshjälp.hafthadedenne

Även föreslårfördelningrättegängskostnadernasgällerdetnär
syftefrämstaharRegleringensärreglering. attutredningen somen

ochfrånavstårkostnadsskälmotverka processenparternaatt av
avgöranden.vägledandeframfåmöjlighetenförsvårardärigenom att

behövaskallaldrigdärför konsumentenföreslårUtredningen att svara
skullerättegångskostnader konsumentennäringsidkarensför om

ersättningerhållai ställetskallNäringsidkaren statenmålet.förlora av
målet kanförlora rättenskullenäringsidkarenkostnader. Omför sina

skallförutsättningrättegångskostnad. Enstå sinlåta vardera parten
sakfå sinanledningskälighadenäringsidkaren attdock attvara

rättegångs-målet ochförlorarnäringsidkarenfallprövad. För det att
vaddelsnäringsidkarenskall ersättakvittasintekostnaderna staten

kostnadendelsbevisning,medel förallmännautgåtthar t.ex.avsom
arbete.för KO:s

rättegångs-ismåmålsreglernasärskildaföreslår deUtredningen att
konsument.biträderKOmål däri deskall tillämpasintebalken en

domarebeståkanförsta instansibl.a. treinnebär rättenDetta att av
sinaersättning förkannäringsidkarenavgörande ochvid målets att

mångafrämstregleringtill denna ärSkäletombudskostnader. att av
sidakonsumentens ärmedverkakommervilka KOmål ide att av

förombudnäringsidkaren behöverkvalificeradsådan ett somattart
möjlighethanäringsidkarenbörsådantförKostnadentalan.hans ett

för.ersättningatt
förutsätt-desärskild lagiföreslår detUtredningen att angesen
särskildadeskall gällamedverkanKO:.sförningar samtsom

tillskallmedverkannödvändiga. KO:sreglerprocessuella är ensom
finansielladeinriktadförsöksverksamhet ärske ibörjan somen

försöksverk-Omfem år.pågå ibörFörsöksverksarnhetentjänsterna.
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samheten slår väl och finnerstatsmakterna den börut att permanentas
kunna omfattabör den tvister inom hela det civilrättsliga området.
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Författningsförslag

Konsument-medförsöksverksamhettillFörslag lag1 om
i tvistermedverkanombudsmannens

föreskrivs följande.Härigenom

får Konsu-näringsidkareochtvist mellan konsument§1 I enenen
ochfinansiell tjänsttvistenmentombudsmannen, rör omenom

deträttstillämpningen ellerbetydelse föri tvistenutgången är omav
och medbiträda konsumentenskäl för det,särskildafinnsannars

vidtalanutföra konsumentensochförberedamedgivandedennes
tvist-reklamationsnämnden ellerdomstol, Allmännaallmän annat

lösande organ.
gällerdomstolvid allmänför talanKonsumentombudsmannenNär

§§.i 2-6bestämmelserna

rättegångeni fråga§§, tillämpasföljer 3-6inte2 § Om annat omav
författningareller i andrarättegångsbalkeniföreskrivetvad ärsom

tillåten.förlikning sakentvistemål däri ärrättegången omom

lämnas Konsumentom-tid biträdeskall under den§3 Konsumenten av
rättshjälpsla-16-20 §§iförmånererhålla debudsmannen avsessom

1996:000.gen

näringsidkaren förför konsumentenskall i stället ersätta4 § Staten
i 18 kap.reglernaenligthar bestämtsrättegångskostnader som

kostnader mellansådanafördelningenrättegångsbalken avom
skyldigbestämmelserenligt dessanäringsidkaren ärOm attparterna.

näringsidkarenrättegångskostnad skallför denneskonsumentenersätta
förarbete ochKonsumentombudmannensförkostnadenersätta staten

3medel enligtutgått allmännaharvad avsom

rättegångsbalkenibestämmelserna ärenligtOm näringsidkaren5 §
rättegångskostnad, kandennes rätten,skyldig konsumentenersättaatt

i ställetprövad,sakenskälig anledningnäringsidkaren hade attom
kostnaderdessabetalaenligt 4 §näringsidkarenförpliktaför attatt

rättegångskostnad.skall bära sinvarderaförordna partenatt



Färfattningsförslag16 sou 1996:140

denna lag,medverkar enligtKonsumentombudsmannenmål där6 § I
rättegångsbalken inte tillämpas.§kap. 3 dskall l

i kraft denlag träderDenna
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till2 Förslag ändringlag i rättshjälpslagen 1996:000om

föreskrivesHärigenom 32 och 35 §§ rättshjälpslagen 1996:000att
följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Rättshjälp skall upphöra om
rättshjälpsavgift inte betalas enligt 25
den råttssökande har lämnat oriktiga uppgifter och rättshjälp inte

skulle ha beviljats riktiga uppgifter hade lämnats,om
den råttssökande uppsåtligen eller oaktsamhet har lämnatav grov

oriktiga uppgifter, varit ägnade leda till för låg rättshjälpsav-attsom
gift,

den rättssökandes4. ekonomiska förhållanden har ändrats så hanatt
eller hon inte längre berättigad till rättshjälp,är

rättshjälpsbiträde5. entledigas rättshj älpsbiträdeett utan att ett annat
förordnas,

det med hänsyn till det med hänsyn tillan- an-
gelägenhetens betydelse,och gelägenhetens och betydelse,art art
tvisteföremålets värde tvisteföremålets värdesamt samtom- om-
ständigheterna i övrigt inte ständigheterna i övrigt inte
längre rimligt bi- längre rimligt bi-är äratt staten att staten

tilldrar den rättssökandes kost- drar till den rättssökandes kost-
nader. nader,

Konsumentombudsmannen
beslutat biträda den rätts-att
sökande enligt lagen 199x:000

försöksverksamhet medom
Konsumentombudsmannens med-
verkan i tvister.

Om rättshjälpen upphör Om rättshjälpen upphör
någon de grunder någon de grunderav som anges av som anges
i 32 skall den råttssökande i i 32 § 1-6, skall den råttssö-
skälig omfattning återbetala kande i skälig omfattning åter-
kostnaderna för rättshjälpen till betala kostnaderna för rättshjäl-

tillstaten. staten.pen
Om rättshjälpen upphör den grund 33 skall desom anges

kostnader för rättshjälpen överstiger rättshjälpsavgiften intesom
återbetalas till staten.
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kraft denträder ilagDenna
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till3 Förslag lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

Härigenom föreskrivs i fråga sekretesslagen 1980: 100om
dels 9 kap. 21 § skall ha följande lydelse,att
dels det skall det skall införas paragraf, 8 kap. 24att en ny av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.
24 §

Sekretess gäller hos Konsu-
mentombudsmannen i ärende
enligt 1 § lagen l99xs000 om

försöksverksamhet med Konsu-
mentombudsmannens medver-
kan i tvister för uppgift till-som
kommit eller inhämtats i an-
ledning rättstvist iav som avses
den nämnda bestämmelsen, om
det kan den enskildesantas att
ställning försämraspartsom om
uppgiften röjs.

9 kap.
21 §

Sekretess gäller i ärende hos Jämställdhetsombudsmannen eller
Jämställdhetsnämnden enligt jämställdhetslagen 1991 :433 för uppgift

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, det kanom om
den enskilde lider skada eller uppgiften röjs.antas att men om

Sekretess gäller hos Ombudsmannen etnisk diskriminering ochmot
Nämnden etnisk diskriminering i ärende enligt lagen 1994: 134mot

etnisk diskriminering för uppgift enskilds personliga ellermot om
ekonomiska förhållanden, det kan den enskilde liderantas attom
skada eller uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen 1994:749 Handi-om
kappombudsmannen för uppgift enskilds personliga eller ekono-om
miska förhållanden, det kan den enskilde eller någonantas attom
honom närstående lider skada eller uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller hos Konsu-
mentombudsmannen i ärende
enligt 1 § lagen 199x:000 om

försöksverksamhet med Konsu-
mentombudsmannens medver-
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uppgiftförtvisterkan i en-om
ekonomis-ellerpersonligaskilds

det kanförhållanden,ka om
liderenskildedenattantas

uppgiftenellerskada ommen
rojs.

tjugoi högstsekretessengällerhandlingallmänuppgift ifrågaI om
år.

kraft deniträderlagDenna
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Inledning1

Utredningsuppdraget1 1
.

Regeringen beslutade den 12 oktober 1995 särskild utredareatt en
skulle tillsättas för förutsättningarnautreda för Konsument-att att ge
ombudsmannen KO möjlighet företräda enskild konsument iatt en
ärenden eller mål principiellt eller allmänt intresse, främst påav
området för finansiella tjänster.

Enligt direktiven Dir. 1995:126, Bilaga skall utredarense
föreslå vilket eller vilka KO kan möjlighet föra förtalansätt attges

enskild konsument i sådana mål eller ärenden nämnts.en som nu
Övervägandena omfattaskall möjlighet för föraKO enskildsatten en
talan i Allmänna reklamationsnämnden ARN, föra ärenden vidareatt

avgjorts i ARN till allmän domstol och väcka talan direkt vidattsom
allmän domstol.

Utredaren skall kartlägga och analysera de förhållanden som nu
råder på framför allt marknaden för finansiella tjänster. Med utgångs-
punkt i detta skall beskrivas hur försöksverksamhet med förrätten
KO föra enskild konsuments talan bör läggas Särskilt skallatt en upp.
uppmärksammas frågan på vilken rättsgrund KO:s uppdrag attom
företräda konsumenten skall vila. kriterier förDe bör gällasom
urvalet fallde där KO förabör kunna tala talan för enskildaav
konsumenter skall och vilka falloch i roll för KOanges om en ny
innebär ändringar bör i processrättsliga regler. Vidare skallgörasatt

vad bör gälla i fråga rättegångskostnader. Jämförelseranges som om
skall med de andra områden fått befogenhetdär ombudsmangöras en

under förutsättningarvissa biträda privatpersoner vid domstol.att
När det gäller försöksverksamheten skall redovisas och hurom en

sådan verksamhet kan knytas till den vid pågående försöks-ARNan
verksamheten med för KO föra s.k. grupptalan. Härvid skallrätt att
förslag lämnas hur länge försöksverksamheten skall pågå och hurom
den skall följas upp.

Utredaren skall och redovisa vilka olika möjligheteräven överväga
står till buds för få snabba och vägledande domstolsavgöran-attsom

den.
Förslaget skall det gäller KO:s föra enskilda konsumen-när rätt att

talan i domstol och i ARN komplement till Grupp-ters ettses som
talanutredningens förslag grupprättegång SOU 1994: 151 Grupp-om
rättegång. I anledning därav skall det förslaget beaktas i utredningsarbetet.
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från ochskall utredaren inhämta synpunkterEnligt direktiven
Vidare bör del de övrigamed berörda myndigheter.samråda tas av

gäller KO:s möjlighetererfarenheter detnordiska ländernas när att
talan.föra enskilda konsumenters

kommittéer ochregeringens direktiv till samtligautredaren gällerFör
regionalpolitiska konsekvenser Dir.utredare redovisasärskilda att

redovisaoffentliga åtaganden Dir. 1994:23,1992:50, pröva attatt
Dir. 1994:124 redovisajämställdhetspolitiska aspekter samt att
och det brottsförebyggande arbetetför brottslighetenkonsekvenser

Dir. 1996:49.
till följddet sammanhangetkan redan i härDet nämnas att av

gäller direktivetutredningen, förutom detkaraktär har närämnets att
redovisninginte funnit skäl till analys ochoffentliga åtaganden,pröva

nämnda direktiv.enlighet medi

bedrivandeUtredningens1.2

träffat konsu-hos Konsumentverket/KOUtredningen har vid besök
företrädare för KO-sekretariatetAxel Edlingmentombudsmannen samt

företrädarehar besöktHushållning. Utredningenoch avdelningen även
vid besök på Justitie-Göteborg. Vidare harför och KonsumentARN

planer iinformation erhållits departementetsdepartementet om
GrupprättegångGrupptalanutredningens betänkandeanledning av

SOU 1994:151.
första hand gällautredningens förslag idirektiven skallEnligt

Utredningeni finansiella tjänster.konsumenttvister har sin grundsom
finnssådana myndigheter och andradärför besökthar somorgan

Finansinspektionen,finansiella tjänster, nämligenområdet för
Bankbyrå och Stiftelsen KonsumenternasStiftelsen Konsumenternas

Försäkringsbyrå.
Konsumentombudsmannen förFinland besöktUtredningen har i

föra enskild konsumentserfarenheterinformation dennes attom av
sammanträffat medutredningenallmän domstol. Vidare hartalan vid

Forbrukerrådet iForbrugerstyrelsen i Danmark ochföreträdare för
Norge.

innehållBetänkandets1.3

första delen,två huvuddelar. DenBetänkandet uppdelat iär som
redogörelse för deallmänkapitel innehålleromfattar 1-5, en mer

framför vadkonsumentomrâdet. alltförhållandena inomnuvarande
finnsfinansiella tjänsterna. l kapitel 2beträffande de s.k.gällersom
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för den konsumentpolitik f.n. bedrivsöversiktlig redogörelse somen
för någrainom Kapitel 3 innehåller redogörelsei Sverige och EU. en

arbetar med konsumentfrågor. Medmyndigheter ochde organ somav
främstuppdrag i enlighet med direktiventill utredningenshänsyn att

myndigheterfinansiella har tonvikten lagts dehar tjänsteravsett
med sådana tjänster. kapitel 4 behandlas översikt-arbetar lm.m. som

tvistlösningsförfarandet några de förslag tidigareochligt somav
har utredningens uppdragbeträffande detta. Somlämnats nämnts

därförfinansiella tjänsterna. kapitel 5 finnsfrämst på de Iinriktats en
finns inom området ochför de särskilda problem detredogörelse som

i anledningsåväl i Sverige i utlandet,åtgärder vidtas,för de somsom
problem.dessaav

framför allt hurbetänkandets andra del, handlarKapitel 6-14, om
företräda enskilda konsumenter. kapitelmöjlighet lKO skall attges

innehållerutgångspunkter. Kapitel 7 redo-finns vissa allmänna6 en
områdenföreträdare för det allmänna inom andragörelse för hur ges

beskrivningarenskilda. kapitel 8 finnsmöjlighet företräda I överatt
hurinnehåller utredningens övervägandenKapitel 9nordisk rätt. om

hörande frågor. Iskall regleras och därtillmedverkan rättsligtKO:s
redovisningförsöksverksamheten En10 beskrivs överkapitel närmare.

dom-för få snabba och vägledandemöjligheter finnsvilka attsom
ekonomiska konsekvensernastolsavgöranden finns i kapitel ll. De av

författnings-kapitel kapitel l3förslag lämnas i 12. lutredningens ges
förslagets ikraftträdande.Kapitel 14 handlarkommentarer. om

tidigarei tvistemålKO:s medverkan1.4 -
behandling

möjlighet enskilda konsumenterFrågan KO biträdaattattom ge en
tillfällen.vid tidigarehar diskuterats

Generalklausulanförde i sitt betänkandeGeneralklausulutredningen
förslag innebar deSOU 1974:83 derasi förmögenhetsrätten attatt

uppgifter i fråga konsument-domstolarna fick viktigaallmänna om
därvid möjlighetenrättsutveckling och pekadeskydd och att ettge

intressen,till konsumenternassärskilt har t.ex.att tasom varaorgan
enskilds talanbefogenhetKonsumentverket eller KO, att ta upp en

många fall den bästaUtredningen ifrågasatte inte iinför domstol. om
bedömningunder kvalificeradför principfråga komgarantin att en

för processföringen viladeinför instanshögre att ansvaret organvar
respektive näringsidkarintressen.företrädde konsument-som

och tillremissbehandladesGeneralklausulutredningens betänkande
Processuella aspekterpromemoriasitt yttrande fogade KO en -

föra talan ikonsumentombudsmannen möjlighetskilda sätt attatt ge
Lind-professorn Per Henrikutarbetatskonsumenttvister avsom-



24 Inledning SOU 1996:140

Lindblomblom. l promemorian diskuterade bl.a. tänkbara sätt att ge
föra tänkbar metodKO möjlighet talan i konsumenttvister. Enatt var

fullgörelse- fastställel-införa fristående för KO föra ellerrätt attatt en
mål. fristående dåsetalan i sådana Med KOrätt attmenas ges

viljeförklaring från enskildmöjlighet ingripa stöd konsu-att utan av
framstod främmande förtaleform detta slag dockEnment. av som

eftersom skulle typisktsvensk rättstradition komma istaten att agera
frånprivaträttsliga förhållanden helt uppmaning eller uppdragutan

rättsförhållandet. för möjlighetnågot subjekten i I stället attenav
in i konkreta rättsförhållanden kunde KO föragripa rått attges en

anknytning till visst rättsförhållande. Enligtabstrakt talan utan
det dock tveksamt det fanns tillräckliga skälLindblom attsyntes om

införa så taleform. Vidare skulle abstrakt talerättextremen en
frågansvårigheter det gällde lösa lämpliginnebära närstora att om

på Också det gällde domens rättskraftpartsställning svarandesidan. när
problem uppstå.skulle vissa

till de nackdelar förenade med friståendeMed hänsyn som var en
ansåg Lindblom denna inte erbjöd godtagbar lösning.talerätt Iatt en

rättsför-stället borde den valda taleformen anknyta till konkretett
frånhållande och bygga på viljeförklaring något slag konsumen-en av

sida.tens
lösningen skulle enligt Lindblomkanske närliggandeDen mest vara

utfärdade rättegångsfullmakt enligt kap.konsumenten 12att en
för metod fullmaktsmetodenrättegångsbalken RB KO. Denna - -

fördelar. innebäransåg Lindblom förenad med åtskilliga Den attvara
kvarstår i målet. Enligt Lindblom metodenkonsumenten part varsom

lagändringar.enkel och skulle inte nödvändigtvis kräva några
rättegångskostnadsfrågor reglera-Lindblom förordade dock vissaatt

metoden ansågs konsumenten,des. En nackdel med att somvara
förhindraförfogar kan avbryta den och på så sättöver ettprocessen,

fråga principiellt intresse. rättegångsfullmakt kanavgörande i Enen av
oåterkallelig och konsumenten kan begränsa KO:snämligen inte göras

KO önskarbehörighet eller sig rättegångshandlingmotsatta som
förmå draföreta. Risken för säljaren skall kunna konsumentenatt att

inte obetydlig.sig ärprocessenur
innebär KOtänkbar metod överlåtelsemetodenEn attannan - -

anspråk inträder ikonsumentensövertaatt partsom processen.genom
Lindblom förutsätta någraheller denna metod torde enligtInte

undvikalagändringar. Genom använda den skulle kunnaatt attman
tillsåsom vid fullmaktsmetoden kan avbrytakonsumenten processen

Eftersom KO står kanför prejudikatbildningen. partsommen
för rättegångskost-ålägga konsumenten någotdomstolen inte ansvar

enligtkomplikationerna vid överlåtelsemetoden hördenaderna. Till
processföremålet tillKO på något måste återföraLindblom sättatt

uppstå vid överlåtelseVidare kan vissa problemkonsumenten. av
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anspråk hänför sig till ömsesidigt förpliktande avtal.som
Class representative action processuellär metod med traditionen

i USA. Syftet med class action undvikaär medatt ett stortprocesser
antal på någondera sidan. I de fallparter haren grupp personer
intresse slags talan viss har därför ochmot motpartav samma var en
i fyller vissa krav på representativitet föra talanrättgruppen attsom
för samtligas räkning, och detta behöva åberopa någonutan att
fullmakt eller viljeförklaring från de övriga i Domenannan gruppen.

rättskraftäger samtliga i de deltagit imot oavsettgruppen om
eller inte. Detta har föranlett regler ganskaprocessen om en om-

fattande officialprövning från domstolens sida. Förlikning får inte
ingås domstolens godkännande. Lindblom framhöll KO inteutan att

vidare fyllde de krav representativitet förutsättsutan i densom
amerikanska metoden. Enligt Lindbloms mening förelåg för svensk del
inte något behov så taleform class action.extremav en som

Genom KO interventionsrätt uppnådde enligt Lindblomatt ge man
inte något väsentligt syfte. En sådan nämligen inte KOrätt rätt attger
väcka talan.

Sammanfattningsvis anförde Lindblom endast fullmakts- ochatt
överlåtelsemetoderna framstod acceptabla alternativ det gällernärsom

KO möjlighet föra talan i konsumentmål. Bådaatt metodernaattge
ansåg Lindblom utmärkta medel uppnå det avsedda syftet.attvara
Genom ställa båda metoderna till KO:s förfogande kanatt man
undvika de nackdelar stundom kunde förenade med någonsom vara

dem.av
På grundval Generalklausulutredningens betänkande infördesav en

generalklausul i förmögenhetsrätten. Bestämmelsen härom, som
infördes i 36 § avtalslagen, trädde i kraft den juli1 1976 se prop.
1975/76:81, bet. 1975/76:LU21, rskr. 1975/762238. I propositionen
framhöll departementschefen borde införaövervägaatt attman en
möjlighet för någon myndighet föra talan i konsumenttvister införatt
allmän domstol. Han anförde vidare den enskildesävenatt, om
möjligheter själv till sina intressen hade förbättrats underatt ta vara

år, det fortfarande kunde förekomma privatpersonersenare att av
ekonomiska eller andra skäl drog sig för föra Detatt process. var
emellertid inte bara behovet enskilda bistånd medattav ge personer
utförande sin talan gjorde det påkallat införa befogenhetattav som en
för allmänt föra talan i konsumenttvister. Minst likaett attorgan
viktigt det enligt departementschefen skapa förutsättningar förattvar

frågor principiellt intresse fördes fram tillatt auktoritativtettav
avgörande. Frågan befogenhet det berörda slaget kundeom en av
emellertid inte lösas slutligt i samband med behandlingen General-av
klausulutredningens betänkande. Bl måste enligt departementschefena..vissa processrättsliga problem utredas närmare.

Reklamationsutredningen lade i sitt betänkande Tvistlösning på



1996:140SOUInledning26

innebarförslagfram bl.a.1978:40SOUkonsumentområdet ett som
förakunnaskullenäringsidkareochkonsumentmellani tvistKOatt

olikaLindblomdiskuterade liksomUtredningentalan.konsumentens
sktypfallsmetoden,bl.a denmöjlighetKO dennaberedametoder att

högreunderställssituationKO konstruerarinnebär att somensom
förslagReklamationsutredningensöverlåtelsemetoden.ochinstans,

fullmaktsmetoden.användandeinnebar ett av
skulleKOförslagReklamationsutredningens attmedAvsikten var

domstolsav-vägledandefå framförfrämsttalerättenanvända att
emeller-begränsadesTalerättenfrågor.principiellt viktigaigöranden

medverkakunde närKO ävenprejudikatfrågortilltid inte utanrena
frånbetydelse konsu-särskildanledningfråga var avannanaven

berördesantal konsumenterexempelvis störrementsynpunkt, när ett
efter ARN:ssigvägradekonsekvent rättanäringsidkare atteller när en

konsumen-utredningen,enligtskulle,medverkadefall KOdebeslut. I
Även näringsidkarenbeträffanderättegångskostnader.frånfriten

Omkostnadsansvaret.begränsadereglersärskildaföreslogs som
sakenanledningskälighademåletförlorade attnäringsidkaren men
skullevarderaförordnaförslagetenligt rätten partenkunde attprövad

bestämmelsernamed deSyfteträttegångskostnad. attsinbära var
därigenomrättegång ochundvekkostnadsskälmotverka parternaatt av

domstolsavgöranden.få framför KOförsvårade att
Någraenhälligt.inteförslagReklamationsutredningens avvar
föreslagnatill denhänvisningmedförslagetavstyrkte attledamöterna

prejudikat.framfåmåletönskadetill detledaskulleinte attordningen
medverkanäringsidkarnafåsvårigheternatill attbl.a.hänvisade attDe

deladeremissinstansernaantal reservanternasEtti stort avprocess.en
remissinstanser-Någraförslaget.sålundaavstyrkteochuppfattning av
något behovförelåghuvuddetockså överifrågasatte taget avomna

remissinstansernaMångaföreslagna.med denenlighetireform aven
tillmed hänsynsärskiltreform,fanns behovdetdockansåg att av en

huvudsakligreform ipositiva tillochprejudikat,bristen envar
utredningsförslaget.medöverensstämmelse

KO:sfråganangåendeförslagReklamationsutredningens om
År regeringenbeslöt1981lagstiftning. atttillaldrigleddetalerätt

dedettaremissyttrandena över samtbetänkande,utredningens
Rättegångsut-tillskulle överlämnasärendetiKOskrivelser avgettsom

utredningsarbetet.i detbeaktasförredningen att
domsto-delbetänkande Högstai sittanfördeRättegångsutredningen

prejudikat-gälldedet1986:1 närSOUrättsbildningenoch attlen
målandrafrån änkonsumentmålen inte attsigskildebildningen mera

kommaFörför dem.borde attlösningar ävenallmännaflertalet passa
inom detfrämstprejudikatbildningen,ibristernamedtill rätta

lösningarvissapåutredningenskissadecivilrättsligaområdet, som
andradomstolentill Högstafördesprejudikatfrågorinnebar att
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de traditionella avsnitt 11.3. Enligtse utredningen skulle devägar än
skissartade lösningarna tillgodose också det reformbehovstora som
fanns frågai prejudikatbildningen i konsumenträttsliga frågor.om
Några särskilda regler för konsumentmålen i syfte framatt
prejudikat föreslogs sålunda inte.

det lagstiftningsarbeteI följde på Rättegångsutredningenssom
betänkande ansågs det hög tid för prejudi-pröva vägaratt attvar nya
katbildningen, och de utredningen skisserade lösningarna ansågsav
tilltalande 1988/89:78 63. Frågornaprop. ansågs emellertids. vara
komplicerade och kräva och ytterligare överväganden.noggranna
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Konsumentpolitiken2 och

konsumentlagstiftningen

Konsumentpolitikenl

Den svenska konsumentpolitiken1

konsumentpolitiska arbetet syftar tillDet stödja konsumenternaatt
både i deras roll aktörer på marknaden och brukaresom som av varor
och tjänster. Den svenska modellen för konsumentpolitiskt arbete

på betydande offentligt inflytandebygger och starktett ettengagemang
från och deras organisationer. Modellenkonsumenterna bygger också
på företagen för de problem konsumenterna mötertaratt ansvar som

marknaden. Arbetet har lett till väl utvecklat stöd för konsumen-ett
Konsumentpolitiken har också betydelse för fungerandeterna. stor en

marknad. Det konsumentpolitiskt betingade regler förattanses
företagens handlande bidrar till effektiv konkurrens sundaen
villkor.

Inriktningen konsumentpolitiken har haft sin utgångspunkt iav av
riksdagen vid skilda tillfällen fastställda mål riktlinjer.och Det senaste
riksdagsbeslutet från 1995 prop. 1994/95: 140, bet. l994/95:LU32,är
rskr. 1994/951438. Enligt beslutet har mål för konsument-som
politiken konsumenterna skall ha stark ställning påattangetts en
marknaden, konsumenterna skall ha goda möjligheter utnyttjaatt att

ekonomiska och andra effektivt, konsumenternas hälsasina attresurser
säkerhet skall skyddas, sådana konsuintions- ochoch attsamt

produktionsmönster skall utvecklas minskar påfrestningarna påsom
miljön långsiktigt hållbar utveckling.och bidrar till en

ställning marknaden hjälpaAtt stärka konsumenternas samt att
hushållen sina sin tid och sina kunskaper effektivtanvändaatt pengar,

Målenmål har gällt under många år. skydda konsumenter-är attsom
förhållandehälsa och säkerhet miljömålet däremot iärsamtnas nya

till tidigare konsumentpolitiska beslut. skydda konsumenternasAtt
säkerhet dock praktiken varit centralt område förhälsa och har i ett

konsumentpolitiska insatser under många år. Arbetet med produktsä-
främst följdkerhetsfrågorna har ökat i betydelse till EES-avtaletav

miljömålet fåroch EU-medlemskapet. Det uppsatta motsvaranu anses
krav finnsde och behov hos konsumenterna.som
den proposition låg till grund för det riksdagsbeslutetI senastesom

utvecklingen iangående konsumentpolitiken uppmärksammades att
såväl i Sverige i omvärlden, har inneburit behovetsamhället, attsom

ökar. pekades särskilt någrakonsumentpolitiska insatser Detav
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området måstekonsumentpolitiskapå detförändringar insatsernasom
handeln nationsgränsernagäller den ökadeDet överkunna möta.

påde förändringar skettEU-medlemskapet,till följdfrämst somav
verksamhetoch offentligavregleringartill följdmarknaden attav

snabbainformationsteknikensdenför konkurrens,utsatts nya
information-marknadsföring, distribution,förändrarutveckling som

hushållensuppenbartblir alltdetskanaler attsamt att merm.m.
för miljön.belastninginnebärkonsumtion storen

konsumentpolitiska arbetet skallinriktningen detdet gällerNär av
åtgärderområden prioriteras. Det gällervissariksdagsbeslutetenligt

stöd till konsumentgrupperbaskonsumtion ochhushållensavsersom
behovandra skäl harsocialt ellerekonomiskt ellerär utsatta avsom

konsumentin-främjargäller också åtgärderstöd. Detsärskilt somav
internationella samarbetet.detitressena

inom konsumentfrågorEU medArbetet2.1.2

tradition ochbredd, djup,intekonsumentpolitik harEU:s ännu samma
inomSedan år 1975 harkonsumentpolitiken i Sverige.betydelse som

konsumentpolitiskasärskildaantagits femgemenskapeneuropeiskaden
kommissionen. Ut-har antagitsde senastetre avvaravprogram,

Maastricht-förstmål fastställdeskonsumentpolitiskatryckliga genom
artikel konsu-också särskildDå infördesår 1993.fördraget omen

Även organisationsförändringar harRomfördraget. vissaimentskydd
gjorts.

år 1995 och detsittKommissionen senasteantog avserprogram
Kommissionenslutlig.95 5191996-1998 KOMperioden

hänsyn till inomkonsumentintressenfinnsdär detkonstaterar att taatt
tidigareförhållande tillverksamhetsområden. Iprincip alla EU:si

inre markna-inriktats på deni huvudsak harhandlingsprogram, som
Med dennaperspektivet.breddakommissionenvillden, ut-nu

områden skallprioriteradetiogångspunkt presenteras varasom
fram till år 1999.kommissionens arbetevägledande för

förbättra konsumentupp-kommissionenEnligt attprogrammet avser
kommissionenVidareinformation.lysning och attatt avseranges

behövsuppdatera denkontinuerligtochkomplettera, över somramse
påfullo beaktas dentillintressensäkerställa konsumenternasför attatt

behandla de konsument-ocksåKommissionen skallmarknaden.inre
finansiella tjänster. Ettköpi samband medfinnsproblem avsom

allmännyttiga tjänster,gälleriområde programmetannat som anges
vidintressenskydda konsumenternasprioriteringen gåroch attut

också vidtaskallKommissionensådana tjänster.tillhandahållande av
de möjligheterdraskall kunnaför konsumenternaåtgärder nyttaatt av
kommissionenVidare skallinformationssamhållet.erbjuds genomsom
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vidta åtgärder för förbättra konsumenternas tillit vad gälleratt
livsmedel. Ett praktiskt tillvägagångssätt i samband med hållbaren
konsumtion skall främjas. Därutöver gär prioriteringarna ut att
stärka och konsumentrepresentationen,öka hjälpa de central- ochatt
östeuropeiska länderna utveckla konsumentpolitiska åtgärderatt samt
konsumentpolitiska överväganden i utvecklingsländerna.

En rad direktivförslag direkt konsumentområdetrör underärsom
beredning och utarbetande inom EU, och flertal resolutioner harett
antagits ministerrådet. Direktivförslagen bl.a. prisinformationrörav
till konsumenter, produktmärkning, distansavtal och finansiella
tjänster. En grönbok tillgång till rättslig prövning lades framom av
kommissionen år 1993. Som uppföljning till denna har kommissio-en

i år lagt fram skrivelse med handlingsplan angåendenen en en
tvistlösning den marknaden KOM 96 13 slutlig.gemensamma

Regeringen har i skrivelse till riksdagen redogjort för de mål ochen
den inriktning Sverige bör ha vid sitt arbete med konsumentfrågor i
EU skr. 1995/962181. Skrivelsen föranledde inte några erinringar
från lagutskottet bet. 1995/96:LU26. Det övergripande målet för
Sveriges arbete med konsumentfrågor i EU skall konsu-attvara ge

stark ställning marknaden, främja konsumenternasmenterna atten
intressen och inflytande i integrerat Europa och samtidigt kunnaett att
behålla och utveckla nivån svensk konsumentpolitik. Utgångs-
punkten för de svenska insatserna skall de mål förgäller denvara som
svenska konsumentpolitiken.

Den svenska regeringen har i skrivelsen vissa prioritering-ansett att
vad gäller det pågående och kommande arbetet med konsument-ar

frågor inom börEU Bl.a bör tonvikt läggas på frågorgöras. skyddom
för hälsa och säkerhet information och utbildning. Vidare börsamt
prioriteras frågor ekonomiskt och rättsligtrör skydd. Sverigesom
skall i anledning härav arbeta bl.a. för ökad konkurrens och bättreett
konsumentskydd på den marknaden för finansiellagemensamma

Vidare skalltjänster. Sverige verka för åtgärder och samarbete
gemenskapsnivå konsumenterna snabbt, enkelt, billigtgör ochattsom
rättsäkert kan hävda sin vid handelrätt Andraöver gränserna.
områden också bör prioriteras miljö, konsumtion ochrörsom
forskning.

2.2 Konsumentlagstiftningen

Konsumentlagstiftningen i huvudsak civilrättslig ellerär mark-av
nadsrättslig natur.

Den civilrättsliga konsumentlagstiftningen utformad så deär att
anspråk grundas iden regel tillkommer enskilda ochsom personer
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påinriktadedirektRättsreglernakollektiv.och är attinte grupper
till näringsidkareförhållandeiställningenskilda konsumentersstärka

dennalösas. Tilleller börtvist skallhuranvisningaroch enomger
generalklau-1990:932 ochkonsumentköplagenhör bl.a.lagstiftning

rättshandlingar påavtal och andra1915:218lageni 36 §sulen om
civilrättslig ochbådeAvområde avtalslagen.förmögenhetsrättens

konsumentkreditlagen och1992:830karaktärmarknadsrättslig är
avtals-konsumentförhållandenavtalsvillkor i1994:1512lagen om

villkorslagen.
stärkasyftar tillkonsumentlagstiftningenmarknadsrättsliga attDen

näringsidkareingripandenställningkonsumentkollektivets motgenom
lagstiftningfår dennaMarknadensida.det allmännasfrån genom

tillåtna.inteellerhandlande ärärvilkaanvisningar typer somavom
generalklausuler,formdelen itillAnvisningarna största varsavges

i domstol.avgörandenhuvudsak fastställsiinnebördnärmare genom
produktsäkerhetslagenframför alltområdet märkslagarnaBland

marknads-avtalsvillkorslagen ochnämndaden1988:1604, nyss
lagar.enligt dessaärendenhandläggerKO1995:450.föringslagen

avsnittlämnas ihänseendenuppgifter i dessaför KO:sredogörelseEn
3.3.

rådallmännademarknadsrättenstyrmedel inom ärviktigtEtt annat
demyndigheterutfärdasföreskrifteroch samtriktlinjeroch avsom

stånd mellantillkommaförutsättsförhandlingsuppgörelser som
näringsliv.ochmyndigheter

verkan,preventivhamarknadsrättsliga lagarna attDe enanses
förskadligamarknadsåtgärder ärförhindra sådanaochförebygga som
tillintehar reglernai Däremotnäringsidkareochkonsumenter stort.

Även såledesrättsförhållanden.uppkomnai redansyfte ingripa omatt
direktfår någonreglerna intemarknadsrättsligadeenligtreaktionen
tankelagstiftarensdet dockrättsförhållandetenskilda ärdetverkan

sittpåbud skallellerförbud rättadrabbasnäringsidkare ettatt avsom
händelser.inträffaderedanavseendemedhärefterhandlande även

överensstämmelseföreliggadet skallavsiktenfallmångaI är att en
pålagstiftningencivilrättsligaoch denmarknadsrättsligadenmellan

angripas medkunnaföreteelse skallosundaochså sätt att sammaen
båda systemen.

lagstiftningenkonsumenträttsligaför denredogörelseEn närmare
avsnitt 5.3.1.ilämnasfinansiella tjänsterförområdetinom
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3 Myndigheter och andra organ som
arbetar med Konsumentfrågor

l Inledning

Många myndigheter och bedriver verksamhet betydelse förorgan av
konsumenterna. Detta kapitel innehåller redogörelse för någraen av
dessa. Med hänsyn till utredningsuppdraget främstatt finansiellaavser
tjänster omfattar redogörelsen myndigheter och arbetar medorgan som
sådana tjänster.

En myndighet med betydelse inom konsumentområdetstor är
Allmänna reklamationsnämnden. Vid sidan sin uppgift prövaattav
konsumenttvister har nämnden andra viktiga uppgifter, bl.a. i
anslutning till den kommunala konsumentverksamheten. Nämndens
främsta uppgift dockär lösa konsumenttvister, ochatt nämndens
verksamhet behandlas därför i kapitelnästa handlar tvistlös-som om
ningen.

3 Konsumentverket/ KO

Konsumentverketär central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor
med huvudansvar för genomföra konsumentpolitikenatt för-se
ordningen 1995:868 med instruktion för Konsumentverket; omtryckt
i SFS 1995: 1057. De övergripande mål skall gälla för verksam-som
heten är gäller för konsumentpolitiken, dvs.samma som att ge
hushållen goda möjligheter utnyttja sina ekonomiska ochatt andra

effektivt, konsumenterna stark ställningattresurser markna-ge en
den, skydda konsumenternas hälsaatt och säkerhet, medverkasamt att
till sådana produktions- och konsumtionsmönsteratt utvecklas som
minskar påfrestningarna miljön och bidrar till långsiktigt hållbaren
utveckling. Konsumentverket skall, i enlighet med de konsument-
politiska riktlinjerna, särskilt inrikta sin verksamhet på åtgärder som

hushållensrör baskonsumtion, stöd till konsumentgrupper ärsom
ekonomiskt eller socialt eller andra skäl harutsatta behovav av
särskilt stöd främja konsumentintressenasamt iatt det internationella
arbetet.

Enligt sin instruktion får Konsumentverket bl.a. utarbeta riktlinjer
för näringsidkarnas marknadsföring och utformning tjänsterav varor,
och andra nyttigheter för näringsidkarnas tillämpningsamt av
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ersättningocksåfårKonsumentverket motkonsumentkreditlagen.
enskilda.ellermyndigheteruppdragpåundersökningarutföra av

Generaldirek-verket.chef förgeneraldirektör ärKonsumentverkets
konsumentombudsman.ocksåärtören

organisation.Konsumentverketgenomförde1995vårenUnder en ny
förutomverksamheten utgörsförorganisatoriska avnu,Den ramen

två s.k.varderamed ettavdelningar program,verksledningen, treav
KO-sekretaria-ochAvdelningarnaverkskansli.ochKO-sekretariat ett

verksamhetsgrenar:fyraKonsumentverketsförgrundenocksåutgörtet
KO-funktionen.ochkunskapsförmedlingproduktkvalitet,hushållning,

effektivstödjainriktadHushållning år attAvdelningen en
avdelningdennainomProgrammenhushållen.iresursanvändning

förstnämndaDet programmetTjänster.ochHushållsekonomiutgörs av
kostnadsberäkningar,ochanalyserhushållsekonomiskaomfattar

tjänsterfinansiellaskuldsanering,och m.m.budgetrådgivning
offentligochprivatbl.a.frågor röromfattarTjänsterProgrammet som

marknadsföringsmetoder samtvaruförsörjning, transporter,service,
utveckling.reklamens

konsumen-tillgodoseinriktadProduktkvalitet är attAvdelningen
Programmenprodukter.funktionellaochsäkraintresseternas av

provningbl.a.omfattarKonsumentteknik varorsavutgörs somav
frågor rörprovningsmetoder,utvecklingkvalitet, somochfunktion av

miljönpåpåverkan samtochenergi avmedhushållning varors
olycksfalls-skaderapportering,frågorbl.a.omfattarSäkerhet omsom

marknadskontroll.ochStandardiseringskadeanalys,och
förainriktad påKunskapsförmedling är attavdelningentredjeDen

kommuner,främststimuleraochtill konsumenterkunskaput
konsumentområdet.påinsatsertill aktivaskolorochorganisationer

arbetarblverksamhetLokalomfattarAvdelningen grammet som a.pro .
organisatio-stöd tillutvecklingsstöd till kommunerna,ochservicemed

frågor rörförlagsfrågorochskolorna samti somutbildningner,
ocksåomfattarAvdelningenteknologi.ochinformationsstrategi

konsument-kommunernasvid sidanRönRådTidningen avsom -
informationförkanalviktigasteKonsumentverketsvägledning är-

till konsumenterna.direkt
KO-bestårKO-funktionenärverksamhetsgrenen avfjärde somDen

uppgifterdennesKO ibiträdauppgift främstär attsekretariatet. Dess
produktsäker-ochavtalsvillkorslagenmarknadsföringslagen,enligt

i nästabehandlas närmarelagardessaenligtuppgifterKO:shetslagen.
enhetenochKOställföreträdandeKO-sekretariatet årChef föravsnitt.

vitesföreläggandenutfärdarsekretariatethandläggare.sjubestår av
marknadsstör-ålägganden,förbud,domstolvidtalanför KO:soch om

ARN.tillgrupptalananmälervitesutdömandenochningsavgift samt
och hanterararbeterättsligaverketssekretariatetsamordnarVidare

frågor.rättsligaövergripande
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Konsumentverket har tillsynsansvar blöver produktsäkerhetslagena..1988:1604, prisinformationslagen 1991:601 och konsumentkredit-
lagen 1992:830. Konsumentverket har också tillsynsansvar över ett
antal lagar tillkommit med anledning EG-direktiv, bl.a. lagensom av
1992:1326 personlig skyddsutrustning för privat bruk, lagenom
1992:1327 leksakers säkerhet, lagen 1992:1328 farligaom om
livsmedelsimitationer och lagen 1992:1672 paketresor. Konsu-om

fullgörmentverket uppgifteräven enligt konsumentförsäkringslagen
1980:38 och hemförsäljningslagen 1981:1361.

Konsumentverkets tillsynsverksamhet kan sägas utåtriktad motvara
den verksamhet bedrivs på marknaden. Verket bevakar markna-som
den sprida information genomfördaatt undersökningar ochgenom om
påverkar på så berörda aktörersätt indirekt. Det bör framhållas att
verkets verksamhet inte inriktad på informationär och rådgivning
direkt till enskilda konsumenter.

Konsumentverket/KO 3 500 anmälningartar år.emot ca per
Merparten anmälningarna kommer från enskilda konsumenterav men

konsumentvägledareäven och näringsidkare står för andelstoren av
anmälningarna. Verket också initiativ till antaltar ett stort egna
ärenden vid granskning olika sektorer marknaden. T.ex. kanav av

kontrollnämnas prismärkning i skyltfönster, varudeklaration vidav
försäljning begagnade bilar eller marknadskontroll leksakersav av
säkerhet.

Handläggning ärenden beträffande rättslig marknadsbevakningav
sker i första hand på verkets för Tjänster, Hushållsekonomi,program
Säkerhet och Konsumentteknik. Flertalet ärenden kan lösas relativt
snabbt och informellt näringsidkaren får informationattgenom om
vilka regler gäller området, näringsidkaren lovarsom attgenom att
vidta rättelse eller överenskommelse träffas framtidaattgenom en om
marknadsföring Verket arbetar i utsträckning förebyggandeetc. stor

överenskommelser med branschsammanslutningar. En mycketgenom
liten andel anmälningarna går till formella rättsliga åtgärder.av

3.3 Närmare Konsumentombudsmannen KOom

KO handlägger ärenden enligt produktsäkerhetslagen, avtalsvillkors-
lagen och marknadsföringslagen. Här lämnas redogörelse för K0:sen
uppgifter i dessa hänseenden.

Produktsäkerhetslagen, trädde i kraft den juli1 1989, har tillsom
ändamål motverka och tjänsteratt orsakar skadaatt varor person
eller egendom. För detta ändamål får näringsidkare åläggas atten
lämna säkerhetsinformation, förbjudas tillhandahålla ochatt varor
tjänster säljförbud, åläggas lämna varningsinformation, åläggasatt

återkalla och tjänster återkallelseatt och förbjudasvaror att exportera
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exportförbud.varor
Marknadsdomstolen.förbud videlleråläggandetalanförKO om

KO kanÅläggandet vite.medförenasregelskallförbudeteller som
meddelavid vitevikt,inte störrefallvisst äridetsjälv, avom

förbud.elleråläggande
och1995januarikraft den 1iträddeAvtalsvillkorslagen, som

näringsid-avtalsvillkorgälleravtalsvillkorslag,års1971 somersatte
nyttigheterandraellertjänstererbjuderdeanvänder närkare varor,

näringsidkareavtalsvillkorocksågällerLagentill konsumenter. som
näringsidkarefrånerbjudandensådanaförmedlardeanvänder när en

tidigaredenskillnadtillomfattar,Lagen motnågoneller annan.
Finansinspektio-understårverksamhetavtalsvillkorslagen, även som

tillsyn.nens
lageninnehåller denavtalsvillkorslag,årsmed 1971 enlikhet nyaI

omfattasavtalsvillkor,generalklausul. Ommarknadsrättslig avett som
oskäligtvillkorövriga äroch motpristillmed hänsynlagen,

näringsidkarenförbjudavid viteMarknadsdomstolenfårkonsumenten,
väsentligenelleranvändafallliknandei sammaframtideni sammaatt

ellersynpunktallmänfrånpåkallatförbudet är annarsvillkor om
sådantEttintresse.konkurrenternasellerkonsumenternasiligger

andraochnäringsidkarenanställda hosmeddelaskan även somförbud
närings-sammanslutningVidare kandennes vägnar.handlar aven
oskäligtanvändningrekommenderar ettelleranvänderidkare avsom

rekommenderaelleranvändaframtideniförbjudasavtalsvillkor att
efterMarknadsdomstoleniförbudFråganvillkoret. tas uppom

någonintebeslutat görafallvisstKO iOmKO. attansökan av
näringsidkare,sammanslutningsådanfår görasansökan avenav

KOfårviktintefall störreärIeller löntagare.konsumenter avsom
medFöreläggandet förenasförbudsföreläggande.s.k.utfärdasjälv ett

vite.
OmKO.domstolallmänförs vidviteutdömandeTalan avavom

får talannågontalanviteförelagtMarknadsdomstolen har annanav
denne.förasvite ävenutdömande avavom

branschorga-medöverenskommelserträffar KOlagenstödMed av
förekomman-olikaiinnehålletrörandeföretagenskildaochnisationer

standardavtal.de
äldredenskillnadinnehåller, tillavtalsvillkorslagen motDen nya

till-modifierarbl.a.bestämmelsercivilrättsligalagen, även som
avtalslagen.36 §lämpningen av

1996 ochjanuarikraft den 1i ersatteträddeMarknadsföringslagen
överensstämmelsehuvudsakligIär 1975.frånmarknadsföringslagen

ochfrämja konsumenternastillsyftar denlagengamla attmed den
marknads-näringsidkaresmedsambandiintressennäringsidkarnas

motverkaochnyttigheteroch andra atttjänsterföring varor,av
näringsid-ellerkonsumenterotillbörligmarknadsföring är motsom
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kare.
I marknadsföringslagen uppställs vissa krav marknadsföringen.
generalklausulEn uppställer allmänna krav marknadsföringenattsom

skall marknadsföringssedmed god och i övrigtöverensstämma även
tillbörlig konsumenter och näringsidkare marknads-mot samt attvara

föringen skall sådanlämna information särskild betydelseärsom av
från konsumentsynpunkt. Om näringsidkarens marknadsföring är
otillbörlig konsumenterna eller andra näringsidkare kan näringsid-mot

förbjudaskaren vid vite fortsätta med marknadsföringen. Detsam-att
gäller marknadsföringen produkter avseddaär attomma avser som

föranvändas konsumenter privat bruk och uppenbartärav som
förotjänliga sitt huvudsakliga ändamål. En näringsidkare vid sinsom

marknadsföring låter bli lämna information särskildäratt som av
betydelse från konsumentsynpunkt får åläggas vid vite lämna sådanatt
information. Talan falli nämnda väcks vid Stockholms tingsrättnu av
antingen KO, näringsidkare berörs marknadsföringen elleren som av

sammanslutning konsumenter, näringsidkare eller löntagare.en av
Andra och sista instans i dessa mål Marknadsdomstolen. fallIär som
inte vikt får KO själv meddela förbuds- och informations-är störreav
förelägganden. Sådana förelägganden skall förenas med vite.

Talan utdömande förelagt vite får väckas den begärtom av av som
vitesföreläggandet eller KO vid Stockholms tingsrätt eller vidav annan
tingsrätt behörig enligt rättegångsbalkens regler.ärsom

marknadsföringslagen finnsI vid sidan de allmänna kraven påav
marknadsföringen vissa särskilda regler konkreta förbud ochmotom

Överträdelsekrav på vissa marknadsföringsåtgärder. de bestämmel-av
kan medföra näringsidkare ådöms marknadsstörnings-attserna en en

avgift. Talan marknadsstörningsavgift väcks KO vid Stock-om av
Ävenholms tingsrätt. i dessa mål Marknadsdomstolen andra ochär

sista instans. Om KO i visst fall beslutar inte föra talan fårett att en
enskild näringsidkare berörs marknadsföringen ochsom av en.
sammanslutning näringsidkare väcka talan.av

de fem åren mål KO fört tillUnder har antaletsenaste som
Marknadsdomstolen flesta marknadsföring.varit 13 år. De rörca per

första fört femUnder halvåret 1996 har KO mål till Stockholms
tingsrätt rörande marknadsföring och mål till Marknadsdomstolenett
rörande avtalsvillkor för finansiella tjänster.

KO för enligt produktsäker-När talan vid Marknadsdomstolen
hetslagen och avtalsvillkorslagen står vardera sin rättegångs-parten

för marknadsföringslagenkostnad. När KO talan enligt gäller däremot
rättegångsbalkens regler rättegångskostnader i tvistemål medom

för mål marknadsstörningsavgiftundantag där reglernaom om
rättegångskostnader i brottmål gäller.

Förutom de uppgifter KO har de marknadsrättsliga lagarnaenligt
ingår i dennes uppgifter till ARN anmäla tvister mellanäven att en
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avsnitt 4.2.2näringsidkare .och sekonsumenter enavgrupp

Finansinspektionen3 .4

förvaltningsmyndighet för tillsynencentralFinansinspektionen överär
enskilda försäkringsväsen-kreditinstitut och detmarknader,finansiella

för Finansinspektionen.med instruktionförordning 1992: 102det se
verksamhetFinansinspektionensmålen för ärövergripandeDe att

effektivitetstabilitet ochfinansiellatill detbidra attsamtsystemets
konsumentskydd.förverka gottett

i enlighetuppgift bl.a. tillsynhar tillFinansinspektionen utövaatt
följa ochförfattning,i lag ellermed vad attannanangessom

och meddelaverksamhetsområdet,inomutvecklingenanalysera att
föreskrifter.

avdelningar:verksamhetsområdeniindelatTillsynsarbetet är tre
dessavärdepappersmarknad. Förutomkredit- ochförsäkrings-, tre

avdelningadministrativfinnsavdelningar samt tre gemensammaen
redovisningsen-konsumenträttsenheten ochEU-sekretariatet,enheter,

heten.
verksamhetenverksamhetsområdena inriktasdeInom tre

rättsfrågor.tillstånds- ochtillsynanalys, operativfinansiell samt
utvecklingeninspektionen följaskallfinansiella analysendenGenom

utvecklingstendenserfångafinansiella marknaderna,på de samtupp
skall såvälförändringar. Analyseneffekterna viktigabedöma avseav

analysarbetetmarknader. lbranscherföretag ochenskilda som
institutenstatistik frånochanvänds samt externrapporteregna

prioriteringförunderlagskall lämnainformation. Analyserna av
tillsynsinsatser.

kontroll-följa risker ochsyftar tilloperativa tillsynenDen att upp
instituten följerövervakatilli finansinstituten attsamt attsystem

iskeroperativa tillsynenandra regler. Denförordningar ochlagar,
hand på kompetens-inriktas i förstaplatsundersökningar ochform av

för kontrollinternkvalitetsgranskning institutensoch systemegnaav
rapportering.och

marknadernafinansiellaverksamhet deyrkesmässigFör
frånellerantingen från inspektionensärskilt tillstånderfordras ett

tillsynsverksamhetenstyrmedel iVidare viktigtregeringen. är ett
råd.föreskrifter och allmännanormgivninginspektionens genom

olika marknadernaför för deskall verka reglerFinansinspektionen att
möjligt.konkurrensneutralablir så som

Tillsyneninstitut.står 2 500inspektionens tillsyn drygtUnder
filialer, försäkrings-ochinklusive dotterbolagomfattar bankkoncerner

och fondbolag,värdepappersinstitutförsäkringsmäklare,bolag,
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hypoteksin-kreditaktiebolag ochdvs.mellanhandsinstitut,finansbolag,
understödsföre-Fondbörs,Stockholmskreditmarknadsbolag,stitut,

Stockholm AB,AB, OMVärdepapperscentralen VPCningar,
Upplysningscentralen AB.Penningmarknadsinformation PMI AB samt

och förkonsumentfrågorförKonsumenträttsenheten har ansvaret
såvälkonsumentfrågor inombeträffandetillsynochnormgivning
skallEnhetenkreditinstitutområdena.ochvärdepappers-försäkrings-,

till-konsumentskyddet inomstärkaförebyggande insatsergenom
branschvisaåtgärder,övergripandeskersynsområdet. Det t.ex.genom

tillkonsumenterantalkommakan störreöverläggningar, ettsom
tillverksamhetför enhetens ärCentrala frågor attattgodo. se

skäligaochinformationför godprincipernaföljerinstituten av-
pårörlighetoch kundernasunderlätta konkurrensentalsvillkor samt att

marknaden.finansielladen
påinriktatkonsumentfrågormed ärarbeteFinansinspektionens

rådgivning tillochinformationintetillsyn ochnormgivning och
möjlighetinte heller prövaInspektionen har attenskilda konsumenter.
tvistefrågor mellankrav ocheller andraanspråkekonomiskat.ex.

tillsyn.inspektionensunderinstitutkunder och
för klago-rutinerdelvisinfördes1993/94budgetåretInför nya

bildandetFinansinspektionen. Dettavidmålshandläggningen samt av
besparingarinneburitBankbyrå harStiftelsen Konsumenternas av

med 30minskatärenden harTillströmningen procent.caavresurser.
514 ärendenrespektive7371994 inkomhalvåretoch andraFörsta

ärenden.inkom 474halvåret 1995förstaundermedan det
1995/96förverksamhetsplaneringKonsumenträttsenhetensEnligt

ochförenklasförfrågningarklagomål ochhandläggningenskall av
ochschabloniserasanmälarnamedKontaktenytterligare.effektiviseras

anmäldadetinstituten. Hursigriktai ställetarbetet kommer motatt
klagomålet ellerberoendehanteraskommer ärärendet att omav

föranledabörtillsynssynpunktnågotinnehållerfrågan som ur
klargöran-innebäraskallåtgärd. Dettanågonvidta ettinspektionen att

medtillsynsinstansochnormgivarerollinspektionensde ensomav
verkandegenerelltpolicyskapande ochinriktningtydligare mot

bredarekommaavseddainstitutenåtgärder att grupper avmot
förut-skallinstituteninsatsergodo. Genomtillkonsumenter mot

klagomålsrutiner.tillfredsställandeharför dessaskapassättningar att

BankbyråStiftelsen Konsumenternas3.5

självständigBankbyrånBankbyrå ärStiftelsen Konsumenternas en
frågorvägledning ioch lämnarinformerarrådgivningsbyrå somsom

kreditinstitut.andrabanker ellerrör
tillbidrogStatenår 1994.verksamhetsinstartadeBankbyrån
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stiftelsekapitalet Finansinspektionen och Konsumentverket medgenom
Återstoden10 OOO kr. stiftelsekapitalet tillsköts Svenskaav av

Bankföreningen. Stiftelsens medel tillskjuts Svenska Bankföre-av
ningen. Styrelsen består två från vardera Finansin-representanterav
spektionen och Konsumentverket från Svenskasamt tre representanter
Bankföreningen.

Bankbyrån vänder sig i första hand till privatpersoner, i månmen
tid och byrån råd och hjälp tilläven andra bank-av resurser ger

kunder. Byråns rådgivning förstaskall i hand komplementettses som
till de normala kontaktvägarna mellan banken och dess kunder.
Rådgivningen kostnadsfri. En uppgift förär Bankbyrån är attannan

för fånga och vidarebefordra konsument-ett attvara organ upp
synpunkter till Finansinspektionen, Konsumentverket och Svenska
Bankföreningen.

Bankbyrån informerar olika låneformeroch samtom spar- ger
information för marknaden vanligträntesatser förekommandeom
sparkonton lån.och Vidare byrån råd informationoch tillger
bankkunder har klagomål och frågor med anledning hursom av en
bank har Byrån informerar konsumenter innebördenävenagerat. om

de juridiska och ekonomiska och begrepp används itermerav som
avtalsvillkor, marknadsföring och information.annan

Under verksamhetsåret 1995 kontaktade 4 747 byrån.personer
Kredit- och lânefrågor försvarade 49 kundernas kontakterprocent av
med byrån. Den vanligaste frågan rörde borgen. frågorAndra inom-
detta område rörde ränteskillnadsersättning, säkerheter och kreditpröv-
ning. förekomDet frågor värdepapper, avgifteräven räntor,om m.m.

Bankbyrån tillhandahåller marknadsöversikter skall underlättasom
jämförelse mellan villkoren och på de vanligaste inlänings-räntornaen

konton bankerna tillhandahåller. Bankbyrån har ocksåsom samman-
ställt faktablad skall på vanliga frågor inom bankområdet.som ge svar

3.6 Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå

Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå Försäkringsbyrån star-
tade sin verksamhet år 1979 och självständig rådgivningsbyråär en

kostnadsfritt hjälper och vägleder konsumenter i olika för-som
säkringsärenden. Rådgivningen gäller förstai hand privatpersoners
försäkringar andra liknandehar problemäven kan vända sigmen som
till byrån. Försäkringsbyrån skall komplement till de vanligaettvara
kontaktvägarna mellan konsumenterna och försäkringsbolagen. Byrån
skall fungera fristående informationskanal vid sidansom en av
försäkringsbolagens aktiviteter. Den skall också kontaktvägvara en
och vidarebefordra konsumentsynpunkter till huvudmännen Konsu-
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mentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund.
Styrelsen består två från vardera Konsumentver-representanterav

ket, Finansinspektionen och Försäkringsförbundet. Försäkringsbyråns
medel tillskjuts Försäkringsförbundet.av

Målet för verksamheten konsumenternaär underlag ochatt ge
förutsättningar hand, i försäkringsfrågoratt attagera egen ge
konsumentvägledare information uppmärksamma delssamt att
konsumentproblem aktualiseras i byråns verksamhet, dels behovsom

informationsmaterial.av
Rådgivningen skall omfatta dels alla branscher i fråga privat-om

försäkringar, dels allmän information företagsförsäkringpersoners om
och dels övergripande orientering allmän försäkring och arbets-om
marknadsförsäkring grundas på kollektivavtal. Rådgivningen kansom

situationen såväl före efter köp. Huvuddelen rådgivnings-avse som av
verksamheten inriktadär de individuella försäkringarna.

Rådgivningen sker telefon, skriftligen eller vid personligt besökper
byrån.

Försäkringsbyrån skall driva sin verksamhet objektivt och opartiskt.
Huvudsakligen skall byrån uppmärksamma frågeställningar och
vidarebefordra sina erfarenheter i lämplig ordning, till enskildat.ex.
försäkringsbolag. Kunskaperna konsumenternas problemom som
fångas behandlas i styrelsen och vidarebefordras på så tillsättupp
Finansinspektionen, Konsumentverket och försäkringsbranschen. Vid
meningsskiljaktigheter mellan försäkringstagare och försäkringsbolag
skall byrån i princip endast förmedla kontakter upplysa för-samt
säkringstagaren i vilka former eventuella tvister kan lösas.om
Utgångspunkten skall varje bolag skall det omedelbaraatt tavara

för missnöjda kunder.ansvaret
Under år 1995 byrån 13 118 förfrågningarmottog 12 784 år

1994. Därav avsåg 6 587 råd i samband med köp, 5 033 skadeären-
den t.ex. villkorstolkning och 1 498 allmänna frågor t.ex. upp-
sägning försäkringar och återbetalning premie. Ca 90av procentav

Övrigafrågeställarna konsumenter. konsumentvägledare,av var var
företrädare för massmedier etc.

Förutom själva rådgivningsarbetet byrån i samarbete medtar
försäkringsbolagen fram marknadsöversikter för i samtligastort sett
konsumentförsäkringar. Försäkringsbyrån utarbetar också allmäntmer
informationsmaterial livförsäkringar.t.ex.om
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konsumentverksamhetenkommunalaDen3.7

roll i konsu-spelarkonsumentverksamheten storkommunalaDen en
flestadefinns ikonsumentvägledningKommunalmentpolitiken.

erbjudskonsumentverksamhetenkommunaladenIkommuner.
frågorhushållsekonomiskaiköp,införrådgivningkonsumenterna

problem. Annankonsumenträttsligaandraochreklamationervidsamt
budgetråd-förekommer ärkonsumentverksamhetkommunal som
utbildning,marknadsbevakning,skuldsanering,vidstödgivning,

kommunalaDeorganisationer.olikatillstödochinformation
00060medkontakt överiårligenkommerkonsumentvägledarna

konsu-frågormed allmännaTillsammansreklamationsärenden. om
år.varjeärenden000l00vägledarna överhanterarmenträtt

ochkonsumentermellani tvistermedlarKonsumentvägledarna
konsument-med hjälplösestvisternaFlertaletnäringsidkare. avav

upplysningarochockså rådKonsumentvägledarna omvägledarna. ger
ärendendehälftenNästaninnehålla.skallARNtillansökanvad aven

konsument-kommunaladeförstARN hartillin passeratgessom
Bank-medkontaktkonsumenterdeMånga tarvägledarna. somav

konsument-hosvaritförstharFörsäkringsbyrånellerbyrån en
vägledare.

Marknadsdomstolen3.8

enligtmålhandläggerspecialdomstolMarknadsdomstolen är somen
lagen1995:450,marknadsföringslagen1993:20,konkurrenslagen
lagenkonsumentförhållanden,iavtalsvillkor15121994: om

produktsäker-näringsidkare,mellanavtalsvillkor1984:292 om
ingripande1994:615 motoch lagen16041988:hetslagen om

upphandling.offentligavseendebeteendeotillbörligt
domarelagfarnabeståskall denhandläggerdomstolenmålde avI

intefinnsintresseledamöters.k.Någraekonomiskaoch experter.
Marknadsdomstolen.ilängre

undermål419avgjortKOtalanharMarknadsdomstolen av
talanpådomstolenharperiodUnder1971-1995. avperioden samma
har den1985årSedanavgöranden.176fattatnäringsidkareenskilda

näringsidkaretalanavgjortsmål harflerskettförändringen avatt
sådubbeltungefärårentvådeunderKO, senastetalanän av

många.
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4 Tvistlösningen

Inledning4. 1

förebyggande bedrivsDen verksamhet konsumentområdetsom av
myndigheter Konsumentverket/KO och Finansinspektionent.ex.som

värde och leder till många tvister kan undvikas.är stort attav
gäller den rådgivnings- och informationsverksamhetDetsamma som

Bank- och Försäkringsbyråerna bedriver. Ett antal uppkomnastort av
tvister kan lösas med hjälp de kommunala konsumentvägledarnaav
eller på på frivillig fall finns tvistlösningsorganIsätt väg.annat annat

tillgripa. På konsumentområdet främst de allmännadeutgörsatt av
domstolarna och ARN. finns inom vissa områden särskiltDet även
inrättade nämnder rådgivande yttranden i tvister. T.ex. påsom avger
försäkringsområdet finns villkorsnämnder på begäransärskilda som

utlåtanden angående villkorstolkning vid tvister mellan för-avger
säkringstagare och försäkringsgivare. tvistlösningsförfarandeEtt annat

skiljemannaförfarandet. På konsumentområdet det emellertidär är av
underordnad betydelse. skäl till detta enligt 3 § lagenEtt är att a

skiljemän godtas inte skiljeavtal framtida1929:145 om som avser
tvistentvister mellan näringsidkare och konsument kan prövasom som

s.k. småmål vid tingsrätten. Vidare skiljeklausuler i konsument-anses
förhållanden i många fall oskäliga och kan lämnas avseende medutan
stöd 36 § avtalslagen.av

reklamationsnämnden4.2 Allmänna ARN

4.2.1 Allmänt

förstatlig myndighet under regeringen. BestämmelsernaARN är en
finns förordningen 1988:1583 med in-nämndens verksamhet i

Chef för myndighetenstruktion för allmänna reklamationsnämnden.
vice ordföran-nämndens ordförande. Nämnden består dessutomär en

s.k.de det antal avdelningsordförande och övriga ledamöter,samt
finns f.n. 16intresseledamöter, regeringen bestämmer. Detsom

ochavdelningsordförande 60 ordinarie intresseledamötersamt caca
för Ordföranden, vice ordföranden och150 dessa.ersättare av-

regeringen, skall hadelningsordförandena, vilka samtliga utses av
nämndensförordnaserfarenhet domare. Intresseledamöterna avsom
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organisationerochmyndigheterförslag från deefterordförande som
tekniska kunskaperharIntresseledamöternabestämt.regeringen har

bransch ellervisskännedomallmänområde,visstinom omett om en
näringslivet ikonsumentområdet ellerinomförhållandena stort.

finns bl.a.f.n. tolv. Detavdelningar,uppdelad påNämnden är en
finansinstitutsoch andrabankershandläggerbankavdelning som

skaderegleringhandläggerförsäkringsavdelningochtjänster somen
Övrigaskadeförsäkring.ochavseendevillkorstolkningoch person-

textil, el,skor,ärendenhandlägger röravdelningar motor, resor,som
avdelningallmänfinnsbåt. Detbostad och ävenskinn, tvätt, somen

avdelning.intetvister prövashandlägger annanavsom
biståuppgifttillharrådknutetnämndenTill attär ett som

omfattningverksamhetensfrågorordförande i viktigarenämndens om
näringsid-för konsumenter,företrädareingårrådetinriktning. Ioch

och kommuner.kare
ochmellan konsumentertvisteruppgifttill prövaARN har att

nyttighetellertjänstnäringsidkare rör somannanvara,ensom
konsumenttvisterenskilt brukförhuvudsakligen samttillhandahållits

nämndenskallVidarelösas.tvisten börrekommendation huratt omge
Nämnden hardomstol. ävenbegärankonsumenttvistersig iyttra av

konsumentverksarnhetenskommunalastödja denuppgifttill att
ochrådgivningutbildning,bl.a.konsumenttvisterimedling genom

näringsidkareochkonsumenterinformerainformation omsamt att
praxis.nämndens

fastköpkonsumenttvister rörinteNämnden prövar avsom
tvisterheller rörInte prövasellerbostadsrätt tomträtt.egendom, som

förskettför upplåtelsermed undantagegendomfastupplåtelse somav
tvisteri följdmånaderniotidför kortare samtfritidsändamål och än

kanNämndenadvokatverksamhet.sjukvård ellerhälso- ochrörsom
nämndenhartvister. T.ex.vissaintebestämma prövasjälväven att

kollektivavtalsför-vissagällertvisterintebeslutat prövaatt som
vållandefrågorförsäkring,bibehållandetecknande ellersäkringar, av

bedömningar.medicinskaoch tvistertrafikolyckor rörvid som
tillanmälanvilkakonsumenttvister inämndenhellerInte prövar

där värdetellerkonsumentennågongjorts ännämnden har annanav
nämnden harbeloppvisst lägreunderstigeryrkasvad ett somsomav

skallför tvisten prövasgällervärdegränserDebestämt. att avsom
250 krmellanvarierarochavdelningarnaskildaför deolikaARN är

ärendenför prövasVärdegränsen1995.dec.000 kroch l som
kr.000försäkringsavdelningen loch500 krbankavdelningen är

nämnden hartillanmälandärtvisterhellerinteNämnden prövar
helt ellernäringsidkarenefter detmånaderinkommit attän sexmer

nämndaidockNämnden kankrav.avvisat konsumentensdelvis nu
ellerintresseprincipiellttvistentvist ärfall besluta prövaatt avomen

föreligger.skälsärskildaandraom
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nämnden harkompletteringfår ärendeARN avvisa ett somom
förelagd tid ellerkommer in inomkonsumenten intebegärt omav

tillräcklig utredning inte kanärendet bristfällig ochutredningen i är
Ärendet tilldet i övrigt med hänsynavvisaserhållas. kan även om

föromständigheter inte lämpar sigarbetsformer andraellernämndens
därsåledes ske bl.a. ärendennämnden. Avvisning kanprövning avav

bevisupptagning förhörnödvändigt med muntligför prövningendet är
med eller vittnen.parter

skriftlig. Vid prövningkonsumenttvisternaHandläggningen år avav
domareordförande med erfarenhetbestår nämndentvister somav en

till lika antalfyra stycken,intresseledamöter, vanligensamt som
omkring hälftennäringsidkarintressen. Iochföreträder konsument- av

helt elleri sak får konsumentennämndenärendende prövarsom
avdelningarna.varierar dock mellanBifallsprocentendelvis rätt.

banktvis-det gällerbifallsprocentenbudgetåret 1994/95Under närvar
försäkringstvisterdet gäller 17och27 när procent.ter procent

eller delvis brukarbifall till sin talan heltfårOm konsumenten
näringsidkarenrekommendation förutforma sitt beslutARN som en
åtgärda fel.belopp ellerbetalavidta åtgärd, ettattatt ut ettt.ex.att en

övervägandeDetbindande förbeslut inteNämndens år parterna.
rekommendation.nämndensföljer regelnäringsidkareantalet som

följagenerellt åtagit signäringsidkarnabranscher harvissaInom att
rekommenderat.harvad nämnden

till ARN.in 6 327 ärenden1994/95 kom detverksamhetsåretUnder
ärenden och påverksamhetsåret 488inkom underPå bankavdelningen

verksam-avgjordes underförsäkringsavdelningen 838. Sammanlagt
deprövades i sak. Av3 886hetsåret 6 292 ärenden, somvarav

försäkrings-bankärenden och 440utgjordes 262prövades i sak avav
ärenden.

ARNgrupptalan vidmedFörsöksverksarnheten4.2.2

År grupptalan vid ARN seförsöksverksamhet medinleddes1991 en
vidmed grupptalanförsöksverksamhet1991:194förordning om

rekommenderatOm nämndenreklamationsnämnden.allmänna en
fickkonsumentförhållande tillfullgöra något inäringsidkare att en

rekommende-synpunktfrån allmändet påkallatnämnden om var --
ocksååtgärdmotsvarandegenomföranäringsidkaren gentemotattra

överensstämmande grundermed stödandra konsumenter avsom
tillkundeTvisternaanspråk åtgärden.hakunde tasantas upp

fall hadeför visstKOKO eller,efter anmälanprövning ettomav
sammanslutninganmälan,någonbeslutat inte göraatt avav en

åtgärderinte sikteyrkandeKO:seller löntagare.konsumenter tog
ARNgicknamngivnaförmån för vissatill ut attutanpersoner
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näringsidkaren vidta åtgärdskulle rekommendera att gentemoten
åtgärden.samtliga konsumenter kunde ha anspråk För-som

pågick i två år. Under denna tid anmälde KO åttasöksverksamheten
återkallades och i övriga ärenden biföllärenden. Två ärenden

KO:s talan.nämnden
regeringenEfter framställning från nämnden och KO beslöt att

från och med den 15 januari 1994återuppta försöksverksamheten se
försöksverksamhet med grupptalan vidförordning 1993:1372 om

efterFörsöksverksamheten skall,Allmänna reklamationsnämnden.
pågå till utgången år 1996 SFSbeslutad förlängning, seav

ändratsFörutsättningarna för försöksverksarnheten har1995:965.
grupptalantvist till nämndenså KO kan anmälasätt utan attatt en

enskilt ärende. Nu får sådana tvisterinvänta beslut i prövasett ett om
anspråk vissfinns flera konsumenter kan hadet motantassom en

tvisternastöd väsentligen likartade grunder,näringsidkare med rörav
och prövning tvisternaförhållanden får nämndenprövas avsom av en

försöksverksamhetenmotiverad från allmän synpunkt. Sedanår
grupptalantvist.återupptagits har ARN avgjort en

grupptalantvisterna4.2.3 Närmare om

hittillsför de grupptalantvisterföljer redogörelse prövatsHär somen
försöksverksamhetunder denFlertalet dem har avgjortsARN. avav

1991-1993.bedrevs under årensom

ärende 91-6099Avgörande 1992-02-19,I

i beslutantal individuella tvister, bl.a.rekommenderade iARN ettett
DataskolanSkandinaviska Dataskolan ABnovember 1991,den 1 att

deltagande kurseroch avbröt sitt iavbeställdegodta konsumenteratt
utnyttja-kurserna inteåterbetala avgiften för den deloch att av som

avsåg datateknikerkurs tillnovember 1991des. Beslutet den 1 enav
efter 848 kursbrev där konsumenten16 900 kr ochprisett omom
finnasmenade det bordeville avsluta kursen. Nämndenkursbrev att

påbörjadavbeställa och avbrytaför kursdeltagaremöjlighet att enen
avbrötsomfattande slag. Om kursenkurs särskilt den meraom var av

kompensation. Enligttill ekonomiskförtid borde kursgivaren hai rätt
kursdeltagarenpå detborde den skäligen bestämmasnämnden sättet att

full betalning förför kursen och dessutomerlade prisettio procent av
avbeställningenredan hade utnyttjatskursenden del närsomav

skedde.
rekommenderaskullegrupptalantvisten ARNyrkade iKO att

önskade avbeställa eller avbrytaDataskolan konsumentatt, enom en
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överensstämmelse med denersättningsfrågan iförtid, regleraikurs
bestredför. Dataskolanuttrycktidigareprincip nämnden gettsom

yrkandet.
funnit konsumenttidigare besluthade den iEnligt nämnden att en

delefter avräkning få tillbakaanspråkberättigathar att avett en
betydandedet fannsstod klartavbryts. Detkursenpriset när ettatt

kundeöverensstämmande grund göraandra konsumenterantal som
meningEnligt nämndensmotsvarande återbetalning.anspråk var

företagetrekommenderapåkallatsynpunktfrån allmändet attatt
talan ochbiföll därför KO:sanspråk. Nämndenockså derastillgodose

för-reglera sittföljandeDataskolanrekommenderade sättatt
ville avbrytatill skolan deanmäldehållande till konsumenter attsom

denbeskrevs i beslutet lomfattande slagdetkurs sommeraven
1991.november

till-konsumentenavräkning, vid vilkenbörFöretaget göra en
tillgodoräk-fårför Företageterlagt kursen.pris dennegodoräknas det

prisetdeloch dessutom denpriskursenssig tio procent somavavna
utnyttjatredan harkursen konsumentensig till den delhänför somav
kursen.önskan avbrytaföretaget sinmeddelareller honhan attnär

harkursbrev konsumentendekursenutnyttjad delMed avsesav
besvarat.

belopptillgodoräknasvid avräkningen störreOm konsumenten2. ett
mellanskillnaden tillåterbetalaföretagetföretaget, börän genast

kursmaterialtillbakalämnarkonsumentenkonsumenten, mot att som
utnyttjat.erhållit intedenne men

ärende 92-0112Avgörande 1992-09-08,II

avseendetvisterantal individuellairekommenderadeARN ett
Fordonia För-december 1991,den 27i beslutbilleasing, bl.a. ett

avgiftsuttag ochreglera frågorFordoniavaltning AB att om
ställningstagandenämndensenlighet medåterlämnande iavräkning vid

ändring leasingav-klausulsåledes dels lämnaärendet ochi aven om
ochmånadsavgiftenavtaladeåtergå till denavseende ochgiften utan
viddelsuppburit därutöver,kunde haåterbetala vad bolaget att

tillämpaleasingtidens utgångåterlämnades vidbilenavräkningen när
återtagandeviduppgörelsekonsumentkreditlagenibestämmelserna om

i leasingavtalen.för de villkori stället angavssom
underföljandevillkorallmännaleasingavtaletsEnligt angavs

Ändring leasingavgiften.rubriken av

leasingavgiften igällandevid varje tidändra denLeasegivaren motsvaran-äger rätt att
de mån om

för objektetprisleveransavtalet fakturerardärtill enligtmedleverantören rätta annat
inköpspris,leasingavtaletangivnaleasegivarensiän
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b och avgift för kredit i checkräkning hos affärsbankerna hänförligränta eller tillränta
det allmänna ränteläget höjs eller sänksmed minst l procentenhet i förhållande tillen
den vid varje tid gällande för sådan kredit eller efter flera ellerräntan ränte-om,
avgiftsändringar, den sammanlagdaändringen uppgår till minst l procentcnhet,en

inte något fall utgåhyran skall dock i med lägre belopp den från början utgåendeän
hyran med beaktande eventuellajusteringar enligt a och b ovan.av
c Svenskaaffärsbanker skulle tillgodoräkna sig penningvärdeförsämringen i formannan

förhöjdän ränta.genom
d Vid ändring mervärdeskattensker motsvarandeändring omståendeleasingavgiftav av

restvärde."samt

Enligt nämnden framstod den bestämmelsen oskälig och med stödsom
avtalslagen lämnades den härför36 § avseende. Som skälutanav

åberopade dels "avgiftsgolvet innebar bestämmelsennämnden att att
de uppgifter krävdessaknade balans, dels avtalet helt saknadeatt som

för bedöma konsekvenserna förändring referensräntan.att av en av
beträffade förfarandet vid leasingtidens utgång stadgadeVad avtalet

följande.

leasingtidens objektet skriftligen överenskommes"Vid utgång skall annatom- -
Onormalåterlämnas den dag leasingtiden utlöper. förslitning kunden enligtersättesav

leasingtiden varefterpunkt Objektet skall försäljas efter utgångensnarast av
avräkning skall verkställas enligt vad nedan.sägssom

utgång inlämnaDet åligger kunden fjorton 14 dagar innan leasingtidenssenastatt
objektet till för värdering. Leasegivaren sälja objektetleverantören äger rätt sättatt

följandedenne finner lämpligt, dock gäller
försäljningspriset får understiga objektets verkliga marknadsvärdea

återköpa objektet leasingtidensutgång tillb leverantören beredd kontant vidär attom
pris godkänner skall försäljningen ske tillkunden leverantörenett

tioi det fall leverantörens pris kunden 10 dagarc kunden äger senastaccepterar
efter leasingavtalets upphörande anvisa köpare beredd erlägga högreär attsom en

Försäljning då till anvisadköpeskilling vad leverantören bjudit. skall ske köpare.,än
enligtd för de fall kunden varken godkänner leverantörens anbud eller anvisar köpare

tredje dockc så leasegivaren sälja objektet fritt till leverantören elleräger manovan
med beaktande punkt aav ovan.

differens mellan försäljningsprisetOm vid försäljningen objektet uppkommerav
leasegivarens bokförda restvärde gällerexklusive då gällande mervärdeskatt och att

underskott skall betalas kunden till leasegivaren såsom resterandeeventuellt genast av
tillfalla Skulle leasegivaren tvingasleaseavgift medan överskottet skall kunden. utge

för fel eller brist i detsamma skall hyresmannenersättning till köparen objektetav
anslutning därtill.dennessamtliga kostnader iersätta

genomskåd-Enligt nämnden uppfyllde bestämmelsen inte de krav
gälla vid konsumentavtal och den framstodlighet borde somsom

jämfört konsumentkreditlagensdirekt oförmånlig för konsumenten med
maskerat kreditköp påbestämmelser. Avtalet borde jämställas med ett

avräkning bordekonsumentkreditlagens bestämmelservilket om
tillämpas.

skulle rekommenderagrupptalantvisten ARNKO yrkade i att
nämndenbeträffande sådana leasingavtal bedömtsFordonia att avsom
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i nämnda avgörande reglera frågor avgiftsuttag ochovan avräkningom
vid återlämnande i enlighet med nämndens ställningstagande i det
beslutet. Fordonia bestred yrkandet.

Enligt nämnden förelåg det starkt allmänt konsumentintresseett för
också andra konsumenter påatt överensstämmande grund hadesom

anspråk tillgodosågs likartat isätt avgörandetsamma den 27som
december 1991. Ett generellt beslut med motsvarande innehåll isom
det avgörandet följaktligen påkallat från allmän synpunkt.var
Nämnden biföll därför KO:s talan och rekommenderade Fordonia att

följandepå reglerasätt sitt förhållande till konsumenter medsom
bolaget ingått billeasingavtal med i beslutet den 27 december 1991
angivna standardvillkor avseende ändring leasingavgiften ochav
avräkning vid leasingtidens utgång.

Bolaget bör återgå till den i avtalet angivna månadshyran och
återbetala vad bolaget uppburit därutöver. På detta belopp bör bolaget
dessutom betala enligt 2ränta § andra stycket räntelagen 1975:635.

Vid bilens återlämnande vid leasingavtalets utgång bör bolaget
verkställa avräkning i enlighet med bestämmelserna i 17 och 18 §§en
konsumentkreditlagen 1977:981.

III Avgörande 1993-06-17, ärende 93-1642

ARN rekommenderade i individuella beslut Skurups Kabel TV AB
dels i det fallet återbetala vadatt anmälaren erlagt denutöverena
enligt avtalet tillåtna indexuppräkningen månadsavgiften, dels attav
i det andra fallet avstå från krav den enligtutöver avtalet tillåtna
indexuppräkningen månadsavgiften. Bakgrunden till tvisternaav var
följ ande. Skurups kommun kabel-TV SKTV träffade under åren 1990
och 1991 avtal anslutning till och abonnemang på SKTV kabelTV-om

med enskilda konsumenter.nät Enligt avgiftsbestämmelserna förbehöll
sig SKTV att efterrätten redovisning ändra avgifterna utom-om
stående faktorer förändras, skatter, ändrad ersättning tilltyp upphovs-

ellerrättstagare andra samhällspålagor. Den januariI 1992 överlät
Skurups kommun hela kabelTVanlåggningen till Skurups Kabel TV
AB bolaget. I samband härmed bolagetövertog de med SKTV
tecknade kundavtalen. Bolaget höjde därefter abonnemangsavgiften
från 300 kr till 200l kr under åberopande ägarbytet utgjordeattav

sådan förändring utomstående faktorer enligten avtaletav som
berättigade bolaget till ändringar avtalen. Enligt nämnden hadeav
bolaget dock inte ändrarätt avgifterna ägarbytet.att g.a.

KO yrkade i grupptalantvisten i enlighet med nämndens tidigareatt,
beslut, nämnden skulle rekommendera bolaget till de konsumenteratt

tecknat avtal med SKTV betala tillbaka vad konsumenterna frånsom
och med år 1991 och 1992 betalat den enligt avtalet tillåtnautöver
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tillförhållandeialternativtmånadsavgiften attindexuppräkningen av
frånavståkvartalsavgiftendastbetalatkonsumenterde ensom

månadsavgiften.indexuppräkningtillåtenkrav utöver avytterligare
yrkandet.bestredBolaget

antal konsumen-fannsdetklart stortdet ettstodnämnden attEnligt
anspråkkunde motsva-grund göraöverensståmmandeter som

bolagetpåkallatsynpunktallmän attfrånoch detåtgärdrande var
andra konsumentersockså dessatillgodoserekommenderades att

rekommenderadenämndenochdärförbiföllstalanKO:sanspråk.
bolaget

stödmedavgifternahöjaendast1992och av1991för årenatt
konsu-medabonnemangsavtaleniindexuppräkningsbestämmelserna

menterna
detill konsumenternaåterbetalafallförekommandei genast2. att

undervadmottagithar utöverbolaget angesbelopp somsom

93-3382,93-3381,ärende1993-11-1AvgörandeVIIV-
93-3384

reseföre-detvisterindividuellaflertal trerekommenderade iARN ett
travelPlacesochWorld ABPlusVåstindienspecialisten,tagen

Bakgrundenpristillägg.tillbakabetalatillab resenärerproduction att
tillämpade allmännareseföretagenEnligtföljande.till tvisterna avvar

följdeprishöjningunderrättasskulle resenär somresevillkor om enen
företimmar24devalveringbeslutad avresan.officiellt senastenav

övrigtiväxelkursförändringarorsakadeskostnadsökningOm aven
föredagar30skettunderrättelse senastprishöjningförkrävdes att

fall sina resenärerantal ettiavkrävdeföretagen ettDe treresan.
tidigareskett äninteprishöjningunderrättelsepristillägg atttrots om

tillreseföretagenhänvisadesina kravförTill stödföre30 dagar resan.
Riksbankenstillochdevalveringarbeslutadeofficielltvillkoret om

flytande kursåstadkomsvarigenom1992november19den enbeslut
beslutRiksbankensreseföretagenEnligtkronan.svenskaden var

docknämndenEnligtdevalvering.beslut varett omatt somanse
beslutadofficielltinteflytakronanlåtabeslutRiksbankens enatt
officielltvillkoretnämndenmenadeVidare att omdevalvering.

vadtolkningvidare änbordeintedevalveringbeslutad enges
ianalogttillämpasintebordevillkorethanden;vidordalydelsen gav

fall.andra
rekommenderaskullenämndengrupptalantvisternaiyrkade attKO

fall,enskildaibeslutnämndensmedenlighetireseföretagende att,tre
anledningidebiteratspristilläggåterbetala avsina resenärertill som

åstadkomsvarigenom1992,november19den enbeslutRiksbankens
skulleåterbetalningRekommendationenkronan.kursflytande om
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dock inte omfatta fallde då det debiterade tillägget grundades pä
växelkursförändring meddelats 30resenären dagar föresom senast

Reseföretagen bestred yrkandet.avresan.
Enligt nämnden, handlade de tvisterna tyddetresom gemensamt,

det framkommit det konsumenterstörreattsom var en grupp som
inte bevakat sin till återbetalningrätt själva vända sig tillattgenom
nämnden eller domstol. Det ansågs rimligt företagen betaladeatt
tillbaka pristillägget också till dessa kunde konsumenternaannars
sinsemellan bli orättvist behandlade företagenoch kunde hasägas
tillgodogjort sig otillbörlig ekonomisk fördel. Nämnden ansåg deten
därför påkallat från allmän synpunkt med rekommendation togen som
sikte på alla de berörda konsumenterna. Nämnden biföll därför KO:s
talan och de reseföretagen följande rekommendation.tregav

Nämnden rekommenderar reseföretagen betala tillbaka deatt genast
pristillägg företagen har tagit från sina underresenärerutsom
åberopande Riksbankens beslut den 19 november 1992. Rekom-av
mendationen inte pristillägg har underrättatsresenärernaavser varom

30 dagar föresenast avresan.

VII Avgörande 1996-07-05, ärende 96-0519

ARN rekommenderade i individuella beslut Hyllinge Buss Rese-
tjänst AB återbetalninggöra med 700 kr deatt en per person p.g.a.
olägenheter framför allt brister i luftkonditioneringen medfördesom
för vid bussresaresenärer till Lloret de Mar under tiden den 14
juli-23 juli 1995. Nämnden menade främstatt researrangemanget,
avseende bussens standard och utlovad luftkonditionering, sämrevar

vadän hade haftresenärerna anledning förvänta sig bakgrundatt mot
marknadsföringen.av

KO yrkade i grupptalantvisten nämnden skulle rekommenderaatt
reseföretaget i enlighet med nämndens beslut i enskilda fall, tillatt,
övriga deltog iresenärer motsvarande återbe-görasom samma resa,
talning. Reseföretaget bestred yrkandet.

Nämnden konstaterade bolagets marknadsföring i avsaknadatt av-
något bestridande från bolaget inte kunde påtolkas sätt änannat att-
bussarna normalt utrustade med luftkonditionering. Därtill kornvar att
den aktuella bussen utrustad med luftkonditionering denattvar men

tekniskt fel inte fungerade. Enligt nämnden tydde allt på detp. g.a. att
fråga konsumenter olika orsaker intestorvar om en grupp av som av

hade bevakat sin till återbetalningrätt själva vända sig tillattgenom
nämnden. Rättviseskäl talade därför för rekommendationatt en som

sikte alla berörda konsumentertog motiverad allmänvar ur
Ävensynpunkt. processekonomiska skäl de förhållandenasamt att

tvisten rörde fel i tjänst mycket vanligt förekomman-ärtypen av som
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förekommithadereklamationerkonsumentområdet, motde att
flertaliibristerliknandebeträffande arrangemanget ettbolaget

två utöverdeunder säsongerna, atttill ARN att,anmälningar senaste
enlighetARN iuttalandefall,skada i dettaliditde ettgottgöra avsom

förtaladevärde,preventivtkunde hayrkande attKO:smed ett en
därför KO:sbiföllNämndenstånd.tillborde kommarekommendation

tillResetjänst ABHyllinge Bussrekommenderade attochtalan
aktuellai dendeltogfullbetalande resenärernade somavenvar

luftkonditioneringuteblivenförkråterbetala 600bussresan personper
katalogpriset,betalatavsågsfullbetalande resenärenMedi bussen. att

fannsdethändelsedenFörför500 kr3utgjordesvilket resan.caav
bordeför bussresanbelopplägrebetalathade ettresenärer som

fickdessaså resenärernedsättasåterbetalningsbeloppet sammaatt
fullbetalande resenärerna.deprisetåterbetalningprocentuella somav

Domstolsförfarandet4.3 m.m.

allmänhetiTvistemålsförfarandet4. l

vid allmänförsnäringsidkareochkonsumentmellantvistOm enenen
Hand-regler.rättegångsbalkensenligttvistenhandläggsdomstol

dispositivaförgällerbestämmelserenligt deskerläggningen som
tillåten.förlikningmål där ärtvistemål, dvs.

tvistemåliHuvudregeln ärvid tingsrätt.regel attmål inledsEtt som
emellertidTingsrätten ärlagfarna domare.meddomförtingsrätt treär

Endomare.lagfarenmed endastdomförutsträckningi enstor
värdetdomarelagfarenmed endastdomförtingsrätt avär omt.ex. en

enligtbasbeloppethälftenöverstigerinteuppenbartyrkasvad avsom
småmål. Eni s.k.dvs.försäkring,allmän1962:381lagen om

4.3.2.avsnittismåmålen lämnasförredogörelsenärmare
principernapågrundar sigrättegångsbalkenenligtFörfarandet om

Muntlighetsprincipenkoncentration.ochomedelbarhetmuntlighet,
i måletvill åberopadealltframföraskallinnebär parterna somatt

vaddirektsiggrundaskalldomenochinförmuntligen rätten att
medhängerOmedelbarhetsprincipenframför. sammanparterna
skalldomenmaterialdetinnebärochmuntlighetsprincipen att som

huvudförhandlingen.viddirektframmåste läggasgrundas
slutförasmöjligtskallmålinnebärKoncentrationsprincipen ettatt om

förhandling.sammanhängandeendavid en
behörighetnågon harrättegång. AttikanochVar part envaraen

förabehörighethardenneemellertid inte attinnebär attpartatt vara
detråderinte överOmprocessbehörighet.dvs. har partenprocess,en
fårsjälvintehanrättshandlingtvistengäller eller rörtvisten somom
fårtalanPartensställföreträdare.stället talaniingå förs partensav
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fall ombudet ha fullmakt frånföras ombud. I sådant skallgenom en
fullmakt kan helst återkallas.En närparten. som

rättegången påstår saken hansOm någon inte i rörär attpartsom
visar sannolika skäl för sitt påstående kan han in-ochrätt som

på sida. Rättegångs-tervenient få delta i rättegången parternasen av
Vid ordinär in-skiljer mellan två former intervention. s.k.balken av

rättegången små. kantervention intervenientens befogenheter i Hanär
införa bevismaterial.endast i saken ochi argumentera nyttstort sett

då träffasS.k. självständig intervention föreligger intervenienten av
sådant fallrättskraft. Intervenienten har i ställningdomens part.av

i denBehörig domstol i tvistemålen huvudregelär rätten ortsom
hemvist. Härtill kommer särskilda forumreglersvaranden har sittdär

för vissa tvister.typer av
stämningväcks regel ansökanTalan mot-genom en omsom

sina yrkandenI stämningsansökan skall käranden bl.a.parten. ange
vilkenhan vill anföra till stöd för sin talanoch vad samt uppge

utfärdar därefter stämning påvill åberopa.bevisning han Rätten
utfärdats förberedelse isvaranden. Efter det stämning ägeratt rum

vid densyftar till få målet så väl förberett detmålet. Denna attatt
huvudförhandlingen kan slutbehandlas i sammanhang.följande ett

förberedelsekan muntlig eller skriftlig. MuntligFörberedelsen vara
domstolen.vanliga. kallas i så fall till sammanträde viddet Parternaär

ochförberedelsen skall ståndpunkt preciserasUnder parternas
ansvarig för målet blir väl förberettbevisningen Rätten är attanges.

för alltprocessuell synpunkt och skall verkafrån att parterna anger
frågor tillvill åberopa i målet. Ordföranden skallde genomsom

ofullständigheter iförsöka klara otydligheter eller parternasparterna ut
framställningar.

betydandemål inte till huvudförhandling. IEtt behöver ut-
förberedelsen. del dessasträckning slutbehandlas mål vid En stor av

mål försökaförliks. bör i dispositivafall sådana där Rättenär parterna
stadfästaslämpligt. Förlikningen kanförlika det bedömsparterna, om

rätten.av
vidförberedelsen, sker det i ställetSlutbehandlas inte målet under
fallHuvudförhandling i förenklad form kan i vissahuvudförhandling.
tidtill förberedelsen eller inom viss kortarehållas i direkt anslutning
harhuvudförhandling i förenklad form alltdärefter. Vid anses som

förberedelsenförekommit vid det sammanträde då den muntliga
huvudförhandlingen detha förekommit också vidavslutades utan att

då behöver upprepas.
måsteförenklad formhuvudförhandling inte iVid äger rumsom

åberoparoch omständigheteralla yrkanden, invändningar parternasom
sittframställer kärandenpå för domstolen. Förstredovisas nytt

eller bestrider det.och svaranden han medgeryrkande anger om
vilkaredogör förföljer sakframställningen. KärandenDärefter
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omständigheter han åberopar till stöd för ståndpunktsin varefter
svaranden får sig vad käranden har anfört. Efter sakfram-överyttra

förebringasställningen bevisningen. Sedan bevisningen tagitshar upp
får tillfälle slutföra sin talan.parterna att

Sedan målet har slutbehandlats och överläggning hållits meddelar
dom. Härvid gäller inte får döma någoträtten rätten överatt som

inte har yrkat. I de dispositiva målen gäller dessutomparterna att
fårdomen inte grunda sig på någon omständighet inte harpartsom

åberopat till stöd för sin talan.
Om domen inte överklagas kraft,vinner laga den därefterägerutan

rättskraft. Därmed den fråga har avgjorts domenattmenas som genom
någoninte kan i rättegång. Domen exigibel, dvs. den kanprövas ärny

verkställas i sista hand med hjälp exekutiv myndighet. fallI vissaav
kan domen verkställas efter det den har meddelats, dvs.genast att utan

den har vunnit laga kraft.att
förlorarPart målet skall huvudregel hansersätta motpartensom som

rättegångskostnad. Om den vinner har inlett rättegångenpart utansom
anledning till detta eller den vinnandemotpartenatt gett partenom

uppsåtligen eller försummelse föranletthar onödigsättannat genom
rättegång kan han emellertid bli skyldig hansersättaatt motparten
rättegångskostnad. Om yrkande bifalls endast till viss del kanpartsen
ersättningen för råttegångskostnaderna jämkas. I vissa fall kan
rättegångskostnaderna kvittas, får stådvs. vardera för sinaparten
rättegångskostnader.

Ersättning för rättegångskostnad skall fullt kostnadenut motsvara
för rättegångens förberedande och utförandetalans jämte arvode till
ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för
tillvaratagande Ersättning skall utgå förrätt. ävenpartens partensav
arbete och tidsspillan i anledning rättegången. Särskilda reglerav om
rättegångskostnader finns för småmålen.de s.k.

En missnöjd med utgången i målet kan fullfölja talan iärpart som
hovrätten överklaga domen. måletI hovrätten kan hand-attgenom
läggas vid huvudförhandling vid tingsrätten. Storasättsamma som
möjligheter finns emellertid för målethovrätten avgöraatt
handlingarna.

dispositivaI de tvistemålen krävs prövningstillstånd för hovrättenatt
skall tingsrättens dom eller i småmålen ibeslut och målpröva annat
där värdet vad yrkas uppenbart inte överstiger basbeloppetav som
enligt lagen 1962:381 försäkring. Prövningstillståndallmän fårom
meddelas endast det förvikt ledning rättstillämpningenär attom av av
överklagandet högre anledning förekommer till ändringprövas rätt,av
i tingsrättendet slut kommit till eller det finns synnerliga skälannars

överklagandet.prövaatt
Möjligheterna få hovrättens dom omprövad begränsade.starktäratt

För Högsta domstolen skall målet krävs domstolen harprövaatt att
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prövningstillstånd.lämnat

småmålens.k.De4.3.2

småmål, dvs.s.k.bestämmelsersärskildafinnsrättegångsbalkenI om
inteuppenbartyrkasvadvärdetdärtvistemåldispositiva somav

36 200basbeloppet1996årUnder ärbasbelopp.halvtöverstiger ett
kr.

197428lagenår 1974infördessmåmålBestämmelser genomom
Densmåmålslagen.värdenmindretvistemålirättegången omom

vadvärdettvistemåldispositivapåtillämpadeslagen somavom
Småmålslagenbasbelopp.halvtinteuppenbart överstegyrkades ett

halvthögrevärdetvisteföremålets än ettockså tillämpaskunde varom
rördehuvudsakligendär tvistenfalldårörde sigDetbasbelopp. om

eller därkonsumenttvisterutlåtande dvs.givitARNfråga varöver
fannochskulle tillämpas rättenlagenkommit överens attparterna om

fallsådanatillämpning iför lagensförutsättningEnlämpligt. vardetta
skullelagenbegärdei målettalanfördegången han attförstapartatt

överenskommelsen.ellerutlåtandetåberopadedärvidochtillämpas
hurbestämmelser rättensärskildainnehöllSmåmålslagen även om

fannsrättegångskostnader. Detochsmåmålenhandläggaskulle om
skulle inhämtakonsumenttvisteribestämmelse rättenockså attomen

utredningen.förtilldetARNfrånyttrande gagnvarom
rättsskyddenskildesdenförbättrasmåmålslagenSyftet med attvar

rättegångarikostnadernedbringa omfrämst parternasattgenom
förakunnamöjlighetfåsåledesskulleenskilde attvärden. Denmindre

gälla denupphördeSmåmålslagenbiträde.juridiskt attsin talan utan
inarbetades ihuvudsakibestämmelsernavarvid1988januaril

småmåls-särskildadetillämpaMöjlighetenrättegångsbalken. att
halvthögrevärde äntvisteföremålets ettfall dåireglerna var

emellertid bort.basbelopp togs
småmålenihuvudregel tingsrättenskallrättegångsbalkenEnligt som

särskildagällerVidaredomare.lagfarenendastbeståalltid enav
rättegångskost-förErsättningrättegångskostnader.bestämmelser om

uppehälleochansökningsavgift samtfår inte ännad resaannatavse
eller,sammanträdemedsambandiställföreträdareellerför ompart

ombud.uppehälle förochföreskrivits,inställelse intepersonlig resa
översättningvittnesbevisning ochförocksåutgårErsättning av

förersättningreglergällandeutgår enligtVidarehandling. nu
för varjetillfällevid1972:429rättshjälpslagenenligt ettrådgivning

rättshjälpslag setillförslagetanledningI prop.instans. nyav
utgåskallersättningföreslagitshar4.4.4avsnitt att1996/97:9 samt

varje instanstillfälle förvidtimmeunderrådgivningrättslig ettför en
förbetalasersättningdenhögstmed beloppoch sommotsvararsom
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rådgivning enligt rättshjälpslagen 1996:000 under timme.en
Ersättningen för rättegångskostnaderna skall utgå endast i den mån

kostnaden varit skäligen påkallad för tillvaratagande rätt.partensav
Som framgår har i smâmålen inte till ersättning förrättpart om-
budsarvode.

l rättegångsbalken finns särskild forumregel i konsumenttvisteren
handläggs småmål. Talan näringsidkare får i sådantmotsom som en

mål väckas vid i den där konsumentenrätten har sitt hemvist.ort
Som i föregående avsnitt krävsnämnts prövningstillstånd för att

hovrätten skall småmålen.pröva
Förutom angivna särskilda regler gäller i småmålen de sedvanli-nu
rättegångsbestämmelserna.ga

Småmålsreglerna skall inte tillämpas första gången hanpartom en
skall föra talan i målet yrkar de allmänna reglerna skall tillämpasatt
och därvid sannolikt den bakomliggandegör tvisten högreröratt ett
värde eller utgången synnerlig betydelse förär be-att annars av
dömningen andra föreliggande omständigheter. Denna bestämmelseav

sikte både fall där har intresse få målet iprövattar part atten av
ordinär och fall där det allmänt intresseväg med sådan hand-är av
läggning. Bestämmelsen syftar endast sådana andra rättsför-
hållanden konkret föreligger skall fatta beslutnär rättensom om
bestämmelsens tillämpning. Att avgörandet eventuellt har prejudi-
katverkan för framtidatänkta rättsförhållanden betydelse.är utan

4.3.3 Den summariska processen

Ett alternativ till den tvistlösning sker vid allmän domstol denärsom
summariska anhängiggörs ansökan be-processen som genom om
talningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten lagen, 1990:746,se

betalningsföreläggande och handräckning. gårProcessen ut attom
den har krav någon skall kunna få detta fastställtett motsom annan

kronofogdemyndigheten på snabbt, enkelt och billigt sätt.ettav
Kronofogdemyndighetens utslag verkställbart. Förfarandet stårär

för alla kravöppet i de dispositiva målen. Omtyper av pengar
svaranden bestrider sökandens anspråk skall, sökanden begär det,om
målet överlämnas till tingsrätt för fortsatt handläggning tvistemål.som
Saken kan också komma tingsrätten förlorandedenprövasatt av om

ansöker återvinning.s.k.parten om
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4.4. Pågående reformarbete

4.4. 1 Inledning

Under tid har lagändringar aktualiserats desenare som, om genom-
förs, kommer innebära förändringar i frågaatt denstora tvistlös-om
ning sker vid allmän domstol.som

Ett förslag gmpprättegång har lämnats. Vidare har Hovrättspro-om
cessutredningen lämnat förslag innebär omfattande ändringar försom

i hovrätten. Regeringen har i proposition beslutatprocessen en om en
rättshjälpslag. Härtill kommer de förslag Skiljedomsutredningen harny

länmat.

4.4.2 Grupptalanutredningen

Grupptalanutredningen har haft i uppdrag utreda det gåratt attom
förbättra möjligheterna i domstol driva anspråkatt ärsom gemensam-

eller likartade för större människor övervägama en attgrupp samtav
möjligheten beträffande sådana anspråk komplementatt tillettsom-
de traditionella rättegångsreglerna införa regler s.k. grupptalan.om-
Utredningen lade i december fram1994 betänkandet Grupprättegång
SOU 1994: 151 förslagmed bl.a. det skall införas lagattom en om
grupprättegång vid allmän domstol.

Utredningen har kommit fram till slutsatsen det medatt stor
sannolikhet finns betydande antal rättsligt grundade anspråkett som
inte gällande vidgörs domstol eller Inte minstsätt. såärannat
fallet i fråga gruppanspråk individuellt litet ekonomiskt värde.om av
Utredningen föreställningen den individualistiskaattmenar om
tvåpartstvisten utgångspunkt förär i princip samtliga sanktions-som
mekanismer inom civilrätten dåligt för de former masskrånk-passar av
ningar följdenär massproduktion, massdistribution ochsom av
massinformation. Också då rättskränkningar drabbar många utan att

upphov till individuella privaträttsliga anspråk och i fall detge när är
svårt identifiera de drabbade klarar de traditionelltatt utformade
sanktionssystemen dåligt hantera rättstvisterna utredningen.att menar
Bristerna inskränker sig inte till medborgare och det allmänna vidatt
enstaka tillfällen lider rättsförlust. Att masskrånkningar lämnasen
opåtalade i allt för utsträckning medför processordningenstor inteatt
heller fyller sina övriga funktioner: handlingsdirigering, prejudikat-
bildning, rättskapande Enligt utredningen föreligger påtagligtosv. ett
behov åtgärder för stärka det processuella råttsskyddet förattav
gruppanspråk.

Utredningen har granskat det processuella skyddet främst
konsumenträtts-, miljörätts-, och jämställdhetsområdet. Utredningen
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bristerna iharområden närmaresamtliga settatt mananser
enligtDärför bördesamma.varit ifunktionshänseende stort sett

har konstateratUtredningensökas.lösningar attgenerellautredningen
instanserutomprocessuella ärockså stordomstolarbarainte avutan

materielladeändamålen bakomgenomdrivandetförbetydelse av
prövningsförfarandendockframhållerUtredningenrättsreglerna. att

finnsdetalternativ barafullgottfrivillighet ärbygger ett omsom
Bl.a. dettapåsanktionering sätt.tvångsvistilltillgångrealistisk annat

domstolsväsendetinomdetförutredningen, ärenligttalar, somatt
rättegångsformennuvarandeför denvidtas. Inomåtgärder bör ramen

enkeltochbilligtsnabbt,påkravenförenamöjligtintedet ettär att
vidrepresentativreglerinförasdetDärför börförfarande. processom
dengrupprättegång ärtillkommit framUtredningen hardomstol. att
förrättsskyddetprocessuelladetbristerdebotametodenbästa att som

processformdärvidgrupprättegångMedhar.gruppanspråk enavses
kärande ellerrättegångsfullmaktnågontillåter att utan somsom

medlemmarangiveniförföra talansvarande varsgrupp,processenen
målet.ide interättskraft ärdomens parteromfattas atttrotsav

skiljerförför talanBeroende representant gruppensomvem som
tvåföreslåsgrupptalan. Detoch privatoffentligmellanutredningen

organisationstalan.ochgrupptalanenskildgrupptalan:privatformer av
kommunellerförasskallgrupptalanOffentlig staten somenavav

förföreträdare gruppen.
imedleminledasskall fågrupptalan förEnskild enavgruppen

gruppen.
få väckasskallOrganisationstalan av

mellani tvistereller löntagarekonsumentersammanslutning aven- ellertjänstnågonrörandenäringsidkareochkonsumenter vara,en
verksamhetyrkesmässigasinnäringsidkaren inyttighet somannan

ochbruk,enskilthuvudsakligenförerbjuder konsumenter
naturskydds-tillvarataändamålhar tillföreningideell attsomen-

yrkesverksammasammanslutningellermiljöskyddsintressenoch aven
tvisteriskogsbruksnäringen,ochjordbruks-,fiske-, ominom ren-

miljöskada.förersättning
Även organisationer nämntssådanasammanslutning som nuaven

omfattaskall fåOrganisationstalanorganisationstalan. Enväckaskall få
fördelarbetydandedet harnämnda,detvisterandra änäven omnu

tvisternaomständigheterövrigaoch attutredningentillmed hänsyn
skallorganisationstalanväckaFör rättenhandläggs attgemensamt. en

frågaieller,sammanslutningenkrävashuvudregel om enattsom
organisationerdeorganisationer,sammanslutning merparten somavav

årminstunderverksamhetbedrivit treharsammanslutningeningår i
medgekunnaskall dockDomstolenmedlemmar.000lägst 1och har

tillmed hänsynskälsärskildafinnsdetkravdessafrånundantag om
eller tillverksamhettidigareellerförankringlokalasarrnnanslutningens
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något förhållande.annat
Offentlig grupptalan skall få väckas myndighet regering-av en som
bestämmer eller kommun. Utredningen har inte närmareen av en

inom vilka offentlig grupptalan skallgränser väckas. Somangett
förskäl detta utredningen bl.a. följande. Det svårt påär attanger

förhand i vilka situationer offentligsäga grupptalan blir ettsom en
lämpligare alternativ andra former grupptalan ellerän olika sätt attav
handlägga individuella Det finns dessutom risk för attprocesser.
offentlig grupptalan kommer betraktas huvudalternativatt ettsom om

direkt i lagen antal tvistefrågor beträffande vilkaettman anger
offentliga skall ha talerätt. förlitarMan sig eller hoppas attorgan
myndighetsåtgärder kommer till stånd. Det bör därför, menar
utredningen, överlämnas till regeringen i instruktioner eller andraatt
administrativa författningar skriva in i vilken mån myndigheter skall
kunna föra talan enligt lagen. Regeringen kan då fritt bestämma
talerättens omfång, den skall omfatta helt rättsområdet.ex. ettom
eller endast tvistefrågor särskild Exempel på detart.av en organ som
kan komma i fråga tillerkänna sådan kompetens KO, DO, JämO,äratt
Naturvårdsverket, länsstyrelser, Konkurrensverket och Finansin-
spektionen.

Talan skall inledas den kan kärandemot en grupp av som vara
i rättegång och gruppmedlemmarna.moten var en av

Grupptalan skall kunna föras vid allmän domstol, vid fastig-
hetsdomstol enligt miljöskyddslagen och miljöskadelagen isamt
Arbetsdomstolen enligt jämställdhetslagen.

Förslagets huvudsakliga innebörd i övrigt vad gäller grupptalan vid
allmän domstol följande.är

En talan vid allmän domstol för eller skall väckas imot en grupp-
enlighet rättegångsbalkensmed regler ansökan stämning ochom om
får anspråk kan domstolen enligt reglerna itasavse som upp av
rättegångsbalken tvistemål. Det skall också möjligt begäraattom vara

utvidgas till grupprättegång.att en process en

En ansökan stämning skall vad i rättegångs-utöverom som anges-
balken innehålla bl.a. uppgifter den talan samtom grupp som avser

och adresser samtliga gruppmedlemmar uppgifternanamn om
behövs för målets handläggning. Om sistnämnda uppgifter inte är
tillgängliga för käranden särskild utredning skall han upplysautan om
det. En ansökan stämning skall behandlas sedvanligt såvittsättom
gäller processhinder m.m.

En grupprättegång skall tillåtas endast talan inte bättre eller likaom-
förasväl kan i någon ordning i form pilotmål ocht.ex.annan av om

vissa andra särskilda processförutsättningar för handen,är t.ex.som
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omständighetergrundasbestämd, talanlämpligtär attatt gruppen
anspråkgruppmedlemmarnasförlikartadeellerär gemensammasom

olämplig.bedömsövrigt integrupprättegång ioch att somen

omfattaautomatisktkommerför ellertalanEn attmot vargruppen-
Med-beskrivningkärandensinoch gruppen.avpassarsomen

domstolen.tillanmälanalltså inte någonförutsätterilemskap gruppen

föraskallgruppföreträdare rättenEn att partutses gruppenssomav-
gruppmed-tilllämpligbedömasskalltalan. Denne att ta varavara

sinaochi sakentill sitt intressemålet med hänsynilemmarnas rätt
gruppföre-Tillhänseenden.andraochekonomiskaiförutsättningar
ansöktellerväckt talandenfår endastkärandesidanträdare omsom

skallsvarandesidanPågrupprättegångtillutvidgas utses.att processen
detintegruppmedlem eller,lämpliggruppföreträdaretill omutses en

lämplignågonmöjligt,är person.annan

svarande-grupptalanochorganisationstalangrupptalan,Enskild-
advokat.ombudföras ärsidan skall somgenom

underrättaslämpligtskall sättGruppmedlemmarna om pro--
ochbeslutviktigalämna samträtten att omgruppencessen, om

skallMedlemmarnagrupprättegången.iprocesshandlingar genom
uppenbartintedet ärunderrättasdelgivning processen omom

underrättelse.medobehövligt

i målet änskall intei annatMedlemmarna parter omvaragruppen-
underrättaskallRättengrupprättegången.ihar interveneratde

rättegången.delta isjälvamöjligheternagruppmedlemmarna attom
alltsåblir hanrättegångenisjälv delta part.väljermedlemOm atten

med-dock inteinnebärintemedlemmar attövriga ärAtt parter
ståendepartsförhållandetutanförvilkabetraktasskalllemmarna som

gällervadbl.a.betraktasskallhelst. De partersomsompersoner
verkställighetoch rättensbevishänseendeilitispendensfrågor, av

avgörande.

lämnaskall kunnakärandesidanpåGruppmedlemmar gruppen-
skallDäremotdomen.blir obundnadärmedochrättegångenunder av

trädahasvarandesidan inte rättgruppmedlem att gruppen.uren

talankärandensantingenavbrytsgrupprättegången attOm g.a.p.-
talanåterkallarkärandenelleravvisasellerför attmot g.a.p.gruppen

rättegångenträda in imöjlighetgruppmedlemmarna attskall rätten ge
anspråk.respektivesinaavseendedelförföra talanoch egen
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gruppmedlemmarnashandlabehörighetGruppföreträdarens att-
överlåterGruppmedlemmarnaprocessuell.skall striktvägnar vara

anspråk det tvistencivilrättsligasina respektivesåledes inte över
har behörighetGruppföreträdarendock gjorts.angår. undantag harEtt

förlik-för räkning. Enmedträffa förlikning motpartenatt gruppens
dockgruppföreträdaren förutsätteringås rättenning attavsom

gruppmedlemmarna.bli gällandeför den skallstadfäster den motatt

de med-ochdomenskall denI domen avsersomanges grupp-
i domenskallHurharlemmar trätt gruppen angesgruppen.ursom

skallGruppmedlemmarnaenskilt mål.i varjefår beslutas rättenav
överlämnat tillmålet.utgången i Det ärunderrättassnarast om

skall underrättasmedlemmarnafritt bestämma hurdomstolen att om
rättskraftgrupprättegång haravgörande ii målet. Rättensutgången en
i målet.hade varitgruppmedlemmarnamåni parteromsomsamma

fördelasersättningdömaDomstolen skall kunna attut gemensamen-
utdelningsförfarandesärskiltmellan gruppmedlemmarna ettgenom

behöver medverka.domstolen intedå svaranden ochefter rättegången
gruppföreträdarentillförpliktassåledes svarandendomen kanI att
gruppmedlemmar-betala beloppnågoneller motsvararett somannan

denskall hursådan domanspråk. Isammanlagda angesennas
gruppmedlemmarnafördelas mellanskallsammanlagda ersättningen

sittskall anmälamedlemvilken tidoch inompå vilket sättsamt en
gruppmedlemtill någoninte delasErsättningersättningskrav. utsom

svaranden.tillskall återbetalas

kärandegruppföreträdarengrupprättegång kommerI att varaen-
ersättningfå tillegenskapeni denkommer rätteller svarande. Han att
ocksåriskerarhanrättegångskostnaderför attmotparten, menav

målet.förlorarkostnaderbehöva betala motpartens gruppenom
skall gällarättegångskostnaderförprinciperSedvanliga ansvarom

svarandesidangruppföreträdaregrupprättegång. Eniäven somen
behövahuvudregel inteskall dockiinte medlem utgeär somgruppen

iskallgruppföreträdaresådanrättegångskostnader. Enförersättning
arvodemedel för skäligtallmännaersättningstället få m.m.av

förnormaltkärandesidan skall bärapågruppmedlemEn ett ansvar-
ihar interveneratendast hanrättegångskostnadermotpartens om

svarandesidan skall haGruppmedlemmarrättegången. samma
i antalinde haderättegångskostnaderna stämtsför ettsom omansvar

rättegångar.reguljära

riskavtal"enligtfastställasskall kunnastorlekOmbudsarvodets ett-
arvodetavtalombudet, dvs.ochgruppföreträdarenmellan attett om
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till skallombudet bestämmas med hänsyn till i vilken mån gruppmed-
lemmarnas anspråk tillgodoses. I avtalet skall på vilket sättanges
arvodet skall avvika från normalarvode gruppmedlemmarnasett om
anspråk bifalls eller ogillas helt. Avtalet skall skriftligt och havara
godkänts domstol eller Rättshjälpsmyndigheten för kunnaattav en
åberopas gruppmedlemmarna. Ett riskavtal får godkännas endastmot

avtalet skäligt med hänsyn till sakens beskaffenhet.ärom

fårEn dom överklagas för gruppföreträdaren eller,en grupp av om-
inte överklagar,han medlem i den överklagandetav en grupp som

Om dom eller beslut inte överklagas för fårettavser. en en grupp, en
gruppmedlem överklaga avgörandet, såvitt angår hans rätt.

Förslaget har fått blandat mottagande remissinstanserna. Enligtett av
vad utredningen inhämtat frånhar Justitiedepartementet finns planer
på föreslå lag grupprättegång årunder 1997. Troligtvisatt en om
kommer den i sådant fall till omfattabörjan endast organisa-att en
tionstalan och offentlig grupptalan. Det tänkbart KO kommerär att att

de tillerkänns föra offentligrättett att gruppta-vara av organ som en
lan.

4.4.3 Hovrättsprocessutredningen

frånHovrätten överklagade domar och beslut tingsrätt. Förprövar att
hovrätten skall vissaavgörande tingsrätt krävs iöverpröva ett av en
fall hovrätten meddelar prövningstillstånd. Prövningstillstånd krävsatt

i de dispositiva målen där värdet det tvistart.ex. av man om uppen-
Äveninte basbelopp.bart överstiger i vissa brottmål krävsett

prövningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas viktkan det ärom av
för ledning rättstillämpningen överklagandet högreprövasattav av

anledning förekommer till ändring i det slut tingsrätten kommiträtt,
till eller det finns synnerliga skäl överklagandet.prövaattannars

Hovrättsprocessutredningen har i betänkandet Ett reformerat
hovrättsförfarande SOU 1995:124, föreslagit införsdetatt ett
generellt krav på prövningstillstånd för hovrätten skall prövaatt ett
tingsrättsavgörande. Enligt förslaget skall prövningstillstånd få
meddelas endast om

det finns anledning betvivla riktigheten det slutatt av som-
tingsrätten kommit till,

riktighetendet inte prövning i målet möjligt bedömaärutan atten-
det slut tingsrätten kommit till,av som
det vikt för ledning rättstillämpningen överklagandetär attav av-

högre ellerprövas rättav
finnsdet synnerliga skäl överklagandet.prövaattannars-
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hartill hovrätternamålflödetytterligare begränsaFör att av
förbudinförasdet skallföreslagitbl.a.utredningen mot attettatt

tvisteföremålets värdedispositiva mål däriavgörandenöverklaga
det skallbasbeloppettiondelöverstigeruppenbart inte samt attaven

överklagandeavgifter.införas
ändamåls-syftar tillförslagvissaHärtill kommer även ett mersom

hovrättsförfarande.enligt
remissbehandlats.harBetänkandet

rättshjälpslagtillFörslaget4.4.4 ny

fyra olikaigällande rättshjälpslagenenligt denRättshjälp lämnas nu
rättshjälpbrottmål,misstänkt irättshjälprättshjälp,allmänformer:

rådgivning.offentligt biträde samtgenom
rättslig angelägen-fysisk itillkan lämnasrättshjälpAllmän person

finnsregelbistånd. Från dennasådantbehovföreliggerdär dethet av
inte harbeviljas denaldrigrättshjälpBl.a. kan ettflera undantag. som

begränsningprövad. En ärfå sin sakbefogat intresse att annanav
sjuöverstigerinkomstberäknadharDeninkomstgränsen. somensom

rättshjälp.fåregel intebasbelopp kan som
biträdeför juridisktkostnadernarättshjälp betalarVid allmän staten

förErsättningbevisning.såsom förkostnaderandra motpartensoch
rättshjälpen.däremot inteomfattasrättegångskostnader av

rättshjälpsavgiftbetalaskyldigrättshjälpbeviljats ärDen att ensom
förhållanden.ekonomiskarättssökandesbl.a. denberoendeär avsom

betänkandet Nylämnade i rätts-Rättshjälpsutredning1993 års
1995:81SOUbiståndrättsligtbestämmelserhjälpslag och andra om

tillliggerförslagUtredningensrättshjälpslag.förslag tillett en ny
nyligenregeringenl996/97:9proposition prop.grund för somen

har beslutat.
tillsubsidiärgenerellträttshjälpen bliskallpropositionenEnligt

dentäckerrättsskyddsförsäkringharrättsskyddet. Den somsom en
denskallhellerrättshjälp. Inteskall inteangelägenhetenrättsliga

ekonomis-eller sinaförsäkringsskydd i övrigttill sittmed hänsynsom
rättsskyddsförsäkringhaftförhållanden bordepersonligaka och en

dock denskäl skallsärskildadet finnsrättshjälp. Omfåkunna som
rättshjälp.fårättsskyddsförsäkring kunnahaftborde ha en

hjälpfinns behovdå detbeviljas endastRättshjälp skall kunna av
kostnaderandramedför endast änsakenbiträde. Omjuridisktfrån ett

skallRättshjälpför dem.självenskildefår denbiträdeskostnader svara
denbidrar tillrimligtdetendastbeviljaskunna är att statenom
ochangelägenhetenstillmed hänsynkostnaderrättssökandes art

i övrigt.omständigheternatilltvisteföremålets värdebetydelse, samt
ifå beviljasrättshjälpskäl skallsärskildadet föreliggerEndast när
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angelägenheter bl.a. äktenskapsskillnadrör och därmedsom samman-
hängande frågor, underhåll till barn småmäl.samt

En näringsidkare skall kunna erhålla rättshjälp i angelägenheten
uppkommit i näringsverksamheten endast det finns särskildasom om

skäl.
Ersättning till biträde skall inte kunna uppgå till änett mer

ersättning för arbete i högst 100 timmar. När den har nåttsgränsen
skall rättshjälpen upphöra. I undantagsfall skall kunnagränsen
överskridas.

Utredningskostnader skall inte kunna med 10 000ersättas änmer
kr. förErsättning kostnad för inställelse vid domstol skall inteparts
längre automatiskt. I stället skall den har små ekonomiskaersättas som

kunna få kostnader för inställelse till förhandling ersättaresurser av
allmänna medel oberoende rättshjälp beviljas eller inte. Denav om

har små ekonomiska inte har beviljats rättshjälpsom resurser men
skall kunna få kostnader för bevisning allmännaäven medel.ersätta av
Bestämmelserna förersättning bevisning inställelseoch föreslåsom
införda i rättegångsbalken och skall gälla såväl i brottmål som
tvistemål. När sådan ersättning utgår skall den stanna staten.

Inkomstgränsen för rättshjälp får beviljas sänks till 210 000 krnär
år. För rättssökande har till rättshjälp skallavgöra rättattper om en

ekonomiskt underlag räknas fram, bygger på den rättssökandesett som
inkomstförhållanden, underhållsskyldighet, förmögenhet och skulder.

Ett helt avgiftssystem föreslås. Avgiften skall vissutgörasnytt av en
andel biträdeskostnaderna. Vilken skall gälla görsprocentsatsav som
beroende den rättssökandes ekonomi.av

föreslagna lagstiftningenDen föreslås träda i kraft den 1 december
1997.

4.4.5 Skiljedomsutredningen

Skiljedomsutredningen hafthar till uppgift bl.a. vilkaövervägaatt
åtgärder vidtas förbehöver öka de allmänna domstolarnasattsom
konkurrenskraft såvitt näringslivets tvister och vissaöverattavser se
rättsskyddsfrågor i anslutning till skiljeförfarandet.

Utredningen har i delbetänkandet lag skiljeförfarandeNy SOUom
1994:81 föreslagit det införs skiljeförfarandelagatt en ny om som

lagen 1929:145 skiljemän och lagen 1929:147ersätter om om
utländska skiljeavtal och skiljedomar. I sitt slutbetänkande Näringsli-

tvistlösning SOU 1995:65 anför utredningen det förekommervets att
bundna skiljeavtal avstår från hävda sinäratt parter ett attsom av

förbättraEtt rättsskyddet domstolsprocessenrätt. sätt är göraatt att
attraktiv och därigenom minska användningen skiljeklausulermera av

vid tvist inte sig ha råd fullfölja i skiljeförfa-part att ettsom en anser



SOU 1996:140 Tvistlösningen 65

Ävenrande. andra åtgärder bör emellertid vidtas för underlätta föratt
ekonomiskt komma till sinparter att rätt.svaga

Skiljeavtal framtida tvister godtas i dag inte mellansom avser
näringsidkare och konsument tvisten kan prövas småmål vidom som
domstol. Utredningen föreslår skiljeavtal framtidaatt tvistersom avser
mellan näringsidkare och konsumenter inte skall godtas oavsett
tvisteföremålets värde.

Utredningen föreslår särskildäven kostnadsregel begränsaren som
underlägsen för ersättningen till skiljemännenpartsen tillansvar ett

basbelopp. En sådan underlägsen kan ofta konsument.part vara en
Vidare lämnar utredningen förslag hur skall få slag-man en
kraftigare rättegång för öka de allmänna domstolarnasatt konkurrens-
kraft. Bl.a. föreslås särskilda avdelningar för näringslivstvisteratt
införs vid vissa tingsrätter vissa regler införs syftarsamt att tillsom

skynda domstolarnas handläggning.att
F.n. kan tingsrätt hänskjuta fråga direkt till Högsta domstolenen en

träffat avtal inteparterna överklagaett tingsrättensom attom
avgörande. Utredningen föreslår denna möjlighet utökas såatt att
kravet skall ha träffat avtalatt parterna inte överklagaattom
tingsrättens dom bort.tas
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5 Finansiella tjänster

5. 1 Inledning

De finansiella tjänsterna har tilldragit sig intresse under tid,senare
såväl nationellt internationellt. Utvecklingen på det finansiellasom
området har varit snabb och intensiv. Medlemskapet i EU har
inneburit utländska banker kan etableraatt sig i Sverige samma
villkor svenska företag. Den svenska kreditmarknaden harsom
avreglerats, vilket inneburit ökad konkurrens mellan instituten, både
svenska och utländska, marknaden. Ytterligare led i den ökadeett
konkurrensen detaljhandelnär har börjat erbjudaatt sina kunder haatt

Ävenpå räntebärande kundmedelskonton. inom försäkringsom-pengar
rådet har konkurrensen ökat, bl.a. beroende på flera banker tagitatt

konkurrensen det gäller försäljningnär de försäkringsprodukterupp av
innehållersom sparmoment.

Den utveckling har skett har å sidan inneburit förbättringarsom ena
för Åden enskilde, bl.a. ökat utbud och valfrihet.större andragenom
sidan har det blivit svårare för den enskilde valgöra deträttatt ur

utbudet. Den omfattande utlåningenstora i banker och finansbolag i
slutet 1980-talet ledde till konsumenteräven fick problemav att och
hamnade i s.k. skuldfällor. Den snabba utvecklingen torde också ha
ökat risken för kunderna erhåller bristande informationatt och att
missförstånd uppstår mellan dem tillhandahåller de finansiellasom
tjänsterna och kunderna.

5.2 Vad finansiellamed tjänsteravses

Det finns ingen definition begreppet finansiella tjänster. Medav
begreppet främst sådana tjänster tillhandahålls de finan-avses som av
siella instituten, banker, finansbolag, försäkringsbolagt.ex. ochsom
värdepappersinstitut. Dessutom erbjuder detaljhandeln och bensin-
branschen finansiella tjänster erbjuda bl.a. kontokorts-attgenom
tjänster.

Området finansiella tjänster omfattar bl.a. följande tjänster.
Insättningar och sparande: inlåningskonton, fonder, obligationer och
andra värdepapper, pensionssparande.
Betaltjänster: gireringar, kontokort smart cards, checker.
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boendekredi-borgenslån,ochblanco-kreditköp,Konsumentkrediter:
ter.

personförsäkring.ochsak-Försäkringar;

inom områdetåtgärderKonsumentskyddande5.3

tjänsterfinansiella

Sverige35 1
. .

tjänster harfinansiellaområdet förpåutvecklingensnabbaDen
uppstå förkanproblemdepåriktatsharintressetinneburit somatt

reformerradharfinansiella tjänsterförområdetPåkonsumenterna. en
ställning.stärka konsumenternasförgenomförts att

förebildEfter1990.årARNinrättades vidbankavdelning avEn
Finansinspektionenår 1994bildadeFörsäkringsbyråKonsumenternas

BankföreningenSvenskamedtillsammansKonsumentverketoch
sigvändakandit konsumenterBankbyråKonsumenternasStiftelsen

information.ochrådgivningfåför att
januari 1995,kraft denträdde i 1avtalsvillkorslagen,Den somnya

avtalsvill-avtalsvillkorslag, ävenårsfrån 1971skillnadtillomfattar,
innehållerlagennyhetEn ävenområdet. ärfinansiella attdetkor

byggertillsynsarbetetförutsätterLagenbestämmelser.civilrättsliga att
ochFinansinspektionenmellansamarbetefungerandevälpå ett

övervakafortlöpandeskallFinansinspektionenKonsumentverket/KO.
EnMarknadsdomstolen.talan iförKOmedan detmarknaden är som

myndigheternamellanansvarsfördelningenförredogörelsenärmare
ff..741994/95:17förarbeten selagensi s.prop.ges

vilkenenligtinförts1994:334 harSFSskuldsaneringslag enEn
Enskulder.sinabefriad frånblidelvis kanellerhelt nyfysisk person

stärka konsumenter-syftemed1993årinfördeskonsumentkreditlag att
kreditgivning.medsambandställning inas

iändringarinnefattandelagstiftning,trädde1996januarilDen ny
tillsyftarLagstiftningenkraft.l987:617,ibankrörelselagenbl.a.
tillkundernaskall kommavilketbankmarknadenpåkonkurrensstörre

l995/96:l12.rskr.1995/96:NUbet.1995/96:74,godo se prop.
möjligheterutvidgadebankerna attbl.a.bestämmelsernaDe gernya

lagstiftningenombud. Denbanktjänstertillhandahålla gernyagenom
harVidarebankrörelse.begreppetdefinitiontydligare enäven aven

1995: 1571.SFS1996januariinförts den 1insättningsgarantilag om
fråganutreda1994 förjanuariitillkallades attutredare enEn om

sinaredovisadeUtredaren,bankombudsman.allmänhetens som
SOUbankombudsmanAllmänhetensbetänkandetiöverväganden

sådannågot behovförelågintedetfann om-1994:79, enavatt
letthittills inteharremissbehandlats,inteBetänkandet,budsman. som
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till någon lagstiftning.
Betaltjänstutredningen ilämnade sitt slutbetänkande Betaltjänster

förslagSOU 1995:69 till lag betaltjänster. Betänkandet harett om
remissbehandlats.

ytterligareEtt led i arbetet med de konsumentpolitiska problemen
området Konsumentverket/KO tilldelats förär att extra attresurser

kunna till konsumenternas intressen bättre det gällernärta vara
finansiella tjänster 1995/96282, bet. l995/96:LUl0, rskr.se prop.
1995/96:81. samband anfördeI härmed regeringen parallellt medatt

åtgärder vidtas för öka konkurrensen finansielladet områdetattatt
måste också konsumentskyddet uppmärksammas. En allt mer
komplicerad omvärld kännetecknas förändringarsnabba och lederav
till svårigheter för konsumenterna det gäller bl.a. överblicknär över
och val produkter. Vidare pekar regeringen på brister i informatio-av

vilka alternativ finns och vilka villkor tjänsternanen om som som
bjuds Många gånger informationen till konsumenterna otydlig,ärut.
otillräcklig och vilseledande. Enligt regeringen behöver, som
komplettering till de insatser vidtagits i form ändrad lagstift-som av

åtgärderning eller myndighetsnivå, ytterligare åtgärder förvidtas
de krav och behov konsumenterna har. I detmötaatt som samman-

hanget har Konsumentverket och KO nyckelroll. Det finns etten
behov KO väsentligt ökar sina insatser det gäller föranäratt attav
talan i Marknadsdomstolen, i ärenden tillämpningent.ex. om av
avtalsvillkorslagen och marknadsföringslagen eftersom lagstiftningen

och prejudikatbildningen förviktig konsumentskyddet.är ärny
Detaljhandeln och bensinbolagen, stårinte under Finansin-som
spektionens tillsyn, har tagit konkurrensen inom delarupp av
bankmarknaden främst i fråga kontokortsverksamhet och kontoba-om
serade förskottsinbetalningar och denna del marknaden expanderarav
kraftigt. Det därför enligt regeringen viktigt Konsumentverketär att
och KO ökar sina tillsynsinsatser beträffande denna verksamhet.
Härtill finns enligt regeringen behov få fram bättre konsu-attav en
mentinformation produktutbudet och de villkor för-över ärsom
knippade med tjänsterna och framförs påverkakanatt argument som
utformningen tjänsterna i användarvänlig riktning. Vidareav en mer
bör enligt regeringen möjligheterna för KO i ökad utsträckningatt
företräda konsumenterna på området finansiella tjänster snabbt utredas.
Regeringen Konsumentverket tillsammans med övrigaäven attmenar
berörda måste öka insatserna vad gäller avtalsvillkoröverattorgan se
och information.

Konsumentverket har fått i uppdrag den oktober 19961att senast
till regeringen redovisa vilka konsumentproblem finns detnärsom
gäller avtalsvillkor i finansiellasamband med tjänster och i vilken
utsträckning de kan lösas med stöd avtalsvillkorslagen.av
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samarbetetnordiska5.3.2 Det

Även konsumentskyddet detsamarbetet prioriterasdet nordiskai
för finansiellasamarbetsplanhar år 1994finansiella området. Bl.a. en

överordnade mål förministerrådet. SomNordiskaantagitstjänster av
området harfinansiellakonsumentpolitiken i relation till det angetts att

skall förbättras,rättsliga ställningekonomiska ochkonsumenternas att
konsumentpolitiken skallutgångspunkt ikunskapsutvecklingen med

europeiskapåverka denskall delta i ochutvidgas samt att man
föruppfyllas skall arbetamålen skallutvecklingen. För attatt man

konsumentinflytandetochkonsumentskyddetkonsumentinformationen,
avtal,lagstiftning, utarbetandedettaKonkret innebärförbättras. av

information.rådgivning ochkonsumenter,utbildning av
områden särskiltskall vissafinansiella tjänsternadet gäller deNär

sammanfattningsvis anförtministerrådetHärvid harprioriteras.
följande.

finns det behoveuropeiska utvecklingendenanledningI ettavav
lagstiftningspro-stadium ikonsumentinflytande på tidigtförstärkt ett
påverkas i syftedärförlagstiftningsarbetet böreuropeiskaDetcessen.

konsumentskydd inom detförnordiska modellensprida denatt
finansiella området.

denutvecklingenkonkurrensmässigastrukturella ochDen
internationalise-ministerrådetomfattar enligtfinansiella marknaden

Starkasoliditetsproblem.teknologi ochbranschglidning,ring, ny
ökadeutvecklingen. Denpräglar samtidigtkoncentrationstendenser

prisbildningen ochföljakoncentrationsgraden det viktigtgör att
konkurrensbegränsningar.motverka skadligaprisutvecklingen samt att

kan innebärasegmenteringfinansiella verksamheternasDe utsattaatt
Dennaför finansiella tjänster.utanför marknadenfallergrupper
därförMan bördärför ökad uppmärksamhet.behöverutveckling

för konsumenternaökar till förmånför konkurrensenarbeta samtatt
ochkoncentrationenden ökadeovälkomna verkningarmotverka av

marknaderna.branschglidningen de finansiella
sig till denanslutabörnordiska konsumentsamarbetetl det man

informations-öppenhet ochfinansiella verksamhetersdiskussion om
förekommeretiska spörsmåldemokratiska ochplikt i relation till som

viktigatjänsternafinansiellainternationella planet. De är ävendet
samtidigtsvårigheterför hushållen. Debetydelseoch har stor som

särskiltmedförgenomskåda marknadengällerfinns detnär ettatt
återhållsamhetprägladmarknadsföringen generelltbehov äratt avav

och deobalansen mellan konsumentermåttlighet ochoch att som
därförMarknadsföringen börmissbrukas.tjänster inteerbjuder ge

till pris ochmed hänsynjämförelse mellan olika tjänstermöjlighet till
området säkrasdet finansiellaPå det hela bör störrekvalitet. taget

information till konsumenterna.bättreöppenhet för och
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soliditet och instituten kansäkra de finansiella institutensAtt att
anförhar,förpliktelser konsumenternaför sina gentemotsvara

främst tillsyns-nordiska ländernaministerrådet, i de ansetts vara en
årens finansiella kris harErfarenheterna från defråga. senaste

börvisat det fråga problememellertid tydligt är ettatt om som ges
införandet insättnings-understryks ocksåhög prioritet. Detta avav

garantier bankområdet.
ministerrådet, beroendeenskilde konsumentenDen är, attavmenar

grund för de finansiella tjänsternaavtalsvillkor ligger tillde ärsom
marknaden bör stärka denSpelreglerna på den finansiellarimliga.

avbalanseringsäkra nödvändigenskildes rättsställning och särskilt en
styrkeförhållanden mellan näringsidkare ochfundamentalt skevadetav

utvecklas vidarekonsumentskyddet börDet traditionellakonsument.
och avsättningsmetoder. Denutvecklingen produkteri takt med av nya

betalnings-marknaden för olika former elektronisksnabbt växande av
säkerhet och konsumentskydds-ställer särskilda kravförmedling

ställning stärkas.rättsliga Dettaregler. Därför bör konsumenternas
bestämmandeerfarenheter vad gällerutbytebör ske avavgenom

för specifika finansiella tjänsterpå avtalsvillkorgrundläggande krav
för mäklare och andrabl.a.gäller rådgivningsansvar,och vad

institutsfinansiellaVidare bör undersökasfinansiella rådgivare. ansvar
brister i det tekniskadet gällerbeviskrav närnär systemet, t.ex.samt

Även vadkundproblemfår bankautomaten.kunden inte ut pengar ur
skadereglering bör undersökas.försäkringsbolagensgäller

vad gälleroch klagonämndssystemfungerande klagosystemEffektivt
ministerrådet, bevaras och vidareutveck-finansiella tjänster bör, anser

erfarenheter och strategier vadutbytelas. Detta bör ske avgenom
klagonämndsavgöranden och vad gäller bättreefterlevnadgäller av

den marknadsrättsliga regleringen.utnyttjande avgöranden iav
ministerrådet,liberalisering har det,Efter kreditmarknadens menar
skuldproblem.med förebygga och avhjälpablivit särskilt aktuellt att

konsumentpolitiska insatsensamtidigt område där den ärDet är ett av
utifrån defortsatt utvecklingfinns behovdatum och där det avnyare

gjorts.erfarenheter harsom
områdetdet finansiellaministerrådet teknikSlutligen att nyanser

alla kan använda den.utformas sådantbör sätt attett

Unionen5.3.3 Europeiska

konsumentpolitiskt inom1.2 harI avsnitt nyttangetts att ett program
och vissaantagits kommissionen1996-1998 harEU för åren attav

områden dedessa prioriteradeskall prioriteras. Ett ärområden av
finansiellasamband med köpkonsumentproblem finns i avsom
följande.anfört bl.a.i anledning däravKommissionen hartjänster.



Finansiella72 tjänster SOU 1996:140

"Den inre marknaden för finansiella tjänster skapar konkurrens lika villkor genom
möjliggöra erbjudande tjänster och ökad liberaliseringöver gränserna näratt genomav

för etablering i andra medlemsstater. Detta innebär ökad konkurrens,det gäller kraven
till för Genomökat urval och förnyelse, vilket konsumenterna.är gagn annan

lagstiftning tillhandahålls viktigt konsumentskydd.även
Konsumentsammanslutningarna missnöje det gällerdock växande när köprapporterar

Konsumenterna ställs inför tjänster blir alltmer olika ochfinansiella tjänster.av som
saknar ofta tillräcklig information för kunna välja det bästkomplexa och de äratt som

få råd.för Många också svårigheter det gäller objektiva Attdem. närstöter att
i direktivetEuropeiska unionens råd uteslöt finansiella tjänster från räckvidden om

distansförsåljning vållar detta måste till. Framför allt avsaknadenoch rättas av enoro
för Sakförsäkringar lett tillångerperiod för lämpligheten kontrakt harövervägaatt av

frånåtskilliga klagomål konsumenterna.
87/102/EEGkonsumentkrediter direktiv uppmärksam-I kommissionens rapport om

konsumentkreditmarknadenfungeraroch förändringar hurmades del problemen nya av
inleddesEuropeiska gemenskapenoch diskussion med berördai medlemsstaternai en

fortsätta undersöka hur konsumentkreditmarknadenKommissionen attparter. avser
kreditförmedlarnas I detta sammanhang kommerfungerar och då framför allt roll.

Konsumentrelateradevikt vid problemet med skuldfällor. aspektersärskild läggasatt av
hypotekslån kommer behandlas.även att

användning betalningsmedel. När detEn angelägenhetför konsumenternaärstor av
flestakonsumentforskning och -undersökningar visat i degäller betalkort har att

88/590/EEGbetalningssystem intemedlemsstater har rekommendationen om
användningsvillkor och prisergenomförts helt och fullt. Andra aspekter betalkortav

behöver beaktas.

området för deandra konsumentpolitiska frågor inomDet finns även
pågår förhand-aktuella inom EU. Bl.a.finansiella tjänsterna ärsom

betalningar. Viddirektivförslag gränsöverskridandelingar ett omom
konsument-1995 resolutionministerrådet i november antogs omen

framlagts kommis-finansiella tjänster harkrediter. grönbokEn avom
de problemslutlig. Grönboken handlarsionen KOM 96 209 om

vidanledning de finansiella tjänsterna,konsumenter har i t.ex.av
distansförsäljning.

i det europeis-till riksdagen har regeringenI skrivelse angett atten
och bättreskall Sverige arbeta för ökad konkurrenska arbetet ett

finansiellamarknaden förkonsumentskydd på den gemensamma
Enligt skrivelsen1995/96:181, bet. 1995/96:LU26.tjänster skr.se

informationen tjänsterna tydlig,särskilt betydelsfulltdet ärär att om
tillförlitliga,syfte rådgivning eller förmedlingtjänsterna äräratt vars

fel i förbättras ochställning vid tjänsternakonsumenternas attatt
effektiv.reklamationshanteringen blir mer

tjänsterfinansiellaområdet5.4 Problem

finansiellapå området förInledningsvis utvecklingenhar nämnts att
harinneburit problemvarit intensiv och detta hartjänster har attatt

inneburitharför Den ökade konkurrensenuppstått konsumenterna. att
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krav ställs de enskilda.större En inte oansenlig del konsumen-av
problem har sin grund i svårigheter välja detternas att storaur

utbudet och sålla den information andraatt ävenur som ges men
problem tvistig karaktär kan uppstå.av mer

Utredningen har, efter kontakter med berörda myndigheter och
andra kunnat dra den slutsatsen åtgärder har börjat vidtasattorgan,
för komma till förhållandena.medrätta I det sammanhanget detatt är
förebyggande arbete Konsumentverket/KO och Finansinspektio-som

bedriver vikt.stornen av
Möjligheten för konsumenterna komma till med sinarättaatt

problem på området för finansiella tjänster uppstår det före-trotssom
byggande arbete bedrivs redan i dag Flertaletär konsu-stor.som av

problem kan lösas de tvistlösande ARNmenternas utan att organen -
och allmän domstol behöver i anspråk. Här fyller den verksam-tas-
het Bankbyrån och Försäkringsbyrån bedriver viktig funktion.som en
Detsamma gäller konsumentvägledarnas verksamhet. Om tvist
uppkommer vänder sig konsumenten i första hand till ARN vilket är

för konsumentensätt snabbt, billigt och enkeltett sättatt ett
tvisten löst.

Vissa slutsatser vilka konkreta problem konsumenter har på detom
finansiella området kan dras när på statistiknärmare överman ser
Bankbyråns kundkontakter och på avgöranden från ARN. En
sammanställning Bankbyråns kundkontakteröver under år 1995 finns
i Bilaga I Bilaga 3 och finns4 redogörelse för avgöranden frånen
bank- och försäkringsavdelningarna vid ARN. Redogörelsen innehåller
de avgöranden refererats i nämndens årsböcker från och medsom
verksamhetsåret 1990/91

.
En del konsumenternas problem hänföra tillär krediter.stor attav

Här framträder borgen och de s.k. falska annuitetslånen de mestsom
frekventa problemområdena. När det gäller annuitetslånen fråganär

höjning kan medföra kredittiden förlängsräntan ellerattom atten av
lånet betalt tiden löpt Högsta domstolennär har meddelatut.anses
prövningstillstånd i mål sådant lån.rörett som

Ett problemområde kontokort. Vanligarör tvister därannat är
konsumenten gällande kortet har förloratsgör och obehörigaatt att

därefter gjorts. Tvister angående kontokort kan gälla falluttag även
där konsumenten kortet inte har kunnat utnyttjas förattmenar
kontantuttag eller betalning. Det gäller framför allt då konsumenten
befunnit sig utomlands. En kontokortstvister fråganrörtypannan av

kontanter verkligen erhållits har registrerats.när uttagom
Ett konsumentproblem inom området för finansiella tjänsterannat

kvittning. Frågan harrör då varit banken har haft kvittarätt attom en
fordran bankkunden tillgodohavande på något kundensmot mot av
konton i banken. Andra problem beräkning ränteskillnadsersätt-rör av
ning vid förtidslösen krediter och avgifter.räntorsamtav
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villkorstolkning,antal tvisterförsäkringsomrâdetPå rör ett stort
förekommerDetomfattas försäkringen.skadanfrämst frågan avom

konsumentförhållandetdetbetydelsenfrågor rör attäven enavsom
sittuppgifteroriktigalivförsäkring lämnatansökanvid omom
vidåterbäringberäkningproblemhälsotillstånd. Ett ärannat av

livförsäkringar.
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6 Allmänna utgångspunkter

Arbete med Konsumentfrågor bedrivs på många områden och kan ske
såväl förebyggande åtgärder tvistlösning. Arbetegenom som genom
kan ske information och rådgivning. Det förebyggandeäven genom

går i huvudsakarbetet på stärka konsumentkollektivet i Enut att stort.
viktig roll i det förebyggande arbetet spelar Konsumentverket/KO. KO
kan bl.a. gripa in och föra talan vid Marknadsdomstolen attom
oskäliga förbjudas.avtalsvillkor skall KO kan också ingripa mot

Ävenotillbörliga marknadsföringsmetoder. de myndigheter harsom
tillsynsfunktioner, Konsumentverket och Finansinspektionen,t.ex.som
har betydelse i sammanhanget. Genom den förebyggandestor
verksamheten kan i omfattning förhindra tvisterstor attman upp-
kommer.

När tvister uppkommer finns för lösa förutomdessa, deatt
allmänna domstolarna, antal såsom ARN och särskildaett organ,
villkorsnämnder. Härtill kommer råd ochäven organ som ger
information till konsumenterna, rådgivningsbyråer och det.ex.
kommunala konsumentvägledarna. De sistnämnda viktiga iär även
arbetet med lösa uppkomna problem mellan konsumenter ochatt
näringsidkare.

En utgångspunkt för utredningens arbete den rättsbildningär att som
sker inte tillräcklig för tillgodose konsumenternas Genomär rätt.att
den tvistlösning sker vid ARN kan tvist lösas enkelt,ettsom en
billigt och snabbt Vidare den rättsbildning sker därsätt. är som av

värde. tvistlösningenFör vid ARN gäller dock den betydelsefullastort
begränsningen nämnden inte kan eftertvister upptagandeavgöraatt av
muntlig bevisning. skriftligEn handläggning kan inte alltid ge en
tillfredsställande utredning. Vidare har ARN beslutat inte prövaatt
vissa tvister. finns således fallDet där den enskilde konsu-typer av

hänvisad till föra vid allmän domstol. Enärmenten att en process
sådan kostsam, och den enskilde därför tvingaskanär attprocess
avstå från till sin Härigenom rättsbildningenbegränsasrätt.att ta vara
på området.

En för KO företräda enskild vidkonsument allmänrätt att en
domstol medför inte endast enskilde fården ökade möjligheteratt att

till sin kan också kommaDen konsumentkollektivet irätt.ta stortvara
till godo, näringsidkaren efter avgörandet.ex. att ettgenom av
pilotfall till konsumentens förmån vidtar rättelse också andragentemot

Ävenkonsumenter. dessa inte får omedelbar rättelse självautanom
blir tillgripa kan den tidigare domen hatvungna att enen process
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ÄvenPrejudikatbildningen främjas allmänt.bevisverkan.betydande
prejudikatfrågor frånmöjligheten hänskjutaanvändningen attav

197, hittillsdomstolen, NJA 1995till Högstatingsrätt t.ex. s. somse
kan ocksåskulle kunna öka. Systemetmycketanvänts sparsamt,

konsumentfrågor.rådgivande arbetet iunderlätta detkomma att
möjlighetenkomplement tillföra talan börKO:s rätt ettatt ses som

sådanallmän domstolgrupptalan vid ARN och vidför KO föraatt om
förslag,införs. Enligt Grupptalanutredningensmöjlighet ut-som

grupptalan vid allmänför avsnitt 4.4.2, skallredningen redogjort i en
KO. Vidare skallmyndighet,domstol kunna föras t.ex. enav en

kaninte bättre eller lika vältillåtas endast talangrupprättegång om
särskilda processför-och vissa andraföras ordningi någon annan om

Är berörd kankonsumenterför handen.utsättningar är storen grupp
föra pilotmålför KO välja mellanfinnas möjlighetsåledes ettatt att

skall väljas detdock pilottalaneller grupptalan, är ettatt omen
alternativ.lämpligare

KO möjlighetuppgift föreslå reglerUtredningens är att som ger en
och allmän domstol ivid ARNföreträda enskilda konsumenteratt

främst påprincipiellt intresse,allmänt ellerärenden eller mål av
förområdetKonsumentskyddetområdet finansiella tjänster.

såväl inom EUtid prioriteratsfinansiella tjänster har under somsenare
fåområde finns behovdettanordiska samarbetet. Inomi det attav

utbudet debl.a.avgöranden. Det berorfram vägledande att av
förbundna medvillkorhar ökat och definansiella tjänsterna äratt som
regel ojämntföreliggersvårtillgängliga. Dettjänsterna ävenär ettsom

och denfinansiell tjänstden erbjuderstyrkeförhållande mellan som en
frågautsträckningHärtill kommer det ienskilde kunden. äratt stor

eftersom det ofta sigenskildes ekonomii den röringreppstora omom
tidigare harSomlångsiktiga åtaganden.belopp och nämntsstora ny

påställningför stärka konsumenternaslagstiftning tillkommit att
vägledandefyllas medlagstiftning behöverområdet. Denna ut

avgöranden.
medverkan börför KO:sskall belysa vilken formUtredningen som

rättslig regleringdärmed. Enfrågor hängerväljas och de sammansom
vägle-önskemålet få framhand sikte påfrågan bör i första atttaav

för vid ARNkan behövasavgöranden. Olika reglerdande processen
gäller tvisterockså beaktas detdomstol. måsteoch allmän Det näratt

drabbas domensden enskildevid allmän domstol, det är som av
ordningskapaförefaller därför inte lämpligträttskraft. Det att en

medgivande.enskildesförs denenligt vilken utanprocessen
endastför det allmännaordning har företrädareEnligt gällande

föraförhållandeningripa i civilrättsligaundantagsvis rätt attatt genom
mål där förlikningindispositiva mål, dvs.för enskild ltalan part. om

måltalerätt isocialnämndeninte tillåten, harsaken är t.ex. om
mål därföräldrabalken. Ienligt 3 kap.fastställande faderskapav
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fall dåexempel pådispositiva mål kankan förlikasparterna som
förmån för enskildhar talerätt tillför det allmännaföreträdare part

grundas på brott hörenskilt anspråkåklagare,nämnas att somom
målsägandens begäranskyldigåtal, i principunder allmänt är att

förekommer2 § RB. Detutföra dennes talan 22 kap.förbereda och
denhar talerättför det allmännaföreträdare röräven partatt somsom

Jämställd-sådanFöreträdare medrättsställning. rätt ärenskildes
etnisk dis-OmbudsmannenJämO ochhetsombudsmannen mot
de fackligasammanhanget kanDO. I det nämnaskriminering även

arbetstvister 4arbetstagare iför enskildatalerättorganisationernas
arbetstvister.rättegången i1974:371§ lagenkap. 5 om

regleranförts, föreslåtidigareuppgiftUtredningens är, att somsom
ochvid ARNenskilda konsumenterföreträdaKO möjlighet attger

sitt biträdelämnadärvid ha möjlighetdomstol. KO börallmän att
fall där någotinletts iredan harfall därsåväl i somprocessen

sistnämndaanspråk.tagits i Detinte hartvistlösande ännuorgan
arbeteredan i detbiträda konsumentenkan kommainnebär KO attatt

inteförberedande arbetetvid detstårföregår Detprocess.som en
föras eller denskall komma överalltid klart att omen processvar

KO harärende därocksåaktuell. Tänkbarthuvud blir är att etttaget
tillMed hänsyndomstol.förs till allmänenskilde vid ARNbiträtt den
såmedverkansformenutgångspunktnaturliganfördadet är attennu

tvistenutformning ärenhetligmöjligtlångt oavsett omges ensom
domstol.allmänellerlösas vid ARNavsedd att

ökaåsyftade effektenuppnå denskallföreslåsreglerDe attsom
harutredningarkonsumentområdet. Tidigareinomrättsbildningen

fram vägledandetill fåhar syftatlösningarföreslagit att av-som
områdetcivilrättsligakonsumentområdet detinom såvälgöranden som

dettalagstiftning. Trotstillförslag har lettdessaövrigt. En deli av
tvistlösningsvägarAndra änprejudikat inte ökat.antalethar processen

utsträckning.i betydandefortfarandeARN väljsdomstol ochi
förmåste detskall ökavid domstolarnaprejudikatbildningenFör att

lösasökadomstolenväljafördelaktigt än attattparterna mervara
naturligtvisdetkankonsumentenFörtvisten sätt.annat vara en

kannäringsidkarensida. Förpå hansdeltar ifördel KOatt processen
påbefinner sigKOförhållandetdetBaradet tvärtom. attvara

medföra, kandetta kanmassmediala intresseoch detsidamotpartens
föraviljaeffekt på hansavhållandeha attstor process.enen

vid allmänföraintresseradefå bådaEtt sätt attparteratt en process
för bådarättegångskostnadsfrågan lösesdomstol kan ettattvara

börgäller konsumenten övervägasdetNärsätt.gynnsamt enparter
behandlaskostnadshänseendeiinnebär konsumentenlösning attsom

JämO eller DO,biträdefårdenpå görsätt genomavsomsamma som
ellerbiträdeför KO:skostnader sigför någrabehöva ståinteatt vare
hanbör,Näringsidkaren ävenkostnader iför andra omprocessen.
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förlorar målet, kunna helt eller delvis befrias från skyldighet ersättaatt
konsumenten dennes rättegångskostnader.

Som skall utredningen redovisa den rättsliganämnts reglering som
behövs för KO skall ha möjlighet företräda enskild konsu-att att en

Vid valet medverkansform bör ordningövervägasment. av om en som
den där företrädareandra för det allmänna fått befogenhetermotsvarar

under vissa förutsättningar biträda enskilda vid domstol skallatt
införas. En redogörelse för hur den rättsliga regleringen inomutser
de områdena lämnas i kapitel 7. I kapitel 8 redogörs översiktligt för
näraliggande regelsystem i övriga nordiska länder.
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medför det allmännaFöreträdare7

enskildaförtalerätt

ombudsmänAndra7.1

Inledning1

AD föra talanArbetsdomstolenmöjlighet vidoch D0 harJämO att
diskrimineringstvister. Dessaarbetssökande iellerför arbetstagare

föra talanansvarsområdenrespektivealltså inom sinaombudsmän kan
därför anledningfinnsdomstol. Detenskild vidför att sepersonen

verksamhet.på derasnågot närmare
Riksdagensområden.andrainomfinns ombudsmänDet även

myndig-kommunalastatliga ochtillsynJOombudsmän överutövar
myndig-vid dessabefattningshavareoch andratjänstemänheter samt
ellermyndighetsigden vändaTill JO kanheter. att ensom anser en

Barnombudsmannenolämpligt.felaktigt ellerförfaritbefattningshavare
ungdomarsochangår barnsbevaka frågoruppgifthar till att som

uppgiftHandikappombudsmannens ärintressen.rättigheter och att
ochrättigheterfunktionshindradeangårfrågorbevaka personerssom

eller Handikappom-BarnombudsmannenVarken JO,intressen.
domstol ellerinförföreträda enskildauppgiftbudsmannen har attsom

andra tvistlösningsorgan.

arbetstvisterrättegången i1974:3717.1.2 Lagen om
LRA

enligt lagenhandläggsDO för talanvilka JämO ochmål iDe
tillämpligLagenarbetstvister LRA.rättegången i är1974:371 om

rörandeandra tvisterkollektivavtal ochi tvisterpå rättegången om
arbetstvister.och arbetstagaremellan arbetsgivareförhållandet

specialdom-ADskall föras vid AD.DO:s talan ärJämO:s och en
arbets-arbetsrättsliga tvister. Vissauppgiftstol med pröva typeratt av

endaförsta ochdåDomstolendirekt inför AD. ärtvister kan dras
vid tingsrätt.väckasarbetstvister skall talanandradomstol. I typer av

sista instans.då andra ochAD är
ochväckaorganisationkollektivavtal kanarbetstvisterI rör ensom

Organisationenorganisationen.medlemmar iAD förutföra talan vid
skall dockenskilderättegången. Denidå ställninghar partav
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behandlas i vissa angivna hänseenden. Sålunda kannärmarepartsom
ersättning yrkas i målet komma utdömas direkt till denattsom
enskilde och inte till föreningen formellt i målet. Denär partsom
enskilde skall vidare likställas med i frågor jäv, personligpart om
inställelse och hörande under sanningsförsäkran andra frågorsamt som

bevisningen.rör
Om någon vill föra talan vid medlemAD eller förutva-mot en en

medlem i organisationrande skall organisationen instämmas.ävenen
Organisationen kan på medpartens denne inte självvägnarsvara om
utför sin talan.

I mål handläggs enligt LRA gäller rättegångsbalkens rätte-som
gångskostnadsregler. från finnsEn balken avvikande bestämmelse
dock. kan förordnasDet vardera skall bära sinatt parten egen
rättegångskostnad den förlorat målet hade skäligpartom som

fåanledning tvisten prövad. Som motiv för denna undantagsregelatt
har bl.a. 1974:77 85 och avsiktenprop. 124 närangetts atts.

organisationer ofta till stånd vägledandeutgörs ärparterna att ettav
avgörande och målet många gånger har intresse det enskildautöveratt
fallet. Vidare har för föreliggerdetattangetts parterna ett gemensamt

få utgångenintresse auktoritativt besked AD hur kanatt ett oavsettav
komma bli och utgången i mål också kan ha berottatt att ett
omständigheter från början okända för den tappande parten.som var
Rättsläget kan vidare varit mycket svårbedömt. i dessa fallha Att

faststrikt hålla vid principen den förlorande skall ersättaatt parten
hans rättegångskostnader har därför inte befogat.motparten ansetts

frågor inte särskilt reglerade i gäller i tillämpligaI de LRAärsom
föreskrivet i rättegångsbalken eller för-delar vad andraärsom

fattningar tvistemål, förlikningrättegången i där saken ärom om
första domstoltillåten. Beträffande rättegången i AD tillämpassom

rättegången i tingsrätt. fråga rättegången i AD efterreglerna Iom om
överklagande tillämpas reglerna rättegången i hovrätt.om

7.1.3 Jämställdhetsombudsmannen JämO

Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål främja kvinnors ochatt
fråga anställnings- och andra arbetsvillkorlika i arbete,mäns rätt om

innehåller bl.a.utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagen be-samt
åtgärder för främja jämställdhet i arbetslivetstämmelser aktiva attom

föreligga.otillåten könsdiskriminering skall JämO ochoch när anses
till efterlevs.Jämställdhetsnämnden skall lagenattse

enligt förordningen 1991:1438 medJämO:s uppgifter består
iinstruktion för jämställdhetsombudsmannen att

rådgivning upplysning, överläggningari första hand ochgenom-
lämpligaorganisationer eller andramed enskilda ochparter genom
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åtgärder verka för jämställdhetslagens föreskrifteratt frivilligt följs,
efter anmälan eller på initiativ ärendeneget underlåten-ta upp om-

het arbetsgivare följa jämställdhetslagens föreskrifterattav aktivaom
åtgärder och, ombudsmannennär finner resultat inte kan nåsatt

frivillig överenskommelse, framställninggöragenom vitesföre-en om
läggande hos Jämställdhetsnämnden,

i tvister överträdelse förbudet könsdiskriminering ellerom motav-
förbudet trakasserier begäran hjälpamot de arbetstagareav och

arbetssökande inte företräds arbetstagarorganisation med desom av en
åtgärder ombudsmannen motiverade föra talan vidsom anser samt
AD, ombudsmannennär finner dom i tvisten betydelsefullatt är fören
rättstillämpningen eller det finns särskilda skäl för det,annars

informera allmänheten och på andra lämpliga medverkasätt i-
strävandena främja jämställdhet i arbetslivet,att

rådgivning och information verka för jämställdhetgenom inom-
skolväsendet, högskolan, arbetsmarknadsutbildningen och andra
utbildningsformer.

Mål otillåten könsdiskriminering, trakasserier skadeståndom samt
och påföljder i anledning härav förs vid AD och handläggs enligt
LRA. sådanaI mål får JämO föra talan för enskild arbetstagareen
eller arbetssökande den enskilde medger det och JämO finnerom om

dom i tvisten betydelsefullatt är för rättstillämpningenen eller det
finns särskilda skäl för det. JämO blir således iannars rättegång-part

sätt de fackliganär organisationerna fören talan församma som
enskild vid AD.

Särskilda skäl för JämO föra talan ärendetatt utan äratt av
principiellt intresse kan enligt jämställdhetslagens förarbeten prop.
1990/912113 94 f. föreligga det finns behov tills. om att taav vara
den enskildes i fall där hanrätt eller hon befinner sig i läge.ett utsatt
Det kan gälla situationer där arbetstagarenst.ex. relationer med
arbetsgivaren eller med den fackliga organisationen särskiltär
ansträngda. En bedömning särskilda skäl föreligger i övrigt börav om
enligt förarbetena från fall till fall.göras JämO:s beslut i visst fallatt
inte föra talan får inte överklagas.

När arbetstagarorganisation har förarätt talan för denen att
enskilde enligt LRA, får JämO föra talan bara organisationen inteom

det.gör JämO:s förarätt talan alltså subsidiäräratt till arbets-
tagarorganisationens förarätt enskildas talan.att

Som tidigarenämnts JämOär sättpart närsamma som en
organisation för talan för enskild enligt LRA. Den enskilde skallen
dock behandlas det gäller jävsförhållanden,närpart personlig in-som
ställelse och hörande under sanningsförsäkran andra frågorsamt som

bevisningen.rör Vidare kan ersättning yrkas i målet kommasom att
utdömas direkt till den enskilde.

Som följd JämO i rättegångenär detatt JämOären partav som
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målet.förlorarJämOrättegångskostnaderskall omersätta motpartens
myndighetens rätte-ersättaskallmåletvinnerJämO motpartenOm

betalaaldrigsåledesriskerar attenskildeDengångskostnader.
rättegångskostnader.motpartens

stödmedenskildförkönsdiskrimineringtalanförJämO enOm om
för dentalanocksåförarättegångiJämOfår annanlagen sammaav

förstafall. Den typentvåsigkan röra typerDetenskilde. avom
lagstift-åberopaaktuelltkandet attmål där annansådanagäller vara

ochförstödalternativt ett sammajämställdhetslagenning än som
där detmålsådanagällerfallandramålet. Deni typenyrkande av

hararbetstagaren ävenaktuelladenarbetsgivarengällande motgörs att
anspråkochjämställdhetslagenlagstiftning ännågonbrutit mot annan

kantalanSådanlagstiftningen. t.ex. avseandradenpågrundas även
Även förtalandennabarn.vårdförföräldraledighetpåanspråk av

egenskapJämO i part.av
utomståendeanlitafrånJämO etthindrar attingetfinnsDet som

anlitarJämOAtt ettändamålsenligt.skulledetombud ansesom
bestämmanderät-sigavhänderJämOinteinnebärrättegångsombud att

skallförlikningellerdrivasskall t.ex.hur omöver processenten
huvudmanssinföljaskyldigalltidrättegångsombud attärEttingås.

ombudanlitafårJämOregeluttrycklig attNågoninstruktioner. om
inte.finns

DODiskrimineringsombudsmannen1.4

ändamåltillhardiskriminering attetnisk1341994: motLagen
diskriminering attetniskMeddiskriminering. avsesetniskmotverka

tillförhållandeimissgynnaseller personergrupp avenpersonen
behandlingkränkandeellerorättvisförutsättssättellerandra annat

elleretnisktellernationellthudfärg, ursprunggrund ras,av
särbe-otillbörligförbudbl.a.innehåller motLagentrosbekännelse.

hudfärg,grundarbetstagareocharbetssökande ras,avhandling av
verkaskallDOtrosbekännelse.elleretniskaellernationella ursprung

påellerarbetslivetiförekommerintediskrimineringetniskför att
samhållslivet.områdenandra av
består iuppgifterDO:s att

fördentillmedverka utsattsattpå sätt somochråd annatgenom- rättigheter,sinatilldiskriminering kanetnisk ta vara
organisationerochföretagmyndigheter,medöverläggningargenom- liknande sättpåoch tainformationopinionsbildning,samt genom

diskriminering,etniskåtgärdertillinitiativ mot
diskriminering,etniskförarbetssökande utsättsmotverkasärskilt att- arbetstagarorganisationerberördaocharbetsgivaremedkontakti- arbetslivet,ietniskaolikamellanförhållande grupperfrämja gottett
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i mål otillåten särbehandling arbetssökande och arbetstagareom av-
grund hudfärg, nationella eller etniska föra talanav ras, ursprung

vid AD.
DO:s processförande roll i diskrimineringstvister har fått i huvudsak

utformning den JämO har. Mål sådan otillåtensamma som om
särbehandling skadestånd och andra påföljder i anledningsamt härav
handläggs således enligt LRA och talan förs vid AD. I enlighet med
vad gäller för JämO får DO föra talan för enskildasom partsom
arbetstagare eller arbetssökande, den enskilde medger det ochom om

finnerDO dom i tvisten betydelsefull föräratt rättstillämpningenen
eller det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl för DOannars att
föra talan ärendet principielltär intresse kanutan enligt för-att av
arbetena prop. 1993/94: 101 99 föreligga det finns särskiltetts. om
behov till enskild främstatt ta i sådanarätt, fall därvara en persons
individen befinner sig i läge. DO:s beslut inte föra talanett utsatt att
i visst fall får inte överklagas.

DO:s föra talanrätt påär, JämO:satt sätt rätt,samma som
subsidiär till arbetstagarorganisationens föra talan förrätt enskild.att

Trots DO i måletär vid AD skall den enskildeatt behandlasparten
i vissa angivna situationer, vad gällerpart personligsom t.ex.

inställelse 0.d. I enlighet med vad gäller JämO för talannärsom
riskerar den enskilde inte betala rättegångskostnader.att motpartens

Om DO finner det lämpligt får DO i rättegång föra ocksåsamma
talan, enligt lagtexten, ombud för den enskilde. Det gällerannan som

alltså talan grund etnisk diskriminering.än Den lagstiftningannan
därvid kan komma i fråga främst bestämmelsernaär i lagensom

1982:80 anställningsskydd. Trots lagtextens formulering i dessaom
hänseenden har avsikten uppenbarligen inte varit DO:s behörighetatt
i dessa frågor skall vila på grund vad gäller hansän talanannan som
i övrigt se 1993/942101 83. Myndigheten uppträder såledesprop. s.

i målet.partsom
Även DO har möjlighet anlita rättegångsombud. En bestämmelseatt

detta finns i DO:s instruktion 2 § förordningense 1988:895 medom
instruktion för Ombudsmannen etnisk diskriminering.mot

7.1.5 Varför får föra talan för enskildpartannan som

JämO:s och DO:s processförande roll medöverensstämmer den roll
de fackliga organisationerna har de för talan förnär enskild.som en

Möjligheten för förening slutit kollektivavtal väcka talanen attsom
för sina medlemmar särskild fullmakt från deras sida har funnitsutan
alltsedan AD:s tillkomst år 1929. Bakgrunden till denna talerätt för
kollektivavtalsslutande föreningar bl.a. förhindraär velatatt attman
enskilda medlemmar vilka inte på de organisationersättsamma som-
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förutsättningardekännedomkollektivavtal kan haslutit omettsom
medgivandenskullekommitkollektivavtaldettavilkaunder genom-

domslutfelaktigtföranledasin talanutförandebristfälligt etteller av
avtalsslutandeför deverkningarprejudicerande parterna.faktisktmed

hand sökai förstahänvisatsmedlemmarnaorsak till attEn attannan
i ADtalanutförandeochväckandevidmedverkanorganisationssin av

måstedärigenomorganisationenförprövningdendetär att somgenom
till AD.hänförsmåldesovringbehövligskerföreta somaven
praktiskfråndetreglertill dessaskälytterligare attSlutligen är ett

antalbiträderorganisationfördel stortettsynpunkt är somenomen
från alla dessafullmaktfordra inbehövertvist inteimedlemmar en

medlemmar.
jämställdhetsom-till, ochjämställdhetslagen komförstaNär den en

talerättutforma denneslämpligtbefanns dettillsattes,budsman att som
brötdensanktionerdeeftersomlagstiftningarbetsrättslig mot somen

diskrimineringsför-tillhördedeli denjämställdhetslagen sommot
möjlighetfickDOsedanNär attarbetsrättsligbudet natur.avvar

naturligtdetarbetslivetdiskriminering ietniskmåli varomprocessa
bestämmelser.motsvarandejämställdhetslagenstillanslutaatt

Åklagarens anspråkenskildavidmedverkan7.2

anspråk ienskilttalanföramöjlighetmålsägande harEn att om
enskildaOm detåtal för brottet.samband medibrottanledning ettav

iåklagarenåtalunder allmänt ärhörbrottgrundasanspråket som
utföraochförberedaåtaletsamband mediskyldigprincip att

detdockförutsättning är2 § RB. En att22 kap.talanmålsägandens
anspråk intemålsägandens ärocholägenhetväsentligskekan utan

målsä-förför talanåklagarenskälSomobefogat.uppenbart attmot
orimligtanspråket kräverenskildadetkanräkninggandens attanges
framstårdetelleransvarsdelentillförhållandei attmycket resurser

domstolsprövning.vidbifallvinnainte kananspråketklart att ensom
formelltianspråk hanenskilt ärtalanutföråklagarenNär omen

hansmålsägandenför ävenombudhänseende inte omatt somanse
fullmaktNågonombuds.desammabefogenheter i är ettsettstort som

tjänsteplikt.sinbehörighetsingrundaråklagareninteutfärdas utan
Åklagaren kanoch dennemålsägandenersättningtillhar inte rätt av

utfört hanstidigareåklagarenrättegången därinträda ihelstnär som
talan.

ochåklagarenförhållande mellaniingripainteDomstolen kan ett
bedömersjälvständigtsålunda åklagarenDetmålsäganden. är omsom
anspråk.anmältmålsägandenangåendetalanskall förahan ett av

pådomen sättbundenrättskraftigtblirMålsäganden somsammaav
självständigt.fört sin talanhadehanom
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Behörigheten för åklagaren föra talan angående det enskildaatt
anspråket gäller endast så länge åtalet och det enskilda anspråket
handläggs i rättegång. Om avskiljer deträtten enskildasamma
anspråket till behandling i den för tvistemål föreskrivna ordningen
bortfaller åklagarens behörighet.

Behörigheten i högre föra målsägandens talanrätt beroendeatt är
Överklagartalan i ansvarsfrågan överklagas dit. åklagaren iav om

ansvarsfrågan han ha överklaga i frågarätt detävenattanses om
enskilda anspråket.
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Finland1

konsumentområdetmyndigheterna påviktigastebestår deI Finland av
Konsumentklago-ochKonsumentombudsmannenKonsumentverket,

till vårFinlands motsvarighetKonsumentklagonämndennämnden. är
inte rättsligt bindandeavgörandenNämndensreklamationsnämnd. är

rekommendationer.utgörsutan av
huvuduppgift enligt lagenkonsumentombudsmannensfinske ärDen

marknads-lagenlighetenövervakakonsumentombudsmannen att avom
möjlighetharKonsumentombudsmannenavtalsvillkor. ävenföring och

Så ske vidkanbistå konsument.vissa förutsättningarunderatt en
tillvikt med hänsynärende detenskiltskötseln ärett avomav

Biståndintresse. kanallmännaoch konsumenternaslagtillämpningen
handhavandetmed hänsyn tillomfattningi denlämnasäven avsom

beslutinte iakttarnäringsidkareuppgifter möjligövriga är avom
Konsumentklagonämnden.

konsumentbistå enskildmöjlighetKonsumentombudsmannens att en
viktigastånd allmäntfå tillha två mål, delssålunda settattsynes

delstillämpningsavgöranden,prejudikat lagtolknings- och attsamt
avgöranden.Konsumentklagonämndensgenomslagskraften hosstärka

huruvidabeslutformelltfattarKonsumentombudsmannen ett om
beslut kan inteinte. Dettaskall lämnas ellerbiträde till konsumenten

Konsumentombudsman-erhåller årligentioöverklagas. Ca personer
konsu-tvister inomi allaBiträde kan lämnasbistånd. typer avnens

konsumenttvistervissabegränsning tillmentområdet. Någon typer av
biträdabeslutarKonsumentombudsmannensålunda inte. Attfinns en

inleds.domstolvidinnebärabehöver intekonsument att en process
föråtgärderendast preliminärabiståndet innefattatgånger harMånga

resultat för konsumen-till positivasedermera har letträttegång, vilka
normaltKonsumentombudsmannenmålet anhängiggörsInnan tarten.

uppgörelsevilket kan leda tillmed konsumentenskontakt attmotpart
mål prejudikat-få frambehovträffas. det föreliggerOm ettatt avav

förarbeten Konsumentom-lagstiftningensemellertid enligtkaraktär bör
eftersträvanäringsidkarenmedförhandlabudsmannen utan att

aldrigbiträderkonsumentombudsmannenfinskeförlikning. Den en
Konsumentklagonämnden.vidkonsument

iregel kärandeoch idet konsumenten ärI är partsomprocessen
med stödföreträder konsumentenKonsumentombudsmannenmålet. av
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fullmakt. När Konsumentombudsmannen biträder den enskildeen
konsumenten gäller de sedvanliga reglerna rättegången. Omom
konsumenten förlorar målet skall näringsidkaren denneshan ersätta
rättegångskostnader. får också stå för sinaKonsumenten egna
rättegångskostnader, kostnad för åberopad bevisning. För dett.ex.

utförarbete Konsumentombudsmannen behöver emellertid konsumen-
någon ersättning. haftinte Om Konsumentombudsmannen harten utge

för bevisning skall konsumenten Konsumentom-utlägg ersättat.ex.
förlorarbudsmannen dessa. Om näringsidkaren målet kan denne,

förutom förpliktas konsumenten dennes kostnader, förpliktasersättaatt
för de skäliga kostnader uppkommitersätta staten attgenomsom

biståtts Konsumentombudsmannen.konsumenten av
rättsskyddsförsäkring. Den täckerOfta har konsumenten en

rättegångskostnader. rättegångskostnaderkonsumentens Deegna som
försäkringenden försäkrade har ålagts betala sin täcksatt motpart av

den försäkrade fått i Konsumentklagonämnden ellerendast rätt omom
biträtt i tvisten.Konsumentombudsmannen denne

8.2 Danmark

konsumentområdet i Danmarkviktigaste myndigheterna påDe är
Forbrugerrådet ochForbrugerstyrelsen, Forbrugerombudsmanden,

förForbrugerstyrelsen bildar sekretariat deForbrugerklagenaevnet.
Dan-övriga nämnda myndigheterna. Forbrugerklagenaevnet ärnu

mellan konsumentermarks motsvarighet till ARN och tvisterprövar
finns tvister inomoch näringsidkare. Det nämnderäven prövarsom

områden. finns särskild nämnd för bank- ochsärskilda Det t.ex. en
försäkringstjänster. de särskilda nämndernaDe tvister prövassom av

från prövning Forbrugerklagenaevnet. Forbrugerkla-undantagnaär av
talar för det, kallakan, särskilda omständigheter partergenaevnet om

inför nämnden. Nämndensoch eventuella vittnen till sammanträde
exigibla.och inte Iavgöranden rekommendationer ärutgörs av

frist, inom vilkenavgörandena skall normalt 30 dagar,enanges
eller nämndsfullgörelse skall ske. Om Forbrugerklagenaevnets annan

till Forbru-avgörande inte efterföljs kan konsumenten vända sig
sekretariat. På begäran konsumenten och dennesgerstyrelsens av

för då ärendet till domstol. Sekretariatet företrädersekretariatetvägnar
dess enda uppgiftdäremot inte konsumenten vid domstolen är attutan

prövningväcka talan för konsumenten. Sekretariatet ingengör av
bistår konsumen-huruvida kravet berättigat eller inte. Sekretariatetär

på 100-200 fall årligen.angivet isättter nu
Forbrugerombudsmanden tillsyn Lovenöverutövar att om

markedsför-markedsföring efterlevs. civile vedrörendeI rettssager
efter retsplejelo-kan Forbrugerombudsmanden indtraedeingsloven
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almindelige regler. Forbrugerombudsmanden inträder sålundavens
intervenient. Förfaranden i strid med markedsföringsloven kansom

strida civilrättsliga lagar, Konsumentköplagen, vilket innebärmot t.ex.
Forbrugerombudsmanden kan intervenera i civilrättsliga tvister. Iatt
fallde Forbrugerombudsmanden intervenerar det konsumentenär som

disponerar och Forbrugerombudsmandenöver kan inte vidtaprocessen
rättshandlingar strider konsumentens önskemål.motsom

Intervention kan ske helst i detnär och har före-som processen
kommit Forbrugerombudsmanden träder förstin i högsta instans.att
Forbrugerombudsmanden har utnyttjat sin till intervention mycketrätt
sporadiskt och endast målet har principiella frågor.när rört Det
förekommer, Forbrugerombudsmanden intervenerat,när att en
branschorganisation intervenerar på näringsidkarens sida.

I gäller sedvanliga rättegångsregler vilket innebärprocessen att
konsumenten i princip för rättegångskostnaderna även näransvarar
ombudsmanden intervenerat. Det förekommer Forbrugerom-att
budsmanden och konsumenten träffar avtal Forbrugerom-attom
budsmanden skall för konsumentens rättegångskostnader ochsvara

för näringsidkarens rättegångskostnaderäven konsumenten förlorarom
målet och förpliktas dessa.ersätta

Lov markedsföringI finns bestämmelse grupptalan. Omom en om
flera konsumenter på grund överträdelse bestämmelserna i lagenav av
har likartade krav på ersättning kan Forbrugerombudsmanden på
begäran konsumenterna väcka talan för dessa. Talan sker då förav en
bestämd konsumenter. Denna möjlighet till grupptalan hargrupp av
aldrig utnyttjats.

3 Norge

I Norge består de viktigaste myndigheterna konsumentområdet av
Forbrukerrådet, Forbrukerombudet och Forbrukertvistutvalget.
Forbrukerombudet, förvaltningsorgan, har tillsynsfunk-är ettsom en
tion haroch i huvudsak till uppgift övervaka markedsförings-att att
loven följs. Ombudet har endast marknadsrättsliga uppgifter och har
ingen möjlighet hjälpa enskild konsument vid tvister medatt en
näringsidkare.

Forbrukerrådet, central myndighet för konsumentfrågor,ärsom ger
råd och hjälp i individuella tvister mellan konsumenter och näringsid-
kare driver konsumentpolitik. Forbrukerrådet har lokala kontorsamt

i landet där konsumenter kan erhålla rådgivning.runt om
Forbrukertvistutvalget tvister gäller köp lös egendomprövar som av

eller hantverkstjänster mellan konsument och näringsidkare elleren en
mellan tvâ privatpersoner. För tvisten skall kunna där krävsprövasatt

Forbrukerrådet vid något de lokala kontoren efter begäranatt av av
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hartvisten inteOmtvisten.lösaförsöktförst harkonsumenten att
tid begäravissinommöjlighet attlösas harkunnat attparterna

Forbrukertvistutvalget.tilltvistenöverlämnarForbrukerrådet
tagitForbrugertvistutvalOmskriftligt. getinför utvalFörfarandet är

kommaden intedär,anhängigtvistenså länge ärkan,tvistenupp
avgörandenfrånskillnadtillAvgörandet är,prövning.domstolsunder

verkställbart. Denländer,nordiskaandranämnder imotsvarandefrån
veckorfyrainommöjlighetdockharmed beslutetnöjd attinte ärsom

domstoltillför sakennäringsidkarendomstol. Ominförtalanväcka
svaromålet.medkonsumentenhjälpaForbrukerrådetkan

för konsu-branschnämnderprivatfinansieradei NorgefinnsDet
försäkringstjänster.ochbank-igrundsinharmenttvister t.ex.som

Branschnämndernasskriftligt.nämndernavid ärFörfarandet av-
bifall tillfårkonsumentenOmrekommendationer.göranden utgörs av

näringsid-följsinterekommendationennämndenvidtalansin avmen
ellerForbrukertvistutvalgettillsigvändakonsumentenkankaren

domstol.
rättsligthardenkantvistemålslovenibestämmelseEnligt somen
domstolvidförsmålvinnerdeniintresse ettparten somatt ena

bestämmelsendenstödMedhjaelpeintervenient.uppträda avsom
sigdåhartillfällen. Det rörtnågravidinterveneratForbrukerrådethar

principiellt intresse.mål avom
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KO:s9 medverkan

Inledning1

uppgift den rättsliga regleringUtredningens redovisa ärär att som
möjlighet företräda enskilda inödvändig för KO skall attatt ges

bl.a. pårättstvister med näringsidkare. Frågor i detta sammanhang är
andra reglervilken rättsgrund KO:s uppdrag skall vila och vilka som

förnödvändiga. Bl.a skall vilka kriterier bör gällablir somanges
också frågande fall där KO bör delta. Vidare börurvalet omav

rättegångskostnader övervägas.
vilkenförslag till försöksverksamhet iUtredningen skall lämna en

förutsättningar företrädaskall ha under vissaKO rätt närmareatt
Syftet medi tvister med näringsidkare.enskilda konsumenter

förstatsmakterna underlagförsöksverksamheten skall lämnaattvara
Enligtvaraktig verksamhet.bedöma behovet och värdetatt av en

utredningens lagstiftning KO:s biträdemening bör permanent omen
inom helaenskilda sikte civilrättsliga tvisterkonsumenter ta

dock lämpligenkonsumentområdet. försöksverksamhet börEn
hartvister. Utredningentill endast vissaavgränsas att typeravse av

till s.k.för föreslå försöksverksamheten begränsasstannat att att
finansiella härtill i kap. 10.tjänster. Utredningen återkommer

9.2 KO medverkaNär skall

förinförandet möjlighet KOUtredningsuppdraget sikte på atttar av en
civilrättsliga tvister med näringsidkareenskilda konsumenter ibiträda

måste emellertiddomstol sådan möjlighetvid allmän och ARN. En
Utredningen ivissa särskilt angelägna fall.till göravgränsas att avse

följande överväganden.den delen
företräda enskildsyftena möjlighetEtt med KO attatt enge enav

inom konsument-stärka rättsbildningentidigare harär nämnts attsom
såledesför prejudikatbildningen börområdet. tvisten intresseAtt är av

enskilde.KO skall kunna biträda dende situationer i vilkavara en av
möjlighetKO skall hakan emellertid inteDet övervägas attom
prejudikatin-mål har renodlatföreträda enskilda i inteäven ettsom

DO,för JämO ochexempelvis efter vad gällermönstertresse, somav
utgångenför det. Sådana skäl kandet finns särskilda skäl attvaraom

konsumenter.allmänt betydelse föri tvisten störreär aven gruppav
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lämpade för prövning vid ARN kan KOI sådana tvister ärsom
enligt pågående försöksverksamheten.använda sig grupptalan denav

möjlighet för KO i dessa fall biträda den enskildeBehovet attav en
måste komman-i allmän domstol statsmakternaskonsumenten motses

Grupptalanutred-ställningstagande till de förslag lämnatsde som av
grupprättegång tillåtas endastEnligt dessa förslag skallningen. en om

föras någon ordning. Ominte bättre eller lika väl kan italan ettannan
formlikvärdigt processalternativ talan ibättre eller utgörs avav
efterväljas. innebär det ocksåpilotmål skall sådan talan Detta att en

förslag finns behovenligt Grupptalanutredningenslagstiftning av
inom konsumentområdet.kan bidra till rättsbildningenåtgärder som

därförmed grupptalan kan det värdeVid sidan ordning vara avenav
exempelvisför KO biträda enskilda, iregler möjlighetmed attom

pilotmål.
tvist där antalsituation där KO kan biträda iEn tänkbar ett storten

civilrättsligt hänseende intenäringsidkaren ikonsumenter berörs är om
Marknadsdomstolen fört talan enligtdom där KO vidföljer en

grund otillbörligeller där likartade skadoravtalsvillkorslagen av
konsumenter.marknadsföring drabbat en grupp

betydelsenågon självständigomständighet inte bör tillmätasEn som
tvistskall delta måletför frågan KO ärär rör storatt aven somom

mål enbart denheller bör KO sigekonomisk betydelse. Inte ta avan
befinner sig i inågon anledningden enskildeanledningen att enav

situation.pressandeekonomiskt eller personligt hänseende
i mål vidKO skall biträda konsumentsärskild frågaEn är enom

rekom-då näringsidkaren inte följt ARN:si de fallallmän domstol
sådant biträdetvisten skall lösas. Attmendation hur göra ettom

förutsätt-betydelsefullt ingrepp iskulle innebäraobligatoriskt ett
hos näringsidkareverksamhet. Vetskapenningarna för ARN atten:s

kan kommarekommendation nämnden,han inte följerhan, avom en
effektivtmyndighet blirinför domstol statligstämmas ettatt enav

avgöranden karaktärenskulle ARN:spåtryckningsmedel, avsom ge
utredningensådan ordning bör enligtexigibla avgöranden. Ennärmast

Även skäli fråga. praktiskaprincipiella skäl inte kommaredan av
endast den anledningenlåta KO biträda enskildatalar attmot att av

verksam-rekommendation ARN. Undernäringsidkaren inte följt en av
ARN,OOO ärenden i sakhetsåret 1994/95 avgjordes 4närmare av

i 800fördel. Detta innebär ltill konsumentens45 attprocent cavarav
uppgick idelvis Följsamheten 1fall fick helt ellerkonsumenten rätt.

på69 skulle, utslagetundersökta beslut till Detta593 procent.
i 550 ärenden vidtogavgjordes, innebärasamtliga ärenden att casom

Även räknat det intedet högtnäringsidkaren inte rättelse. ärärom
omfattning.i sådanföreträda enskilda konsumentermöjligt för KO att

biträde vid allmänlämna konsumentFörutsättningar för KO att en
följer rekommendationdå näringsidkare intedomstol i fall avenen
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nämnden kan dock finnas målet principiellt intresse ellerär ettom av
antal konsumenter berörda. Det bör tänkbart KOär ävenstort attvara

för mål vidare från till allmän domstol i fall därARN KO biträttett
den enskilde vid nämnden och näringsidkaren inte följt rekommen-en
dation gått till konsumentens fördel.som

Sålunda bör KO ha möjlighet biträda enskild konsumentatt en
under förutsättning det fråga mål eller ärenden medäratt om
prejudikatintresse eller det finns särskilda skäl för KO:som annars
bistånd. Det kan föreskriva ytterligare begränsningarövervägas näratt

förslagetdet gäller KO:s biträde, särskilt bakgrund tillmot av ny
rättshjälpslag och de föreslagna förändringarna itill hovrättsprocessen.

förutsättning förSom ytterligare KO:s biträde kan uppställas denatt
enskildes ekonomiska situation hans möjlighet få sin sakgör att

bistånd. konsumenten sådant fallprövad beroende KO:s Om i t.ex.av
sådan inkomst själv problem kan förhar han störreatt utanen svara

eventuella skulle han däremot inte kunna erhållaprocesskostnader
biträde KO. kan också tänka sig efterMan mönsterattav av-
förslaget till rättshjälpslag konsumentens till KO:sgöra rättny -

haftbistånd beroende konsumenten har eller borde rätts-av om en
föreslagit målskyddsförsäkring. Hovrättsprocessutredningen har att

intedär tvisteföremålets värde understiger tiondel basbeloppeten av
få till skulle tänkbart påskall överklagas hovrätt. Det attvara

till tvistermotsvarande begränsa KO:s biträdesmöjlighetersätt att avse
Eftersom syftet meddär tvisteföremålet överstiger nämnda belopp. att

låta biträda få fram vägledande avgöranden för därige-KO är attatt
konsumentkollektivet i det enligt utredningensstärka ärstortnom

begränsningar angivna slag.mening inte lämpligt med Inteav nu
heller på tvisten för KObör det uppställas krav ARN prövat attatt
skall få väcka talan vid allmän domstol. Flera tvister lämpar sig inte

krävs ellerför prövning ARN muntlig bevisningatt annatav p. g.a. av
skäl.

inledande försöksverk-bör inte i denDäremot övervägas om man
de fall där KOsamheten bör vissa ytterligare begränsningargöra av

biträda fråga behandlas iskall ha möjlighet konsument. Dennaatt en
kap. 10.

9.3 KO medverkaVar skall

möjlighet företrädaI utredningens direktiv KO bör attattanges
domstol. Enligtenskilda konsumenter vid och allmänARN ut-

inte endast därredningen bör biträdesrätten omfatta talan ävenutan
kronofogdemyndig-inför andra enskilda och offentliga t.ex.organ,

behörighetvillkorsnämnder. Reglerheten eller försäkringsbolagens om
också sikteföra för enskilda konsumenter börför KO talan taatt
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myndigheter. KO skallbiträde vid tvister utanför domstol och andra
förlikningsförhandlingar ochsålunda kunna biträda den enskilde vid

dockavtal. verksamhet börvid ingående eventuella Den typen avav
undantagsvis eftersom syftet med KO:s biträdebedrivas endast ytterst

förstakonsumentområdet. Biträdet bör istärka rättsbildningenär att
domstol ellersikte tvisten skall hamna i allmänhand annatta att

rättegång vid allmän domstol börtvistlösande Vid sidanorgan. av
införbetydelse vid tvistlösning ARN.KO:s biträde sin största

KO medverka9.4 Hur skall

avsnitt det naturligutredningen har i tidigareSom ärnämnt ett en
medverkansformen så långt möjligtutgångspunkt att ges ensom

avsedd lösas.utformning den aktuella tvistenenhetlig är attoavsett var
möjlighet medverka iför detta bl.a. KO bör haSkälen ävenär att att

inte står klartföregår då detdet arbete ännu omprocesssom en
kommaföras till domstol eller den kantvisten kommer attatt om

biträtt konsumenten redan vidpå Om KO harbiläggas sätt.annat
myndigheten under likartadevidare fördelARN detär omen

ibehov kan medverka i domstolsprocessförutsättningar vid sammaen
fråga.

omgärdade flervid allmänna domstolarEftersom är avprocesser
naturligttvistlösningar det sigprocessuella regler andraän attter man

första handför KO:s medverkan ilämplig ordningvid valet av en
domstolarna.i de allmännafrån vad lämpligt iutgår är processersom

för KO biträdalagstiftning härmed möjlighetEn i enlighet att enom
från olika utgångspunkter. Denvid domstol kan skeenskild konsument

arbetstagarorganisa-KO påsålunda utgå frånkan sättatt somsamma
efteri rättegången, eventuellttioner, JämO eller DO över-är part

Lagstiftningen kanaktuella anspråket.låtelse från konsumenten detav
uppträdaKO får möjlighetockså den innebörden ettatt att somges

alternativ KOombud enligt 12 kap. RB. Ettbefullmäktigat är attannat
åklagareenskilda konsumenter påfår biträda sätt ensamma som

brottmål. Vidare kan KOmed enskilda anspråk ibiträder målsägande
efterdelta i rättegången vid sidan konsumentenmöjlighet att avges

intervention.i rättegångsbalkenreglernamönster omav
biträde vissalagstiftningsmodell inte direkt sikteEn tarsom

konstrueraKO bereds möjlighetenskilda konsumenter är attatt en
bristfrån område där det rådermed utgångspunktsituation ett

frågan instansunderställa högrevägledande avgöranden och genomen
syftena med eventuellfullgörelsetalan.fastställelse- eller Ett enav

nämligen skapatillgodosesför KO skulle därigenom kunnatalerätt att
Rättegångsutredningendiskuteradesliknande ordningprejudikat. En av

1986:1.rättsbildningen SOUdomstolen ochi delbetänkandet Högsta
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lämplig myndighetförmöjlighetenberördes därSålunda att utan
domstolenunderställa Högstakonkret tvisttillanknytning enen

följdelagstiftningsarbeteträttsförklaring. lförprejudikatfråga somen
därförinte minstreform angelägen,ansågs sådanbetänkandet en

Detprejudikatbehovet inom konsumenträtten.tillgodosekundedenatt
och analysutredning seytterligarenödvändigt medemellertidansågs

f..l988/89z78 71s.prop.
angivna riktningeni denlagstiftningskulleharSom antytts ennyss

Attenskild konsument. närmarenågonbiträdesikteinte ta
utredningensdärför vid sidanliggerlagstiftningsådanöverväga aven
de komplika-pekadärför medsigUtredningen nöjeruppdrag. att

förutsätterordningeniligger bl.a. motparttioner att somensom
huvuddenHärtill kommer överpå någotmåste tagetsätt. attutses

grundlagsregleradedomstolarnasblandinordnassvårligen kan
uppgifter.

sig ianvänderförredogjorttidigare harutredningenSom man
med detsambandintervention iinstitutetoch NorgeDanmark av

Möjlighetenenskilda konsumenter.domstolarnabiträde iallmännas
Sverigei seockså diskuteratsharinterventionsrättKOatt enge

för interven-förutsätterkap. 9 §Rättegångsbalken 14avsnitt 1.4.
förstödf.n. inteochintervenientenssaken rätttion rör enatt ger

villOmi rättegång.sidakonsumentensKOintervention manenav
sådanlagstiftning. Ennödvändigt medordning detsådanha är nyen

rättegångs-ieller ändringartilläggden skerblir oavsett genomom--
förefallerochkompliceradrelativtellerbalken sättannat -

enklareuppnå syftetkanmotiveradinteallmänt ettsett om man
direkt i lagmeningutredningensenligtsådantEtt sätt är attsätt. ge

ocksåfördel härmedombud.eller En ärställningKO att enpartav
domstolvid allmänrättegångendast itillämpas inteordning kansådan

tvistlösningsorgan.inför andraellerrättegångenockså utanförutan
vidareanförda inte övervägthärtill detmed hänsynharUtredningen

KO.förinterventionsrättinförandet av en
rättegång-iskallkonsumentenKO ellerhuruvidafrågan partl vara

rättegångs-nuvarandemed denihopdet bästförefaller passaen
Enkonsumentendomstol ärvid allmänordningen part.att annan

Avväsentliga.därmedfördelarna ärendastordning bör övervägas om
valtsharnäraliggande frågorilösningarhärvidlag deintresse är som

deDOJämO ochExempelvis närrättsområden. ärandra parterinom
enligtKO för talanmedanenskild vid AD,förför talan partsomen

partsställning haroch DO:sämO:sbestämmelser. Jmarknadsrättsliga
arbetsrätteninomprocessuella reglernadeförklaring iemellertid sin

enskildnågonförför sin talan, inteoch KO utan somperson
valts inomlösningarDeför det allmänna.företrädare nysssom

häranledningi sighärtill intemed hänsynområden attnämnda ger
vidare väg.samma
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KO han i den försöksverksamhet bedrivs vid ARNnärär part som
anmäler grupptalan till förmån för konsumenter. Enligten en grupp
Grupptalanutredningens förslag skall KO också möjlighet vidattges
allmän domstol föra talan i tvister rörpartsom som en grupp
konsumenter. Eftersom den lagstiftning utredningen enligt sinasom
direktiv skall föreslå avsedd tillkomplementär utgöraatt ett gruppta-
laninstitutet kan det ligga till hands vidare på dennära vägenatt
och föreslå KO han biträder enskilda konsumenter skallnäratt vara

förutsätteri rättegången. De nämnda formerna grupptalanpart nyss av
emellertid KO kärande vid allmän domstol eller anmälare hosäratt

i fråga förutomARN. I de situationer bör KO, denär attsom nu vara
också svarandesidan.inleder kunna uppträda Detprocess,som en

möjligt för KO inträda i redan harbör även attvara en process som
KO inteinletts. nämnda fall ordning innebärI är äratt partsomnu en

Övervägande förlämplig. skäl talar därför KO biträder enskildaatt
konsumenter ombud.som

träffasenskild får biträde KO i rättegång kommerEn attensom av
rättskraft. därför skalldomens Det uteslutet kunnaär att processenav

föras medgivande eller han skall betas möjlighetenhans attutan annars
måste ha möjlighet själv införaförfoga Hanöveratt attprocessen.

efter förlik-material i eller avbryta denna exempelvisattprocessen
ning.

rättegång skall normalt företeföreträder iDen annan ensom
utredningen bör,fullmakt från den han företräder i rättegången. Enligt

utfärdas för denne.för talan, inte krävas fullmaktKOnär att
företräda konsumen-Behörigheten bör i stället grundas på beslutet att

utfärdas personligen på denOm fullmakt lämnas bör denten.
företrädare för skall föra talan för konsumenten jfr 12 kap.KO som

försådan fullmakt kan naturligtvis innefatta12 § RB. En rätt
ombudet i sitt ställe.sättaatt annan

författning föreskriven anlitaKO bör ha i rätt att annan somen
ombud.

enskilda9.5 KO:s talan förNärmare om

rättsutvecklingenbetydelse för rättstillämpningen ochARN har stor
konsumentområdet. tvistlösning sker där kaninom Genom den som en

billigt och snabbt Med de begränsningartvist lösas på enkelt, sätt.ett
arbetsformer i dess för icke bindandeligger i ARN:s och parternasom

inom konsu-betydelse för rättsbildningenavgöranden har ARN stor
biträda enskildaaktuella möjligheten för KOmentområdet. Den attnu

lika ofta i ARN ikonsumenter bör därför användas i stort sett som
i allmän domstol.processen
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Det får ankomma på KO efter samråd med den enskildeatt
konsumenten bestämma talan skall föras vid ARN eller direkt vidom
allmän domstol. Avgörande bör tvistens karaktär och detvara
förväntade resultatet talan. Om det kan avgörandeav en antas att ett

tvisten till konsumentens förmån från ARN får genomslagav inte
endast hos den berörde näringsidkaren förefaller förfarandet hos ARN
lämpligt. Om emellertid KO saken kräver den fullständi-attanser mer

prövning kan ske i allmän domstol eller harga som ettannars mera
allmänt prejudikatintresse bör saken föras till allmän domstol.
Bakgrunden kan rättsfrågan kompliceradär elleratt ARNvara att :s
praxis vacklande.är

KO bör själv bestämma i vilka fall myndigheten skall biträda
enskilda konsumenter. Det kan i flertalet fall där KOantas att
biträder, KO kommer företräda konsumentatt kärande ien som
domstol eller anmälare hos ARN. I de fall då KO:s biträdesom
beslutas först efter det förfarandet i domstol har inlettsatt kommer KO
kanske lika ofta företräda konsumentenatt svarande.som

fråganI den praktiskanärmare utformningen KO:s biträdeom av
kan Sveriges advokatsamfunds vägledande regler god advokatsedom

till viss ledning. KO bör exempelvis inte vidta rättsliga åtgärdervara
först ha tillskrivitmot motparten denneutan och berettatt honom

tillfälle ställning till konsumentensatt ta anspråk.
En särskild fråga hur KO skallär ställa sig till frågan om en

förlikning, eventuellt aktualiserad i domstolen jfr. 42 kap. 17 § RB.
Om sådan träffas blir naturligtvis tvisten typiskt mindreen sett av
värde från prejudikatsynpunkt; viktigt skäl för KO:s medverkan gårett
förlorat. Från allmänna synpunkter det emellertidär enligt utred-
ningens mening bäst förenligt med motiven för samhällets medverkan
vid tvistlösning mellan enskilda KO medverkar också i förlik-att
ningsarbete. Myndigheten har möjlighet på till förmånsättatt annat
för rättsbildningen på området spridning de rättsfrågorge som
tvisten har aktualiserat.

Utredningen har i det föregående berört de former under vilka KO
kan biträda enskild konsument. Det bör KO vilkaavgören vara som
praktiska och processuella former skall väljas. Om konsumentensom
inte KO:s beslut i dessa hänseendenaccepterar bör KO avstå från att
lämna sitt biträde. KO bör också utvecklingen iom processen ger
anledning till det kunna återkalla sitt beslut biträde. Utredningenom
återkommer härtill nedan i författningskommentaren. Naturligtvisi skall
konsumentens synpunkter tillmätas betydelse, och konsumenten skall
alltid, närhelst under förfarandet kunna avstå från KO:s biträde.

KO kan inträda i också sedan tvisten har avgjorts förstaiprocessen
instans. Härvid får emellertid beaktas de särskilda frågor hängersom
ihop med rättegångsbalkens regler, bl.a. rörande begränsningar i
möjligheten åberopa omständigheter elleratt bevis i högre instans.nya
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någraskapafrågaikommadet intebör attmeningutredningensEnligt
för konsumenterförmånhänseenden tilldessa somireglersärskilda

KO.rättegångenbiträds i av
motsvarandeFinlandidelserfarenheternaledning avMed av

grupptalanmedförsöksverksamhetden somdelsverksamhet, av
fallisigtänkarimligt vartatt,detkanARN attvidbedrivs vara

årligenfemomkringförsöksverksamheten,i personerinledningsvis
hanteringenförKOrutiner hosdetEfterbistånd.KO:serhålla attkan

detkändblivit ärharverksamhetenochutarbetats närharärendenav
ilämnaskommer etttill konsumenter attbiträdeKO:stänkbart att
medsamrådigjortsharuppskattningarangivnaNuårligen.falltiotal

KO.
KOmedordningsammanfattningsvis somfinner attUtredningen en

påanordnasbörhuvuddragsinaikonsumentenskildbiträde en
följande sätt.

rättstillämp-förintressedå tvisten ärlämnasskall kunnaBiträde av
självKOför det. prövarskälsärskildafinnsdetellerningen annars

företrädamöjlighetskall haKO att enskall lämnas.biträdefallvilkai
detEftertvistlösandeellerdomstolallmänvid annat organ.konsument

domstolentillställasbörlämpligenbeslut härom,fattatKO somatt
ombudbehörighetKO haskall attaktuellt someller annat organ,

sinförasjälvväljerenskildedenOm atttalan.konsumentensutföra
upphöra.behörighetKO:sskalltalan

domstolarvid allmännarättegångenSärskilt9.6 om

Rättegångskostnader6. 1

ifinnsdomstolallmänvidskertvistlösninggäller dendetNär som
§118 kap.lrättegångskostnader.bestämmelserrättegångsbalken om

kostnadsansvaret,fördelningenfrågahuvudregeln i avfinnsRB om
betalaskyldig motpartenförlorande är attden partennämligen att

harregleringdenna angettsförSkäleträttegångskostnader.dennes
ofullständigtendasträttsskyddberedasyfterättegångens attattvara

deförersättningfickvinnandedeninte partenuppnåsskulle om
harVidaregällande.sin rättförsig göraådragithan attkostnader

fullständigtbärtappandeden ettpartenvetskapen attattangetts
rättegångar.obefogadefrånavhållaägnatkostnadsansvar är att

såvälfallmångaiavhållerrättegångskostnaderbetalaRisken att
allmännadevidfrånnäringsidkare att processakonsumenter som

vägledandeframfåmöjligheternaförsvårar attDettadomstolarna.
avgöranden.

iskallförslag partutredningensenligt varakonsumentenEftersom
rättegångs-reglersärskildaintedenne,kommer omrättegången om
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kostnader införs, enligt huvudregeln i 18 kap. l § RB haatt ansvaret
för och rättegångskostnader måletmotpartens förloras.egna om
Samma sak gäller motsvarande för näringsidkaren.sätt

Med sannolikhetstörsta ökar konsumentens vilja att processa om
han har KO sin sida. Hos näringsidkaren kan dock viljan föraatt

minska företräderKO konsumenten. Om konsumentenen process om
vunnit i underinstansen kan näringsidkaren med hänsyn till risken att
få betala ytterligare rättegångskostnader avstå från föra måletatt
vidare. Han kan också rättsläget osäkert,är med hänsyn till riskenom

drabbas rättegångskostnader, medgeatt honom väckt talan.av av mot
Härigenom kan svårigheter uppstå för KO få fram prejudikat.att

För syftet med för KO biträdarättatt enskildaatt rätts-en att-
bildningen konsumentområdet skall öka skall uppnås kan det-
sålunda behövas särskilda regler kostnadsansvaret i rättegång. Detom
bör också övervägas i vad mån konsumenten skall förstå sina egna
och samhällets kostnader i processen.

Vid övervägandet hur kostnadsfrågan skall lösas i förfarandeav ett
där KO i tvist biträder enskild måste ställning till tvâen en tas
principiella huvudfrågor. Den första vilket förstahandsansvarär
konsumenten skall ha för sina kostnader, inklusive statensegna
kostnader för KO:s arbete. Det handlar bl.a. kostnader förom
inställelse i domstol för utredning och bevisning. Saken harsamt
betydelse för bl.a. domstolarna skallnär bestämma olika ersättningar
med skyldighet för endera i första hand reglera dem. Denparten att
andra huvudfrågan det behövsär särskilda förregler rättegångs-om
kostnadernas fördelning mellan parterna.

De angivna frågorna kan lösas på olika Konsekvensernasätt.nyss
några tänkbara lösningar kan beskrivas följande sätt.av

I Inga särskilda bestämmelser

KO uppträder vilket ombud helst och några särskilda reglersom som
rättegångskostnader behöver inte införas.om

Om konsumenten förlorar målet får han stå för såväl sina egna
rättegångskostnader rättegångskostnader. Ommotpartenssom
konsumenten vinner målet får han ersättning för sina eventuella
rättegångskostnader motparten.av

II KO/staten står endast för konsumentens kostnader

i Konsumenten förstai hand för sina rättegångskost-ansvarar egna
nader kan,rätten konsumenten förlorar målet, förordnamen om att
KO/staten skall stå för dessa kostnader. I övrigt fördelas rättegångs-
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rättegångs-ibestämmelsernaallmännaenligt deslutligtkostnaderna
balken.

kankostnader. Ettför konsumentensstår systemKO/staten egna
rättshjälpsla-enligträttshjälpbeträffandegällervadtillanknytas som

beviljats rättshjälpharför denkanden lagenEnligt staten somgen.
rättshjälpenangelägenheträttsligakostnaden i denbetala avser.som

bl.a. denmedelallmänna ärersätterKostnader staten avsom
beviljatsbevisning. Denochbiträdeförkostnaderrättssökandes som

beroende dennesrättshjälpsavgift ärdock betalaskallrättshj älp avsom
förhållanden.ekonomiska

ersättning för detinte konsumentenbehöverlösningMed denna utge
bevisningförkostnaderhelleroch intenedKO lagtarbete som

betalaförpliktaskonsumentenEventuellt kanstår för. attKO/staten en
rättshjälpsavgiften.motsvarandeKOavgift till

rättegångskostnaderdennesfår ersättaKonsumenten ommotparten
dennemåletförlorarnäringsidkarenmålet. Om utgerförlorarhan

uppkommit förharkostnaderför detill KO/statenersättning som
motparten.

rättegångskost-förkonsumentenförhållande tillstår iIII KO/staten
näringsidkarentillförpliktatshardennenader utgesom

Ombevisningförkostnadersinastå förfårKonsumenten m.m.egna
förersättningförpliktasochmåletförlorar utgekonsumenten

kostnader.dessaförKO/statenstårrättegångskostnadermotpartens
för sinaersättningfår hanmåletvinner motpartenkonsumentenOm av

rättegångskostnader.

förochkostnaderkonsumentens mot-står förKO/statenIV egna
måletförlorarkonsumentenrättegångskostnaderpartens om

arbete,förkostnadersåväl konsumentensstår förKO/staten egna
dömssådanarättegångskostnaderbevisning, motpartens omsomm.m.

tillrättegångskostnaderförpliktasnäringsidkarenOm att utgeut.
KO/staten.direkt tillutgådessakanmotparten

rättegångskostnaderKvittningV av

Näringsidkarenrättegångskostnader.för sinastårVardera parten egna
stå föralltidmålet,förlorarellervinnerhansåledes,får oavsett om

kankostnader ersättasKonsumentensrättegångskostnader.sina egna
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KO/ staten.av

VI KO/staten står för bådas kostnader

KO/staten på sig kostnaden för hela dvs.tar oavsettprocessen,
utgången i målet KO/staten båda rättegångskost-ersätter parternas
nader.

VII Konsumenten får ersättning för rättegångskostnaderi efterhand

Inga särskilda rättegångskostnadsregler införs. Konsumenten dockges
möjlighet efter det domen vunnit laga kraft ansökaatt ersätt-att om
ning allmänna förmedel dels sina kostnader, dels fört.ex.av egna

rättegångskostnader han eventuellt förpliktatsharmotpartens utge
ersättning för.

En viktig anledning till konsumenter avstår från driva sina kravatt att
vid allmän domstol utredningen har tidigare deär nämnt attsom
riskerar drabbas kostnader. Näringsidkare föredrar mångaatt storaav
gånger andra domstolsförfarandet för tvistlösning,vägar än som
skiljeförfarandet eller andra privata förlikningsengagemang. För att
prejudikatbildningen inom konsumentområdet skall måsteöka parterna
därför förmås till välja lösa sina tvister vid de allmännaatt att
domstolarna.

Ett motivera föra vid allmän domstolsätt att parterna att en process
rättegångskostnadsfrågan löses på för bådaär att ett parter gynnsamt

sätt.
finnsDet vid valet hur rättegångskostnadsfrågan skall lösasav

anledning dra vissa paralleller med vad i det hänseendet gälleratt som
JämO och förD0 talan för enskild. Jämförelser bör ocksånär en

med vad gäller för den har rättshjälp. börgöras Hänsynsom som
också till det förhållandet KO deltar i vid allmäntas att om en process
domstol kostnaderna kan förbli höga båda omfattandeparter g.a.
utredningskostnader.

Konsumentens kostnaderegna

Med hänsyn till syftet med KO möjlighet biträdaatt att attge en en
enskild konsument stärka konsumentintresset ligger detärytterst att

till hands förfarandet för den enskilde konsumentennära görsatt
kostnadsfritt. kan ske förstaDetta i hand KO:s biträde inteattgenom
skall kosta konsumenten något. innehållaHärutöver bör regelsystemet
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förkostnaderstår för konsumentensinnebärregler att staten egnasom
bevisning.bl.a.

innebära konsu-vad har kanenligtEtt sagts attsystem som nyss
ochför rättegångskostnadernaförstahandsansvaretstår attmenten

ocksåför dem. kanskall Detförordnari domenrätten att staten svara
vidskerkostnaderna påstår förinnebära sättatt staten samma som

meningenligt utredningensordningen börsistnämndarättshjälp. Den
be-knytas tillför lagstiftningen. Härvid börtill grundläggas an

erhålla desålundabörrättshjälp. Konsumentenstämmelserna om
enligtFörmåner utgårrättshjälpslagen.förmåner utgår enligt somsom

utredningskost-bevisning och andraersättning förbl.a.den lagen är
allmänna medel.Ersättningen utgårnader. av

regeringen föreslagitavsnitt 4.4.4 harframgåttSom en nyav
behålls de flestarättshjälpslagenföreslagnarättshjälpslag. I den av

kostnadersättning fördock föreslagitRegeringen harförmånerna. att
rättshjälpsla-enligtskalldomstol inte längreför inställelse vid ersättas

denrättegångsbalkenbestämmelse iskall enligtställetI en nygen.
inställelseförkunna få kostnadersmå ekonomiskahar resursersom
rättshjålpmedel oberoendeförhandling allmännatill ersatta omavav

införs bör konsumenträttshjälpslagbeviljas eller inte. Om enen ny
rättssökandeförmåner utgår till denerhålla deKO biträder somsom

ochförersättning till konsumentenfrågaenligt den lagen. I resaom
enligtföreslås gällafrångå vadsaknas anledninguppehälle att som

rättegångsbalken.
uppdrag ellersig sittnågon anledning villKOOm avsäga omav

konsumentenbiträdd KO, börönskar bliinte längrekonsumenten av
detfråga idärefter. Enuppstårför de kostnadersjälv somsvara
hakankostnaderbör behandla dehursammanhanget är somman

vilkaoch förkonsumentenden tid KO biträttuppkommit under
talanenskild,utgått. Ommedel harersättning allmänna varsenav

medgivande låta sigåterkalla sittDO, skulleförs JämO eller attav
kostnadermyndighet för derespektiveföreträdas som upp-svarar

skäl hafinns ingetbiträde lämnats. Detkommit under den tid att en
enskild.KO biträderför de falllösning när enannan

redanvid domstolitänkbart KO inträderDet är att somprocessen
skallfråga då hurtid. Enkortare eller längrepågått under är manen

för konsumentenuppkommitkostnader kan haförfara med de som
paralleller drasbiträde. Här kandenne sittinnan KO beslutat lämna

kostnaderrättshjälp. Deför den harvad gällermed ensomsom
stå för själv.beviljats får dennehaft innan rättshjålprättssökande har

Sådanareglering här.haanledningDet finns ingen att annanen
således för själv.konsumentenuppkomna kostnader börtidigare svara

kostnaderför desammanfattningsvisinnebärDetta att staten svarar
lämnat denneunder den tid KOför konsumentenkan uppkommasom

kostnaderkonsumentensbistånd ochsitt ersätteratt staten som om
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rättshjälp.hade haftdenne

rättegångskostnaderförAnsvaret motpartens

fördelas.skallrättegångskostnaderna slutligenfråga hurNästa är
för framförsta handiföraKO kommerEftersom attatt en process

det enskildaregel ha intressemålet utöverprejudikat kommer attsom
härtill,rättslägen. Med hänsyn ävensvårbedömdaochfallet röra men

undandrar signäringsidkarenmotverka riskenför attatt en process
förlikning, bör, konsumentenerbjudatalan eller närmedgeattgenom

rättegångs-står sinavarderahuvudregelnmålet,vinner partenattvara
stå sinavarderalåtamöjlighetmotsvarandekostnader. En partenatt

enskildaföruppträderandra ombudsmänfinnsrättegångskostnader när
DO för talanJämO ochtillämpasEnligt LRA, närdomstol.vid som

rättegångs-skall bära sinvarderaförordnasi AD, kan partenatt egen
fåanledninghade skäligförlorat måletdenkostnad attpart somom

prövad.tvisten
huvud-medi enlighetmålet bör dennevinnernäringsidkarenOm

rättegångskost-ersättning för sinaerhålla18 kap. § RBregeln i 1
frånomotiverad avvikelseinnebäraordning skullenader. En enannan

fördelning iråttegångskostnadernasförprincipergällandeallmänt
reglerinförasi kandetsaktvistemål. En är systemetatt somannan

står för dessaslutligtför konsumentenställetiinnebär statenatt
kostnader.

tillfälleKO fårgrundläggande intressettill detMed hänsyn attatt
detprejudikatintressemål med ärenskilda drivaförsåsom ombud

konsumentenmöjligt kan skeså långtangeläget detta utan attatt som
Staten börrättegångskostnader.drabbasriskerar motpartensatt av

förfördelordning tillsådan ävenkostnader. En ärdärför stå för dessa
ekonomiskakonsumentenseftersom dennenäringsidkaren oavsett

rättegångskostnaderför deersättningtillförsäkrasförhållanden,
tillerkänna honom.kandomstolen

rättegångskost-från regelnundantagdiskuterasDet kan attom
haftnäringsidkaren inteför de fallskall kvittas bör närnaderna göras
falltorde, i desituationprövad. sådansaken Enfåskälig anledning att

mycket sällanbiträde,sittKO lämnaanledning förfinnsdet att
fåsyftefrämst ibiträdaKO skalltillMed hänsynuppkomma. attatt

avgörandefåinte förochprincipiella avgörandenfram motettatt en
dettordenågon enstaka konsument,tredskarnäringsidkare motsom
harnäringsidkaren inteinträffatillfällenågot enstakaendast vid att

prövad.få sakenanledning att
näringsid-skulle dennågot fallsituationen iemellertidOm attvara
möjlighetfinnasprövad bör detsakanledning få sinhaftkaren inte att

fallsådantIrättegångskostnaderna.kvittningregelnfrångåatt avom
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bör näringsidkaren de kostnader för vilka ersättningersätta staten
utgått allmänna medel. Näringsidkaren bör ersättning föräven utgeav
det arbete KO lagt ned biträda konsumenten. Det sist sagdaatt
innebär KO, denne hävdar näringsidkaren haft förinte skälatt attom
sin inställning, bör kostnadsräkning innan handlägg-presentera en
ningen vid domstolen avslutas.

Av vad har i det föregående framgår KO:s biträde kansagts attsom
upphöra på initiativ såväl KO konsumenten. Målet dåskallav som
inte längre handläggas enligt de särskilda reglerna diskuterassom nu.
Bl.a. blir några särskilda regler rättegångskostnadernas slutligaom
fördelning inte tillämpliga. Om konsumenten i sådant fall aldrig ärett
skyldig återbetala det allmännas kostnader kan inte näringsidkarenatt
bli skyldig konsumenten dessa kostnader, ochersätta det blir inteatt
heller möjligt för domstolen ålägga näringsidkaren återbetalaatt att
kostnaderna till Olägenheterna med sådan ordning måstestaten. en
enligt utredningens mening i klarhetens och enkelhetens intresse
accepteras.

Om KO anlitar ombud föra vid domstol bör KO iett att processen
förhållande till ombudet för dennes kostnader.svara

9.6.2 De småmålens.k.

I rättegångsbalken finns särskilda bestämmelser för mål värdetom av
vad yrkas uppenbart inte överstiger halvt basbelopp. I deettsom
målen s.k. småmål skall förstai instans alltid bestå endasträtten av

lagfaren domare. Vidare gäller särskilda regler rättegångskost-en om
nader. Bl.a. inte ombudskostnader ersättningsgilla. För småmålenär
finns också särskild forumregel konsument rätt atten som ger en
väcka talan näringsidkare vid i den där konsumentenrättenmot orten
har sitt hemvist.

En kan begära de ordinära reglerna skall tillämpas. Partenpart att
skall då sannolikt bakomliggandeden tvisten högregöra röratt ett
värde eller utgången synnerlig betydelse för bedömningenäratt av av
andra föreliggande rättsförhållanden. Härmed åsyftas emellertid endast
sådana andra rättsförhållanden konkret föreligger skallnär rättensom
besluta vilken handläggningsform skall tillämpas. Attom som

Ävenavgörandet kan ha prejudikatverkan således betydelse.är utan
tvisten principiella frågor kan sålunda de särskilda småmåls-rörom

reglerna bli tillämpliga.
Småmålsreglerna utformade med på inte skalltankeär att parterna

behöva juridiskt biträde. På så skall kostnader ned-sätt parternas
bringas. bestämmelserna infördes målenNär avsikten iatt storvar
utsträckning skulle förlikningsverksamhet.avgöras rättensgenom

tillämpning småmålsbestämmelserna mål där KO biträderEn iav
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enskild konsument inte lämplig. Enligt utredningen bör reglernaären
sådana de inte försvårar för näringsidkaren i de mål däratt attvara

KO låtabiträder sig företrädas kvalificerat ombud.motparten ettav
De särskilda reglerna rättegångskostnader utredningenom som nyss
har föreslagit kan svårligen förenas med de begränsningar i detta
hänseende gäller för småmålen. Mål där KO bistår konsumentensom

ocksåtorde i vissa fall så svårbedömda och kvalificerade att trevara
domare bör ha möjlighet delta i avgörandet vid underrätt.att

mål där KODe deltar ombud för enskilda konsumenter börsom
med tillhänsyn det anförda undantas från de särskilda reglerna om
småmål.

9.6.3 Prövningstillstånd

För hovrätten skall tingsrättsavgörandeöverpröva krävs i vissaatt ett
"attfall hovrätten meddelat prövningstillstånd. När det gäller de

dispositiva tvistemålen krävs prövningstillstånd dels reglernaom om
småmål tillämpliga, dels värdet vad yrkas uppenbartär om av som
inte överstiger basbelopp.ett

Prövningstillstånd får meddelas endast fördet vikt ledningärom av
rättstillämpningen överklagandet högreprövas rätt,att attav av

anledning förekommer till ändring i det slut tingsrätten kommit till
eller det finns synnerliga skäl överklagandet.prövaatt attannars

För Högsta domstolen skall krävsavgörande medprövaatt ett -
vissa undantag prövningstillstånd meddelas. Prövningstillståndatt-
meddelas endast det vikt för ledning rättstillämpningenär attom av av
Högsta domstolen överklagandet eller det finns synnerliga skälprövar
till sådan prövning, såsom det finns grund för resning elleratt att
domvilla förekommit eller målets utgång i hovrätten uppenbarligenatt

förbiseendepå ellerberor misstag.grovt grovt
Till skillnad vad gäller i brottmål finns för tvistemålen intemot som .

något undantag från kravet prövningstillstånd talan försnär av
Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller Riksåklagaren. Enligt
utredningens mening finns inte heller anledning till undantag från
reglerna prövningstillstånd i de mål där KO biträder enskildom en

Hovrättsprocessutredningenkonsument. Det kan här anmärkas haratt
föreslagit nämnda undantag från kravet på prövningstillståndatt nyss
skall bort.tas

Det får förutsättas KO:s prövning huruvida prövningstillståndatt av
bör begäras sådan kvalificerad Högsta domstolen ellerär art attav
hovrätt oftast finner anledning bifalla myndigheten framställdatt en av
begäran sådant tillstånd.om
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Sekretess9.7

försekretessbestämmelser100 finns1980:sekretesslagenI om
deträttstvisterderasanledningmedmyndigheteruppgifter hos omav

uppgiftenförsämrasställningallmännasdetkan part omattantas som
gällersekretessMotsvarandesekretesslagen.§6 kap. 7röjs se t.ex.

bevakaverksamhet förmyndighetensi statensJustitiekanslernhos att
bestämmelserDessasekretesslagen.stycketfjärde4 §kap.11rätt

utred-Enligtdet allmännadär ärsituationerendastsikte part.tar
rättstvistKO iföreträdsenskildmening börningens part enavsomen

förKOdärför gälla hosbörskydd. Sekretesslikartatberedas ett
biträdetlämnadedetanledningerhållit imyndighetenuppgifter avsom

försämrasställningenskildesdendet kan part omatt somantasom
uppgiften röjs.

uppgifterfinnasmed tvistensambandemellertid idetKO kanHos
inteförhållandenekonomiska ärellerpersonligaenskildas avsomom

vad harmedenlighetgälla ikommersekretesssådan att somnatur att
förellerskadaförorsakaröjande kanvilkasochföreslagits mennyss,

21 §9 kap.gäller enligtdennauppgifterenskilde. Förden artav
jämställd-enligtärendenoch DO iJämOhossekretesssekretesslagen
kandetdiskrimineringetnisklagen antasrespektivehetslagen mot om

Enligtuppgiften röjs.ellerskadaliderenskildeden men omatt
KO dennegälla hos närsekretessmotsvarandebörutredningen

sekretessbestämmelse börsådanEnkonsument.enskildbiträder en
hand.i andraförsttillämpas
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10 försöksverksamhetEn

omfattaskall försöksverksamheten10.1 Vad

för KOi utredningens direktivutgångspunktEn är rätt attatt en
införas i för-inledningsvis skallbiträda enskild konsument enen

underlag för prövning behovetsöksverksamhet att avsom avser ge en
enligtlämplig ordningvaraktig verksamhet. Enoch värdet ärav en

begränsas till vissamening försöksverksamhetenutredningens typeratt
tvister.av

tvisterlåta försöksverksamhetentänkbar lösningEn är att somavse
exempelvisförfattningar,vissa angivnahar anknytning till närmare

ordningsådanavtalsvillkorslagen. Enkonsumentkreditlagen eller
ombudsmän förför talan.de fall där JämO och DO Dessagäller för

jämställdhetslagenenligti diskrimineringstvistertalan vid AD
möjlighethar docketnisk diskriminering. Derespektive lagen attmot

föra ocksånämnda lagarförs enligti rättegång talansom nusamma
medmening bör detenskilde. Enligt utredningenstalan för denannan

för inteförsöksverksamheten blirförhänsyn till risken snävattatt
författ-vissa angivnafråga begränsa den tillkomma i närmareatt

ningar.
inriktats främst på deMed uppdrag harhänsyn till utredningensatt

försöksverksam-finansiella sig i stället naturligttjänsterna det attter
heten sikte på dessa tjänster.tar

till-främst sådana tjänsterMed finansiella tjänster somavses
finansbolag,banker,finansiella instituten,handahålls de t.ex.av

finansiella tjänsternavärdepappersinstitut. Deförsäkringsbolag och
olikaförsäkringar ochkrediter, betaltjänster,omfattar sålunda bl.a.

detaljhandeln ochtillhandahållersparande.former Dessutomav
konto-erbjuda bl.a.finansiella tjänsterbensinbranschen attgenom

kortstjänster.
försöksverksamhetenavgränsningUtredningen har övervägt aven

finansiellatillhandahålls desådana finansiella tjänstertill avsom
sådan lösningFinansinspektionens tillsyn. Enstår underinstitut som

institutenfinansiellade svenskainnebära de tjänsterskulle att som
ochförsöksverksamhetenomfattastillhandahåller skulle komma att av

ellerverksamhet i Sverigebedriverinstitutendetta oavsett om
Även företagtillhandahålls utländskautlandet. tjänster somavsom

försöksverk-omfattasskulle kommadriver filialverksamhet här att av
tillsynsansvarvissthar nämligensamheten. Finansinspektionen ett
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de i första hand står under hemlandetsde sistnämndaöver även om
tillsyn.

förEn ordning utredningen har redogjort skulle innebärasom nyss
finansiella erbjuds andra utländska företag demtjänster änatt som av

och de finansiella tjänster tillhandahållsnämntssom nu som av
omfattas försöksverksamheten dåhandeln inte skulle komma att av

Ävenstår under tillsyn Finansinspektionen. detdessa inte äromav
flestamed de finansiella instituten under inspektionens tillsyn desom

har utredningen funnit det inte finns anledningtvister uppkommer att
finansiella i försöksverksam-undanta särskilda tjänsteratt typer av

omfattasheten. Sålunda bör samtliga sådana tjänster denna.av
möjlighetSom typiska fall bankområdet där KO bör ha att

företräda enskild har från företrädare för berörda myndigheter ochen
annuitets-framhållits ärenden kreditprövning, borgen,rörsomorgan

Ävenförtidslösen lån.lån och ränteskillnadsersättning vid bundnaav
fallbankkort, för obehöriga ochärenden rör t.ex. uttagansvarsom

fungerat, hardär det gällande bankautomater inte har nämntsgörs att
kan ha behov KO:s bistånd.tvistefrågor, i vilka konsumenter avsom

i sak och i vilkaförsäkringsområdet ARNI de tvister prövarsom
uppgår näringsidkarnas följsam-konsumenten fått helt eller delvis rätt

100 Det har irekommendationerna till ihet stort sett procent.av
KO:s biträdeframförts synpunkter behovanslutning därtill attom av

lämplighetsskäl inte tvisten,främst finns i de fall där ARN prövarav
bedömningmuntlig bevisning eller medicinskgrund attt.ex. av

krävs.
företräda konsumentermening bör KO kunnaEnligt utredningens
också andramål eller ärenden ii angivna typertyper men avavnu

dock i enlighetfinansiella området. En förutsättning börmål inom det
målettidigare har funnit alltidmed vad utredningen allmänt attvara

fall detprincipiellt intresse eller ieller ärendet har attett vart
för KO:s medverkan.föreligger särskilda skäl

pågå10.2 Hur skall försöksverksamhetenlänge

tidigareSyftet med försöksverksamheten är, nämnts, att stats-som
värdetmakterna skall få underlag för bedöma behovet ochatt enav

till grund förverksamhet. Försöksverksamheten bör liggavaraktig ett
försöksverk-till frågan KO efter detgenerellt ställningstagande attom

enskildmöjlighet biträdaupphört skall hasamheten har atten en
fram förstförslag härom kan läggaskonsument. Ett slutgiltigt när en

föreligger.försöksverksamhetenallsidig utvärderingsamlad och av
ställninghar upphörtSålunda efter försöksverksamhetenbör det tasatt

KOfrån konsumentsynpunkttill i vad mån det finns behov att gerav
Vidare bör bedömasbistånd civilrättsliga tvister.konsument sitt ien
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pårättsbildningeninneburitförsöksverksamheten harhuruvida att
eftersträvadetillutvärderingen lederstärkts. Omharområdet att

därefteruppnåtts börhar övervägasmed verksamhetensyften om
omfattning. Bl.a.fall vilkenoch i så iskall fortsättaverksamheten

samtligaskallverksamhetmåste typerprövas permanent avseom en
konsumentområdet.civilrättsliga tvister inomav

den börtiden samtidigtbegränsas iFörsöksverksamheten bör som
bedömningar ochunderbyggdatillåta vällång förtillräckligt attvara

framtida verksam-tillför ställningbehövligaslutsatser är att ta ensom
het.

långunder hurtill det gällerhänsyn avgörafaktor närEn attatt ta
vid dehandläggningstidernapågåskallförsöksverksamhetentid är

tvistemålflera år innan avgörs,domstolarna. Det kanallmänna ettta
för slutligeninstanserna avgörasförssärskilt det att avupp genomom

längrelativtskäl fördärför finnaskandomstolen. DetHögsta en
till fem år.bestämmaskan lämpligenförsöksperiod. Denna
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framfåsnabbtMöjligheter11 att

domstolsavgörandenvägledande

Allmäntl 1

domstolsavgörandenvägledandeproblemf.n.Det attettvaraanses
utsträckning.tillräckligtfram ikommerkonsumentområdet inte stor

HögstaavgörandenfårelativtcivilrätteninomförekommerDet av
sällanhuvudkommertvister övercivilrättsliga tagetochdomstolen,

prövning.domstolarnasallmännaunder de
skiljeförfaran-privathandläggs itvisternacivilrättsligadeMånga av

betydelseunderordnademellertidtordeSkiljeförfarandetde. vara av
skilje-förklaring isinharkonsumenttvister. Detta attgällerdetnär

ochoskäligagångermångakonsumentförhållandenklausuler i anses
kantvistengodtasintetvisterframtidaskiljeavtal omatt som avser

domstol.småmål vid allmänprövas ettsom
VidareARN.utsträckningihandläggsKonsumenttvister stor av

uppkomnamängdkonsumentvägledarnakommunaladelöser en
nämnderrådgivandefinns detförsäkringsområdettvister. Inom som

området.tvister inomprövar
såledesdomstolallmän ärkonsumenttvister prövasDe avsom

denmedföreningiförhållande leder,antalet. Dettafå tillganska
konsument-antalettillinnebär,i sigutgallring instanssystemet attsom

obetydligt.heltdomstolennår Högsta ärtvister som

prejudikatfrågaHänskjutande11.2 av

rättegångs-ireglerasredanprejudikatframmöjlighetEn att nusom
prejudi-hänskjuterdärhandläggsmålitingsrättenbalken, är att som

förutsättningRB. En13 §56 kap.domstolen setill Högstakatfrågor
prejudikatfråga ärhänskjuta ettattskall kunnaför tingsrättenatt en

bestämmelseEnträffats mellanfullföljdsförbud har parterna.avtal. om
bestämmelsenEnligt den§ RB.49 kap. 2finns iavtalsådanaom

domöverklagainteavtalatskriftligenhar attgäller enparternaatt om
framtidatvist elleruppkommenanledningmedmeddelas enavsom

gällerrättsförhållande,angivetvissttillhärledaskantvist ettsom
föreingåttsavtalEtttillåten.sakenförlikning äravtalet somomom

ingåttharOmsmåmålen.idock integälleruppkomst parternatvistens
medtingsrätten,fårdom,tingsrättensöverklagainteavtal attett om

prövningtilli måletfrågavisshänskjutasamtycke, avparternas en
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Högsta domstolen. frågaEn har hänskjutits får inte komma undersom
Högsta domstolens prövning domstolen meddelat tillstånd tillutan att
detta 56 kap. 14 § RB. Sådant tillstånd får endast i den mån detges
gäller prejudikatfråga, dvs. viss fråga i målet, prövning ären en vars

vikt för ledning rättstillämpningen.av av
En bestämmelse avtal fullföljdsförbud med innehållom om samma

i 49 kap. 2 § RB finns också i kap.54 2 § RB, dvs. i kapitletsom
reglerar överklagarätten hovrätts domar och beslut. Någonattsom

möjlighet för hovrätten hänskjuta prejudikatfråga finns dockatt en
inte.

Hovrättsprocessutredningen har i sitt betänkande reformeratEtt
hovrättsförfarande SOU 1995:124 föreslagit avtal inteatt attom
överklaga dom ingås före uppkomsten tvist skallen som av en vara
giltiga i småmålen. Somäven skäl härför har utredningen anfört
följande 288.s.

"Risken för prejudikatbildningen skulle försvåras FT-mål omfattadesatt attgenom av
möjligheten före tvistens uppkomst avtala inte överklaga tingsrätts eller hovrättsatt att
dom skall emellertid inte överdrivas. För den skulle det fördelpartensvagare vara en

kunna ingå sådana avtal. Kostnaderna kan överblickas bättreatt sätt och denett
starkare kan inte användade ökade kostnader förenadeär med prövningparten som en
i högre instans påtryckningsmedel för förmå den eftergeett attsom parten attsvagare
sin Vidare blirrätt. tvisten snabbt avgjord. Utredningen därför det saknasattanser
anledning för FT-målen bibehålla nuvarande begränsning möjligheten föreatt attav
tvistens uppkomst avtala inte överklaga tingsrätts dom i 49 kap. 2 § första stycketatt
andra meningen RB. Sammaordning bör gälla avtal hovrätts dom."rörsom

Hovrättsprocessutredningen har föreslagit avtal inteäven att ett att
överklaga tingsrätts dom förutsättning för tingsrätt skallär attsom en
kunna hänskjuta prejudikatfråga får förenat med det villkoreten vara

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Om Högstaatt
domstolen i sådant fall inte meddelar prövningstillstånd skall,ett

utredningen, ha möjlighet överklaga tingsrätts dom. Ompart attmenar
däremot avtal inte överklaga tingsrätts dom upphävsett attom

grund sådant villkorän inte uppfyllts skall det enligtatt ettannan
förslaget inte medföra överklaga tingsrättens dom.rätt Parternaatt
skall således inte i efterhand kunna upphäva överklagandeförbudet

avtal.ett nyttgenom
Skiljedomsutredningen har i sitt slutbetänkande Näringslivets

tvistlösning SOU 1995:65 föreslagit möjligheten hänskjutaatt att en
fråga direkt till Högsta domstolen skall utökas så kravetsätt att

skall ha träffat avtal inte överklaga tingsrättensatt parterna ett attom
dom bort. Det skall sålunda möjligt överklaga tingsrättenstas attvar
dom till hovrätten och erhålla prövning målet där Högstaävenav om
domstolen har uttalat sig i prejudikatfrågan.
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11.3 Tidigare överväganden snabba avgörandenom

Rättegångsutredningen diskuterade i sitt delbetänkande Högsta
domstolen och rättsbildningen SOU 1986:1 olika förasätt attnya
fram prejudikatfrågor till Högsta domstolen. Bl.a. lanserades tanken

införa regler det möjligt för tingsrättatt gör under pågåendeattsom
rättegång hänskjuta prejudikatfråga till Högsta domstolen. sådanEnen
möjlighet skulle omfatta ARN och rådgivandeäven nämnder.
Utredningens överväganden i denna del ledde till lagstiftning sätt

framgår avsnitt 11.2, dvs. tingsrätt hänskjutarättsom av attgavs en
fråga prejudikatintresse till högsta instans.av

Rättegångsutredningen framförde tankaräven i vissaatt partom en
fall skulle kunna överklaga avgörande från tingsrätt direkt tillett
Högsta domstolen och prejudikatfråga skulle kunna underställasatt en
Högsta domstolen för rättsförklaring anknytning till konkretutanen en
tvist. Vidare diskuterades möjligheten statliga myndigheteratt ge
generell överklagarätt domstolars beslut för få fram prejudikatatt att

områden där det förekommer skyddsvärda allmänna intressen och
framför allt i s.k. enpartsärenden. Utredningen fråganäventog upp

ekonomiska bidrag till medel främja prejudikat-parterom attsom
bildningen. Ingen dessa idéer har, det gäller de allmännanärav
domstolarna, lett till lagstiftning. Departementschefen vid detvar
lagstiftningsarbete grundades Rättegångsutredningens be-som
tänkande positiv till flera utredningens förslag, ansåg detav men vara
för tidigt skapa ordning skulle kunna Högstaatt domstolenen som ge
ytterligare krävande arbetsuppgifter innan konsekvenserna övrigaav
framlagda förslag kunde överblickas prop. 1988/89:79 61 ff..s.

1.4l Utredningens överväganden

Som framgått utredningens redogörelse i detta avsnitt för rätts-av
frågor kring prejudikatbildningen innefattar frågor förstärkaattom
denna eller förkorta tiden för den omfattande rättsligaatt över-
väganden betydelse långt det rättsområdeutöver berörsav som av
utredningens uppdrag. Enligt utredningens mening det inte lämpligtär

särskilda rättegångsregler rörande förfarandetatt i mål justgenom
inom konsumentområdet förenkla eller förbättra prejudikatbildningen

vad föreslagitsutöver i detta betänkande. Det sagda gällersom
rättegången i allmänna domstolar, har flera uppgifter vid sidansom av
tvistlösningen inom konsumentområdet. Såvitt det ankommer på
domstolarna måste därför det gäller önskemåletnärman om en
förbättrad prejudikatbildning inom konsumentområdet förlita sig
vad för effektiviseragörs rättsväsendet. Det pågåendeattsom annars
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skilje-rörandeförslagochhovrättsprocessenrörandereformarbetet
dagensförbättringtillbidranaturligtviskandomsförfarandet aven

ekonomiska begräns-denaturligtvistalarriktningIsituation. annan
f.n.få i detoch kanfåttdomstolarnaverksamhetenförningar som

läget.statsfinansiellaansträngda
vidtasåtgärder kaninteförhindrarhar attutredningenVad sagtnu
inomrättsbildningenförbättraförområden,andra attytterstinom

enskildanärvarandeförstöd,detkonsumentområdet. Genom gessom
ochframrättsfrågorenskildakan tasolika sätt,konsumenter

införandetbl.a.hänseende,dettastöd i avfortsattEtt genombelysas.
förbättradärför ägnatenskilda attbiträda ärKOförmöjlighet atten

tillbidraÖkade möjligenARN kantillrättsbildningen. resurser
främjar rätts-ocksåvilketnämnden,iärendeavvecklingsnabbare

denverksamhet,KO:stillsesdetkanSlutligen attbildningen.
skälfinansiellahindrasinteföreslåsdenochhittillsvarande avnu,som

ärendehantering.effektivförövrigt byggsidenoch enuppatt
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12 Ekonomiska konsekvenser

Utredningen har haft i uppgift lägga fram förslag KOatt ett som ger
möjlighet företräda enskilda konsumenter i tvisteratt med näringsid-
kare. Syftet förslagetmed skall i enlighet med vad isom anges
direktiven konsumenterna starkare stöd för tillatt ettvara ge att ta

sina rättigheter och för stärka rättsbildningen området. Detattvara
förslag utredningen har lämnat medför ökade kostnader för Destaten.
nackdelar förslaget medför i fråga ökade utgifter uppvägsom
emellertid enligt utredningens mening fördelarna förslaget.medav
Dessa fördelar består bl.a. i oklara rättsförhållanden blir lösta ochatt

framtida tvister kan undvikas.att
Utredningens förslag innebär de blir nödvändigt med vissatt en

förstärkning KO-sekretariatet vid Konsumentverket. Som nämntsav
i avsnitt 9.5 bör antalet ärenden där KO sig konsumen-engagerar

sida inledningsvis fem år för sedantens kommaatt attvara attca per
vid tiotal fall årligen. De ärenden därstanna KO medverkarett

kommer komplicerad och arbetskrävande beskaffenhet.att Detvara av
kommer också bli nödvändigt för KO uppträda i vidatt att processer
domstolar på olika håll i landet. Avsikten också målen skallär att
kunna föras vidare till högre instans. Arbetsuppgifterna kommer inte
endast bestå i utföra talan vid olika domstolar. En hel del tidatt att

förväntaskan gå till välja de fall skall drivas. Motatt ut som
bakgrund det anförda och med beaktande de erfarenheterav av som
finns i Finland motsvarande verksamhet uppskattar utredningen denav
erforderliga personalförstärkningen vid KO-sekretariatet till en
kvalificerad jurist. De beräknade kostnaderna för detta kan tillanges

halv miljon kr år.ca en per
När det gäller de kostnader kan uppstå för vad gällerstatensom

rättegångskostnader i allmän domstol går de enligt utredningens
mening inte uppskatta. Detta beror bl.a. på det inte säkert gåratt att

beräkna i hur många fall KO kommer delta vidatt domstol och huratt
många målen kommer föras till överinstans. De slutligaattav som
kostnaderna i detta hänseende också beroendeär utgången i deav
enskilda målen.

I utredningens direktiv finansieringen förutsättsattanges vara
ordnad det förslag omdisponering medel lagts framgenom om av som

Ökatför riksdagen i 1995/96:82 för Konsumentom-prop. ansvar
budsmannen och Konsumentverket på området finansiella tjänster. I
propositionen föreslog regeringen från anslaget Utveckling ideellatt av
verksamhet får under budgetåret 1995/96 disponeras miljoner krtre
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KonsumentverketsochKonsumentombudsmannensförstärkaför att
medbeslutadeRiksdagenfinansiella tjänster.områdetroll an-

tilläggsbudgetpåKonsumentverketförslagregeringensledning attav
kr bet.miljonerpåramanslaganvisadesstatsbudgetentill treett

förutsätterUtredningen,1995/96:81.rskr. att1995/96:LU10, som
Konsument-kostnader hossåvittverksamheten,föreslagnaden avser

påfinansierasjanuari 1997 kanefter den 1för tidenverket/KO,
frågan hurberöradärför inte skälfinner närmarelikartat sätt, att

rättegångskost-det gällerfinansieras. Närskalldelenförslaget i den
anslaget till Konsument-vid sidanfinansieringen skebörnaderna av

Diversehuvudtitelns anslagandraeventuelltverket/KO, över
rättsväsendet.förkostnader
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Författningskommentarer13

Inledning13.1

medverkan i tvistersärskild lag KO:sföreslårUtredningen en om
de förut-denna lagoch näringsidkare. Imellan konsumenter anges
särskildademedverkan skall gällaför KO:ssättningar samtsom

tillmedverkan skallnödvändiga. KO:sprocessuella regler ansessom
eventuelltföreslås bör dock,på försök. reglerbörjan ske De somen

imöjliga omedelbart tillämpajusteringar,efter vissa att envara
verksamhet natur.permanentav

1996:000i rättshjälpslagenföreslår ändringarUtredningen även
förslagetVidare bör påpekassekretesslagen 1980:100.och att

Konsumentverkets instruktion.ändringar iaktualiserar
ändringar i bl.a.förslag tillförslag till rättshjälpslagEtt samtny

gällerl996/97:9. detfram i Närrättegångsbalken har lagts prop.
utredningenharförfattningsförslagen med därtill hörande kommentarer

ochpropositionenbeslutar i enlighet medutgått från riksdagen attatt
december 1997.träder i kraft den 1de bestämmelsernanya

medförsöksverksamhettill13.2 Förslaget lag om
i tvistermedverkanKonsumentombudsmannens

1 §
fårnäringsidkare Konsu-ochtvist mellan konsumentI enenen

ochfinansiell tjänstmentombudsmannen, tvisten rör omenom
detellerbetydelse för rättstillämpningenutgången i tvisten är omav

och medbiträda konsumentensärskilda skäl för det,finnsannars
talan vidförbereda och utföra konsumentensmedgivandedennes

tvist-reklamationsnämnden ellerdomstol, Allmännaallmän annat
läsande organ.

domstol gällerför vid allmänKonsumentombudsmannen talanNär
bestämmelserna i 2-6 §§.

KO:sbestämmelsengrundläggandeParagrafen innehåller den om
näringsidkare.i tvister medpä sidamedverkan konsumentsen

tvist mellanskall gällastycket följer detförstaAv att enen
finansiellskalltvistenoch näringsidkare rörakonsument samt att enen
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tjänst. övrigt skall omständigheterna sådana utgången iI attvara
betydelse för rättstillämpningen eller det finnstvisten är attav annars

försärskilda skäl KO:s medverkan.
huvudman medan KOkonsumenten ochDet ärär partsom

företräder ombud. KO:s behörighet grundas myndig-honom som
beslut lämna biträde enligt lagen. Det behövs alltså intehetens att

konsumentennågon fullmakt konsumenten. Beslutet lämnaattav
KO befogenheter och skyldigheter tillkommerbiträde de ettsomger

rättegångsbalken. Härtill kommerombud enligt reglerna i att upp-
tjänsteansvar KO hardraget skall skötas med beaktande det somav

offentlig funktionär.
utförabiträda konsumenten förbereda och dennesKO skall samt

biträde konsumenten såväl före eftertalan. Härmed somavses en
eller i tvistlösandetvisteförhandling i allmän domstol annat organ.

före kan kontakt med konsu-KO:s medverkan t.ex.processen avse
tillför inhämta dennes inställning konsumentensmentens motpart att

inhämtande andraanspråk. kan också gälla rättsutredningar ochDet av
erforderliga fakta.

medverkan sker sålunda i på andraKO:s sättstort sett samma som
fråga formerna för KO:s biträde och KO:sombuds. I de närmareom

förhållande och till domstolarna kantill konsumenten motparten samt
ledning.de gäller för advokatverksamhet till viss Detregler varasom

räkning träffarfinns inte något hindrar KO för konsumentensattsom
införförlikning med näringsidkaren. förutsätts dock KODet att

biträda konsumenten har bedömt saken det slagbeslutet attatt vara av
den kan lösas först domstol eller tvistlösningsorgan.annatav av

anlita ombud för såväl processförberedelsernaKO skall kunna som
härom får in i Konsumentverketssjälva processandet. Regler tas

utförs någoninstruktion. Det förutsätts dock talan normaltatt av
härför kvalificerad tjänsteman vid myndigheten.

medverkan krävs konsumentens samtycke. Detta behöverFör KO:s
skriftligt. samtycket skall KO frånträdainte Om upphör upp-vara

frånträda uppdraget.draget. Myndigheten kan också initiativeget
harEn anledning härtill kan exempelvis konsumenten lämnatattvara

felaktiga uppgifter eller KO till skillnad konsumenten attatt mot anser
till högremålet efter domstolens avgörande inte bör överklagas

instans.
ochKO:s medverkan skall tvist mellan konsumenten enavse en

näringsidkare. båda begrepp har innebörd iDessa som annansamma
konsumentlagstiftning. redogörelse för innebörden begreppenEn av
finns förarbetena avtalsvillkorslagen 1994/95: 17bl.a. i till se prop.

29 ff..s.
gäller betydelse förVidare utgången i tvisten skallatt vara av

rättstillämpningen föreligger särskilda skäl föreller detatt annars
KO:s medverkan. frågan innebörden hänvisas till denI häravom
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9.2.avsnittmotiveringenallmänna
försöksverksamhet.ske ibörjantillskallmedverkanKO:s enen
finansiella tjänster.tvister rörskallverksamhetDenna somavse

finansiellatillhandahålls detjänsterfrämstHärmed avsomavses
värdepapper.ochförsäkringarkrediter,ochinstituten rör t.ex.som

finansiellautländskasvenskasåvälerbjudsFinansiella tjänster somav
detaljhandelnerbjuderExempelvisföretag.andrainstitut även avmen

finansiellatill dehänförskontokortstjänsterbensinbranschenoch som
tjänsterna.

myndighetensförförutsättningarnasjälvständigtbedömerKO om
instruktion börKonsumentverketsuppfyllda. Ienligt lagenbiträde är

biträdainteellerbiträdabeslutKO:sbestämmelse attin atttas omen
ellerdomstolföljersagdadetöverklagas. Avfårinte attkonsumenten

förutsättningarnaprövningtvistlösningsorgan utan avegenannat
elleraktuella målitillämpa lagenskallbeslutKO:shärför efter

ärenden.
vidvid ARNsåvällagenenligtmedverkaskall kunnaKO som

skallförutvadframgårSom sagtsdomstolar.allmänna somav
videllerskiljeförfarandevidocksåmedverkakunnamyndigheten

KO kanbranschnämnderna.särskildavid deskertvistlösning som
införförfarandetsummariskadetvidkonsumentbiträdaockså en

inteemellertidmedverkanKO:skronofogdemyndigheten. avser
verkställighetförmyndighetinför dennaåtgärdereventuella av

aktuelltblibiträde kanvilkas KO:sitvisterDedomstolsavgöranden.
domstolarvid allmännahandläggasföreträdesvisdockkommer att

ARN.eller vid
allmänimedverkanKO:sbeträffandehänvisasstycketI andra
främstgällerDessai lagen.bestämmelsersärskildavissadomstol till

förbestämmelsersärskildaNågrafördelning.rättegångskostnadernas
intehartvistlösningsorganinför andraARN ellerihandläggningen

tagits upp.

2 §
rättegångenfrågatillämpas i3-6 §§,följerOm inte omannat av

författningarandraeller irättegångsbalkenföreskrivet ivad ärsom
tillåten.sakenförlikning ärtvistemål därrättegången i omom

biträderKOmål därirättegången degäller förparagrafenEnligt en
rättegångsbalkeniföreskrivsvaddomstol,vid allmänkonsument som
tvistemål. Dettadispositivairättegångenförfattningari andraeller om

ansökanbl.a.rättegångsbalkenibestämmelsernainnebär omomatt
överklagande ärhuvudförhandlingochförberedelse samtstämning,

påunder lgrundas,medverkanKO.s angettstillämpliga. som
sådantEftersomenligt lagen.biträdelämna ettbeslutmyndighetens att
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beslut förutsätter konsumentens samtycke bör domstolen härutöver inte
kräva någon särskild konsumenten utfärdad fullmakt för KO.av
Någon särskild bestämmelse härom har inte nödvändig jfr 12ansetts
kap. 8 § RB. Fullmakt från KO kan däremot bli erforderlig talanom
förs någon konsumentombudsmannen personligen.änav annan

Med andra författningar exempelvis delgivningslagenavses
1970:428. frågaI undantag från dessa bestämmelser hänvisas tillom
3-6 §§.

3 §
Konsumenten skall under den tid biträde lämnas Konsumentom-av

budsmannen erhålla de förmåner 16-20i §§ rättshjälpsla-som avses
1996:000.gen

Enligt paragrafen erhåller konsument vid allmän domstolen som
biträds KO förmåner dem enligt 16-20motsvararav som som
rättshjälpslagen tillkommer den har beviljats rättshjälp. Det gällersom
bl.a. kostnader för bevisning vid allmän domstol, utredningskostnader

ansökningsavgifter. Ersättning för bevisning utgår regelsamt som
enligt bestämmelserna i förordningen 1982:805 ersättningom av
allmänna medel till vittnen Konsumenten heller inte skyldigärm.m.

ställa säkerhet för få till stånd kvarstad eller någonatt att annan
liknande åtgärd. I dessa fall för den skada kanstatensvarar som
tillfogas åtgärden.motparten genom

Kostnaden för konsumentens och uppehälle inte enligtersättsresa
denna bestämmelse. Dessa kostnader kan allmänna medelersättas av

idet enlighet med kap.ll 6 § RB enligt 1996/97:9 ärom prop.
skäligt med hänsyn till konsumentens ekonomiska förhållanden, de
kostnader kan uppstå i samband med inställelsen och omständig-som
heterna i övrigt.

KO:s biträde till konsumenten skall kostnadsfritt för denne.vara
Detta gäller såväl kostnaderna för KO:s tjänstemän föregna som
eventuellt KO anlitat ombud. Någon särskild bestämmelse dettaav om
har inte lämnats.

Konsumentens till ersättning enligt paragrafen gällerrätt endast
kostnader har uppkommit efter det KO har beslutat biträdaatt attsom
honom enligt denna lag. Om konsumenten har haft kostnader som
hänför sig till tiden dessförinnan får han själv för dem. Dettasvara

vad gäller för den har beviljats rättshjälp.motsvarar som som
Om KO beslutar inte längre biträda konsumenten elleratt om

konsumenten anmäler han själv eller någon vill föraatt genom annan
sin talan får konsumenten själv stå för därefter uppkomna kostnader.
Enligt rättshjälpslagen kan den rättshjälp upphör bli skyldig attvars
själv bära kostnaderna för denna vilket innebär huvudregel deatt som
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förmåner han erhållit skall återbetalas. Någon återbetalningsskyldighet
fall dåhar inte erforderlig i de KO:s biträde enligt denna lagansetts

har upphört.
En konsument biträds KO enligt denna lag skall intesom av

beviljas rättshjålp i den rättsliga angelägenhet biträdet Omsom avser.
rättshjälp har beviljats tidigare skall den upphöra. Någon återbetalning

utgått skallvad därvid inte ske. Bestämmelser detta harav som om
itagits 32 och 35 §§ rättshjälpslagen.upp

§4
Staten skall i stället för konsumenten näringsidkaren förersätta

rättegångskostnader har enligtbestämts reglerna i 18 kap.som
rättegångsbalken fördelningen sådana kostnader mellanom av

Om näringsidkaren enligt bestämmelser skyldigdessa ärparterna. att
för rättegångskostnadkonsumenten dennes skall näringsidkarenersätta

för förkostnaden Konsumentombudmannens arbete ochersätta staten
vad utgåtthar allmänna medel enligt 3som av

Rättegången i de mål där företräderKO konsument enligt denna lagen
skall framgår 2 § i huvudsak följa reglerna i rättegångsbalken.som av

innebärDetta näringsidkaren vinner målet så skall han enligtatt om
huvudregeln i 18 kap. fål § RB ersättning för sina rättegångs-
kostnader. Ersättningen skall enligt 18 fulltkap. 8 § RB ut motsvara
kostnaderna för rättegångens förberedande talans utförandeoch jämte
arvode till ombud eller biträde.

förevarande följerAv paragraf domstolen den dömer inärattnu
mål denna falli de då konsumenten enligt rättegångsbalkenartav
skulle skyldig helt eller delvis näringsidkaren dennesersättaattvara
rättegångskostnader skall ålägga i stället för konsumentenstaten att
betala denna kostnad. Detta skall ske KO inträtt inäroavsett pro-

Om däremot näringsidkaren skyldig konsumentenär ersättaattcessen.
dennes kostnader skall ersättning för KO:s biträde de kostnadersamt

enligt domstolens beslut utgåtthar till följd bestämmelsen i 3 §som av
betalas till fallOm i sådant konsumenten har haft kostnaderstaten.

inte har tidigare ombudskostnader ellerersatts staten, t.ex.som av
inställelsekostnader, skall näringsidkaren konsumenten dessa.ersätta
Det sist sagda följer bestämmelserna i rättegångsbalken.av

Om KO:s biträde upphör innan målet avslutas blir allmänna
rättegångskostnadsregler fullt tillämpliga se avsnitt 9.6.1.ut

l finns5 § särskilda bestämmelser kvittning rättegångskost-om av
nader.
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5 §
rättegångsbalkenienligt bestämmelserna ärnäringsidkarenOm

rättegängskostnad, kandennes rätten,konsumentenskyldig ersättaatt
prövad, ställetfå saken ianledninghade skälignäringsidkaren attom

kostnader§ betala dessanäringsidkaren enligt 4förpliktaför attatt
rättegängskostnad.skall bära sinvarderaförordna partenatt

tillämpningen 4 §modifieraravsevärd måniBestämmelsen avsom-
bestämmel-enligtnäringsidkareninnebärandra meningen att om-

ersättning förskyldigskulle ha variträttegångsbalkeni utgeattserna
näringsidkareni principrättegångskostnader, dvs. närkonsumentens

skallvarderaförordnadomstolen i ställetkanförlorat målet, partenatt
under förut-ske endastfår dockrättegångskostnad. Dettasinbära

prövad.få sakenskälig anledningnäringsidkaren hadesättning attatt
med 5jämförelsekvittningsmöjlighet kan görasBeträffande denna

domstolarbetstvisterrättegången ikap. 2 § lagen gersomom
varderaförordnaenligt lagen,handläggsi tvistermöjlighet attatt, som

måletförloraträttegångskostnad denskall bära sin partparten somom
prövad.få tvistenanledninghade skälig att

möjlighetmålet finns ingenförlorardet konsumentenOm attär som
rättegångskostnaderna kvittade.bestämmelsestöd dennamed av

då,fårvinnandefall deni sådantNäringsidkaren, är parten,som
för sinaersättningförsta meningen,framgår 4 §vilket statenavav

rättegångskostnader.
finnasmålet torde detförlorarnäringsidkarenflesta fall därI de

KOmål därEftersom derättegångskostnaderna.kvittaanledning att
prejudikatin-harmålkommerregelsig att somvaraengagerar som

ocksåMålen kanofta sig befogad.näringsidkarens talantorde tetresse
svårbedömda rättslägen.röra

rättegångsbalkenbestämmelserna ienligtkonsumentenOckså om
rättegångskostnadernaförersättningjämkadskulle tillerkäntsha g.a.

regelviss del börmålet endast tillvunnitkonsumenten somatt
helt bifall tillfåttintekvittas. Att konsumentenrättegångskostnaderna

haftnäringsidkareninnebärasannolikhetmedsin talan bör attstor
prövad.få sakenanledningskälig att

befogatinte harnäringsidkarentänkasundantagsfall kanI att
Mark-fall därsigkanföra sin talan. Det röraintresse t.ex.att om

vid allmänoch där talanavtalsvillkor oskäligtnadsdomstolen funnit ett
avgörandeMarknadsdomstolensfullföljandedomstol ett avavser

rättegångskostnadernaintesådant fall börIcivilrättsliga planet.det ett
andraenligt 4 §ersättningnäringsidkaren börkvittas utgeutan

meningen.
kvittaskyldighetdomstolen ingenharbestämmelsenEnligt att

anledningskälighadenäringsidkarenrättegångskostnaderna även om
underlåtamöjlighetsålundaharDomstolensak prövad.få sin attatt
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tillämpningSå bör skekvitta rättegångskostnaderna.att om en av
för konsumenten oskäligt resultat. Detbestämmelserna leder till ett

först i mycketKO har inträtt ikan tänkas ett sentattt.ex. processen
omfattande ombudskost-dessförinnan haftoch konsumentenskede att

tillämpas.Då bör i stället 4 § andra meningennader.
bestämmelserna imed tillämpningSkulle redan rätte-rätten, av

skall stå sinafram till varderagångsbalken, komma att parten
eller § tillämplig.rättegångskostnader blir varken 4 5

18 kap. 5 §rättegångshinder skall, enligtOm talan avvisas p.g.a.
fråga rättegångs-talan avvisas iförsta stycket RB, den part omvars

alltidinnebär emellertid intetappande. Dettakostnader attanses som
Rättegångskost-för rättegångskostnader.denne skall motpartenssvara

eller så kanenligt någon bestämmelsenaderna kan kvittast.ex. annan
ersättning för kostnader,talan avvisas erhålladen t.ex.part egnavars

betydelsefull målet. Ommindre delavvisningen endast avavser enom
eller uteblivit,återkallat sin talanmålet avskrivs grund att partav

hanskap. § andra stycket RBskall han enligt 18 5 ersätta motparten
omständigheter föranledersärskildarättegångskostnader inte attom

Omnågotersättningsskyldigheten bestäms sätt. t.ex.annat
KO biträderavskrivs i mål därnäringsidkarens talan avvisas eller ett

fråganbestämma hurfår i olika rätte-konsumenten rätten steg om
bestämmel-får, med utgångspunkt igångskostnader skall lösas. Först
skallnäringsidkareni rättegångsbalken, bestämmas ersättaomserna

framdårättegångskostnader eller inte. Kommerdennesmotparten man
rättegångs-dennesnäringsidkaren skalltill ersätta motpartenatt

befogad anledningnäringsidkaren hadeblir frågakostnader nästa om
kvittasrättegångskostnadernaprövad. Hade han det kanfå sin sakatt

fall gällerparagraf. I 4enligt denna annat

6 §
lag,medverkar enligt dennaKonsumentombudsmannenmål därI

rättegångsbalken inte tillämpas.skall kap. 3 a §1

rättegångs-särskilda reglerna iskall deEnligt denna bestämmelse
Attbiträder konsument.tillämpas KObalken småmål inte när enom

beståkaninnebärreglerna inte skall tillämpasde rätten treatt av
rättegångskostnaderna kanavgörandet ochvid det slutligadomare att

ocksåinnebärBestämmelsenfullt enligt 18 kap. 8 § RB.ersättas ut
denneinnanKO beslutat biträda konsumenteni fallvartatt, om

forumregeln i 10 kap.den särskildavid allmän domstol,väcker talan
den därtalan vid ikonsument kan väcka8 § RB rätten ortattom ena

inte kan tillämpas.har sitt hemvistkonsumenten
försärskilda förfarandetenligt detmålet börjat handläggasOm har

överföras tillbestämmelseskall målet till följd dennasmåmål av
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först efterordinär handläggning KO inträder i tvisten det talanattom
har väckts.

till ändring i rättshjälpslagen13.3 Förslaget lag om
1996:000

32 §
skall upphöraRättshjälp om

rättshjälpsavgift inte betalas enligt 25
uppgifterden rättssökande har lämnat oriktiga och rättshjälp inte

skulle riktiga uppgifter hade lämnats,ha beviljats om
rättssökande uppsåtligen eller oaktsamhet har lämnatden av grov

oriktiga uppgifter, ägnade leda tillför låg rättshjälpsav-varit attsom
gift,

förhållanden ändrats såden rättssökandes ekonomiska har att
han eller hon inte längre berättigad till rättshjälp,är

rättshjälpsbiträde entledigas rättshjålps-ett utan att ett annat
biträde förordnas,

med hänsyn till angelägenhetens och betydelse,det tviste-art
föremålets omständigheternavärde i Övrigt inte längre rimligtärsamt

bidrar till den rättssökandes kostnader,att staten
rättssökandeKonsumentombudsmannen beslutat biträda denatt

enligt 199x:000 försöksverksamhet medlagen Konsumentom-om
budsmannens medverkan i tvister.

bestämmelse innebär beslutar sitt biträde tillDenna KO lämnaatt om
någon tidigare beviljats rättshjälp så skall rättshjälpen upphöra.som

Av 7 § rättshjälpslagen följer rättshjälp inte beviljas KOatt om
redan biträda försöksverksamhet medbeslutat enligt lagenatt om
Konsumentombudsmannens medverkan i tvistemål.

35 §
Om rättshjälpen upphör på någon de i §grunder 32av som anges

omfattningI -6, skall den rättssökande i skälig återbetala kostnaderna
för rättshjälpen till staten.

Om rättshjälpen upphör den grund skall de33som anges
rättshjälpsavgiften intekostnader för rättshjälpen överstigersom

återbetalas till staten.

klargörs rättshjälpen har upphörtGenom ändringen attatt om p. g.a.
för rättshjälpen skallKO beslutat biträda konsumenten kostnaden

betalas Någon återbetalningsskyldighet för den rättssökandestaten.av
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aktuell.således inteblir

sekretesslagenändring itill lagFörslaget13.4 om
1980:100

24 §8 kap.
1 §ärende enligtKonsumentombudsmannen igäller hosSekretess

Konsumentombudsman-medförsöksverksamhet99xx0001lagen om
iinhämtatsellertillkommituppgiftfärmedverkan i tvister somnens

detbestämmelsen,nämndadenirättstvistanledning omsom avsesav
uppgiftenförsämrasställningenskildesdenkan part omantas att som

rojs.

uppgifterförgällersekretessinnebärParagrafen, är att somny,som
biträdesittkonsumentenskildKO lämnardärrättstvisterde enavser

Konsumentombudsmannensförsöksverksamhet medenligt lagen om
ställningenskildesdenkandeti tvister,medverkan antas att somom

röjs.uppgiftenförsämraspart om
från myndighetenhärröragäller kansekretessför vilkauppgifterDe

haskalluppgiftenutifrån. Förinförskaffadesjälv eller att ansesvara
detkrävsrättstvistanledningmedinhämtats atttillkommit eller av

falletsamband ärsådanttvisten finnsochuppgiftenmellan ett som
uppgiftervärderingsutlâtanden,rättsutredningar,med omt.ex.

tillhänför sigövervägandenförhandlingstekniskaochbevisning som
möjligenpågående ochbåderättstvistOrdeträttstvist. avseren

rättstvister.blivande
inteharsekretessentidsbegränsningbestämmelseNågon avom

i ochupphörregelskadaförriskenerforderlig eftersom somansetts
i vissadockuppgifterna kanförSekretessavslutats.tvistenmed att

kap.i 9bestämmelsenföreslagnaenligt denföreliggafall komma att
tvistenuppdragsittfrånträderKOOm attsekretesslagen. trots§21

så sker.tillsgäller sekretessavslutatsinteännu

21 §9 kap.
ellerJämställdhetsombudsmannenhosärendegäller iSekretess

uppgiftför1991:433jämställdhetslagenenligtämställdhetsnämndenJ
det kanförhållanden,ekonomiskapersonliga ellerenskilds omom

uppgiften röjs.ellerskadaenskilde liderdenatt men omantas
ochdiskrimineringetniskOmbudsmannengäller hosSekretess mot

1341994:lagenenligtärendediskriminering ietniskNämnden mot
ellerpersonligaenskildsuppgiftfördiskrimineringetnisk ommot
liderenskildedenkandetförhållanden, attekonomiska antasom

röjs.uppgiftenellerskada ommen
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Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen 1994:749 Handi-om
kappombudsmannen för uppgift enskilds personliga eller ekono-om
miska förhållanden, det kan den enskilde eller någonantas attom
honom närstående lider skada eller uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt §1
lagen 9920-000 försöksverksamhetI med Konsumentombudsman-om

medverkan i tvister för uppgift enskilds personliga ellernens om
ekonomiska förhållanden, det kan den enskilde liderantas attom
skada eller uppgiften rojs.men om

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugoom
ar.

jiärdeI stycke föreslås uppgifter KO får del i denett nytt att som av
verksamhet bedrivs med stöd den föreslagna lagensom av om
försöksverksamhet med KO:s medverkan i tvister skall omfattas av
sekretess uppgifterna någons personliga eller ekonomiskarörom
förhållanden och det kan den enskilde lider skada ellerantas attom

uppgiften röjs. Sekretessen omfattar därigenom alla typisktmen om
känsliga uppgifter enskildas såväl personliga ekonomiskasett om som

förhållanden. Bestämmelsen har utformats efter förebild deav
Sekretessregler gäller hos andra ombudsmän. Bestämmelsen harsom
sålunda rakt skaderekvisit, vilket innebär presumtion gällerett att en
för offentlighet.
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Ikraftträdande14

december 1997.kraft denföreslås träda i 1rättshjälpslagenDen nya
kraftdärför inte träda iändringarna kanföreslagnautredningenDe av

tidigare.
hindrarbehövs inte. LagenÖvergångsbestämmelsersärskildaNågra

decemberpåbörjats före den 1mål harinträder iKOinte ettatt som
1997.
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Kommittédirektiv
ggg

W

Möjlighet för Konsumentombudsmannen Dir.
föra enskild konsuments 1995:126talanatt en

Beslut vid regeringssammanträde den 12 oktober 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall utreda förutsättningarna ñr att ge
Konsumentombudsmannen KO möjlighet företrädaatt en
enskild konsument i ärenden eller mål principiellt ellerav
allmänt intresse, främst på området för finansiella tjänster.

Utredaren skall

lägga fram förslag till försöksverksamhet med för KOrätten-
under vissa förutsättningar företrädaatt enskilda konsumenter

i tvister med näringsidkare,
redovisa vilken rättslig reglering förnödvändigär attsom ge-

KO möjlighet företräda enskilda konsumenter i rättstvisteratt
inför allmänna domstolar ioch Allmänna reklamationsnämnden

hur frågan församt rättegångskostnader börange om ansvar
lösas,

hur försöksverksamheten kan knytas till den pågåendeange an-
försöksverksamheten med s.k. grupptalan vid Allmänna
reklamationsnämnden,

vilka kriterier bör användas för urvalet de fallange som av-
där KO skall kunna företräda enskild konsument,en

redovisa överväganden rörande fåmöjligheterna snabbtatt-
fram vägledande domstolsavgöranden.
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kanregleringrättsligaslutligen föreslå denskallUtredaren som
försöksverksamhet.genomförabli nödvändig för att en

Utgångspunkter

Ökat för1995/96:82propositionregeringensI ansvar
områdetKonsumentverket påochKonsumentombudsmannen

deutvecklingsnabbadentjänster redovisasfinansiella som
och detjänsterfinansiellaområdetskettharårensenaste

föreslåspropositionenlhar uppstått.konsumentproblem som
kunnaförtillförs ytterligareKonsumentverket attatt resurser
få påfått och kommerverket haruppgifterde attmöta nya

förmöjligheternapropositionenområdet. l nämns att
företrädautsträckningökadiKonsumentombudsmannen att

utredas.snabbt börkonsumenterna

billigaenkla,tillhar tillgångviktigt konsumenternaDet är att
uppståtthartvistersnabba förfaranden för lösaoch att som
erbjudsmöjlighetmed näringsidkare. En sådanen

vidbedrivskonsumenterna den verksamhet somgenom
avdelningarolikaAllmänna reklamationsnämnden ARN, vars

sigdet visattäcker flesta tjänsteområden därde de ochav varu-
ochfinnas behov smidig tvistlösning mellan konsumenterett av

mednäringsidkare. branschnämnderDet fimts vidare vissa
ungefärligen respektive områdeninom sinaverksamhetsamma

ARN.som

Till kankonsumenternas hjälp finns andraockså organ som
oftabistå med blir detråd och vägledning. Med hjälp dessaav

möjligt någotträffa uppgörelser med näringsidkarenatt utan
förfarande Genomvid eller domstol.ARN allmän
kommunernas 64.000konsumentvägledning hanteras t.ex. ca

50.000reklamationer omkringDessutom handläggs därår.per
konsumenträttsliga förfrågningar varje Vid Konsumenternasår.

ochförsäkringsbyrå förekommer skadeärenden år5.300 perca
6.000vid Konsumenternas ochbankbyrå 5.000mellan
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rådgivningsärenden år.per

Verksamheten vid jämfört domstolsprocessen,ARN har, med
fördelar billigafrån enkla,konsumentsynpunkt detstora genom

och snabba förfarandet. vissa brister.ocksåMen harsystemet
Genom muntligARN:s prövningverksamhet inte medgeratt av
bevisning utesluts från nämndensantal ärendenett stort
prövning. innebärHandläggning muntligt förfarandeutan
ibland svårigheter för fullödigt utredanämnden sättpåatt ett
frågor händelseförlopp förkan helt avgörandeom varasom
ärendets utgång. stället enskilde konsumenten il blir den
många fall hänvisad till ordinär domstolsprocess. Men bl.a.en

kostnadsskäl kan det förenat med visst motståndettav vara
från konsumenternas sida föra sin vidare i domstol.sakatt
Risken finns därmed frågor principiell viktmångaatt av mer
för hela konsumentkollektivet inte får riktig rättslignågon
prövning. Det innebär det kan brist vägledandeuppstå påatt en
avgöranden.

År 1990 inleddes försöksverksamhet med grupptalan viden
ARN. Den har visat detta kan bra processform vidatt vara en
vissa konsumenttvister. Ett förslag till lag omen
grupprättegång bereds också för Justitie-närvarande i
departementet. Förslaget innebär bl.a. KO förarättatt attges
grupptalan till förmån för antal konsumenterstörreett
Grupprättegång, SOU 1994:151. Oavsett reformenom
genomförs innebär de speciella krav ställas vidmåstesom
grupptalan långt ifrån alla tvister lämpar sig för denna form.att

Behovet kunna driva pilotfall komplementattav ettm.m. som
till institutet grupptalan därförär uppenbart. Pilotärenden torde
även i vissa fall kunna värdefull grund förutgöra en en
grupptalanprocess vid ARN eller inför domstol sådanom en
möjlighet införs.
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Nordisk jämförelse

konsumentombuds-gällerexempel detfinns fleraDet när
i enskilda konsumentersmedverkamöjligheter attmarmens

kanDanmarknordiska länderna. lfrån de övriga enprocesser
påForbrugerombudsmanden dennekonsument begära hos att

vid domstolväcker talankonsumentens vägnar om
30beslut inomreklamationsnämndensnäringsidkaren inte följer

ochinskränker sig tillOmbudsmannens roll sättadagar. att upp
ekonomiskastämningsansökan. Om konsumentensinlämna en

friñrutsättningarna får konsumentenförhållanden uppfyller
rättegång.

försärskild nämnddet finansiella området finns detPå en
ochprövning finansiella institutentvister mellan deav

muntligtfinns formell möjlighet tillkonsumenterna. Det en
underförhörförfarande inför dock inte i formnämnden, av

sanningsplikt inför domstol.såsom en

ibistå konsumentenl Enland kan Konsumentombudsmannen
ochenskilt för rättstillärnpningenärende det viktärett om av

konsumenternas allmänna intresse. Konsumentombudsmarmen
skall också kunna inte näringsidkarenbistå konsumenten om
följer nänmdens rekommendation. Konsumentombudsmarmen
saknar dock Konsumentombudsmarmentalerätt. Näregen
biträder enskild vid domstol sker detkonsument allmänen
enligt de vanliga Vanligareglerna för rättegångsombud.
bestämmelser rättegångskostnader gäller.om

Behovet utredningav en

Det viktigtär rättsbildningen konsumenträttens områdepåatt
tillmäts högt värde, för konsumenternas rättsligaett ytterst att
ställning skall kunna till Särskilt viktigt detär atttas vara.
insatser kan igöras ärenden allmäntärsom av
konsumentintresse. K0:s enskildaroll företrädare för desom
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KOOmsärskilt.uppmärksammasbör därvidkonsumenterna
italankonsumentersenskildamöjlighet förafåskulle atten

skapandetförutseoch domstol kanbåde ARN att avman
skulle gåkonsumentområdetvägledande avgöranden

skerbevakningoffentlig änsnabbare och bättre nu.somges en
ochvägledandedetmycketunderlättaDetta skulle av

Arbetetkonsumenterna.i förhållande tillrådgivande arbetet
fallet.vad ärsäkerhetskulle därmed än som nuannanen

bli betydande.preventiva effekten kanDen antas

KO i ökadvärde iDet skulle alltså ligga attett stort
konsumenttvister förutsträckning kan medverka i att ge

sinaför tillkonsumenterna starkare stödett att ta vara
Menrättigheter för stärka rättsbildningen området.och att

KO aktiv i frågorskulle också kunna roll somges en mer
allmänt vikt för konsumenterna.är storav

vilkenEn särskild behöver för belysa bl.a.utredare tillkallas att
därmedform för KO:s medverkan bör väljas ochsom

sammanhängande frågor.

Uppdraget

Utredaren skall föreslå vilket vilka KO kaneller sätt ges
möjlighet ellerföra för i måltalan enskild konsumentatt en

konsumentintresse.ärenden principiellt eller allmäntav armars
sinFörslaget harbör i första hand konsumenttvistergälla som

grund i finansiella tjänster.

Utredaren skall kartlägga och förhållandenanalysera de som nu
Medråder framför tjänster.på allt marknaden för finansiella

utgångspunkt försöks-i detta skall beskriva hurutredaren en
verksamhet med för KO föra enskild konsumentsrätt att en
talan bör läggas Syftet försöksverksamhetsådanmedupp. en
skulle få underlag för bedöma behovet och värdetatt attvara

varaktig verksamhet. skall vidare lämnas hurFörslagav en om
länge försöksverksamheten följasskall och hur den skallpågå
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eventuelloch hurUtredaren skall redovisa enomupp.
pågåendeARNvidförsöksverksamhet till denkan knytas an

grupptalan.s.k.föraförsöksverksamheten med för KOrätt att
Övervägandena föraKOmöjlighet förskall omfatta att enen

ärendenvidareföraenskild konsuments talan i ARN, att som
direkttalanväckatill domstol ochavgjorts i ARN allmän att

vid allmän domstol.

vilkenpåfråganUtredaren skall särskilt uppmärksamma om
vilaskallKOzs företräda konsumentenrättsgrund uppdrag att

innebärför KOfall rolloch därvid och i vilkaange om en ny
skallUtredarenregler.ändringar bör i processrättsligagörasatt

rättegångskostnader.vidare vad bör gälla i frågaange som om
gälla för urvaletUtredaren skall de kriterier bör avange som

konsumenter.fall enskildade där KO bör kunna ñra talan för
andramedsammanhanget skall jämförelserl utredaren göra
vissaunderområden där ombudsman fått befogenhet atten

förutsättningar biträda vid domstol seprivatpersoner t.ex.
jämställdhetslagen l99l:433.

Utredaren skall olika möjligheteroch redovisa vilkaöverväga
till vägledandestår buds för få snabba ochattsom

domstolsavgöranden. möjligheten sökaDet kan gälla attt.ex.
överenskommelse ochmed val domstolmotpart omen om av

i vissa fall inte avgörandeöverklaga tingsrättensatt samt att,
sådan överenskommelse tingsrättenträffas, begära attom en

hänskjuter prejudikatfrågor fördirekt till domstolenHögsta
avgörande.

De ekonomiska konsekvenserna bedömas.förslagen skallav
Finansieringen förutsätts förslagdetordnad omvara genom
omdisponering imedel riksdagenlagts fram förav prop.som

Ökat1995/96:82 ochför Konsumentombudsmannenansvar
Konsumentverket på området finansiella tjänster.
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bedrivandeArbetets

enskildaföraK0:s rättgällerförslag detUtredarens när att
skallARNochdomstolitalankonsumenters somses

börförslagetDetgrupprättegång.till förslagetkomplement om
utredningsarbetet.därför beaktas i

synpunkterinhämtaskall utredarenutredningsarbetetUnder
myndigheter.berördasamråda medfrån och

ländernasnordiskaövrigadedelUtredaren bör även ta av
enskildaföramöjligheterKO:sgällererfarenheter detnär att

konsumenters talan.

samtligatilldirektivregeringensutredarens arbete gällerFör
regionalpolitiskaredovisautredarekommittéer och särskilda att

dir.åtagandenoffentligakonsekvenser dir. 1992:50, pröva
dir.aspekterjämställdhetspolitiska1994:23 redovisaattsamt

1994:124.

regeringentillUtredaren skall redovisa sina slutliga förslag
den junil 1996.senast
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19951/1-31/ 12Redovisning Bankbyråns kundkontakterav

den4januan1996

Klagomål ÖvrigtInformation Totalt
Totalt 3205 1524 18 4747

Avgifter 183 31 0 214
Avgifter/kostnader 175 28 0 203Övrigt e 3 o 11
Betalningsförmedling 268 45 0 313
Bankautomat 33 2 0 35Check 49 6 0 55Giro 55 5 0 60Kort 58 18 0 76Utlandsbetalningar 38 6 0 44Valutaväxling 3 2 0 5Övrigt 32 6 0 38
Kredit 1821 483 2 2306
Annuitet 325 39 1 355Ansökan 61 63 0 124Avsiautomoverforing 47 5 0 52Borgen 404 103 0 507Fortidslosen 87 51 0 138Kravrutiner 287 39 0 326Lotte 39 8 0 47Provning 187 59 1 247skuldsanering 21 15 0 36Säkerhet 158 31 0 199Övrigt 195 70 0 265
Räntor 174 298 0 472
Bästaräntan 12 205 0 21lln/utiåningsranta 86 56 O 142Valuteringsregler/ránteberäkning 53 23 0 76Övrigt 23 14 0 7
Värdepapper 177 88 1 266
Aktie 50 7 0 57Fondandel 58 38 0 96Förvaltning/depå 14 4 0 18IPS 2 4 0 6Obligationer 17 18 0 35Optioner 14 2 0 16Teckningsratter 3 2 0 5Terminer 2 0 0 2Övrigt 17 13 1 31
Övrigt 532 579 15 1175
Bankfack 15 1 0 16Bouppteckningltestament 44 3 0 47Handlaggningstid 20 2 0 22Information 54 34 0 88Kvittning 94 19 0 13iObehorigtuttag 141 7 0 148Penningtvätt 1 0 O 1Sekretess 33 8 O 41Service 21 1 0 22Statligbankgaranti 27 248 0 275Telefontjänst 0 4 0 4Utiandstjanster 2 1 0 3Övrigt 130 251 15 395
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Informationantalet totalaärenden andel antalet inomKlagomål parentessamt+ av anges--

0+
vanligaste fortfarande kunden harAvgifter/kostnader Det bankenintel75+28 är rättatt attanser

avgifterna kunderna aviseringsavgifterdebitera vanligaste ifrågasättervissavgift. De äratt somen
till avgiñemaifrågasättsorsaken informeratochdröjsmålsavgiñer.Vanligaste bankeninteatt äratt

avgifterna vanlig frågaEn varittjänster och underåretharvissa kostar tas ävenut.att attom
avgiflemadebiteringen för "företagspaketen".kringoch informationen

Övrigt m

0+
anledningintefåttkunder påstår de någonBankautomat,33+2 Vanligastär utatt pengarursom av

nedanse obehörigtäven uttagautomaten.
Ävenpreskription check nâgra vanligastefrågorna.Check deFörfalskningoch49+6 ärav av

detkaninformationutländskacheckardärkunden fårproblem tai sambandmedinlösen attomav
check.utländsktill fleraveckor lösaattupp en
tidendet innan fårGiro handlat betalningsmottagaren55+5 flestafrågornaDe tar pengarna.om

Även beträffande antalfrågordålig tidendet Ettökandeklagomål är tar. omatt
anslutningtill dragning.täckningskontrolliAutogiro, t.ex.

sambandkundens iKort handlat vid obehörigtutnyttjande58+l8 flestafallenharDe om ansvar
Även fall därkundenskort fungeratutomlands.medförlust 34 §.kontokortKKrLav

misslyckatsReklamationsfall bankenUtlandsbetalningar där enligt kundensuppfattning3 8+6
Även framförallt bankensutlandet. kritik avgifternamed föra i ochdåtill kontoöveratt motpengar

bristande avgiftinformation ochnär tasut.om
Valutaväxling särskildfrågautmärktsig.3+2 Ingen
Övrigt utmärktsig.fråga35+6 särskildlngen

frågorharhandlat kredinidenförlängtsdärförAnnuitet 325+39 samtligaNästan räntanatt attom
amortering.harhöjts Annuitetenhardärförinteunder löptid. räckttill för tillräckligtkreditens storen

Åtskilliga händerivadgäller informationentillavtal ofullständiga kunden vadmycketär somom
dessasituationer.

ochAnsökan det banken för i sin prövning6l+63 handlarHär är strängatt attmananserom
kunden följaktligendärför kredit,vilket han missnöjdmed.inte får någon är

oviljaAvslutning överföring 47+5 Kundernaklagar bankenautomatisk visar attatt motav
Ävenför detavsluta vanligen betalning lån. dentidöverföring, klagomålautomatisk tarmoten av

okunniga vilka regler gäller.berörda verkartjänstemänattsamt om som
gäldenärenhandlar bristfälligBorgen förfrågningar kreditprövningFlertalet404+l 03 avnumeraom

Även âtagandetsfar hjälpaeller vanligt borgensmannenmedtolkningborgensmannen. att av
Även informeraförinnebörd beloppsbegränsad banken långsametc. medgenerell, äratt att

uppmärk-dröjsmål.Förekommerborgensmän i borgensmannenintegäldenären ävenärnär att
aktuellblirborgensåtagandeinnebär. sakens ligger frågeställningenlsammat/förståttvad natur attett

gått iinfrias. ganska antalfall handlar småföretagareförst skall Ettborgensátagandetnär ston somom
sedanförsattsi konkurs.företaggenerell borgenför sitt som

lånbundnamöjligheten/rättentill fönidslösenuteslutandeFörtidslösen handlar samt87+5l om av
räknatharförekommer institutenRSE. Det troligenberäkning ränteskillnadsersättning ävenattav

fel.
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Kravrutiner banken för snabb förmed betalning287+39 antal krävaEtt äratt attstort anser
ståndförfallna socialt få tillskulder. inte något hänsyn;svårighetermedbankenKritik attatt tarmot

Även för nåovillig träffakunden diskussionuppgörelse. förbankenkritik är att attmotatten ens
framtill uppgörelse.en

kundennågonform muntligautfästelserLöfte handlardet39+8 samtligafalll nästan somom av
haruppfattat kreditlöften.bindandeettsom

kreditprövningkundenhävdar seriöshandlarPrövning falletl87+59 Vanligaste att attom omen
Ävenvanligtfordranbörkreditvarförbankens jämkas.gjorts beviljatsskulle kunden attaldrig

Åtskilligakreditprövning. falli sin därkundenklagar forbanken strängäratt en
intebetalningsförmågahävdar låntagarens prövats.att

skuldsaneringintegårmed frivilligbankenskuldsanering Klagomål trotsatt,2l+l 5 attmot
Även vill diskuteraklagomåluppfyllda. bankeninteenligt kundens villkorenmening, motattär ens

skuldsanering.
pantsättninginfonnation innebördenbristandehandlar t.ex.Säkerhetl68+3 Flertaletfalll om av

Även innebär;oklarhet pantsättningenpantsättning vadpantsättning korsvisöverhypotek, etc. omav
elleri foreborgensäkerhetemaanspråk realsäkerhetvillordningbankenkanvälja i vilken taatt man - antaletför säkerhet.På tid harkräverbankenvissafallMan i stortvärtom. attäven senareanser

hanteringmedtredjemanspantökatmarkant.Bankenssambandiärenden problemhandlar avsom om
pantbrevmm.
Övrigt institutensboendefinansiering. kringfrågor Frågorallmännaantall95+70 ökandeEtt om
konverteringsrutiner.

E.. zusñkz 5%:
Även olikahögstaräntan". informationbankhar"VilkenBästa l2+205 Frågorräntan typ omav

sparfonner.
for högahöjd; för ochin/utlåningsräntomas lågainlånings-In/utlåningsränta Klagomål86+56

Även in/utlåningsräntor bankernatillämpar.deutlåningsräntor. information somomren
framföralltKlagomål bankens räkna53+23Valuteringsregler/ränteberäkning sätt räntamot att

Även ränteberäkninggårtill.inlåningskonton. information hurom
Övrigt 23+14

Väujgpappg: |77 §3 1g 1+
såltsäljkurser ellerköp-och bankenharköptdeklagomåletharAktie 50+7 Vanligaste rört som

Även bankenklagomål storlekenfrågoroch detaktiertill för tarkundensräkning. courtagesom
ut.

Ävenfrågorfond och fungerar.vad hurdenbasinfonnationsåsomFondandel58+38 ärRen omen
feloftastvidhandlagtköp/försäljningfelaktigt.bankenavkastning Klagomålpåolika fonder. att

affären.mångaandelar fattasgälladvshur skalltidpunkt; tvist skallvilken kurs avsom omsomom
utmärktsig.särskildfrågaFörvaltning/depå l4+4 ngen

sig.utmärktIPS 2+4 lngen frågasärskild
Äx säkerhet.privatobligationer frågorvadinformation är,Obligationer l7+l8 Allmän omom en

avkastning,likviditet etc.
utmärktsig.Optioner särskildfrågal4+2 ngen

sig.utmärktsärskildfrågaTeckningsrätter 3+2 lngen
utmärktsig.frågaTerminer särskild2+0 lngen

Övrigt sig.utmärktsärskildfrågal7+l3 lngen

Qxrjigt 1582 5725:124 91+
medsambanditillträdesproblematikenbehörighetenbehandlarfråganBaukfack 15+l Vanligaste

bankfackskundensdödsfall.
dvsbouppteckningenhandlar handläggningenfallFlertalet44+3Bouppteckning/testamente om av

Även dödsboetsochdödsbodelägamasfrågorbankfråga.egentligeninte egentlignågon om
dödsboet.betalningsansvarför skulderi
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l-;åandlåggningstid20+2 I fall handlar bankenintesamtliga besvararkundensstortsett attom
gor.

Information S4+34 Vanligast fått fullgodinteha informationkunden sig vid kontaktäratt anser
medbanken.Har i mångafall handlat synpunkter marknadsföringsmaterial/annonser.även om
Kvittning 94+l9 kvittningarförKlagomål bankengjort felaktiga fordran lönemedelattmot mot

Äveneller motsvarande. frågor gäller.vilka reglerom som
Obehörigt kunden14l+7 Vanligast fall obehöriga kännsinteviduttag år automatuttag, uttaget.av

ÄvenVanligt medobehöriga från omyndigabarnskonton. ganskamångafall där bankenuttag t.ex.
fåmedgivit familjemedlemmarkontohavaren intesällan påkontongöraän att uttag utanannan --

medgivandeeller fullmakt frånkontohavaren.
kontotroligen med till lagenfått hänvisningPenningtvätt l+0 Klagomål kunden öppnaattmot

P.om
bank-enligt kundensuppgift helt ibankenSekretess324-8 Förvånansvärtmångafall där struntat--

nuvarandeeller tidigarefarniljemed-handlatflertaletfall endastsekretessen det iäven omom
sida.lndiskretionfrånbankpersonalenslemmar.Vi informerar innebörden banksekretessen.avom

öppettider,bemötandeiservicesåsomService2l+l Allmännasynpunkter bankernas
banklokalenetc.

handlat huruvida utländskabankernadefrågorharStatlig bankgaranti 27+248 Nästansamtliga om
bankgarantin.Innebördeni dentelefon- omfattas denstatligaochde bankerna nyanya av

insättningsgarantin.
Telefontjinst 0+4
Utlandstjiinster 2+l
Övrigt frågo deolikaallmänna Bankbyrån,Nordiskasparlån,l30+25l Restpost JAK,t.ex. om

juridiska ekonomiskafrågorAllmänna ochekonomiskarådgivningsbyråema Trafford,HSB,etc.t.ex.
från allmänhetenochkonsumentvägledare.
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bankavdelningfrån ARN:sRefererade avgöranden

fungerande bankkort m.m.:

i Floridahade införRef. 1990/91: En5 sattsemesterresaenperson
knutet VISA PK-personkonto till vilket000 kr pâ sittin 17 ettvar

några Hanbesök bank inteFlorida fick han vidkort. I ut pengar.
kontoha-avtalet mellan banken ochdärför banken. Enligtkontaktade

för kontantuttag i USA ochanvändasskulle kortet kunna omvaren
skadanbanken skyldigkunde användaskortet inte ersättaatt omvar

yrkadeKontohavarenvarit normalt aktsam.banken inte visade denatt
000 kr det insattai första hand med 17ersättning bankenav

för20 340 kr priset resan.i andra hand medbeloppet;

intekortetvållats skadamenade kontohavarenNämnden attatt genom
fåttaktsamhet devisat normalbanken inte närkunde användas och att

hade intefick Bankenintekontohavarenkännedom utatt pengar.om
fickkontohavarenförsäkra signågon åtgärd förvidtagit utattatt om

Skadestånds-skadeståndsskyldig.såledesBankeni Florida. varpengar
utredningavsaknadenbestämdes, närmarebeloppet omavg.a.

omfattning, till 000 kr.skadans 5

fåFrankrike försökte Mi1990/91: UnderRef. 8 utsemester pengar
miss-dettapå bank. NärdelsVISA-kort dels imed sitt automat,

tilloch återvändasinavbrytablev honlyckades semesteratttvungen
Sverige.

till följdskadadrabbatsEnligt nämnden hade M att uttagavav
slag inteskador dettaavtalet skulle ersättasvägrades. Enligt avav

fleraaktsamhet. Trotsnormalförfarit medbankenbanken om
såledesoch vidtoghelt passivförhöll sig bankentelefonsamtal från M
förfaritdeninte visaBanken kundeför hjälpa M.åtgärdingen attatt

skadestånds-ansågs bankenföljd häravaktsamhet och tillmed normal
kr.belopp 4 000skyldig med ett om

Å medCard-kortursprungligen MasterhadeRef. 1991/92:14 ett nr
med kortnumretbeställde kortspärrade.3948 han Han ett nyttsom

fick kortetinteEftersom hankoden.erhöll dock endast1332. Han
Å 1236.med kortnummerdärefter kortfickspärrades detta. nyttett

därfåförsökteNär hanItalien pååkte tillHan utsemester. pengar
Hankorteti Sverige spärrat.enligt hans bankbeskedetfick han att var
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blev därför avbryta sin och åka hem.tvungen att semesterresa

Enligt nämnden borde kortet ha fungerat i Italien eftersom det inte var
Eftersom kontokortetspärrat. inte fungerade och då fel förelåg i

Åkontokortstjänsten banken skadeståndsskyldig för den skadavar
Åorsakats. Nämnden rekommenderade banken betala 5004 kratt

kostnaden för ersättningsresa.en

Ref. 8 1992/93: försökteL 2 000 kr från bankomat och fickta ut en
beskedet hon skulle försöka med mindre belopp. Hon försökteatt ett
återigen få 2 000 kr fick då beskedet hon överskridit tillåtetut attmen
belopp för perioden. försökteNär hon 500 kr fick honlut samma
besked. Senare under dagen fick hon 000 kr. Vid förfråganlut

banken 000 kr4 hade tagits tidigare under dagen.att utuppgav
Banken menade det inte förekommit något tekniskt fel i bankoma-att

Inte heller fanns någon brist eller överskott vid avstämningten. av
kassan. Banken åberopade bevis frånutdrag den s.k. eljournalensom

handling benämnd Protokoll avstämning och laddningsamt en
Minibank. Nämnden ansåg dock den sistnämnda handlingen inteatt
kunde godtas kassarapport och tillmätte den ingen betydelse.som
Banken ansågs inte ha visat utbetalning skett och nämndenatt
rekommenderade banken frånfalla sitt krav L.att gentemot

Ref. 5 1993/94: Under i Frankrike försökte Fsemesterresa ta uten
från olika bankautomater. Endast vid något tillfälle lyckadespengar

detta. Nämnden menade eftersom fåttF det inteatt ut pengar var
något fel på kortet i sig. Dock kunde banken inte för varjeattansvara
uttagsförsök lyckades. svårigheterDe få i Frankrike Fatt ut pengar
haft inte något banken för.ansvarig Inte heller hade bankenvar var
i sin marknadsföring eller på utlovat kundesättannat att tas utpengar
i alla i Frankrike. Vidare fanns möjligheten fåuttagsautomater att ut

bank. F borde därför inte erhålla något skadestånd.pengar en

Ref. 3 1994/95: befannC, sig i USA, kunde på grundsom av en
säkerhetsspärr i banksystemet inte använda sitt bankkort. Dessa
säkerhetsspärrar slog till kortet användes 20 gångeränom mer per
vecka 7 gånger dygn. C hade täckning på sitt konto och honsamt per
hade inte kortet vid 20 tillfällen under den aktuella elleranvänt veckan
7 gånger under och dygn. Säkerhetsspärren skulle såledesett samma
inte ha slagit till. Nämnden ansåg därför banken skyldigatt attvar

förC de skador hon vållats hon inte kundeersätta attsom genom
använda sitt kort. Enligt nämnden skulle erhållahon ersättning för de
utgifter hon haft. Däremot ansågs hon inte förberättigad till ersättning
psykiska och fysiska påfrestningar.
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bankkort:medObehöriga uttag

kontorslokalhandväska isig sinifrånhade ställt1990/91: ARef. 9 en
Kl.tillhörande kod.medkontokortfannsväskanarbetsplatsen. Ipå ett

enligtspärrade honkl. 13.15försvunnen ochväskan13.00 egenvar
yrkadeobehörig. AkortetutnyttjadesHärefter attuppgift kortet. av

bestredBolagettransaktionerna.obehörigaför deskullebolaget svara
motsvarade konsument-Kontobestämmelsernahadekortet spärrats.att

bestämmelser.kreditlagens

ställadelsoaktsamtförfaritmenade ANämnden attgrovtatt genom
butikslokaltillipå bordfullt synligobevakad ochsin väska ett en

kodensåväl kortethakontorslokal, delsangränsande att somgenom
vid denhadefrån kortet spärratsutgick därefterNämndeni väskan. att

ochkontobestämmelsernamenadeNämndentidpunkt A attuppgett.
kontohavaredettolkaskunde sättetkonsumentkreditlagen inte att

be-skullekontokortetoaktsamhet förlorat varagrovgenomsom
efterobehörigtagitsharför belopptalningsskyldig även ut avsom

betalningsskyldigintefannNämnden Akontot.spärrning att varav
beloppen.för påfördade

jackafickabankkort isittförvarade1991/92: VRef. 13 somenen
lämnadeuniversitet. HonStockholmspåarbetsrumhängde i hennes

19.00Vid kl.13.00.kl.minuterför någraolåst runtrummet
dåanmäldestulet. Honblivitbankkorthennesupptäckte hon att

till banken.förlusten

Konsumentkredit-vårdslöst.förfarandenämnden VzsEnligt grovtvar
Enligttillämpliga.analogtfickbestämmelserlagens varaanses

före hennesskettdebetalningsskyldig förVnämnden uttag somvar
förlustamnälan.

honsamband medbankkort isittförlorade1992/93: H attRef. 1l
ringdedagen. Hon12-tidenskedde vidSpanien. Dettarånad iblev

kortetmed spärrat.hjälpför få hennesi Sverigetill sin attattsyster
bankenSverige såitill bankenanmälde honkortet snartFörlusten av

hade kortetmellantiden använtsUnderöppnade nästa avmorgon.
konsumentkredit-motsvaradeKontobestämmelsernaobehörig.någon

gällande.integjordesoaktsamhetNågonbestämmelser.lagens grov

för-anmältupptäcktenefterinte snarasthade HEnligt nämnden
denändrade intespärråtgärderföranlitat sinhonlusten. Att syster

till bankenförhållandeidet Heftersombedömningen varsomvar
ansågssnabbt. Htillräckligtgjordesförlustanmälanansvarig för att

betalningsskyldig för uttagen.
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Ref. 3 1993/94: K blev bestulen sin plånbok bl.a. innehöll ettsom
kontokort. När han höll korten blev han uppringdspärraatt av en
kvinna berättade funnithon plånboken. Han åkte dit föratt attsom
hämta plånboken, dock inte innehöll kontokortet. Han spärradesom
då kortet. Det hade då gått timmar sedan stölden. Några dagartre

hade kortet använts.senare

Nämnden, ansåg konsumentkreditlagen tillämplig, fann K hadeattsom
hanterat kortet normalt aktsamt och han inte hade varitsättett att
försumlig med avseende anmälan förlusten till bolaget. Hanom
borde därför inte betalningsskyldig för de obehöriga uttagen.vara

Ref. 8 1993/94: M lämnade sin bil tvåunder till minuter förtre att
följa sitt barn till förskolan. Hon befann sig aldrig längre 30än meter
från bilen och hon hade under del tiden bilen under uppsikt.stor av
Hon hade bilen låst och i bilen hade hon sin handväska innehöllsom
bl.a. hennes plånbok. hon timmeNär kom till arbeteten senare
upptäckte hon hennes plånbok, i vilken förvaradehon sitt konto-att
kort, blivit stulen. Hon gjorde omedelbart anmälan till banken.en
Obehöriga hade gjorts med kortet. Kontobestämmelsernauttag
motsvarade konsumentkreditlagens bestämmelser.

Enligt närrmden hade M inte gjort sig skyldig till vårdslöshet ochgrov
hon anmälde förlusten efter upptäckten. Hon därför intesnarast var
skyldig betala de påförda beloppen.att

Förtidslösen lån referaten torde inaktuella denav vara g.a. nya
konsumentkreditlagen:

ÄgarenRef. 6 1991/92: villa erhöll år 1980 lånett ettav en av
bostadslåneinstitut. Länet skulle slutbetalas år 2000. Beträffande
förtidsbetalning innehöll lånevillkoren följande.
Låntagaren får inte långivarens medgivande återbetala lånet iutan

ordning iangivits detta skuldebrev. Om lånet skulle påänannan som
långivarens begäran eller anledning helt eller delvis ilösasav annan
förtid, skall långivaren ha till ersättning för den ränteförlusträtt som
långivaren får vidkännas.

förvärvadeS fastigheten och betalningsansvaret förövertogsenare
lånet. begärde lösa lånet förtid kostnader.Han iatt utan extra
Långivaren bestred hans begäran och sade han bundenatt var av egen
upplåning.

Enligt nämnden villkor i konsumentkreditavtal innebarett attvar som
kredittagaren lånet fallinte berättigad i förtid lösa iatt vart ettvar -
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har så lång löptid detta så oskäligtatt motsom som anses vara-
kredittagaren det borde lämnas avseende. Därför borde bolagetatt utan
inte sig lånet löstes i förtid. Dock drabbades bolagetmotsätta att av
förluster i anledning förtidsinlösen för vilka bolaget bordeav vara
berättigat till viss ersättning för. Nämnden menade långivarenatt
skulle låta S lösa lånet förersättning skälig hanteringskostnad ochmot
skälig räntekompensation.

ÄgarenRef. 10 1991/92: fastighet år 1981 lån itog ettav en en
fastighet. Länets slutbetalningsdag år 2001. Lånevillkorenvar angav
bl.a. följande.
Om till följd exekutiv auktion eller eljest lånet helt eller delvisav
inbetalas i förtid, skall låntagaren stadshypoteksföreningen,gottgöra

stadshypoteks övriga fordran, dels den ränteförlust kanutöver som
föranledas inbetalningen s.k. ränteskillnadsersättning, delsav
förlorade förvaltnings- fondbidrag,och allt med belopp bestämssom

stadshypotekskassan.av
S fastigheten år 1988 och undertecknade i samband därmedövertog en
förbindelse vid Övertagande lånet. I förbindelsen räntanattav angavs

bunden till den 30 juni 1991 och uppgick till 10 S hadeprocent.var
fått den uppfattningen lånet kunde lösas nämnda dag. Stadshypotekatt
vägrade lösa lånet mycket hög räntekompensation medan Satt utan
yrkade få lösa lånet behöva någon räntekompensation.att utan att utge

Nämnden fann S borde skyldig betala ersättning tillatt attvara
stadshypoteksföreningen för den förlust drabbade föreningensom

förtidsbetalningen. Nämnden häreftergjorde uttalanden tillgenom
ledning för hur belopp S skulle erlägga till ochstadshypotekstort
rekommenderade sina mellanhavanden medgöraparterna att upp
ledning uttalandena.av

Ref. 6 1994/95: år 1987Z bostadslån med fast Avtaletränta.tog ett
innehöll ingen bestämmelse långivaren ränteskill-rätt att ta utsom gav
nadsersättning vid förtida betalning lånet. Då skulle betalaZav senare
lånet i förtid begärde långivaren ränteskillnadsersättning. Enligt
långivaren lagen 1989:567 ändrade betalningsvillkor förgav om
vissa statliga bostadslån bolaget ränteskillnadsersätt-rätt att ta utm.m.
ning.

Nämnden anförde låneförbindelsen, ingicks med Läns-att som
bostadsnämnden, inte innehöll någon bestämmelse berättigadesom
kreditgivaren förtidsbetalning.ränteskillnadsersättning vidrätt att ta ut
Enligt den bolaget åberopade har sedan år 1991lagen bolaget rättav

ersättning för ränteskillnad vid betalning föreskrivenutöveratt ta ut
amortering också det gällde bostadslån bolaget hade betalatnär som
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införtsregleringsålundainnebärjuli 1988. Lagenföre den 1 att enut
borde intenämndenEnligtspel.avtalingångnatidigaresätter ursom
ordalydel-direktföljervadtillämpningvidare änlagen avsomges en

på låntillämpas äninte börlagenbetyder annatDet somattsen.
betalatslånetfall hadeaktuelltbetalat I utharbolaget avut. nu

ränteskill-tillberättigatdärför inteBolagetLänsbostadsnämnden. var
nadsersättning.

annuitet m.m.:Kreditavtal ränta,

bundenårsmed fem ränta.20-årigt lånhade1991/92: MRef. 12 ett
år. När dagenfemtejuni30denjusterasskulleM vartEnligt räntan

denbesked räntesat-förlångivarenkontaktadesnärmade sig nyaom
fastställtshadeperiodfördå nästaräntanLångivaren attuppgavsen.

i stället12,96medfördejusteringen ränta procentapril. Deni en
yrkadejuni. M30 räntandenvilket atträntanför 12,25 procent var

ersättninghandi andralägreefter den räntesatsen;skulle bestämmas
högrebestämdaförtid räntanden ilånetfördyringenför gavsomav

siggrundaderäntejusteringensadeLångivarentill.upphov att
rekommendatio-utformadebankinspektionenmedenlighetiregler av

10denobligationslån daterattillknutenutlåningenoch ettatt varner
vilketdetta datumskeddeupplåningenRäntejusteringenjuni. perav

10dendvs.tidigare,två månaderlågjämförelsetidpunkteninnebar att
april.

för hurledningmycketinteavtalsvillkorensadeNämnden att gav
krävdesavtalsådantoch itill attskulleräntejusteringen att ett

avtaletredan närså konsumentenutformasskulleavtalsvillkoren att
situationerolikaverkningarnabedömakundeförvägingicks i somav

ensidigt be-sigförbehölluppstå. Att atttänkaskunde partenena
konsumentför-skäligt iinteräntejusteringarvid etträntanstämma var

frånnämndenbortsågavtalslagen§ attstöd 36medhållande och av
meddärefterNämndensådansigförbehållit rätt. toglångivaren

räntejusteringentill hurställningrättsprinciperallmännaledning av
skulle göras.

skuldebrevetkr. Av110 000lån påerhöll1992/93: I RRef. 9 ett
610 kr,2fast belopp,betalamånad skullevarjeframgick R ettatt

fem år. lKredittidenavgifter.ochamortering,innefattande ränta var
förlängaskundekredittidenupplysningfanns ingenvillkoren attom

månatligendet beloppellerlåneräntanförändringarvid att somav
förändringar ividsänkasellerhöjaskunde kommabetalasskulle att

förlängderäntehöjningarskeddaåberopandeUnderränteläget. av
gåttår hadefemslutbetaltlånet närREnligtkredittiden.banken var
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och hon skulle därför inte erlägga något ytterligare.

Enligt förnämnden hade banken underlåtit sig konse-att reservera
kvenser räntehöjningar därför låntagare utgåoch borde kunnaav en
från den angivna månadsbetalningen så anpassad länebelop-att attvar

avgifterna slutbetalda vidoch den bestämda kredit-räntanpet, var
tidens slut. Länet skulle därför slutbetalt i och med allaattanses
mänadsbetalningar hade erlagts.

II lånade 40 000 kr. Lånetiden fem år månadsinbe-A ochvar
talningen 940 kr inbegripet enligt avtalet amortering ochränta,
avgifter. avtalet fanns också bestämmelse ändringI räntesat-atten av

skulle ske bl.a. i samband med ändring Riksbankens diskontosen av
eller då det motiverades kreditpolitisk åtgärd eller ändringav annan av
i det allmänna ränteläget. När fem är hade gått fortsatte banken att

på hänvisning till hadekräva A med ändratsräntesatsenattpengar
under länets löptid. Därför kom lånetiden enligt banken bli längreatt

fem år.än

Nämnden menade avtalsvillkoren framgick tydligtatt attav en
räntehöjning ske. måste följa avtalet detkunde Det attanses av

betalningstillfällen inte kundeangivna månatliga beloppet och antalet
fullständig reglering kredittagarens betalnings-gällaanses som en av

fallet höjdes. fick det följaskyldighet i det Tvärtomräntesatsenatt av
kredittagaren skyldig också betala för räntehöj-avtalet att attvar

ningen. således skyldig erlägga beloppet.A attvar

Lånet betalas fem år med 865 kr111 H lånade 35 000 kr. skulle
Enligtmånad. När tiden gått krävdes H ytterligare räntor.utper

lånet kunde såledesbanken hade rörlig ochräntesats räntesatsenen
länets väsentligt högreändras under löptid. Genom räntelägetatt var

fem år.fick sitt lån blev lånetiden enligt banken längreHän när än

Enligt nämnden hade banken förbehållit sig rätt räntanatten anpassa
vid tidtill den och enligt de grunder banken varjeräntesats som

gällde månadsbe-tillämpade för lån ifrågavarande slag. När detav
låneformuläretloppet och kredittiden dessa absolut angivna i utanvar

förbehåll avsikt varit bankenjusteringsrätt. Hade attparternasom ge
låneformulä-vidsträckt höja framgickräntan änrätt att som aven mer

fallet. Banken kunde således inteåläg det banken visa såret att att var
kräva ytterligare H.ränta av

000 rörlig VarRef. 13 1992/93: H hade län 401 kr med ränta.ett om
1991. I detredje månad förfallodag med början den 31var mars

allmänna villkoren bl.a.:angavs
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RÄNTAr
skall beräknas efter den och enligt de grunderRänta räntesats som

tillämpar för kredit detta slag.banken vid varje tid Den räntesats,av
dä krediten lämnas, angiven i skuldebrevet.gäller ärsom

Ändring i samband medfår ske med omedelbar verkanräntesatsenav
Riksbankens diskonto eller då det motiverasändring av annanav

ränteläget.åtgärd eller ändring i det allmännakreditpolitisk av
Ändring anledning får ske endast med verkanräntesatsenav av annan

förfallodagen för Banken skallfrån dagen efteroch med ränta.
före ändringen.kredittagaren sådan ändring i skälig tidunderrätta om

banken till denDen 29 juni 1992 H räntan attatt p.g.a.uppgav
höjas frånpå motsvarande krediter skulleundersteg marknadsräntan

intejuli Enligt höjningenoch med den 15 1992. H räntanavvar
skälig.

från ochförutsättningar höjaEnligt nämnden förelåg inte räntanatt
verkanfick ske medmed den 15 juli eftersom dels ändring endast

aviseratslåntagarna inte kunde haefter förfallodagen, dels anses om
förmått visatid. Vidare hade banken intehöjningen i skälig att

för handen.förutsättningarna övrigt för höjningi räntan varen av
gällde föredärför återgå till deBanken borde räntesatser som

höjningen.

år ochKredittiden denRef. 1992/93: lånade 25 000 kr.14 A trevar
870 kr. villkorenmånatliga annuiteten I angavs:

tillräntehöjning inte räckerannuitetsbeloppet grund"Om av
tilloch dennedbetalning krediten skall beloppet ökas anpassasav

krediten lämnades.äterbetalningstid förutsattes närsom
ytterligare belopp.kredittiden gått krävdes ANär ut

skuldebrevet och deeftersom banken enligtNämnden menade att
krediten kunde bankenhade förlängaallmänna villkoren inte rätt att

stödförändring länevillkoren. Banken saknadeinte ävengöra en av
fann såledesannuitetsbeloppet. Nämndenför retroaktivt höja attatt

underlåtitför bankenefterhand kunde kompensera sigbanken inte i att
behövde intemöjligheten höja annuitetsbeloppet. Autnyttjaatt att

betala ytterligare.

lånetRef. 1993/94: hade lån enligt vilken4 A räntan när togsett var
efter denEnligt skulle beräknasvillkoren14,75 räntanprocent.

varje tid tillämpadeoch enligt de grunder längivaren vidräntesats som
oskäligt höjaför kredit det slaget. menade detA räntanatt attvarav

från 16,25 till 21,25 procent.procent

konsumentförhållande inte skäligtnämnden det iEnligt attett enavar
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Med stödensidigt bestämmaförbehöll sig räntan.rätten attparten av
förbehållit sigfrån kreditgivarenbortsåg nämnden§ avtalslagen36 att

rättsprin-ställning till allmännaNämnden därefter vaddenna rätt. tog
ränteändring fick ske ochför frågan huruvidakunde innebäraciper om

fickden i så fallhur stor vara.

betydande ekonomiskaföräldrar, hadeRef. 1993/94: L:s11 som
för deras räkninglåna 30 000 krfrågade hon kundeproblem, L om

skrev18 år honmöjlighet bo kvar i huset. Lde hade närså attatt var
i månaden. Henneshon betala 900 krEnligt avtalet skullelånet.

yrkadekr i månaden. Lstudiebidrag 750bestodinkomst attav om
Banken menadeförklaras ogiltigt.skullelåneavtalet att noggrann

L ägdetagits till bl.a.gjorts, varvid hänsynkreditprövning hade att en
banken.sina åtagandenL skötthäst och gentemotatt

så bristfällig denkreditprövning varitbankensEnligt nämnden hade att
kreditgivningssed enligt 5 § konsument-godkravetinte motsvarat

så36 § avtalslagenjämkas enligt sättkreditlagen. Avtalet borde att
fordran L.skrev sinbanken gentemotav

Borgen:

väninnaförborgensmanRef. 1990/91: B ställde6 somenupp som
lånen ochinte betalaklarade dockVäninnanskulle attstarta eget. av

borgensåtagandet.krävdes i enlighet medB

i vadsig inbrustit i delsmenade B hadeNämnden sättaattatt
riskerdels deprincipiellt innebar,borgensåtagandet överväga som var

börtilltänkt borgensmanborgensåtagandet. Enförbundna med just det
kreditprövningsedvanligfrån bankendock utgåkunna göratt aven

skäligtfann detgjort. Nämndenhade banken integäldenären. Detta
rekommende-och bankenkreditriskenoch B halvabanken togatt var

hälften.tillned borgensansvarrades Bzssättaatt

vilket Pför lån enligti borgenRef. 1990/91: gick12 B ett var
skullebostadshusetskäl för lånetgäldenär. P rustasattangav som

i enlighetoch krävdesbetala lånen Bdock inteklaradeP attavupp.
uppgifterdock till B lämnatborgensåtagandet. P hademed omosanna

lånetSyftet medskuldbörda.sin tidigaresyftet med lånet och varom
kontokortsskul-kontoskulder Utövertidigareställeti att m.m.sanera

upplysthade intebanken. Bankenmisskötta lån ihade P ocksåderna
ekonomiska ställning.B Pzsom

självuppgiftersig på Pzsförlitatnämnden borde inte BEnligt utan
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kontrollerat kreditvärdigheten. Dock framstod bankens underlåtenhet
ordentlig kreditprövning och upplysa syftetgöra B medatt atten om

lånet, Pzs tidigare skuldbörda och borgensåtagandets innebörd så
anmärkningsvärd det oskäligt tillämpa borgensåtagandetatt attvore
ojämkat. Enligt nämnden borde borgensåtagandet, med tillämpning av

136 § avtalslagen, jämkas det banken ned sitt kravsättet att satte
lmed fjärdedelar.tre l
i

: N ingick i juni 1994 borgensförbindelse för tvåen
hyresgästers åtaganden fastighetsbolag. januari 1995lgentemot ett
krävde bolaget N på 28 900 kr avseende förfallna hyror jämte ränta.

Enligt nämnden borgensförbindelsen utformad sättettvar som
knappast kunde godtas. Den inte begränsad sig i frågavar vare om
belopp eller tid och den innehöll inte några bestämmelser gjordesom
det möjligt för borgensmannen komma avtalsförhållandet. Detatt ur
borde dessutom stått klart för bolaget, tagit kreditupplysning på lsom
N, denne helt saknade ekonomisk möjlighet för de iatt att svara
aktuella hyresgästernas betalningsskyldighet. Nämnden fann om-
ständigheterna sådana borgensförbindelsen skulle lämnasatt utanvara l

lavseende med tillämpning 36 § avtalslagen.av

l
Kvittning:

Ref. 7 1993/94: hadeH checkkredit 30 000 kr. Dennaen om
övertrasserades, varvid banken sade krediten lagsökteoch H.upp
Därefter bad bankenH sälja 400 aktier för hans räkning och badatt
banken betala vad influtit vid försäljningen. han skulleNärut som
hämta hade banken behållit dvs. gjortut pengarna pengarna, en
kvittning. i
Nämnden sade kvittning kontobehållning huvudregelatt mot som
endast bör ske medel på andra konton lönekonton och kontonänmot

motsvarande slag. förevarandeI fall kvittades skuldHzs vadmotav
influtit vid försäljning aktier får hänföra tillattsom av som vara

sparmedel inteoch till lönemedel. såledesBanken hade haft rätt att
kvittning.göra en

Ref. 10 1993/94: Banken hade fordran C drygt 22 000 kr.moten om
I erhöllapril 1993 C personskadeersättning för sveda och värk,en
rehabilitering för lyte och drygt 000 kr från sitt24samt men om
försäkringsbolag. Ersättningen in på hennes konto banken.isattes
Hon däreftererhöll besked banken hade kvittat delenstörstaattom av jersättningen sin fordran. imot
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regelbankikontobehållningkvittningsade somNämnden motatt
ochlönekontonkontonandra änmedelfå skebörendast mot
dengrund isinharbegränsningarslag. Dessamotsvarandekonton av

enskildesi denintarallmänhetio.dyl.lönemedelsärställning som
anledningfinns detpersonskadeersättning attgällerdetekonomi. När

betalatspersonskadeersättningen utdåfallilikartat synsättanlägga ett
synpunktfrån allmändåmåsteskadetillfället. Dettillanslutningi nära

fannNämndenkvittningsrätt.bankentillerkännaolämpligt att enanses
kvitta.berättigadbankenintesåledes att

Rådgivning m.m. :

Ifastighet.köpekontraktförvärvadeS1991/92:Ref. 8 engenom
villkor.följandekontraktet upptogs

enligtutbetalaslånstatligtochbottenlånFörutsättning ävenär att
lånbeslutLänsbostadsnämndens om

köpebrevetbankjurist. Ii angavsupprättades närvaroKöpebrev av en
någraköpeskillingen;angivnadenföröverlätsfastighetenendast att

begäranavslog SzsLänsbostadsnämndenintevillkor fanns upptagna.
detEftersombanklån.medgivnatidigare ovanfå övertaattom

möjlighetenSbetogs attköpebrevetimedfannsintevillkoretangivna
kr000med 502skadestånddärföryrkadeSköpet.återgångkräva av

honom.biträttbanken somav

vårdslöstförfarit attbankjuristenhadenämnden genomEnligt
köpekontraktetivillkorsamtligasig varförhöraunderlåta attatt om

inintekonsekvenserna taattupplysauppfyllda och avparternaatt om
vilkenförskadavållatshadeSköpebrevet.idettavillkorett som

Sgrundpådockjämkades attSkadeståndetansvarig. avbanken var
fråganväcktesjälvoch inteproblemetokunnig omansågsinte om
kr.30 000medgottgjordbordebetydelse. Svillkorets anses

ikreditgivarefinansbolaganlitathade1991/92: SRef. 9 ett som
intedockomplaceradeFinansbolagethusbygge.anledning ettav

tidpunktvid denlångivareslutlig sombyggnadskreditivet hos
långtförstmellan senareöverenskommelse utanparternaiförutsätts
kreditenkostnad för änhögredärfördrabbadesär. Smer än avett

finans-skadeståndyrkadeSfallet.varitskulle avvad annarssom
låneärendet.handläggningfelaktigför000 krmed 25bolaget av

iintebolagetföransvarigtfinansbolaget attfannNämnden att var
principibolagetochkreditivet varatttid omplaceratavtalsenlig

hadeSdrabbatsdärigenomSskadaför denS av.skyldig ersättaatt
vissmedfördevilket attadressändringanmälaunderlåtitdock att
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mindre del förseningen fick tillskrivas S. Vidare hade S visat vissav
passivitet det gälltnär kontakterna finansbolaget.med Skälig ersätt-
ning bestämdes därför till 12 500 kr.

Ref. 11 1991/92: A blev kontaktad för konsult-representantav etten
bolag frågade han ville tjäna skatteplanering.som om pengar genom
Representanten talade hur mycket A skulle tjänaom pengar attgenom
investera hos bolaget. Det talades inte vad han skulle investeraom
Han skrev det rörde sigutan investeringatt att i Fiji;se om en en
nyttjanderätt till s.k. burée.en

Enligt nämnden borde konsumenttjänstlagen analogt tillämpas. Enligt
4 § i den lagen skall näringsidkare med tillbörlig tillen taomsorg

konsumentens intressen. Om den konsumenten fårvara nytta som av
tjänsten inte står i proportion till bl.a. vad konsumenten får betala, har
näringsidkaren skyldighet avråda från affären. Den nyttjanderättatten

bolaget förmedlat till A inte till någon för dennesom vilketnyttavar
måste ha insett. Företagetrepresentanten hade därmed skyldighet att

avråda A från affären. Detta hade inte företaget gjort och bröt därför
4 § konsumenttjänstlagen.mot Förmedlingstjänsten därförvar

behäftad med fel allvarlig A skulle därför inte bundenart.av vara av
nyttjanderättsavtalet.

Ref. 10 1992/93: J hade felaktig kassatransaktion i bankg.a. en en
för litet saldo under tid år s.k. Miljonkonto ietten ettav ca en

bank. J därför under denna tid inte med i dragningarna påannan var
Miljonkontot. J yrkade ersättning dels för detränta felande
beloppet, dels för uteblivna vinster Miljonkontot. Banken återförde
det felande beloppet och betalade på behållningenränta på Miljonkon-

så aldrig skett.tot uttagensom om

Enligt nämnden kunde inte visas vinst skulle ha utfallit detatt om
felaktiga inte skett. Miljonkontot hade emellertiduttaget lägre ränta än
övriga konton. J hade därför under den aktuella tiden fått avstå i
onödan från högre räntenivå vilket ekonomisk förlust tillen var en
följd felet. bordeJ därför ersättning med mellanskillnadenav
mellan den vid varje tidpunkt gällande högsta bankenränta som
tillämpade på inlåningskonton under den ifrågavarande tiden och den
ränta under tiden erhållits på Miljonkontot.som

Ref. 9 1993/94: W och H ansökte kredit hos bank medom en
340 000 kr. Banken beviljade kredit med detta belopp. W och H
utnyttjade först 200 000 kr den beviljade krediten. När de därefterav
ville i anspråk krediten avböjdeta banken dettaresten medav
motivering Wzs och Hzs sammanräknade inkomstatt hade uppgått till
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1 kr och lagsökningsutslag avseende 200 000 kr hade meddelats0 att
1 och hade saknat utmätningsbara tillgångar. ochW W W Hmot att

yrkade banken skulle lämna kredit i enlighet med kreditansökanatt
och menade bindande avtal kredit hade kommit till stånd.ettatt om
Banken menade kreditbeslutet endast anbud och dettaett attatt var var

för banken endast under viss tid. avtal ändå ansågsbindande Om ett
ingåtts under felaktiga förutsättningar. deföreligga hade det Om

uppgifter fram varit kända för banken tidigare hadekomsom senare
måste ha haft kännedom dessakredit aldrig beviljats. W och H om

förhållanden då hade därför förfaritde ansökte kredit. W och Hom
svikligt. Banken kunde därför inte skyldig lämna kredit.attanses

Enligt nämnden hade bindande avtal kommit till stånd dettaett men
§ avtalslagen. Om banken hadefick ogiltigt med stöd 33anses vara av

vid tiden förhaft full kännedom W:s och H:s ekonomiska ställningom
måste ha insettkreditansökan hade den inte beviljat kredit. W och H

åläggaansågs därför strida och heder bankendetta. Det tro att attmot
därförfast krediterbjudande. Banken kunde intestå vid sitt anses

skyldig lämna och H ytterligare kredit.Watt

Ref. dåvarande svärföräldrar öppnade i hennes barns2 1994/95: Szs
bankkonton förbehöll sig dispositionsrätt de insattaövernamn men

påmedlen. Svärföräldrarna efter viss tid de insatta medlenuttog
inte bordeoch avslutade dessa. Nämnden menade bankenkontona att

för och förbehålla sigha låtit barnens farföräldrar konto barnenöppna
förhållandetde insatta medlen. Detdispositionsrätten över att

farföräldrarna medlen på kontonahade disponerarätt överatt
stånd.medförde emellertid någon fullbordad gåva inte kommit tillatt

hade därför inte något fel lät farföräldrarnaBanken gjort när taman
ut pengarna.

ochRef. kontaktade augusti 1992 sin bank4 1994/95 K i slutet av:
ekonomiska situation saknademeddelade hon till följd sinatt av

hon hade beviljats. Bankenmöjligheter börja betala kreditatt av en
fram sommaren/höstenmedgav och amorteringsfrihet tillK ränte-

banken hade registrerat krediten1993. I april 1994 uppdagades att
UC.misskött till Upplysningscentralensom

dåingåtts mellanEnligt nämnden hade kreditavtal parternaett nytt
lämnadebeviljade och amorteringsfrihet. Då bankenbanken K ränte-
sålundatill kreditenuppgiften krediten misskött UCattom var var

för bankenförfallen betalning. fanns då ingen skyldighetinte till Det
misskött. hade sålunda lämnatden Bankenatt rapportera ensom

bestämmelsen i 21 § kreditupp-felaktig uppgift till UC. På grund av
därför skadeståndsskyldig. Medlysningslagen 1973: 173 bankenl var
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förfelaktiga uppgiften endast varit tillgänglighänsyn till denatt en
bank, fann nämnden ersättningen bordefrågande, attsom var en
000 kr.bestämmas till skäliga 5

Avgifter:

gånger få bankomat.Ref. 1993/94: G försökte6 tre ut pengar ur en
registrerats000 kr hadefick sedan besked 1Han ettatt uttagom om

uppgift dock aldrigfick han enligthans konto. Några egenpengar
undersökningsavgiftmedDärefter debiterade banken hans kontout. en

kr.40om

frågan bankomatuttagansåg sig inte kunnaNämnden pröva om
krävdes i den delen.felaktigt eftersom muntlig bevisningregistrerats

det saknadesundersökningsavgiften menade nämndenVad gällde att
Avgiften skulle därförsådan avgift.stöd i avtalet för att ta ut

återbetalas.

Condictio indebiti:

in tvåpensionsbeloppdecember 1990 fördesRef. 1991/92: I7 ett
förstod inte dettagånger bankbok. till åren kommen,i Ezs E, som var

1991 ochfelet iBanken upptäckteanvändeutan marspengarna.
felförda beloppet.då konto med detkrediterade Ezs

under så lång tidbanken dröjt med återkravEnligt nämnden hade att
rekommenderadesig därefter. Nämndenrimligen måste ha inrättatE

återbetala beloppet till E.därför banken att

betaladespå bankenin obligationsvinsterRef. 1991/92: När C löste15
däreftermånadhenne. Mindreför mycket till300 kr änl ut en

utbetalningen.påpekade den felaktigaochkontaktade banken henne
ochbåde förlöste in vinstereftersom CNämnden menade att egen

vinstbe-hålla reda påsärskild anledningräkning hade hon attannans
felaktigt belopp.förstått hon fickdärför haloppen. C borde att ett

god då hondärför inte iHon kunde emottogtro pengarnaanses vara
skyldig återbetala dessa.och hon ansågs att

Leasingavtal:

avseendemånaderleasingavtal 12ingickRef. 10 1990/91: T ett om
drygtfakturabolagettillbaka bilen sändelämnadebil. När T enen
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krtill 55 000reparation värderatsefterBilen hade14 000 kr.
från köpesummadragitsbelopp hadeexklusive Detta av enmoms.

tillhadeendastmenade bolagetT rättkr inklusive67 393 attmoms.
reparationskostnad 150 kr.jämteleasingavgift 870 kr1 omomen

han000 krdepositionsavgift 4täcktes denbeloppDessa somomav
återbetalningdärför havilleingående. Hanvid avtaletshade erlagt en

fakturan.ersättning enligtyrkadekr. Bolagetmed 9801

genomskåd-de kravavtalsvillkoren inteuppfylldenämndenEnligt
direktframstodkonsumentavtal och devidbör gällalighet somsom

konsumentkreditlagensjämfört medför konsumentenoförmånliga
bestämmelser,avtaletsDärför avräkning,skyddsregler. borde oavsett
bestämmelser.konsumentkreditlagenstillämpningmedske av

iförhållandereglera sittrekommenderadeNämnden attparterna
härmed.enlighet

Efterbil.avseendeleasingavtalträffatC hadeRef. 1990/91:11 ett en
lämnadeochleasingavgifternabetalahanmånader slutadenågra att
Därefter123 230 kr.beloppdåHan krävdestillbaka bilen. ett av

bristandeupphörtleasingavtalet hademeddelade bolaget att p.g.a.
med stödfordradeBolagethade försålts.bilenbetalning och att av

jämkas.avtalet skulleyrkade000 kr. Cdrygt 88avtalet att

inte de kravbestämmelseravtaletsuppfylldenämndenEnligt
framstodoch dekonsumentavtalvidborde gällagenomskådlighet som

regler.konsumentkreditlagensmedjämförtoförmånligadirektsom
konsumentkredit-vilketkreditköpmedjämställasAvtalet borde ett
rekommenderadeNämndentillämpas.bestämmelser bordelagens

enligtavräkningverkställaåtertagandet bilenvidbolaget att av
bestämmelser.konsumentkreditlagens
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försäkringsavdelningARN:sfrånavgörandenRefererade

försäkringsvillkor:Jämkning av

uppställdstodskoterpulkabestulenblevRef. 1990/91: F20 somen
Enligtreparation.Själva skoterngårdsplanen.utomhus var

hade tecknat,Fmotorfordonförsäkring,för skoternsvillkoren som
tillkoppladdennaskoterpulkan endastförsäkringen näromfattade var

allriskskydd.medvillahemförsäkringtecknatF hadeskotern. även en
släpfordon.gälldeinteförsäkringenförsäkringendenI attangavs

förerbjödbolagetförsäkringardetecknat atthade FnämndenEnligt
avsiktframgå F:sdärförfickegendom. Detsin attskydda varanses
egendom.för sinförsäkringsskyddheltäckandeskaffa sig ettatt

försäkringsskyddhelstnågotpulkanomfattades inteEmellertid somav
erbjudit någoninteBolagetskotern.frånkopplad fråndå den synesvar
uppmärksam-helleroch intekunde skyddaspulkanvarmedförsäkring

härtillbl.a.Med hänsynförsäkringsskyddet.lucka idennaFmat
luckanavsågsåvittoskäligaförsäkringsvillkorennämndenfann att var

36stödmedvillkorenochskoterpulkanförförsäkringsskyddeti att av
pulkanomfattadeförsäkringsskyddetsåborde jämkasavtalslagen§ att

till skotern.koppladintedennäräven var

förvarade ihanbestulen ettblev1991/92: JRef. 26 vapen som
låstförvarades iNyckelnarbetsplats.sinstöldskyddsskåp på ett

därefterochlokalernasig in ibrutithadeskrivbord. Gärningsmannen
medstöldskyddsskåpetsedanhadeHan öppnatskrivbordet.brutit upp

villkor.följandebl.a.gällde medFörsäkringennyckeln.
stöldskyddsskåp närskadegörelse iochför stöldgäller"Försäkringen

våld."medskåpetbrutitgärningsmannen upp
hadeskåpet inteeftersom öppnatsersättningavböjdeBolaget att utge

våld.med

stöldskyddsskåp närstöld iförsäkringen intetäckteEnligt nämnden
förvåldnyckel använtsmedskåpet ävengärningsmannen öppnat om

försäkrings-omedelbartdärför intekundenyckeln. Jåtkomsten av
medSyftetvapenstölden.förersättningtillnågongrundavillkoren rätt

dockfickförsäkringsersättningentill antasibegränsningen rätten vara
iakttastöldsigskyddaskall attförsäkringstagaren mot genomatt

fallförevarandenycklarna. Iförvaringenvidförsiktighetsärskild av
i sinbyggnadi låstlåstiförvaratshade nycklarna utrymme somett en
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omgärdad högt stängsel. De aktsamhetskravtur strängaettvar av som
fick ha motiverat begränsningarna i till ersättningrätten enligtanses
försäkringsvillkoren mäste därför ha varit uppfyllda. Medanses
hänsyn härtill borde det oskäligt åberopaJ deatt gentemotanses vara
aktuella begränsningarna i försäkringsvillkoren.

Ref. 23 1993/94: Vid inbrott i Gzs bil stals bl.a. bilstereo ochett en
tio kassettband. På grund G inte kunde uppvisa kvitto påattav
bilstereon bolaget, enligt sina villkor, denna med 50ersatte procent.
Vidare lämnade bolaget ersättning för kassettband med motivering-ett

bolaget vid inbrott i bil aldrig lämnade ersättning föratt änen ettmer
kassettband.

Enligt nämnden måste vanliga bevisvärderingsregler gälla frågai om
förlust bilstereo. Om försäkringsfall har visats skall försäkringenav

baraned under de förutsättningarsättas i konsumentför-som anges
säkringslagen. villkorEtt ersättning skall utgå med hälftenattom av

bilstereos värde dess ålder och fabrikat inte kan styrkasen om genom
kvitto eller dylikt kunde därför inte godtas. Villkoret ansågs därför
oskäligt enligt 36 § avtalslagen. I enlighet med sin bedömning i
tidigare ärenden ansåg nämnden vidare ersättning skulle utgå föratt

kassettband.sex

Tolkning avtalsvillkorav m.m.:

Ref. 23 1990/91: Mattor S hängthade på sin balkong stals.utsom
Balkongen låg på tredje våningen flerfamiljshusi och invätteett mot

låst innergärd. Tillträde till balkongen kunde endast ske via dörr tillen
bostaden. S yrkade ersättning för sin hemförsäkring.mattorna ur
Enligt villkoren gällde försäkringen för stöld i bostad. Det angavs
exempel vad avsågs med bostad och vad inte räknadessom som
dit, källar- och vindskontor. Bolaget gjorde gällande balkong-t.ex. att

inte utgjorde del bostaden.en av

Nämnden fann, bakgrund hur villkoren hade utformats,mot attav
utgångspunkten måste balkong normalt borde delattvara anses som en

bostaden. S borde därför berättigad förtill ersättningav vara
Med hänsyn till tillträde till balkongen endast kunde skemattorna. att

via bostaden fanns inte skäl till nedsättning den anledningen Sattav
skulle förfaritha oaktsamt. Nämnden rekommenderade därför bolaget

reglera skadan i enlighet försäkringsvillkorensmed förregleratt
beräkning ersättning.av
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slogsin husvagn,utanförfiskrökte1990/91:Ref. 24 som
brinna.börjadeförbi,gickM,exploderade.rökenvarvidrödsprit som

skadeståndsför-innefattadehusvagnsförsäkringhadeS ensomen
följandehadeförsäkringenersättningyrkadeMsäkring. somur

villkor.
skadeståndsskyldighetlagligaför dengäller som"Försäkringen

förförsäkrade husvagnendenbrukareeller person-drabbar ägare av
person.tillfogassakskadaeller annansom

prövadeförstmajoriteten,villkorsnämndSkadeförsäkringens som
för-omfattadesinteskadeståndsansvaretmenade avtvisten, att

säkringen.

vanlig ifiskrökningmedsysslanficknämndenEnligt varaansesav
medsambandnaturligthamåsteochfriluftssammanhang ettanses

villkoretseftersomdärtill ochhänsynMedaktiviteter.sådana
bordebolaget ersättanämndenfanndäremottalade attordalydelse inte

skadan.

meddenvilleklocka, ersättasinförlorat1990/91: enRef. 25 som
förkommenskulleförsäkringsvillkorenEnligtmodell.likaidentisk en
försäkrings-motsvarande högstpristillmedklocka ersättas ettnyen

tillanmälasskulleSkadaninte.lämnadesersättningKontantbeloppet.
klockan.sålttill denhandförstaiochStjärnurmakare somen

gjordeEförsäkringsbolaget.hoskunde görasSkadeanmälan även
skulleEaccepteradeinteförsäkringsbolaget atttillskadeamnälan som
köpts.hadeursprungligadenaffär däri denersättningsklockaköpa en

stjärnurmakarkedjan.tillställetihänvisade honomBolaget

be-försäkringsvillkoreninågotfinnaintekunde somNämnden
klocksäljarevilkenfrånklockanskaffa dengränsade E:s rätt att nya

skulleför Eförutsättningframgick det attDäremothelst. att ensom
skaffadehanförsäkringenersättning att nytill enha rätt varur

denmotsvarandeklockaförvärvathadeEEftersomklocka. en
klockandenförkostnadenfåberättigadhanansågsförsäkrade att nya

försäkringen.täckt av

Vidfritidshus.sitt1985vårensedanhyrde1991/92: P utRef. 29
ochhyresgästenhanupptäckte1988septemberi attfritidshusetbesök i

medvillahemförsäkringhadePborta.möblernadet enmesta varav
ochplötsligskadaförgälldeochallriskförsäkring genomsom

Bolagetförsäkringen.ersättningbegärdehändelse. Poförutsedd ur
ochplötsligfrågananfördeochersättning attavböjde omutgeatt

synvinkel.hyresgästensbedömasbordehändelseoförutsedd ur

försäkrings-föroförutseddplötslig ochhändelsennämndenEnligt var
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fannsDet inte något stödtagaren. i villkoren eller för attannars anse
frågan händelsen plötsligatt och oförutsedd skulle bedömasom var ur

någon synvinkel. Skadan skulle därför omfattas försäkring-annans av
en.

Ref. 32 1991/92: Mjölbaggar upptäcktes i Izs radhusområde. En
saneringsfirma utförde två saneringar. Saneringsfirman hjälpte till med
omplacering och stuvning möbler l utförde själv arbete iav m.m.
enlighet med meddelanden från saneringsfirman. Han yrkade ersätt-
ning försäkringsbolaget med 58 000 kr för arbete merav änegetca
900 timmar. Försäkringen innehöll bl.a. följande.
Vi åtar under tid försäkringenden gäller, i enlighetatt medoss
myndigheternas föreskrifter, vidta åtgärder för bekämpning av
vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar och ångrar."

Enligt nämnden inte i villkoret vad bolaget avsåg med åtgärderangavs
för bekämpning. Om städning, enligt saneringsbolagetssom an-
visningar måste för möjliggöragöras saneringen, inte omfattadesatt

villkoret, borde det uttryckligen undantas i villkoret. Likaså bordeav
det klart ha bortflyttning bohag inte ingickangetts i deom av m.m.
åtgärder bolaget svarade för eftersom det ha varit förut-synes en
sättning för bekämpning skall kunna ske. Eftersom fannsatt det brister
i villkoren borde kostnader för bortflyttning föremål och städningav
i viss mån ingå i begreppet åtgärder för bekämpning. bordeIanses
därför berättigad till viss ersättning borde bestämmas eftervara som

skälighetsbedömning. Med tanke på två saneringaren ägtatt rum
borde skälig ersättning bestämmas till 1 000 kr.

Ref. 33 1991/92: F upptäckte två värdefulla ringar honatt som
normalt förvarade i Smyckeskrin borta. Troligtvis hade honett var
förlorat ringarna vid restaurangbesök. F hade allriskförsäkringett en

enligt villkoren gällde för skada eller förlust plötslig ochsom genom
oförutsedd händelse. Bolaget gjorde gällande det inte förelåg någotatt
försäkringsfall.

Enligt nämnden det oklart vad avsågs med skada eller förlustvar som
plötslig och oförutsedd händelse och villkoren i övrigtgenom gav

inte någon ledning för bedömningen. Själva benämningen allriskför-
säkring dock intrycket försäkringen hade mycket vidattgav av en
omfattning och det kunde ligga till hands den omfattadenära allaatt

skador och förluster intetyper uttryckligen hade undantagits.av som
Med hänsyn härtill och då oklarheter det gäller omfattningennär
borde drabba den formulerat villkoren fann nämnden densom att
aktuella förlusten försäkringsfall F inte kunnatett närmaretrots attvar

och hur förlustennär inträffat. Nämnden rekommenderadeange var,
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därför bolaget reglera förlusten i enlighetatt därmed.

Ref. 28 1992/93: E ansluten till gruppförsäkring hos bolagetvar en
med sin hustru medförsäkrad. I försäkringen ingick olycksfalls-som
försäkring. Enligt försäkringsvillkoren lämnades ersättning för
olycksfall endast den försäkrade måste behandlas läkare.om Iav en
informationsbroschyr tillhandahölls försäkringsgivarensom av angavs
däremot ersättning lämnadesatt olycksfallet medfört läkarbesök.om
I anledning Ezs hustru drabbatsatt olycka och besöktav läkare förav
kontroll begärde E ersättning för bl.a. glasögon. Bolaget avböjdenya

ersättning eftersom skadanatt utge inte medfört läkarbehandling.

Enligt nämnden måste vid bedömningen vad kan följaav som av
försäkringsavtalet hänsyn inte bara till vad kan följatas som anses av
avtalet tilläven andrautan omständigheter, bl.a. de uppgifter som
försäkringsgivare lämnat i samband med marknadsföringen av
försäkringen. I den folder försäkringsgivaren tillhandahöll angavs
således ersättning utgickatt olycksfallet medförde läkarbesök.om
Eftersom E tagit del innehållet folderni fästoch avseende vid dettaav
fick det försäkringsavtalet mellan följaav ersättningparterna attanses
skulle lämnas i ifrågavarande fall.

Ref. 29 1992/93: N:s bil, avställd, skadades vid vändningsom var en
på parkeringsficka. Eftersom urplockaden puttadesmotorn bilenvar
för hand. N hade försäkring för avställt fordon och ersättningen
utgick denna skadan uppkommit uppsåtligur skadegörelseom genom

tredje olyckshändelse ellerav yttre underman, påannan transport
transportmedel.annat

Enligt nämnden syftet med detta slags försäkring skydda fordonvar att
vagnskaderiskermot kan bli aktuella denär avställdaär och intesom

brukades. Med hänsyn härtill och i jämförelse med övriga ersättnings-
grundande fall låg det till handsnärmast tolka begreppetatt yttre
olyckshändelse händelser orsakade andra omständigheter ellersom av
föremål sådanaän kunde hänföras till bilen i fråga. Nu aktuellsom
skada hade uppkommit bilen hadenär i rörelse och självsatts
kolliderat med stolpe. En sådan händelse kunde inte betraktasen som

olyckshändelse i villkorensyttre mening ochen omfattades därför inte
försäkringen.av

Ref. 32 1992/93: P hjälpte sin dotter hon skullenär flytta till egen
lägenhet. Därvid tappade P bokhylla tillhörde dottern. Pen som
yrkade ersättning för bokhyllan hemförsäkringensur ansvarsmoment
på den grunden han oaktsamhet hadeatt vållat skadan. Enligtgenom
bolaget P likställd med arbetstagare och kunde därförvar inte blien
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mot sin dotter.skadeståndsskyldig

honsin dotterfar hjälptefråga närnämnden detEnligt somom envar
tillfällig Dotternhemifrån. Biträdetflyttaskulle natur.var av ren

arbetsgivarerollha intagitintekunde rimligen gentemoten somanses
flyttgods. Pfråga mycketha varittorde det intefadern. Vidare om

samband medilikställa med arbetstagarevaritsåledes intehade att
imed villkoren Pzsi enlighetborde reglerasoch skadanflyttningen

ansvarsförsäkring.

ivattenskadainträffadebortrest1993/94: När LRef. 18 envar
ordföran-skadan brötbegränsabodde. Fördär Lkällaren i det hus att

källarförråd. Dörrentilldörren L:sbostadsrättsföreningeniden upp
därefteregendom stalsdel L:solåst. Enförrådet lämnadestill urav

för stöld ochersättningutgickförsäkringförrådet. Enligt L:s
Försäkrings-ibryter sig innågonskadegörelse utrymme.ettsomav

eftersomförsäkringenomfattadesskadan inteanfördebolaget att av
olåstfrånstölden skett utrymme.ett

ordförandebostadsrättsföreningensklartstod detEnligt nämnden att
någonutfördes visserligenStöldenförråd.brutit sig in i L:s annanav

Syftet medlåset brutitsallt dömamöjliggjordes attatt upp.avavmen
förvaraförmå försäkringstagarevillkoret måste attattantas vara

tyddenågotframkommitoch det hade inteunder låsegendomen som
omfattasdärförskullepunkten. SkadandenbrustitL avatt

försäkringen.

och nackeni huvudetridtur skadades EUnderRef. 1993/94:19 aven
flitigt användfastspänd med överGrenen ett rep envaren gren.

yrkadedålig. Eoch siktenbörjat skymmahaderidstig. Det attvar
villkor sadehemförsäkringenomfattasskadan skulle attvarsav

ellermisshandelblev förförsäkringstagarenutgårersättning utsattom
uppsåtligt våld.annat

sådantrepanordningen uppriggad sättnämndenEnligt att envar
anordningen.träffadesunderhäst kunde ryttaren avmenpassera

övervägande haderepanordningenden riggattalade förskäl att som
likgiltighetinte. Enskadas ellerskullelikgiltig förvarit ryttareom en

därförskulleoch skadanmed uppsåtjämställasslaget måstedetav
omfattas försäkringen.av

förväjabilkörning blev EUnderRef. 20 1993/94: attatttvungen
hamnadeBilen,körbanan.medundgå sammanstötaatt somen ren

följdtillplâtskadorfick lack- ochvid sidani snövall vägen, avaven
erhållithanförsäkringsvillkorhade deEnligt Eavkörningen. avsom
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lämnades fordonet,innehåll ersättningförsäkringsbolaget det att om
oförutsett kom pådjur plötsligt ellertill följd vägen,att ett uppav

hade inteföremål vid Enligt Ekollision medskadades vid vägen.
såvillkoren hade ändratsinformerat honombolaget sätt attattom

kollision medtill följd direktutgick för skadaersättning endast av en
villkorssammanfattning Eframgick det denEnligt bolagetdjur.ett av

vid direkt kollision medlämnades endastfått ersättningdel ettattav
djur.

förkonsumentförsäkringslagen krävsenligtsadeNämnden attatt
förnyelsei samband medförsäkringsvillkor skall ändras att

skriftligt med-iändring villkorenförsäkringsbolaget begärt ettav
hade inför förnyelsenBolaget docktill försäkringstagaren.delande av

för densammanfattning villkorentillställtavtalet endast E aven
någon upplysningsåledes inte fåttförsäkringen. hadeaktuella E om

föränd-innebärasammanfattningen skullenågot villkoren iatt enav
Försäkrings-försäkringsavtalet.gällandeförhållande till detring i

hadevillkorssammanfattningtillställa Eförfarande barabolagets att en
för-hade ändrats vidförsäkringsvillkorenalltså inneburitinte att

bolaget.borde därföravtalet. Skadannyelsen ersättas avav

förvaradePlånbokeni stadspark.1993/94: promeneradeRef. 22 T en
plånbokentillfälle framVid hanbakfickan sina byxor.han i ett tog

sin plånbok.kom saknade hannågot. han hemför betala Näratt
då.saknades Tparken. 3 000 krpåträffades iPlånboken senare

omfattadeFörsäkringenhemförsäkring.ersättning sinyrkade ur
oförutseddstöld plötslig ochskadafickstöld och änäven genomannan

försäkringsta-för bl.a. egendomgjordes dockhändelse. Undantag som
förlagt.bort ellerglömt kvar, tappatgaren

frågaantagligt detinte gjortEnligt nämnden hade T att omvarmera
Försäkrings-förloratsfickstöld plånboken hade sätt.än annatatten

enligt villkoretersättningdärför skyldigtbolaget inte att utge omvar
synpunkt frågadet enligt nämnden T:sfickstöld. Dock om enurvar

åberopade debolagetoförutsedd händelse. Eftersomplötslig och
ålåg det bolagethändelsergällde i fråga sådanaundantag attsom om

intehade bolagetförelåg. Dettabevisa sådan undantagssituationatt en
villkoretersättningsskyldigt enligtfick därförgjort. Bolaget omanses

oförutsedd händelse.plötslig och

mobilte-tillhörigstals Hinbrott i Hzs bilRef. 16 1994/95: Vid ett en
det företagbetaladesinnehades ochlefon. Telefonabonnemanget av

privat.i såväl tjänstenanvände telefonenanställd. Hdär H somvar
villahemförsäkringen.omfattasskadan skulleH yrkade att av
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och bekostadeföretag stod förframgickEnligt nämnden att ett
Telefonentjänsten.telefonen itelefonabonnemanget använtssamt att

bruk i för-för personligavarit avsedd Hzsdärför inte hakunde anses
till ersättningdärför inte berättigadmening. Hsäkringsvillkorens var

hemförsäkring.sinför skadan ur

frånbörja betalaspensionsförsäkring skulle1994/95: OzsRef. 20 ut
till årutbetalningarnabegäran sköts1984 på Ozsoch med år uppmen

augusti 19931992 till den 31novembertiden den l1989. Under var
inbetalade premier.förutpremier högrepååterbäringsräntan ännya

81,7medellivslängdenförsäkringen dentecknadeDå O antagnavar
år.medellivslängden till 87därefter ökat denhadeår. Bolaget antagna

därmed månatligaoch dentilläggsbeloppet,komPå grund härav
för tidenåterbäringsräntanmenade delssjunka. Oersättningen, attatt

kapital skulle1993 hansaugusti1992 till den 31novemberden l
tidsperiod, delsdensamma premier under attsammanyasomvara

skulle baserasersättningenberäkningen antagnasammaav
försäkringen.då tecknademedellivslängd hansom

skyldigt justerasituationeri vissaanförde bolaget ärNämnden attatt
skall fastställas. Avgrundernajusteradeför sin rörelse. Degrunderna

framgickförsäkringför dennagälldevillkorde allmänna attsom
enligtfastställdablirgrunder ellergällde de ärmellan parterna som

tilläggsbe-förändringennämndenhärtill ansågMed hänsynlag. att av
dödlighetenantagandenändradesin grund ihadeloppet varomsom

återbärings-gällde fråganförsäkringsavtalet. När detförenligt med om
efterskedderäntesänkningentillfälliganämnden denanförderäntan att

utreda stodnämnden kunnatFinansinspektionen. Såvittanmaning av
inspektionensinnehållet imedöverensstämmelseräntesänkningen i

bifallas.kunde därför inteyrkandenOzsanmaning.

sexuellafördotter blev övergrepp1994/95: AzsRef. 22 utsatt grova
varade iVistelsenvistades hos fadern.honunder detsin far attav

ocksåflickanvårdnadhadefyra månader. A varsomomensam
ochproblemsvåra psykiskaFlickan fickadress.folkbokförd Azs

orsakadetillståndvård. Flickanspsykiatriskförblev inlagd stora
dubbeltför sjukhus,kostnaderkostnader för A. Förutom resor,
mycketflickansjukhusvistadestiden flickanboende under var
sönderhon slogvistades hemma;tid honunder dendestruktiv

hemför-yrkadeinredning. Aporslin ochelektriska attapparater,
och detkostnaderför deoch dotternskulle hennesäkringen ersätta

Försäkringsbolagetfadernsförde övergrepp.lidande utsatts p.g.a.
eftersom honhemförsäkringomfattades Azsflickan intemenade att av

Enligtfadern.bosatt hosvaritförtidpunktenvid övergreppen
försäkringstagarenandraomfattades änförsäkringsvillkoren personer
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enbart de folkbokförda den adress och bosatta i den bostadom var
försäkringen gällde. Skadorna Azs hem omfattades enligt bolaget
inte heller försäkringen eftersom villkoren enbart medgav ersättningav
för skadegörelse vållad någon olovligen vistats i hemmet.av som

Enligt nämnden tydde den omständigheten de aktuella försäkrings-att
villkoren skiljde på folkbokföringsadress och bosättningsadress att

bosättningsbegreppetavsett att innebördman iänge en annan
folkbokföringslagen. Av villkoren framgick emellertid inte närmare
vilken denna innebörd Det ansågs därför naturligt tolkavar. att
villkoren i ljuset folkbokföringslagen. Flera omständigheter taladeav
då för flickan under sin vistelse hos fadernatt fortfarande bosattvar
hos modern. En omständighet hon folkbokförd hosatt A,var var en

hadeA vårdnaden henne,att tredje vistelsenannan hosom atten
fadern inte varit så långvarig hon därför kunde ha ha byttatt ansetts
bosättningsort. Enligt nämnden borde dottern omfattas Azsav
hemförsäkring och ersättning överfallsskyddetatt borde utgå.ur
Däremot kunde inte ersättning enligt försäkringsvillkoren utgå för
egendom tillgripits lovligen vistats i hemmetsom av en person som
eller för egendom vid uppsåtlig skadegörelse skadats inifrån.som

Ref. 23 1994/95: Ett däck och fälg bil skadadesen ett vassten av
föremål. Eftersom fälgar det aktuella slaget inte längre tillverkadesav
bytte förS enhetlighetens skull alla fyra fälgarna och yrkadeut
ersättning försäkringsbolaget för hela den kostnaden. Enligtav
försäkringsbolaget försäkringsvillkoren ersättning lämnadesangav att
med högst det belopp motsvarade skadan.som

Enligt nämnden borde skadan, skada drabbatnär något eller några
föremål ingår i enhetlig och till sitt antal given serie, i de fallsom en
återanskaffning inte möjligär regel ha påverkat desom anses
oskadade föremålens restvärde i sådan avsevärd mån ersättningatt
borde utgå för samtliga de föremål ingår i serien. Därför bordesom
ersättning lämnas för ytterligare fälgar, varvid dock S bordetre vara
skyldig de fälgar inte blivit skadade.att utge som

Ref. 26 1994/95: Under besök hos skullevänner E dra ifrånett en
elektriskt manövrerad täckningsanordning till simbassäng. För atten
anordningen därvid inte skulle skadas fordrades rengöringsappa-att en

först stängdes Rengöringsapparatenrat blev emellertid inteav.
avstängd. Skador uppkom därför på simbassängen och täcknings-
anordningen. E yrkade skadan skulle omfattas hemförsäkringen.att av
Försäkringbolaget gjorde gällande skadan hade sin grund iatt en
olyckshändelse och eftersom lånatE simbassängen och i fall tagitvart

helt tillfälligän befattning med den, skadan enligt villkorenmer var
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försäkringen.frånundantagen

igångsättavårdslöstförfarit atthade E genomnämndenEnligt
skötselanvisningardeltagithadessförinnanmaskineriet avattutan

tillskulle väga.hurinformationskaffat mansätteller omannat
hade Ebassängen,skadororsakathandlande,sittGenom som

ansvarighetsför-Fråndessersättningsskyldighet ägare.motådragit sig
försäkringstaga-dåfallundantagitsvillkorenhade iskyddsäkringens

sättellerbearbetat annatlånat,hyrt,hanegendomskadat somren
siganvändatillfälligtmed. Attbefattning avtillfälligtagit änmer

rådighetsådanintenämndenenligtinnebarbadförbassäng ettannans
uttrycketmeningi denlånadkandennaegendomen att ansesöver

brukinnebärheller ettundantagsbestämmelse.villkorensianvändes
tagit änsättanvändaren annat meromständigheter attsådanaunder

sålundaskadanEftersomanläggningen.medbefattningtillfällighelt
för-bordeförsäkringenenligtskyddetfrånundantageninte var

förorsakat.Eskadadenförersättningsäkringsbolaget utge

ifick Gflygresaunder ontmellanlandningVid1994/95:Ref. 27 en
honlämnadelandathadeplanetNärandningssvårigheter.ochhjärtat
honväskahonsaknadetillkvicknade somhon enNärplanet.därför

videokamera.innehöllbl.a.ochhandbagage enhafthade somsom
köptrygghetsförsäkringyrkadeGväskan.inteåterfann enHon ur

stöldmedavsågsbolagetEnligtkameran.förlustenförersättning av
frånstöldelleri låst annaninbrottmening utrymmevillkorsmässigi

omedelbarai sinochuppsiktunderhaftförsäkradedenplats varanom
åtminstoneuppsikt ilämnatshade utanvideokameranEftersomnärhet.

ersättningochuppsiktständigunderhaftG intehademinutertio varan
utgå.intedärförkunde

betraktasstöldangåendeförsäkringsvillkoretskullenämndenEnligt
kanuppfylltsharinteaktsamhetskravOmaktsarnhetskrav. ettettsom

falletiomständigheternatillhänsynMedned.ersättningen sättas
tiotid,kortrelativtunderuppsikt calämnadesvideokameran utan- utgåersättningfullbordesjukakutblevGgrundminuter attav -

nedsättning.utan

Själ

Närbolaget.hosmotorfordonförsäkringhadeP1991/92:27Ref. en
självriskerolikatvåbolagetolycka attförråkadehan uppgavut en

0001vagnskadeförsäkring,avseende varavkr5002delsutgå,skulle
trafikför-avseende000 krdels 1ungdomssjälvrisk,utgjordeskr enav

dessainformeratsförsäkringstagarna omhadebolagetEnligtsäkring.
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självrisker infördes 1990-01-01 och började gälla vid närmastnya som
efterföljande förfallodag; i Pzs fall 1990-02-08. försäkringsbrevetAv
daterat 1990-06-11 och utfärdat fordonsbyte framgick följande.g.a.
Trafikförsäkring ingick, ingen självrisk. Vagnskadeförsäkring ingick,
självrisk 1 500 kr. yrkadeP han inte skulle behöva betala deatt extra
självriskerna.

Enligt nämnden framstod de i försäkringsbrevet lämnade uppgifterna
uttömmande i fråga självrisker. I den mån ytterligaresom om

begränsning försäkringens omfattning formi självrisk förekomav av
borde detta särskilt ha påpekats. Bolaget rekommenderades hållaatt
sig till de självrisker i försäkringsbrevet.som angavs

Ref. 30 1991/92: A, 18 år, krockade med sin bil. A hadesom var
motorfordonförsäkring. försäkringsbrevetAv framgick självriskenatt
varierade för olika skador. Självrisken för trafikförsäkring markerades
däremot med i försäkringsbrevet. Av de fullständiga för-- - -
säkringsvillkoren framgick dock trafikförsäkringen gällde medatt en
självrisk 1 000 kr föraren under 24 år skadan in-närom om var
träffade. Bolaget självrisk A 000 kr.1tog ut en av om

Enligt nämndens uppfattning framstod uppgifterna i försäkringsbrevet
uttömmande, framför allt med hänsyn till självrisken försom att

trafikförsäkring markerats med streck och de övriga självriskernaett
med viss denI mån ytterligare begränsning försäkring-en summa. av

omfattning förelåg borde detta ha påpekats i försäkringsbrevet.ens
Den oklarhet följde de fullständiga villkorenattsom av gav en annan
begränsning försäkringens villkor borde falla tillbaka på bolagetav
eftersom det bolaget utformat försäkringshandlingarna. Någonvar som
självrisk borde därför inte utgå.

Ref. 21 1993/94: En vattenskada uppstod i duschrum i Pzs bostad.ett
försäkringsbolagPzs anlitade i anledning härav olika byggentreprenö-
När arbetet slutförts krävde bolaget självrisk.P yrkadePrer. att

han skulle befrias från skyldigheten betala självrisk eftersomatt
skadan inte hade åtgärdats fackmannamässigt.

Enligt nämnden följde försäkringsvillkoren försäkringstagarenattav
skyldig betala självrisk då skadan reglerad. Skadan kundeattvar var

dock inte reglerad förrän den åtgärdats på fackmannamässigtettanses
vis och någon skyldighet reglera skadan dessförinnan därförkundeatt
inte föreligga. Bevisskyldigheten för skadan åtgärdatsinte påattanses

fackmannamässigt vis fick åvila försäkringstagarenett anses men
försäkringsbolaget oaktat detta berättigatinte till självrisk falli devar
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idå försäkringstagaren reklamerat skaderegleringen och någon

ibesiktning inte vidtagits bolaget. Med hänsyn till bolaget inteattav
påstått bolaget besiktigat arbete hade bolagetentreprenörernasatt lens

inte varit berättigat kräva P självrisken. Bolaget borde därföratt
avstå från sitt krav på självrisk till dess bolaget undersöktatt en-

arbete funnitoch dem utförda fackmannamässigttreprenörens ett
sätt.

Ref. 1994/95:21 M hade tecknat hundförsäkring på är med 30etten
dagars karenstid och 600 kr i självrisk. slutet försäkringsperiodenI av
erhöll avi från försäkringsbolagetM i vilken det upplystes atten om
försäkringen skulle förnyas den aviserade premien erlades. I avinom
informerades självrisken höjts till 800 kr. komäven M överensattom

försäkringsbolagetmed självriskensänka till 500 kr. Straxattom
därefter insjuknade Mzs hund. När M vände sig till försäkringsbolaget
för få förersättning veterinärkostnaderna blev hon detta.nekadatt
Försäkringsbolaget anförde försäkringsperiodenden löpte medatt nya

karenstid och förnyad försäkring jämställa medärattatten ny en en
helt försäkring i alla hänseenden.ny

anfördeNämnden enligt gällande försäkringsvillkor förnyasatt
försäkringen försäkringstagaren betalar den premie bolagetom som

utsänd avi underrättat honom förhållandetDet attgenom om.
försäkringen förändradeerbjuds med villkor ifråga självrisk, vareom
sig detta meddelats från bolagets frånsida eller begärts försäkringsta-

bör medföra karenstid börjar löpa. Nämndenattgaren, en ny
rekommenderade därför försäkringsbolaget förM veterinär-ersättaatt
kostnaderna.

Nedsättning försäkringsersättning:av

Ref. återfanns31 1991/92: Mzs bil den 3 november 1990 helt utbränd.
förstM sade bilen stulits den 2 eller 3 november. Sedan ändradeatt

han sin berättelse och han fast på denden november körtlattuppgav
plats där bilen återfunnits och därförhan hade lämnat bilen ochatt
återfunnit den utbränd den 3 november. Bolaget betalade 17 000 krut
till M. Bilen hade värderingsman värderats till 32 000 kr föreav en
skadan och avdrag hade gjorts för självrisk med 000 kr och för1

000 kr. Tidsåtgången för utredningutredningskostnader med 14 den
ansåghade lagts i ärendet uppgick till 40 timmar. Mänsom merner

nedsättningbilen borde ha värderats till 50 000 kr och någonatt att
för kostnader inte hade bort ske.

denEnligt § konsumentförsäkringslagen kan ersättningen till34
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ersättningsberättigade nedsättas denne uppsåtligen ellerom genom
vårdslöshet oriktigt eller förtigitgrov eller doltuppgett något av

betydelse för bedömningen hans tillrätt ersättning. Enligt nämndenav
det med hänsyn till vad framkommit undervar skaderegleringensom

befogat ned försäkringsbeloppetsättaatt i enlighet med 34 § konsu-
mentförsäkringslagen. Mzs yrkande ytterligare ersättning kundeom
därför inte bifallas.

Ref. 25 1994/95: K lämnade armbandsur i omklädningsrummetett i
sporthall under den tid han duschade ien angränsandeett utrymme.

Väskan där fanns blev stulen. Försäkringsbolageturet K förersatte
stölden gjorde avdrag med 30 för bristande aktsamhet.men procent
K yrkade avdraget skulle bestämmasatt lägre. Enligt försäkrings-
bolaget stod avdraget i överensstämmelse med praxis i liknande fall.

Enligt nämnden hade K, lämna väskan med armbandsuretattgenom
tillsyn, visat bristandeutan aktsamhet. Försåkringsbeloppet skulle med

hänsyn härtill sättas ned. Enligt nämndens praxis borde i fall detsom
förevarande nedsättningen begränsas till 25 procent.

Rättsskydd:

Ref. 22 1990/91: B anlitade mäklarbolag för köpett hus iettav
Frankrike. Avtal träffades enligt vilket mäklarbolagets kontaktpersoner
skulle visa de objekt B intresserad och hjälpa till med allt ivar av
samband med eventuellt köp. Vid avslutadett affär skulle provisionen
debiteras i Sverige. Avtalet undertecknades i Frankrike enligt Bmen
träffades överenskommelsen mellan mäklarbolaget och B muntligt per
telefon före avfärden. Det förhandlades köp husett ettom av men
något avslut kom inte till stånd. Mäklarbolaget väckte talan B vidmot
domstol och yrkade B skulle förpliktasatt ersättning för detatt utge
biträde mäklarna Brs försäkringsbolag ansåggett. det inte förelågatt

sådan situation B hade rätt utnyttjaatt rättsskyddeten i hemför-att
säkringen. Enligt villkoren i hemförsäkringen skulle de omständigheter

låg till förgrund anspråket ha inträffat inomsom Norden. Enligt
försäkringsbolaget hade uppdragsavtalet träffats i Frankrike.

Enligt nämnden hade kontakten mellan B och mäklarbolaget etablerats
i Sverige och mäklarbolaget anvisade i Frankrike verksam svensken
mäklare. Det fanns inte anledning ifrågasätta Bzs uppgift avtaletatt att
träffats i Sverige. Med hänsyn härtill och då provisionen skulle
debiteras i Sverige fick de omständigheter låg till grund försom
anspråket ha inträffat i Norden. B skulle därför få i anspråkanses ta
rättsskyddet i sin hemförsäkring.
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uppgiftÅr lokaltidningpublicerade1989 omen1990/91:Ref. 26 en
förhadepoliskommissarie, utsatts anonymenarbetadeC, somatt som

underreseerättningsigtillskansatskulle hahananmälan attangettsom
förrättsskyddetutnyttjafåbegärdeHansjukskriven. attdå hantid var

biföll inteförsäkringsbolagettidningenskadeståndstalan mot menen
hadetvistförgälldeinteförsäkringen sombegäranhans attp.g.a.

förvärvsverk-ellertjänsteutövningellermed yrkes- annansamband
samhet.

sådanintetidningenochmellan Ctvisten enhadenämndenEnligt
detpoliskommissarie atttjänst avtill Czsanknytningdirekt som
därförbordeCtillämpligt.kundeundantagetåberopade ansesbolaget

tvisten.irättsskyddåtnjuta

Bevisfrågor:

tillutlånadvaritbil,hans enK1990/91: att somRef. 21 uppgav
Sedankrockskadad.återfannsdenochstulenblev attkamrat, senare

nyckelkördbilensågutredningsman att varförsäkringsbolagets
kamratenuppstått närskadanochversionsin attändrade K uppgav

tillhänvisadeochersättningvägradeBolagetälg. att utgeförväjt en
tillgreppsska-ingaframgåttundersökningen atttekniskadendetatt av

hadeutredningsmannenhanmenadeKbilen. attfanns avdor
tillgripitshadebilenupplysningar,felaktiga attlämnatilllockats att

knepandraochnycklarkopierade somdyrkar,finnsdetattsamt
skadats.tändningslåsetutnyttjats attkunnat utan

yrkade ersätt-hanså sätttalanKzs attuppfattadeNämnden, som
avgörandentillhänvisadestöldskyddsmoment,försäkringensning ur

tillgripitshapåståsbilgällerdetsade när somHD att ensomav
förbevisskyldighet attsinfullgjortförsäkringstagarenharolovligen

samtligahelhetsbedömningviddetinträffat avförsäkringsfall enom
försäkringsfallantagligt attframståromständigheter merasom

försäkrings-hadefallaktuelltfallet. Iså inte ärföreligger än nuatt
någrafannsintedetvilkenenligtutredningtekniskutförtbolaget en

lämnattillfällenolikavidhade KVidarebilen.tillgreppsskador
bilenvilkaunderförhållandenderörandeuppgiftermotstridiga

dettvivelsådanttill attanledningomständigheterDessaskadats. gav
bilenantagligt attframstodintebedömning merasamlad somvid en

ansågNämndenförsäkringsfall.frågainte ettdetstulits än omatt var
yrkande.Kzsbifallakunnaintedärförsig
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Ref. 34 1991/92: Lzs bil skadades då den stod parkerad. Enligt L
måste skadan ha förorsakats lastbil eftersom skadan högtav en satt
mellan sidorutavänster bak och bakrutan. L yrkade ersättning för
skadan trafikförsäkringen. Trafikförsäkringsföreningenur bestred att

ersättning.utge

Enligt nämnden borde beviskravet inte ställas högre vadän enligtsom
rättspraxis gällde för ersättning från konsumentförsäkringar i allmän-
het. Kravet detär skall framståatt antagligt för-som attmer ett
säkringsfall föreligger än så inte förhållandet.är Denatt aktuella
skadan kunde ha uppkommit bilen blivit påkördattgenom av en annan
bil. Skadans läge och utseende emellertid anledning till visstgav
tvivel. Enligt nämnden framstod det inte sannolikt skadansom attmer
uppkommit på det L hävdadesättet och beviskravet ansågs inte upp-
fyllt. Nämnden kunde därför inte bifalla Lzs yrkande.

Ref. 30 1992/93: På grund fastighetsägaren inte hadeatt sandatav
halkade R och krossade höger höft.trottoar Fastighetsägarenen
hade dock påbörjat sändningen kl. 7.25 hade inte hunnit till denmen
aktuella R komnär gåendetrottoaren kl. 8.15. R yrkade ersättning ur
fastighetsägarens ansvarsförsäkring.

Nämnden sade i praxis ställs kraven högtatt på fastighetsägare detnär
gäller halkbekämpning. Fastighetsägaren måste visa han vidtagitatt
tillräckliga åtgärder för förhindra personskadoratt halkanär upp-
kommer på fastighetens gångbanor och Av den utredningtrappor. som
fanns i målet fann nämnden inte visat tillräckliga åtgärder vidtagitsatt
för förhindra olyckan.att Fastighetsägaren fick därför genom
vårdslöshet ha orsakat olyckan och skadan skulle reglerasanses enligt
villkoren i fastighetsägarens ansvarsförsäkring.

Ref. 17 1994/95: E hade drabbats flygförsening i USA. På grundav
härav fick E kostnader för kost och logi.extra E hade inte kännedom

försäkring hade tecknatsatt i samband medom hanen betaladeatt
med sitt kontokort. Han hade därför interesan kvitton tillsparat

styrkande sina utlägg i anledning förseningen. E yrkadeav av
ersättning försäkringen för utläggen. Bolaget anförde ersättningur att
inte kunde utgå eftersom E inte kunnat styrka sina utlägg med kvitton
eller liknande handlingar.

Nämnden konstaterade att överens försäkrings-parterna att ettvar om
fall förelegat och E haft kostnader till följd förseningen.att Enligtav
nämnden kan inte något generellt krav på försäkringstagaren, föratt

få ersättning, skallatt kunna företeut kvitton och andra liknande
handlingar upprätthållas. På grund härav, och då bolaget medgett att
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utgångspunkt imedreglerasskadanborde enförelegat,försäkringsfall
ärendet.iomständighetersamtligaskälighetsbedömning av

1988imarshade ACfackföreningenimedlem1994/95: SomRef. 19
därefter erlagthadeoch Abolagethosgruppförsäkringtillanslutits en
uppburit halvthade AanslutningstillfälletVidpremieinbetalningar.

Aansöktesjukbidraghelterhållit omhaEftersjukbidrag. att
hadeintehuvudAgällande tagetövergjorde attBolagetförtidskapital.

delfåtthade AbolagetEnligtförsäkringen. avtillanslutningtillrätt
tillanslutningtillägdeinte rätthonframgåttinformation attvarav

cirkulärskri-delserhöll AinformationDenna genom enförsäkringen.
avanmålningsblankett.delsförsäkringsfolder,delsvelse, enen

uppbärdencirkulärskrivelsen attframgick inte somnämndenEnligt av
Inteförsäkringen.tillanslutningtillharinte rättsjukbidraghalvt

detframgickDäremotförsäkringsfoldern. avdetframgickheller av
godtagbartdet inte ettattnämndenEnligtavamnälningsblanketten. var

Denavanmälningsblankett.framgickendastvillkorviktigtsådant en
cirkulär-lästhaefterdeförendast attavseddblanketten somvar -

A,Attförsäkringen.ville hainteförsäkringsfoldernochskrivelsen -
avamnälningsblankettentittadeinteförsäkringen,haönskadesom

försäkringsbolagethadenämndenEnligtgodtagbart.fulltdärförvar
informationfåttbörjan attavtalstidens omföreAvisaförmåttinte att

börjaGenomförsäkringen. atttillanslutningtillhadeinte rätthon
godtagithabolagetfickpremiebetalningar anseshennesmottaga

förtidskapitalskyldigtdärför att utgeBolagetanslutning.hennes var
till A.

Preskription:

Han1989.januariitrafikolyckamedS1994/95:Ref. 18 enomvar
personskadeamnälannågonhellerintegjordeochläkareintebesökte

känninglitetillochfrånhanhadeDärefter avförsäkringsbolaget.till
Sånackbesvär.för snartsjukskrivenhanblev1992oktobernacken. I
orsakentill besvärenorsakenbedömningdefinitivfåtthan av -en

ihanunderrättadetrafikolyckantillhärledaskunnabedömdes -
sigådragithadehanförsäkringsbolaget enatt1993september om

förelågpreskriptionhävdadeFörsäkringsbolaget attpisksnärtskada.
frånårinombolagettill treskadananmälthadeinteSeftersom

kännedomfåtthadeSdagdenbolagetenligtolyckstillfället varsom
skadan.om

ersättningsgrundadedensjälvaförekommadetkan attnämndenEnligt
skadeut-för sigochidenefterlångtförstsigvisarskadeeffekten
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lösande händelsen. Fordringen kan i sådant fall uppenbarligen inte
gällande förrän skadeeffektengöras visat sig. Nämnden rekommende-

rade därför bolaget frånfalla sin invändning preskription ochatt om
skadeanmälan i sak.pröva

Ansvarsförsäkring:

Ref. 28 1991/92: Makarna N överlät jordbruksfastighet till sinaen
barn. fastighetsmäklareEn rådde överlåtelsenparterna att arrangera
på så barnen i egenskapsätt gåvotagare skulle utfärda skulde-att av
brev föräldrarnatill i deras egenskap givare. På det skullesättetav
enligt mäklaren gåvoskatten kunna minskas till visst mäklarenett av
angivet belopp. Arrangemanget ledde emellertid till ökningen av
skatten. Vid tidpunkten för överlåtelsen rättsläget oklart huruvidavar

villkor vederlag vid gåva uteslöt tillämpningett delom av en
förmånliga värderingsregler i lagen arvsskatt och gåvoskatt.om
Mäklaren hade ansvarsförsäkring omfattade mäklarensen som
skadeståndsskyldighet enligt 9-14 §§ lagen fastighetsmäklare.om

Enligt nämnden stod klart mäklaren på initiativ givitatt eget ett
felaktigt besked i skattefrågan. fickDet typiskt oaktsamt ochsettanses
i strid med god mäklarsed. Att rättsläget måhända varit oklart vid
överlåtelsen kunde inte befria mäklaren från han intenäransvar
upplyst sina uppdragsgivare detta. Därför borde försäkringsbolagetom

den skada det felaktigaersätta beslutet kunde ha orsakat sysko-som
nen.

Ref. 35 1991/92: köpteB fastighet fastighetsmäklare. len genom en
fastighetsbeskrivningen angavs:
"El- och värmekostnaden på grund byggnadssättet OOO krär 5av ca

år tillsammans."per
Efter köpet visade det sig säljaren året före försäljningen hafthadeatt

energikostnad 12 005 kr. Mäklaren hade ansvarsförsäkring.en om

Enligt nämnden uppgiften i fastighetsbeskrivningen energikost-var om
naden sådan karaktär utformningoch den visade avsiktenatt attav var

uppgiften skulle användas mäklaren i säljfrämjande syfte.att av
Utredningen i ärendet visade fästB särskilt vidäven avseendeatt
uppgiften inför sitt beslut köpa fastigheten. ärendet ocksåIatt var

uppgiften energikostnaden felaktig. Enligt nämndenutrett att om var
bjuder god mäklarsed mäklare inte okritiskt och heltatt utanen
kontroll vidarebefordrar uppgift från säljaren till sin innebörden som

sådan denär kan uppfattas utfästelse från säljarenatt som en om
fastighetens skick i visst avseende. Särskilt uppgiften inärett som
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dessutomochsäljfrämjandeavseddfallförevarande att varavar
karaktär harsintillovanligafickinslaginnehöll anses varasom

riktighet. Genomuppgiftenskontrollera attförmäklaren attett ansvar
åsidosattmäklarennämndenansåguppgiftenfelaktiga attdenlämna

förhållandensådanaintehade attUppgiftenförpliktelser. avsettsina
uppenbar.framståtthamåsteomedelbartfelaktighetdess som

denneskadaför denBskyldigdärför ersättaMäklaren somattvar
köpeavta-uppgiftenfelaktiga närdensigförlitatillfogats attgenom
till såsombestämmasersättningenkundenämndenEnligtingicks.let

000 kr.60anseddaskäligt

vardags-i sittgolvetfuktskadaupptäckte1992/93: MRef. 31 en
fastställakunnaförhåltagningföreslogFörsäkringsbolaget attrum.

försäkrings-ochavvisadesbyggfirmaförslagMzsskadeorsaken.
Byggfirmangodkände.Mbyggfirmaföreslogbolaget somannanen

rivafirmanbörjadeMkonsulteraochhåltagninggjorde attutanen
ochrörfirmaförföreträdarekomFöljande dag uppgavgolvet. enupp

Detbefintligabyta rör.uppdragifirmanförsäkringsbolaget attgettatt
Försäkringsbolagettrasiga.integamladedock rörensigvisade att var

förförutomkostnadersamtligastå förskulleMmeddelade M att
fickersättningsgill. Minteskadaneftersom senare enrörbytet var

avfuktningparkettgolvet,rivningavseendebyggfirmanfrånfaktura av
m.m.

uppdragetlämnadeförsäkringsbolagetframgick detnämndenEnligt att
haftMsådant sättföretag attdettaochbyggfirman agerattill att
föransvarigtvaritförsäkringsbolagetantagandesittfog för att

otydlighetdenbeaktandemedochdäravgrund somPåarbetena. av
försäkringsbolagetfickbesiktningsprotokollet varaansesvidlådde

förförsäkringsbolagetSåledes detålåg attarbetena. svarabeställare av
ställt till M.byggfirmanfakturaden

centralaiandelslägenhet1990årF köpte1994/95:Ref. 24 en
FNär63 kvm.tillangivitsmäklarenbostadsytaStockholm avvars

bostadsytanuppdagadeslägenhetensälja attskulleårfyra senare
förprisför högtfått betalahanmenadeF ettkvm.uppgick till 55 att

ansvarsförsäkring.mäklarensersättningyrkadeochlägenheten ur

lägenheten,beskrivningenskriftligai den somanfördeNämnden avatt
63 kvm.tillbostadsytanmäklaren, cahade upprättats angavsav

intehadeMäklarensäljaren.erhållitmäklarenhadeuppgiftDenna av
uppgifternämndenEnligt äruppgiften.kontrollerat omnågot sätt

betydelsegrundläggandegenerelltstorlekförsäljningsobjektets rent av
vidbetydelseharbostad ochköpapå storfunderarför den attsom

frånutgåharSpekulanten rättpriset. attbegärdadetbedömningen av
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uppgifterna i fastighetsmäklares skriftliga objektsbeskrivningar äratt
kontrollerade och riktiga. En mäklare får följaktligen skyldig attanses

lämpligt uppgifter från säljarenpå något kontrollera rörandesätt
bostadsytan. Oavsett vilken kontrollâtgärd mäklaren vidtagit i detta fall
borde han vid kontroll fått tydlig indikationha säljarensatten en
uppgift felaktig. Genom kontrollera uppgifteninte och inteattvar
heller tydligt sig vid köpetillfället hade mäklaren varitreservera
oaktsam. Denna oaktsamhet det slaget skadeståndsskyldighetattvar av
uppstått och på grund meddelade ansvarsförsäkringenden hadeav
försäkringsbolaget betala skadeståndet. Efter skälighetsbe-att en
dömning bestämde nämnden ersättningsbeloppet till 100 000 kr.

Övrigt:

Ref. 19 1990/91: kommit lös och sprungit inAzs hund, hadesom
Bzs blev biten Bzs hund kopplad till löplina innetomt, av ensom var
på Bzs ansåg ansvarig för skadan och yrkadeA Btomt. att var
ersättning för veterinårkostnader Försäkringsgivaren, hadem.m. som

skadeståndsansvar,övertagit Bzs bestred och menade attansvar
eftersom strikt strikt borde normalstod motansvar ansvar en
vållandebedömning göras.

§ tillsyn hundarNämnden sade enligt 6 lagen 1943:459 överatt om
och katter skall skada orsakas hund dessersättas ägare.som av en av

EnligtBzs således i princip skadeståndsskyldig. 6 kap. §1ägare var
skadeståndslagen skadestånd vållande den skadeli-kan jämkas om
dandes sida nämnden sådantmedverkat till skadan. Enligt hade
medvållande förekommit från till omständig-Azs sida. Med hänsyn
heterna jämkades skadeståndet hälften.till
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