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Förkortningar
Art.

Artikel

AvtL

Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område

CISG

Convention on Contracts for the International Sale of Goods

DCFR

Draft Common Frame of Referense

EU

Europeiska Unionen

FN

Förenta Nationerna

HD

Högsta Domstolen

KöpL

Köplag (1990:931)

UNIDROIT Principles

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts

PECL

Principles of European Contract Law
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
I den svenska avtalsrätten råder avtalsfrihet. Med det menas att avtalsparter fritt får avtala om
avtalets innehåll och vilka prestationer parterna ska utge till varandra.1 Dessa prestationer kan
vara jämbördiga eller till ena partens fördel, beroende på avsikten med avtalet. Vid
avtalsslutet är därför parterna oftast överens om balansen mellan prestation och
motprestation.2 Det avtal som parterna ingår gäller sedan under den vedertagna principen
pacta sunt servanda, avtal ska hållas. Det är en grundläggande princip som är av vikt för att
avtalsparterna ska kunna förlita sig på att avtalet fullföljs.3 Vid långvariga avtal kan dock den
avtalade balansen mellan prestation och motprestation ändras på grund av senare inträffade
förhållanden. Valutaförändringar, inflation och prisförändringar på råvaror är bara några av de
händelser som kan påverka balansen i ett avtal.4
Senare inträffade förhållandena leder i många fall till att avtalet blir mindre förmånligt för
någon av parterna, varvid principen pacta sunt servanda blir betungande. Sedan införandet av
generalklausulen 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område (AvtL), utvidgades en parts möjlighet till jämkning på grund av
senare inträffade förhållanden efter avtalsslutet. Principen pacta sunt servanda gäller därför
inte längre ovillkorligt.5 Generalklausulens tillkomst har utökat en parts möjlighet att komma
ifrån avtalsförpliktelser som blivit oskäliga.6 Frågan hur generalklausulen ska tillämpas är
dock omdiskuterad och har lämnats åt rättstillämpningen att avgöra.7
I och med generalklausulens tillkomst moderniserades den svenska avtalsrätten i viss mån.
Generalklausulen är en uppsamlingsparagraf och tillkom för att täcka upp en allt mer komplex
avtalsutveckling.8 Avtalsrätten har dock länge väntat på en större reform som minskar glappet
mellan svensk och internationell avtalsrätt. Avtalsrätten i Sverige är ett av de äldsta
rättsområdena vi har och avtalslagen är nu över etthundra år gammal.9 Även om avtalslagens

1

Adlercreutz & Mulder, 2013, s. 12, 105.
Dotevall, 2002, s. 441 ff.
3
Adlercreutz, Gorton & Lindel Frantz, 2016, s. 28, 44.
4
Runesson, 1996, s. 421.
5
Adlercreutz, Gorton & Lindel Frantz, 2016, s. 28.
6
Se Ramberg & Ramberg, 2016, s. 189.
7
Se Prop. 1975/76:81, s. 138 f, 166.
8
Se Ramberg, 2011, s. 34.
9
Ramberg, 2015, s. 561 ff.
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grundprinciper fortfarande är grundpelare i avtalsrätten, så är det knappast en överdrift att
påstå att rättsområdet med tiden har fått många luckor.10 Främst har globaliseringen lett till en
allt mer komplex avtalsrätt under de senaste decennierna, vilket ställer allt högre krav på den
rättsliga regleringen.11
I en avtalsrätt som blir allt mer internationell för varje decennium, har flertalet internationella
principsamlingar vuxit fram för att försöka nå en harmonisering över landsgränserna. I denna
uppsats ställs därför frågan om den svenska nationella avtalsrätten, och i synnerhet jämkning
enligt 36 § AvtL på grund av senare inträffade förhållanden, kan tolkas med hjälp av
internationella principsamlingar. Så som ovan nämnts har generalklausulens tolkning lämnats
åt rättstillämpningen att utarbeta. Generalklausulen är vag i sin karaktär och saknar tydliga
riktlinjer för hur den ska tillämpas. Den som söker svar på hur generalklausulen ska tillämpas
vid senare inträffade förhållanden, får därför lägga mycket tid och arbete för att klargöra hur
paragrafen ska tolkas.12
Till skillnad från 36 § AvtL innehåller de internationella principsamlingarna som det ska
redogöras för i denna uppsats, klara definitioner hur senare inträffade förhållanden tillämpas i
internationell avtalsrätt. I doktrinen har det dock uttalats att, i väntan på en reform i den
svenska avtalsrätten, kan juristen hämta vägledning i internationella principsamlingar för att
bedöma senare inträffade förhållanden.13 Fördelen med att hämta vägledning i internationella
principsamlingar är främst dess utförliga beskrivningar och exemplifiering av senare
inträffade förhållanden. För rättstillämparen och den verksamme juristen kan det därför vara
arbetsekonomiskt fördelaktigt att ta vägledning ur principsamlingarna för att utreda rättsläget.
Som ovan nämnt är dock principsamlingarnas ställning i svensk rätt komplicerad, varvid en
tillämpning av dem inte är helt okontroversiell. 14 Uppsatsen inriktar sig därför på att
undersöka i vilken utsträckning rättstillämparen och den verksamme juristen kan använda sig
av internationella principsamlingar för att tolka rekvisiten vid senare inträffade förhållanden i
36 § AvtL.

10

Ramberg, 2015, s. 565.
Ramberg, 2000, s. 109.
12
Se Dotevall, 2002, s. 441 ff; Ramberg & Ramberg, 2016, s. 199.
13
Ramberg, 2015, s. 561 ff; Hultmark, 1995/96, s. 655 ff.
14
Se Schultz, 2009, s. 762 ff; Hultmark, 1995/96, s. 655 ff; Munukka, 2012, s. 229 ff.
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1.2 Syfte och avgränsningar
Syftet med denna uppsats är att analysera om vägledning kan hämtas i internationella
principsamlingar för att underlätta tolkningen av rekvisiten för senare inträffade förhållanden
i 36 § AvtL. För att besvara syftet utgår uppsatsen från följande tre frågeställningar; Hur har
36 § AvtL tillämpats vid senare inträffade förhållanden? Ska eller får vägledning hämtas i
internationella principsamlingar för att tolka svensk avtalsrätt och i synnerhet senare
inträffade förhållanden i 36 § AvtL? Om svaret på fråga två är jakande, vilken betydelse får
det för tolkningen av senare inträffade förhållanden i 36 § AvtL?
Generalklausulen 36 § AvtL innehåller flertalet olika oskälighetsgrunder, vilka alla tar sikte
på olika situationer. Denna uppsats avgränsas till oskälighet på grund av senare inträffade
förhållanden efter avtalsslutet. Övriga jämkningsgrunderna i generalklausulen ligger utanför
denna uppsats syfte och kommer därför inte att beröras i uppsatsen.
På avtalsrättens område finns framförallt tre principsamlingar som har diskuterats i doktrinen
och även omnämnts i svensk rättspraxis; Principles of European Contract Law (PECL), Draft
Common Frame of Referense (DCFR) och UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts (UNIDROIT Principles). 15 I samtliga principsamlingar återfinns
artiklar som behandlar senare inträffade förhållanden.16 Ovan nämna principsamlingar har
därför ansetts särskilt centrala för att besvara denna uppsats syfte. Övriga principsamlingar
och internationella avtal på avtalsrättens område kommer på grund av uppsatsens syfte,
omfång och tidsaspekten inte att beröras.

1.3 Metod och material
Metodavsnittet i en uppsats är av vikt för att läsaren ska kunna bedöma vetenskapligheten i
uppsatsen.17 I denna uppsats intas ett förhållningssätt som delvis avviker från den traditionella
rättskälleläran i syfte att tolka rekvisiten för senare inträffade förhållanden i 36 § AvtL. För att
följa uppsatsens argumentation, är det av vikt att läsaren förstår vilket förhållningssätt som
intas till de svenska rättskällorna. I metodavsnittets första del avser jag därför att beskriva
vilket synsätt som intas till de svenska rättskällorna, samt hur de hanteras av den verksamme
15

Se Ramberg, 2015, s. 561 ff; Munukka, 2012, s. 229 ff; NJA 2009 s. 672, NJA 2010 s. 467, NJA 2010 s. 629,
NJA 2011 s. 600, NJA 2012 s. 452, NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 659, NJA 2013 s. 1174, NJA 2013 s.
1190, NJA 2014 s. 272, NJA 2014 s. 629, NJA 2014 s. 1006.
16
UNIDROIT Principles art. 6.2.1 - 6.2.3, PECL art. 6:111, DCFR art. III -1:110.
17
Sandgren, 2015, s. 39.
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juristen och rättstillämparen. I metodavsnittets andra del beskriver jag hur jag rent faktiskt har
gått tillväga och vilket material jag har tillmätt betydelse för att besvara de i syftet uppställda
frågorna.
Vid fastställandet av gällande rätt i Sverige använder sig rättstillämparen av rättskällorna. För
att avgöra vad som är en rättskälla måste rättstillämparen se till om källan återfinnas i den så
kallade erkänningsregeln. Varje rättsordning har en egen erkänningsregel som talar om vad
som kan anses som en rättskälla i den specifika rättsordningen.18 Erkänningsregeln återfinns
inte i lag eller annan författning och är således en oskriven regel. Den är istället en produkt av
vilka källor som juristerna i en rättsordning tillämpar för att upprätthålla rättsordningen. I
Sverige går det till exempel inte att säga vid vilken tidpunkt förarbetena blev en relevant
rättskälla. Förarbetena blev istället succesivt en rättskälla när de svenska juristerna började
använda sig av dem för att fastställa gällande rätt. Sveriges rättsordning är därför vad man
kallar en nomokrati. Med det menas att rättsordningens yttersta auktoritet är en regel som
ingen råder över, men alla lyder under.19 I svensk rätt kan det sättas ett likhetstecken mellan
rättskälleläran och erkänningsregeln, då innebörden är densamma. Rättskälleläran identifierar
dock inte enbart rättskällorna, utan rangordnar dem också.20
I Sverige innehåller erkänningsregeln flertalet rättskällor, som alla har accepterats av de
svenska juristerna för att fastställa gällande rätt. I vilken ordning juristen tillämpar
rättskällorna får dock anses vara omtvistat.21 Enligt Kjell Modéer innebär den traditionella
rättskälleläran att juristen i första hand vänder sig till lagtexten och i andra hand till praxis och
förarbeten för att fastställa gällande rätt.22 För de fall svaret inte går att fastställa med hjälp av
nämnda rättskällor, kan även juristen se till hur frågan har behandlats i doktrinen och även se
till nationell och internationell sedvana.23 Dessa källor är alla erkända som rättskällor i den
svenska erkänningsregeln.24 Claes Sandgren har dock i en studie visat att den praktiskt
verksamme juristen inte tillämpar rättskällorna i den ordning som anges i den traditionella
rättskälleläran.25 Sandgren påvisar i denna studie att juristen oftast ser till vad som är relevant
18

Dahlman, 2010, s. 21 f.
Dahlman, 2010, s. 22.
20
Dahlman, 2010, s. 23 f.
21
Dahlman, 2010, s. 23 f.
22
Modéer, 1980. s. 12.
23
Modéer, 1980. s. 12.
24
Erkänningsregeln innehåller även andra rättskällor som till exempel EU rätt och bindande internationella
konventioner. Dahlman, 2010, s. 21 f.
25
Sandgren, 1999/00, s. 869 f.
19
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för det aktuella fallet och tillämpar rättskällorna som en helhet.26 Vidare anser Sandgren att
rättskällorna som ligger till grund för ett juridiskt arbete, kan skilja sig åt beroende på vilket
material som finns tillgängligt på området, samt vilken metodisk och teoretisk utgångspunkt
som har valts.27 Denna uppfattning delas av Jan Hellner som menar att rättskällorna inte bör
rangordnas. Istället bör det ses till vilket material som är relevant i det enskilda fallet, varvid
rättskällorna inte bör begränsas till ett visst antal rättskällor. Hellner poängterar dock att
domstolarna är bundna till vissa regler i hanteringen av rättskällorna .28 Det medför dock inte
att rättsvetenskapen eller den verksamme juristen är bundna av samma regelhantering.29
Ur Sandgren och Hellners resonemang kan utläsas att det finns flera sätt att besvara en
juridisk frågeställning. Metoden som används bör väljas utifrån det aktuella fallets
problematik och det material som finns att tillgå för att hitta relevant information. Enligt
Sandgren finns det därför inte alltid ett korrekt svar på den juridiska frågan. Däremot kan det
finnas ett bättre eller sämre sätt att argumentera för lösningen på frågan. Det är därför
argumentationen för metoden och materialet som är av vikt.30
Med hänvisning till ovan förda resonemang och denna uppsats syfte, har det i uppsatsen
ansetts finnas anledning att tillämpa och argumentera för en metod som avviker från
rättskällelärans traditionella ordning. De internationella principsamlingar som är omnämnda
ovan, har inte implementerats i svensk rätt och återfinns således inte uttryckligen i
erkänningsregeln. 31 Det kan därför tyckas kontroversiellt att ta härledning i dessa
principsamlingar för att tolka svensk rätt. På avtalsrättens område har det dock ansetts mer
godtagbart än inom många andra rättsområden att dra analogier eller ta härledning i utländsk
rätt.32 Tillämpningen av internationella principsamlingar är också någonting som har lyfts
fram i doktrinen som ett nytt sätt att tolka den svenska avtalsrätten.33
För att argumentera kring huruvida senare inträffade förhållanden kan tolkas med hjälp av
principsamlingarna har doktrinen genomgående tillmätts stor betydelse i uppsatsen. Doktrinen
är inte styrd av några bindande regler och tillåts därför tänka i nya banor. Doktrinen är således
26

Sandgren, 1999/00, s. 869 f.
Se Sandgren, 2015, s. 55.
28
Hellner, 2001, s. 25.
29
Hellner, 2001, s. 22.
30
Se Sandgren, 2007, s. 19.
31
Se Dahlman, 2010, s. 21 f.
32
Se Ramberg & Ramberg, 2016, s. 22 f.
33
Hultmark, 1995/96, s. 655 ff; Ramberg & Ramberg, 2016, s. 199; Munukka, 2010, s. 21 ff.
27
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en viktig källa för att driva rättsvetenskapen framåt.34 Valet av doktrin måste dock ske med
omsorg, och all juridisk litteratur kan inte anses utgöra en rättskälla. För att doktrinen ska få
auktoritet krävs att doktrinen innehåller en logisk, intellektuell och rationell juridisk
argumentation. Dessutom krävs att doktrinen har en öppen, kritisk och ärlig inställning till
hanteringen av källorna.35 Även författarens auktoritet kan tillmätas betydelse.36 Härigenom
kommer den tyngd som finns i doktrinen, vilket rättfärdigar dess ställning som rättskälla. En
doktrin som för en bristande argumentation tappar därför också sin legitimitet som
rättskälla.37 Valet av doktrin har därför genomgående i uppsatsen grundats på dessa kriterier.
Uppsatsen är uppdelad i tre delar och besvarar i tur och ordning de i syftet uppställda
frågorna. För att besvara frågorna har jag använt mig av olika metoder i varje del. Istället för
att sätta en etikett på de metoder jag använt mig av, har jag valt att här istället beskriva hur jag
rent faktiskt har gått tillväga för att besvara frågorna. Uppsatsens första del analyserar hur
senare inträffade förhållanden enligt 36 § AvtL har tillämpats i svensk rätt. För att undersöka
rättsläget har jag använt mig av lag, förarbeten, praxis och doktrin i nu nämnda ordning.
Generalklausulen är en av lagstiftaren öppet skrivet stadgande, som i många fall är lämnat till
rättstillämpningen att tolka.38 Varken lagtexten eller förarbetena anger således några klara
rekvisit för bedömningen av senare inträffade förhållanden. I arbetet med att undersöka
rättsläget har därför i första hand rättspraxis och doktrin tillmäts betydelse. Doktrinen som
behandlar senare inträffade förhållanden i svensk rätt är omfattande. Det har därför inte varit
några problem att hitta juridisk doktrin som motsvarar de ovan nämnda kriterierna. Urvalet av
praxis har skett på två urvalsgrunder. Dels har den praxis som doktrinen ansett haft störst
prejudiciell betydelse analyserats och jämförts, dels har praxis sökts som behandlar de av
förarbetena öppet hållna rekvisiten.
I arbetet med uppsatsen mittersta del som undersöker frågan om principsamlingarna ska eller
får tillmätas betydelse i tolkningen av 36 § AvtL har ett brett angreppssätt intagits. Med ett
brett angreppssätt menar jag att principsamlingarnas tillämplighet i svensk avtalsrätt inte
enbart kan ses utifrån tolkningen av senare inträffade förhållanden. I avsnittet är det istället av
vikt att läsaren förstår problematiken kring principsamlingarnas tillämplighet på avtalsrättens
34

Vogel, 2014, s. 185 f.
Nilsson, 2011, s. 41.
36
Peczenik, 1995, s. 208.
37
Sandgren, 2015, s. 42.
38
Se Prop. 1975/76:81, s. 139, 166.
35
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område och hur diskussionen har sett ut i doktrinen. För att undersöka principsamlingarnas
tillämplighet har därför doktrinen fått en övervägande betydelse. Vad gäller utbudet av
doktrin som motsvarar de ovan nämnda kriterierna, får det även här anses att det finns ett stort
utbud på området. UNIDROIT Principles är nu över 20 år gamla och diskussionen i doktrinen
om dess tillämplighet som tolkningshjälp är numera omfattande.39 Sedan PECL och DCFR
tillkomst har diskussionen utvecklats än mer. För att besvara frågeställningen i denna del av
uppsatsen har även setts till hur principsamlingarna har tillämpats i svenska domstolar. För få
fram ett underlag på rättsfall där principerna har tillämpats har databaserna Karnov och Zeteo
använts. Sökningen har skett genom att söka på respektive principsamlings namn samt dess
förkortningar. Här har de fall där domstolarna grundat sin bedömning på principsamlingarna,
tillmäts störst betydelse. I uppsatsen har det även ansetts funnits ett värde i att belysa
kvantiteten av avgöranden där domstolarna har hänvisat till principsamlingarna. Det har
därför även hänvisats till avgöranden där principsamlingarna är omnämnda, men inte
ensamma legat till grund för domstolarnas bedömning.
I den tredje delen av uppsatsen undersöks det dels hur senare inträffade förhållanden regleras i
principsamlingarna, dels jämförs senare inträffade förhållanden i principsamlingarnas med
hur tillämpningen ser ut i svensk rätt. För att ge en gemensam bild av principsamlingarnas
reglering har jag i denna del översatt och sammanställt principsamlingarnas rekvisit och
exemplifiering av senare inträffade förhållanden.40 För att besvara uppsatsens syfte i denna
del jämförs de uppställda rekvisiten för senare inträffade förhållanden i principsamlingarna,
mot de rekvisit som tillmäts betydelse vid senare inträffade förhållanden i 36 § AvtL. Genom
de slutsatser som dras i denna jämförelse, analyseras sedan huruvida principsamlingarnas
rekvisit stämmer överens med de rekvisit som har tillämpats vid senare inträffade
förhållanden i svenska domstolar. Härigenom belyses principsamlingarnas likheter och
skillnader med den svenska bedömningen. Ur denna jämförelse diskuteras sedan i vilken
utsträckning principsamlingarna kan användas för att underlätta tolkningen av senare
inträffade förhållanden i 36 § AvtL.

39
40

Se Ramberg, 2014, s. 578 ff.
Det ligger utanför uppsatsen syfte att analysera hur principsamlingarna faktiskt har tillämpats vid senare
inträffade förhållanden. Ingen utländsk praxis eller praxis från skiljeförfaranden har därför sökts. En analys
hur principsamlingarnas rekvisit vid senare inträffade förhållanden har tillämpats är förvisso intressant, men
strider delvis mot uppsatsens syfte. Inom uppsatsens syfte ligger enbart att underlätta tolkningen av 36 §
AvtL med hjälp av det material som återfinns nedskrivet i principsamlingarna.
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1.4 Disposition
Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Den första delen av uppsatsens – kapitel 2 och 3 – besvarar
den första delen av syftet, att analysera hur 36 § AvtL har tillämpats vid senare inträffade
förhållanden. I denna del ges först en historisk tillbakablick av senare inträffade förhållanden i
svensk avtalsrätt fram tills idag. Vidare innehåller kapitlen en övergripande introduktion till
syftet med generalklausulens tillkomst. Slutligen tillägnas en stor del av kapitlen till att
undersöka hur domstolarna har tillämpat 36 § AvtL sedan dess inträde i den svenska
avtalsrätten. I denna del av uppsatsen avses att belysa de svårigheter som kan finnas i
tillämpningen av senare inträffade förhållanden i 36 § AvtL.
I uppsatsens andra del – kapitel 4 - undersöks internationella principsamlingars ställning som
rättskälla i svensk avtalsrätt. I kapitlet presenteras först en bakgrund av den internationella
avtalsrätten och hur den har utvecklats fram tills tidigt 2000-tal. Därefter ses till hur den
internationella rätten ser ut idag och vilka principsamlingar som styr stora delar av den
internationella avtalsrätten. Kapitlet besvarar frågan om en domstol ska eller får använda
internationella principsamlingar i tolkningen av svensk avtalsrätt och i synnerhet 36 § AvtL.
Uppsatsens tredje del – kapitel 5 – behandlar hur senare inträffade förhållanden regleras i
internationella principsamlingar. Vidare jämförs tillämpningen av 36 § AvtL med
principsamlingarnas reglering av senare inträffade förhållanden. Här besvaras även frågan om
tillämpandet av principsamlingarna kan komma att påverka tolkningen av 36 § AvtL vid
senare inträffade förhållanden.
Varje del i uppsatsen avslutas med egna kommentarer till det materiella innehållet, där även
slutsatser ges för att besvara de i syftet uppställda frågorna. Uppsatsen avslutas med en
sammanfattande del – kapitel 6 – där samtliga ställda frågor kort sammanfattas. För att finna
ett mer utförligt svar på de enskilda frågorna hänvisas till de avslutande och analyserande
avsnitten till respektive del i uppsatsen.
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2 Avtalsrättsliga principer och senare inträffade
förhållanden
2.1 Avtalsrättens grundprinciper
Så som framgått i inledningen till denna uppsats bygger avtalsrätten framförallt på två
principer, avtalsfrihet och pacta sunt servanda. Båda principerna är grundstenar i den svenska
och internationella avtalsrätten.41 I det moderna samhället är avtalsfriheten en nödvändig och
väl förankrad princip. Avtalsfriheten har länge ansetts som en av de viktigaste principerna
tillsammans med den fria konkurrensen och äganderätten i ett samhällsskick som präglas av
marknadsekonomi. 42 I Sverige finns det relativt få begränsningar i avtalsfriheten mellan
jämbördiga parter, varvid parternas avtalsfrihet får anses omfattande.43 Genom avtalsfriheten
bestämmer parterna vem, hur, när och var prestationen ska genomföras.44
Avtalsrättens regler om avtalsfrihet medför att det är parterna som bestämmer skäligheten i
avtalet. En köpare som betalar avsevärt för mycket för varan eller tjänsten kan inte i ett senare
skede begära att säljaren ska återge ersättning för överpriset. Den avtalsrättsliga regleringen
har därför liten betydelse för avtalsinnehållet. En viktig del i den avtalsrättsliga regleringen är
däremot att säkerställa att avtalet kommer till stånd under godkända former. För att ett avtal
ska komma till stånd under ordnade former får avtalet inte ha ingåtts under tvång, i trångmål
eller genom vilseledande förfarande. Parterna ska även haft tillfälle och möjlighet att uttrycka
sin fria vilja. Avtalets innehåll kan därför anses vara av underordnad betydelse för avtalets
skälighet. Istället är processen vid avtalets ingående av betydelse för att avgöra avtalets
skälighet. Avtalsinnehållet blir skäligt om avtalsslutet har skett under godkända former och
båda parter har tillåtits få uttrycka sin fria vilja och önskningar.45
Vid avtalets ingående råder det därför i det normala fallet balans mellan prestation och
motprestation. Så länge denna balans upprätthålls drar båda parter i det normala fallet nytta av
avtalet. Tanken om balans i avtalet är gammal och växte fram redan under den romerska
rätten. Balans i avtalet var då en grundläggande princip som gick under namnet laesio
enormis. Enligt denna princip kunde köpeavtal ogiltigförklaras om köpeskillingen var mindre
41

Se Ramberg & Ramberg, 2014, s. 27, 74; DCFR art. II-1:102-103 och UNIDROIT Principles art. 1.1 och 1.3,
och PECL art. 1:102 och 2:101-102.
42
Adlercreutz & Mulder, 2013, s. 12.
43
Ingvarsson, 2004, s. 439.
44
Adlercreutz, Gorton & Lindel-Frantz, 2016, s. 25 f.
45
Grönfors & Dotevall, 2010, s. 240.
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än hälften av marknadsvärdet på det köpta objektet. Under medeltiden stärktes principen
ytterligare och det ansågs att balans i avtalet hade stöd i naturrätten och den mänskliga
moralen. Numera används principen till största del som ett grundläggande rättviseargument i
skälighetsbedömningen av avtalet. Även i modern avtalsrätt återfinns alltså fortfarande tanken
på att balans ska råda mellan prestation och motprestation.46
En obalans i ett avtal kan uppstå redan vid avtalsslutet eller uppkomma senare på grund av
senare inträffade förhållanden. 47 Obalansen uppstår redan vid avtalsslutet om inte den
drabbade parten har getts möjlighet att hävda sina intressen. Om en part har vilselett
motparten, eller gjort friskrivningar som lett till att riskfördelningen i avtalet är ojämn mellan
parterna, råder det därför obalans redan vid avtalsslutet. Det faktum att en obalans är
ursprunglig betyder dock inte att den behöver vara oskälig.48 En part kan samtycka till ett över
eller underpris, under förutsättningen att så har skett med fri vilja.49
Tillsammans med avtalsfriheten har principen pacta sunt servanda en avgörande roll i
avtalsrätten. Principen om bundenhet kommer genom avtalet och behöver inte framgå
uttryckligen i avtalet. Avtalsbundenheten ger båda parter en trygghet i att avtalet kommer
genomföras så som avtalats, och de kan således förhålla sig och planera efter att avtalet
fullföljs. Avtalsbundenheten har därför, precis som avtalsfriheten, setts som en hörnsten i
marknadsekonomin.50 En rättsordning där parterna kan förutsätta att avtalet fullföljs gynnar
den ekonomiska utvecklingen, och är en förutsättning för att ett samhälle ska fungera och
utvecklas i rätt riktning.51
Principen pacta sunt servanda har dock succesivt mjukats upp. Samtidigt har en förskjutning
skett i både den svenska och internationella avtalsrätten. Från att ha varit formellt präglad går
nu avtalsrätten mot att bli allt mer materiellt inriktad och avtalsinnehållets skälighet sätts
numera i förgrunden. Skäligheten i avtalet bedöms efter parternas prestationer i förhållande
till varandra. Avtalsbalansen har därför blivit central för att bedöma ett avtals skälighet.
Denna förändring har lett fram till att en avtalspart som ingått ett avtal med egen vilja och
utan andra omständigheter som påverkat parten i vilseledande riktning vid avtalsslutet,
46
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numera har en möjlighet att jämka avtalet om avtalet har blivit oskäligt på grund av senare
inträffade förhållanden.52
I den svenska avtalsrätten illustreras förskjutningen främst genom den konsumenträttsliga
delen av avtalsrätten som numera skyddar konsumenten som svagare part. I och med 36 §
AvtLs tillkomst utvidgades dock även möjligheterna för en kommersiell avtalspart att jämka
eller ogiltigförklara ett avtal som med tiden har blivit oskäligt betungande. 53 I de
internationella principsamlingar, som ska beröras mer ingående senare i denna uppsats,
framträder denna tendens bland annat i art. 3:10 i UNIDROIT Principles som stadgar att en
part kan jämka eller ogiltigförklara avtalet om avtalet ”unjustifiably gave the other party an
excessive advantage”.

2.2 Senare inträffade förhållanden
Senare inträffade förhållanden aktualiserar oftast vid avtal som sträcker sig över en längre tid.
Långvariga avtal innebär i det normala fallet alltid en relativt hög risk. Vid avtalsslutet är det
svårt att förutse alla de händelser som kan påverka avtalets balans. Förhållandena som förelåg
vid avtalsslutet kan komma att ändras till endera partens nackdel. För den part som drabbats
negativt av de senare inträffade förhållandena kan då principen pacta sunt servanda bli
betungande, när avtalet inte längre ger den fördel som parten tänkt sig.54 En part som ingår ett
långvarigt avtal har dock möjligheten att skydda sig mot oförutsedda händelser genom att i
avtalet inkorporera klausuler som motverkar att en obalans uppstår. En fördel med sådana
klausuler är att parterna själva får bestämma följderna för det fall avtalsbalansen rubbas.
Väljer parterna att ta in en omförhandlingsklausul i avtalet får parterna en möjlighet till att
upprätthålla balansen och avsikten med avtalet kan bevaras, även för det fall som senare
inträffade förhållanden påverkar avtalet.

55

Parternas möjligheter att förutse alla

omständigheter som kan påverka balansen är dock små. Kommersiella parter ingår i regel
många avtal och det är allt som oftast inte lönsamt ur effektivitet eller kostnadssynpunkt att
förutse och reglera alla framtida händelser.56
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På grund av svårigheterna att reglera alla omständigheter i avtalen får parterna ofta luta sig
mot jämkningsmöjligheterna enligt den jurisdiktion avtalet råder under. Både i den svenska
rättsordningen och internationellt har, som ovan nämnt, principen pacta sunt servanda
mjukats upp. En anledning till denna uppmjukning är att långvariga avtal i regel innebär
betydande summor och åtaganden för parterna varvid principen pacta sunt servanda kan bli
särskilt betungande. Här menar bland annat Kurt Grönfors att de utvidgningar i
jämkningsmöjligheterna som avtalsrätten både på nationellt och internationellt plan på senare
tid har utvecklat, inte behöver ses som en försvagning av principen pacta sunt servanda.
Grönfors anser att en omförhandling eller jämkning av avtalet kan underlätta för parterna att
fullfölja avtalet. Istället för att en part inte kan fullfölja avtalet innebär en omförhandling eller
jämkning av avtalet att parterna ges möjlighet att faktiskt genomföra avtalet. Även om avtalet
inte genomförs exakt så som var överenskommet vid avtalsslutet, genomförs ändå avtalet.
Enligt Grönfors styrker därför de utvidgade jämkningsmöjligheterna principen pacta sunt
servanda.57
Ur nationalekonomisk synvinkel har det också historiskt sett förts en långdragen diskussion
om en parts jämkningsmöjlighet vid långvariga avtal. En avtalspart som ingår ett avtal får
visserligen räkna med att förhållandena kan förändras. Det är dock svårt att förutse alla
omständigheter som kan föranleda att avtalet blir betungande för endera parten. Långvariga
affärsförbindelser kan därför bli alltför riskfyllda, vilket leder till att parter väljer att avstå från
avtalsförbindelser. En rättsordning där avtalsparter under inga omständigheter kan jämka eller
komma ifrån ett avtal, riskerar därför att missgynna den ekonomiska tillväxten.58 Principen
pacta sunt servanda måste därför vägas mot intresset av att en part ska kunna komma ifrån ett
avtal som blivit allt för betungande.59
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3 Senare inträffade förhållanden i svensk rätt
3.1 Den svenska rättsutvecklingen
I svensk rätt har omöjlighetsläran och förutsättningsläran länge haft framträdande roller vid
senare inträffade förhållanden. Omöjlighetsläran innebär att ingen kan förpliktas fullfölja en
naturaförpliktelse som är omöjligt att utföra. Numera får dock omöjlighetsläran som begrepp
anses vara förlegad.60 Förutsättningsläran lever däremot kvar men har sedan införandet av 36
§ AvtL fått en betydligt mer tillbakaträdande roll vid senare inträffade förhållanden under
långvariga avtal. I 36 § AvtL framgår nämligen uttryckligen i lagtexten att avtal kan jämkas
eller ogiltigförklaras vid senare inträffade förhållanden.61
I doktrinen råder delade meningar om förutsättningslärans fortsatta tillämpning efter
generalklausulens inträde. Skillnaderna mellan generalklausulen och förutsättningsläran är i
korta drag att förutsättningsläran enbart ser till parternas subjektiva förutsättningar.
Generalklausulen är däremot ett objektivt stadgande.62 Jämkning enligt förutsättningsläran
kräver att oförutsedda händelser har påverkat en parts förutsättningar som var väsentliga när
avtalet kom till stånd. Vid avtalsslutet ska både förutsättningen och väsentligheten ha varit
synlig för motparten. Vid prövning i domstol görs först en relevansbedömning om
förutsättningen varit synbar vid avtalsslutet. Därefter prövas vilka lösningar som parterna har
kommit fram till för att undvika obalans i avtalet. Slutligen bör domstolen ta ställning till vem
av parterna som ska bära risken för den uppkomna obalansen.63 Bedömningen blir därför
enbart subjektiv, vilket vid långvariga avtal kan innebära svårigheter med att klargöra vad
som förutsågs vid avtalsslutet. Tillämpningen riskerar att grundas på spekulationer, vilket inte
kan anses vara förenligt med grundläggande principer om förutsebarhet.64
Till skillnad från förutsättningsläran öppnar generalklausulen upp för en objektiv prövning av
hela avtalet, vilket medför att domstolen inte behöver utreda parternas vetskap om framtida
förhållanden vid avtalsslutet. Istället görs en bedömning vad part bort insett vid avtalsslutet.
Till skillnad från förutsättningsläran kräver inte heller generalklausulen att förutsättningarna
var

det

övervägande

skälet

för

avtalets

ingående.

Istället

kan

domstolen

vid

skälighetsbedömningen gå direkt in på frågan om en objektiv obalans föreligger, och vilken
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part som ska bära risken för att obalans har uppstått. Domstolen behöver därför enbart se till
balansrubbningen för att avgöra om jämkning ska ske.65
Den juridiska doktrinen på området är till stor del överens om att förutsättningslärans
subjektiva drag, leder till en risk av rena spekulationer om parternas avsikter vid avtalsslutet.
När avtalsslutet ligger långt tillbaka i tiden, som fallet oftast är vid senare inträffade
förhållanden, är parternas avsikter än svårare att fastställa. Risken för rena spekulationer är
därför överhängande, varvid generalklausulen med sin objektiva prägel är att föredra.66

3.2 Tillämpningen av 36 § AvtL
I äldre rätt fanns som ovan nämnt, främst omöjlighetsläran och förutsättningsläran att tillgå då
senare inträffade förhållanden hade rubbat balansen i ett långvarigt avtal. När
generalklausulen infördes 1979 var det främst för att främja avtalsrelationer i allmänhet.
Stadgandet ansågs ge parterna en ekonomisk trygghet, då möjligheterna till jämkning vid allt
för betungande avtal utvidgades. Generalklausulen var tänkt att i huvudsak tillämpas i
konsumentförhållanden,

men

ingenting

hindrar

avtalsrelationer mellan jämbördiga parter.

67

att

generalklausulen

tillämpas

i

Tillämpningen av generalklausulen vid

jämbördiga parter blir dock främst aktuell vid långvariga avtal, när oförutsedda händelser har
lett till att avtalsbalansen har rubbats.68
3.2.1 Obalansens karaktär
Bestämmelsen i 36 § AvtL är som ovan nämnts objektiv till sin karaktär. I bedömningen av
obalansen kan dock både en objektiv och en subjektiv bedömning ske. Vid en objektiv
prövning måste avtalet bedömas mot en objektiv måttstock för att avgöra dess skälighet. Detta
förutsätter att domstolen kan finna någonting att jämföra avtalet med. Till exempel kan andra
avtal eller ett vedertaget marknadspris användas. I de fall ett vedertaget marknadspris eller
liknande inte finns att tillgå, får domstolen istället falla tillbaka på vad parterna avtalat vid
avtalsslutet. Detta kallar Rolf Dotevall den subjektiva balansen. Ett vedertaget marknadspris
kan i många fall vara svårt att fastställa i kommersiella avtal. Enligt Dotevall blir därför
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huvudregeln att den subjektiva balansen ska läggas till grund för bedömningen om
avtalsbalansen har rubbats.69
Dotevalls resonemang får även stöd i praxis. I NJA 1979 s. 731 prövades om ett arrendeavtal,
där avtalet vid avtalsslutet innebar en förhållandevis låg arrendeavgift. HD ansåg att den
subjektiva balansen skulle behållas genom hela avtalet. Arrendeavgiften skulle därför även
fortsättningsvis vara relativt låg. Avgiften räknades upp i enlighet med index, men den
subjektiva avtalsbalansen behölls även om den objektivt sett var fortsatt låg.
3.2.2 Obalansens omfattning
Varje obalans i ett avtal leder inte till jämkning enligt 36 § AvtL. För att jämkning ska kunna
ske förutsätts att avtalet är oskäligt.70 Oskälighetens omfattning är också av betydelse för
möjligheterna till jämkning. Vid bedömningen om det råder balans mellan parternas
prestationer, ska vid tillämpning en vidare syn intas än enbart till att avse en jämförelse
mellan prestationernas värde. Oskälighetsbedömningen sker därför genom den så kallade
ekvivalensprincipen. Vilken innebär att samtliga förpliktelser som avtalet omfattar samt
riskfördelningen ska vägas in i skälighetsbedömningen.71
Ett enskilt avtalsvillkor som är oskäligt, kan med hjälp av ekvivalensprincipen anses skäligt,
om övriga förpliktelser och riskfördelningen är till partens fördel. Tvärtom gäller avtalsvillkor
som vid första anblick är skäligt, kan anses oskäligt när det vägs ihop med övriga villkor i
avtalet. Vidare syftar principen till att förhindra att en part gynnas ekonomiskt på den andra
partens bekostnad. I de fall en avtalsparts prestation minskar i värde så får medkontrahenten
bära risken för detta. Det grundar sig i en rättsetisk grundsats, som syftar till att en part inte
ska gynnas på den andre partens bekostnad.72
Förarbetena ger ingen klar definition av graden på oskälighetens omfattning eller hur
bedömningen ska gå till. Det ända skälet för jämkning anges vara att avtalsbalansen har
förändrats, vilket har lett till att avtalet har blivit oskäligt.73 Av förarbetena framgår därför inte
närmare vad ett oskäligt avtal är. Dotevall anser att oskäligheten bör vara ganska omfattande
69
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för att jämkning ska komma på tal. En obalans som uppstått på grund av senare inträffade
förhållanden, men inte är omfattande kan således inte föranleda jämkning.74
Christina Ramberg75 går längre än Dottevall och menar att en part får tåla en obalans som
ligger inom offergränsen. Först när parten tvingas bortanför denna gräns är avtalet oskäligt i
den omfattningen att det bör leda till jämkning. Offergränsen framgår i svensk rätt främst
genom 23 § köplag (1990:931) (KöpL). Lagrummet anger att en part inte behöver fullfölja
prestationer i avtalet som är orimliga att utföra. Var offergränsen går varierar dock från fall
till fall och är beroende på avtalets karaktär. Utgångspunkt är dock att offergränsen är
passerad, om ett avtal har blivit extraordinärt betungande på grund av senare inträffade
förhållanden.76 I bedömningen ska även vägas den drabbade partens uppoffringar för att
fullfölja avtalet, mot den gynnande partens intresse av avtalets fullföljande. I bedömningen
ska också vägas in hur länge förhållandena kommer bestå. För de fall de senare inträffade
förhållandena är av tillfällig karaktär torde inte skäl för jämkning föreligga.77

3.3 Förutsebarheten och riskbedömningen
Även om avtalsbalansen har rubbats på grund av senare inträffade förhållanden och obalansen
har passerat offergränsen, är det inte givet att ett avtal alltid ska jämkas eller ogiltigförklaras.
Förarbetena till generalklausulen poängterar, att då en part borde insett att en omständighet
kunde komma att inträffa, samt insett konsekvenserna av händelsen, finns inte skäl för
jämkning. Här läggs risken på den drabbade parten, för de fall parten kunde överblicka det
framtida händelseförloppet.78 Anledningen till denna riskfördelning är att en part som kunnat
förutse eller bort förutse att senare inträffade förhållanden kunde uppkomma, kan vid
avtalsslutet ta hänsyn till dessa senare inträffade förhållanden. Parten kan till exempel skydda
sig mot valutaförändringar genom att göra förbehåll i avtalet, om att avtalet endast är giltigt
om valutans värde ligger under vissa förutsättningar. Det får därför anses rimligt att den
drabbade parten står risken för de senare inträffade förhållanden som går att förutse.79
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Domstolen ska vid bedömningen om en part bort förutse händelserna pröva om det funnits en
reell möjlighet för parten att förutse händelseförloppet vid avtalsslutet. Parten ska även insett
att händelseförloppet kan påverka avtalet i negativ mening. Domstolens prövning är därför
objektiv i sin karaktär. Vid långvariga avtal är det svårare för en part att förutse alla händelser
som samhällsutvecklingen kan leda till. Samtidigt måste en part som ingår ett långvarigt avtal
ta i beaktning att förhållandena kommer att ändras. Vilket torde föranleda större aktsamhet
och tolerans för förändringar.80
I NJA 1983 s. 385 tillämpade HD en objektiv prövning på vad en part bort förutsett vid en
arrendetvist. Parterna hade vid avtalsslutet försökt binda arrendekostnaden till hur priset för
höstvete förändrades. Priset på höstvete steg dock enbart hälften så mycket som
konsumentprisindex. HD ansåg att parterna hade förutsett prisförändringar och inflation samt
försökt avtala om detta. Den subjektiva balansen hade dock rubbats på grund av händelser
som visserligen var möjliga att förutse, men omfattningen av händelserna som ledde till
obalansen ansågs inte förutsebara vid avtalsslutet. Detta tillsammans med den tidens ringa
erfarenhet av indexklausuler ledde till jämkning. Precis som I NJA 1979 s. 731 ansåg HD att
den subjektiva balansen skulle återställas. Domstolen höjde därför arrendeavgiften i enlighet
med konsumentprisindex.
En allmän kontraktsrättslig princip som gäller alla avtalstyper, är att part som själv har
bidragit till obalansen genom försummelse i regel inte kan jämka avtalet till sin fördel.81
Förarbetena till generalklausulen anger även att för de fall parterna har reglerat
riskfördelningen i avtalet, kan detta vara ett skäl mot jämkning. En part som redan har fått
kompensation i enlighet med avtalet, bör därför inte få ytterligare kompensation i form av
jämkning. 82 En kompensation som är avsevärt för liten torde dock inte föranleda att
möjligheten till jämkning bortfaller. I bedömningen vilken part som ska åläggas risken, ska
även parternas styrkemässiga situation beaktas. I de fall den ena parten på något vis intar en
underlägsen ställning, krävs inte att omfattningen av obalans är lika stor, som i de fall
parterna är jämbördiga.83
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En genomgång av praxis visar att även om parterna är jämbördiga kan skäl för jämkning
föreligga. För de fall parten inte kunnat förutse omfattningen av de senare inträffade
förhållandena har det ansetts att risken bör fördelas på båda parter. Så var fallet i ovan
nämnda rättsfall NJA 1983 s. 385 men även i RH 1980:14, där ett bolags val av indexklausul
på grund av senare inträffade förhållanden blev oskäligt betungande. Valet av indexklausul
var ett aktivt val av bolaget, och en annan indexklausul hade kunnat förhindra obalansen.
Trotts att bolaget genom sitt handlande vållat obalansen och jämbördiga förhållanden rådde
mellan avtalsparten, valde domstolen att jämka avtalet. De främsta anledningarna till
jämkning var att förlusterna var betydande och bolaget inte hade någon erfarenhet av liknande
avtal.

3.4 Rättsverkningarna
Till skillnad från förutsättningsläran ger 36 § AvtL domaren en vidare möjlighet än att enbart
att ogiltigförklara avtalet. I lagtexten till 36 § AvtL framgår att avtalsvillkoret kan jämkas
eller lämnas utan avseende i sin helhet. Generalklausulens rättsverkningar består alltså inte
enbart av att ogiltigförklara avtalet i sin helhet. Domstolen kan såväl förändra, ta bort och
införa nya avtalsvillkor i avtalet. Ett avtal kan på så vis modifieras för att anpassas till den
utveckling som har skett inom branschen eller samhället. Förarbetena till generalklausulen ger
här stor frihet åt rättstillämpningen, att välja den lösning de anser är mest lämplig för avtalets
fortsatta varaktighet. Väljer domstolen att ogiltigförklara avtalet blir konsekvenserna för
parterna i det normala fallet omfattande. Förarbetena till generalklausulen anger därför att
domstolen i första hand bör försöka jämka avtalet.84 I enlighet med processrättsliga regler
begränsas domstolens frihet dock till parternas yrkanden.85
I doktrinen råder det dock delade meningar om räckvidden av jämkningen. Här har diskuterats
om jämkningen kan justera en ursprunglig obalans, eller om den endast kan återställa den
balans som parterna har avtalat om vid avtalsslutet. En jämkning som justerar en ursprunglig
obalans kan dock anses strida mot principen om avtalsfrihet.86 I praxis kan utläsas en tendens
att HD i första hand försöker återställa den ursprungliga balansen. Återigen kan ovan nämnda
rättsfall NJA 1979 s. 731 ges som exempel. Arrendeavgiften var enligt HD låg redan vid
avtalsslutet, vilket båda parterna var medvetna om. Vidare saknade avtalet en indexklausul
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som reglerade priset, i enlighet med marknadsprisets utveckling. Parterna var överens om en
liten höjning av avgiften, men endast för de kostnader som hänförde sig till ökade kostnader
för fastigheten. Makarna som ägde fastigheten yrkade dock på en ytterligare höjning av
avgiften så att den skulle överensstämma med övriga priser på orten. HD ansåg dock att en
sådan jämkning av avtalet skulle medföra att arrendeavgiften höjdes i förhållande till den
ursprungliga balansen. Arrendeavgiften jämkades därför enbart till den gränsen för att täcka
de ökade kostnaden för fastigheten. Den ursprungliga balansen återställdes därmed, även om
arrendeavgiften var låg i förhållande till andra fastigheter på orten.
HD har dock i enskilda fall justerat den ursprungliga balansen i avtalet och även infört nya
avtalsvillkor. I det andra ovan nämnda rättsfallet NJA 1983 s. 385 jämkade HD avtalet så att
arrendeavgiften höjdes samt införde en indexklausul. Här infördes ett nytt villkor i avtalet
som inte parterna hade avtalat om vid avtalsslutet. Fallet visar främst i denna del att HD kan
införa nya avtalsvillkor i avtalet. HD har även ansett att domstolarna kan utöka en parts
förpliktelse om avtalsvillkoret är oskäligt.87 Det kan tyckas märkligt att rättstillämpningen fått
friheten att korrigera civilrättsliga avtal, och framförallt utöka en parts förpliktelser.
Alternativet till jämkning är dock ogiltighet av avtalet, vilket oftast är en än mer ingripande
rättsföljd.88

3.5 Avtalsbalansen av betydelse
Sammantaget får anses att generalklausulen har utvidgat en parts möjlighet att jämka och
ogiltigförklara ett avtal, då senare inträffade förhållanden har rubbat balansen i avtalet.
Förutom att det i lagtexten framgår att ett avtal kan jämkas eller ogiltigförklaras vid senare
inträffade förhållanden, är generalklausulens även ett objektivt stadgande. Dess objektiva sida
gör att den blir särskilt användbar när avtalsslutet ligger långt tillbaka i tiden. Domstolen
behöver inte som vid en tillämpning av förutsättningsläran, se till vad parternas avsikt var,
eller vad de förutsåg om framtiden. Istället kan domstolen förhålla sig till vad parterna borde
insett, och vem som bör bära risken för detta. Vid långvariga avtal får därför numera
generalklausulen anses utgöra det primära rättsmedlet, för att angripa avtal där avtalsbalansen
har rubbats på grund av oförutsedda händelser.
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Första steget i domstolens bedömning är att bedöma om balans råder mellan prestation och
motprestation. Även om generalklausulen är förhållandevis ny, får den gamla principen om att
det ska råda balans i ett avtal stort genomslag vid jämkningen. Här får ekvivalensprincipen
stor betydelse för att bedöma balansen i avtalet. Samtliga förpliktelser parterna har till
varandra ska tas med i bedömningen. Som framhållits ovan kan domstolen göra en rent
objektiv prövning av skäligheten i avtalet. En objektiv prövning förutsätter dock att det finns
en objektiv måttstock att jämföra med. Avtalsparter kan även i enlighet med principen om
avtalsfrihet, samtycka till ett över eller underpris vid avtalsslutet. Vid en rent objektiv
prövning av avtalsprestationerna, riskeras att en parts samtycke till ett underpris lämnas utan
hänsyn. En rent objektiv bedömning kan därför inskränka avtalsfriheten, vilket inte var syftet
med införandet av generalklausulen. I enlighet med Dotevalls resonemang bör därför
utgångspunkten vara att domstolen i det normala fallet, ska se till om den subjektiva balansen
har förändrats.
Nästa steg i bedömningen som domstolen ska beakta är om avtalsbalansen har rubbats i sådan
omfattning att en part har passerat offergränsen. Var denna gräns går varierar från fall till fall,
och en enskild bedömning måste därför ske. Uppmärksammas bör dock att i samtliga ovan
nämnda rättsfall, har det varit ekonomiskt möjligt för den drabbade parten att fullfölja avtalet.
Offergränsen innebär därför inte att den drabbade parten behöver hamna på obestånd för att
jämkning ska aktualiseras. Det faktum att avtalet blivit betungande, tillsammans med att
förhållandena kommer bestå under lång tid har ansetts avgörande. För det fall avtalen i ovan
nämnda rättsfall varit av kortvarig karaktär, torde inte förändringen i avtalsbalansen enskilt
räckt till för jämkning. Avtalets längd får därmed betydelse för oskälighetsbedömningen.
Det sista steget i domstolens bedömning är att avgöra om parten borde förutsett de senare
inträffade förhållandena, och vem som bör bära risken för den uppkomna obalansen. En part
som ingår ett långvarigt avtal bör iaktta försiktighet, och vara medveten om att oförutsedda
händelser kan påverka avtalet. Bedömningen om vad part bort förutsett, har dock i ovan
nämnda praxis tillämpats generöst för den part som missgynnats av de oförutsedda
händelserna. En rättstillämpning som ställer höga krav på vad part borde förutsett, minskar
möjligheterna till jämkning och leder till ett större risktagande för avtalsparterna. Vilket kan
avhålla parter från att ingå långvariga avtal. I enlighet med resonemanget i avsnitt 2 ovan, får
därför en generös tillämpning av förutsebarhetsrekvisitet anses gynnsam för den ekonomiska
utvecklingen. Angående vilken part som ska bära risken för den uppkomna obalansen,
24

tillämpas de allmänna kontraktsrättsliga principerna även vid långvariga avtal. Det innebär att
om en part själv har orsakat obalansen, bör parten inte medges kompensation i form av
jämkning.
Slutligen ska sägas något om rättsverkningarna vid tillämpning av generalklausulen.
Förarbetena till generalklausulen ger rättstillämpningen stor frihet vid valet av påföljd, då
avtalsbalansen har förändrats. Praxis visar även att domstolarna har tagit fasta på dessa
uttalanden. HD har dels infört nya avtalsvillkor, men även utvidgat parters prestation i redan
befintliga avtal. Den praxis som gåtts igenom har berört civilrättsliga avtal, varvid det kan te
sig märkligt att domstolarna kan förändra avtalens innebörd. Mot detta ska dock vägas att
parterna i de flesta fall är benägna om att avtalet ska bestå. Även i de fall domstolen utvidgar
en avtalsparts prestation, är jämkning därför i det normala fallet en mer lämpad rättsföljd än
att ogiltigförklara avtalet i sin helhet.
Sammantaget får anses att generalklausulen har ett vidsträckt tillämpningsområde, och att den
ger domstolarna en möjlighet att modifiera avtal som med tiden blivit oskäliga. Hur obalansoch förutsebarhetsbedömningen går till, är dock svårt att utröna genom att läsa lagtexten eller
förarbetena. Rättstillämparen och den verksamme juristen får istället söka svaret för
bedömningarna genom praxis och doktrin. Som ovan visats ger dock inte praxis och doktrinen
en tydlig vägledning i tillämpandet av senare inträffade förhållanden. I avsaknad av en
närmare precisering hur bedömningen ska gå till, anser bland annat Ramberg att vägledning
kan tas i internationella principsamlingar.
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Ramberg hänvisar till FN och EU:s

principsamlingar på området som alla har tillkommit efter generalklausulens tillkomst. I dessa
principsamlingar återfinns utförliga rekvisit för obalans- och förutsebarhetsbedömningen.
Principsamlingarna är dock inte ratificerade av Sverige och har därför i doktrinen varit
omstridda huruvida de kan tillämpas för att tolka den svenska avtalsrätten.90 För att undersöka
principsamlingars tillämplighet och för att besvara syftet med denna uppsats, ska i avsnitt fyra
analyseras huruvida principsamlingarna kan användas för att tolka svensk avtalsrätt och i
synnerhet 36 § AvtL.
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4 Internationella principsamlingar
4.1 Internationell avtalsrätt ur ett historiskt perspektiv
För att förstå hur den västerländska avtalsrätten har utvecklats och varför doktrinen har ansett
att vägledning kan hämtas från andra internationella rättsordningar måste avtalsrättens
historiska utveckling förstås. I enlighet med suveränitetsprincipen har alla suveräna stater sina
egna rättsordningar. En suverän stat besitter makten att själv lagstifta och döma inom sina
egna gränser. Rätten är därför enligt huvudregeln att anse som en nationell angelägenhet och
har utvecklats i olika takt i varje suverän stat. Rättsordningar har under mänsklighetens
historia uppstått och utvecklats för att sedan ta steg tillbaka eller fallit under helt. Länders
rättsordningar har därför utvecklats i olika faser och under olika tider varit mer eller mindre
samstämmiga.91
Historiskt sett skiljer sig handelsrätten och avtalsrätten åt från andra rättsområden. Det har
länge funnits transnationella regelsystem som reglerat avtal och handeln över gränserna.
Under 1200-talet växte ett transnationellt system fram inom sjöfarten. Systemet tillämpades
främst av köpmän i norra Europa och kom att kallas för köpmännens lag, men är mer känt
under det latinska namnet lex mercetoria. Fram tills 1800-talet användes systemet som en
självständig rättskälla, men minskade sedan succesivt i betydelse när den nationella
kodifieringen tog fart.92
En stor del av den internationella handeln som skedde under denna tid ägde rum i ländernas
hamnar. Här byttes inkommande gods, med utgående och köpmännen upprättade själva de
regler som de ansåg skulle tillämpas. Under århundranden präglades den internationella
handeln av systemet lex mercetoria. I takt med att staterna blev allt mer samordnade och
staten växte fram som den styrande makten, minskade lex mercetoria i betydelse. Istället
ersattes systemet med nationella rättsväsenden där nationella lagar tog över handeln, och även
försökte reglera handeln över gränserna. I och med lex mercetoria fall, försvann ett av de
mest välfungerande internationella handelssystemen mänskligheten har utvecklat.93
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4.2 Den moderna internationella handelsrätten
När lex mercetoria minskade i betydelse och nationalstaternas rättsordningar växte sig
starkare, uppstod problematiska lagval vid handel över gränserna. Därför växte ett behov fram
av internationella regleringar som styrde den internationella handeln.94 Världssamfundet, med
Förenta Nationerna (FN) i spetsen, har gjort försök att återskapat delar av lex mercetoria med
dagens internationella principsamlingar. Begreppet lex mercetoria som en princip att förhålla
sig till vid avtalstolkning får dock idag ses som avlägset. Dagens lex mercetoria har istället
ersatts av internationella avtal, principer och nationella lagar som bildar ett nätverk av
regleringar att förhålla sig till vid internationell handel.95
Under 1900-talets senare halva växte en omfattande reglering fram över rättsregleringar som
stadgar handelsrättsliga principer och regler. Denna internationella reglering tar sin form i
principsamlingar och privaträttsliga regleringar som tar sitt sikte på den internationella
handeln. Vissa internationella principsamlingar är numera implementerade i svensk rätt.
Exempelvis har från EU:s håll kommit förordningar om lagval och domsrätt som är direkt
tillämpliga i svensk rätt.96 Av intresse för denna uppsats är dock främst de principsamlingar
som tillämpas på avtalets materiella delar och i synnerhet senare inträffade förhållanden i
långvariga avtal. Som ovan nämnts har det i doktrinen främst diskuterats huruvida
UNIDROIT Principles, PECL och DCFR kan användas för att finna stöd i tillämpningen av
36 § AvtL. Principsamlingarna har utarbetats av FN och EU.97
4.2.1 UNIDROIT Principles
I syfte att harmonisera den internationella handelsrätten utarbetade FN:s organ för handelsrätt;
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) en principsamling om
internationella köp; Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som
antogs i Wien 1980.98 FN var dock inte klara med harmoniseringen av den internationella
handelsrätten. Efter det att CISG antagits utvecklades arbetet av att harmonisera privaträttens
område än mer. En arbetsgrupp tillsattes i syftet att ta fram principer som skulle kunna
tillämpas på kommersiella avtal i internationella sammanhang. Resultatet av projektet blev de
idag väl kända UNIDROIT Principles. Principerna är egentligen ett komplement till CISG,
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som när den skrevs lämnade vissa delar oreglerade, då dessa delar ansågs vara omstridda och
därför svåra att få alla medlemmar i FN att acceptera. 99 När UNIDROIT Principles
utarbetades var inte arbetsgruppens medlemmar bundna till sina länders intressen. Istället
försökte gruppen finna principer och regler som var lämpliga för en så effektiv internationell
handel som möjligt. 100 UNIDROIT Principles är tänkt att fylla flertalet syften för att
harmonisera avtalsrätten på det internationella planet. I inledningen till principerna uttalas att
principerna ska kunna fungera som allmänna principer. De ska kunna tillämpas både för det
fallet parterna har avtalat om att allmänna principer ska gälla, men även för det fall parterna
inte har avtalat om att så skall vara fallet. Vidare ska principerna även kunna användas till
ledning för nationella lagstiftare.101
4.2.2 PECL
Även EU har tagit fram principer som till stor del överensstämmer med UNIDROIT
Principles. EU:s första principsamling PECL, togs fram för att vara vägledande på
avtalsrättens område inom EU.102 Principerna utarbetades i syfte att harmonisera avtalsrätten
inom gemenskapen. Vid principernas utformning togs hänsyn till alla medlemsländernas
lagstiftning, med målet att inget lands lagstiftning skulle stå högre än något annat lands
lagstiftning.103 PECL:s tillämpningsområde stämmer till stor del överens med UNIRDOIT
Principles.104 Även i övrigt är principerna till stora delar utformade i likhet med UNIDROIT
Principles. Flertalet av de representanter som var med i FN:s arbetsgrupp var även med och
arbetade fram PECL. Principernas liknande upplägg är därför en naturlig följd av
arbetsgruppernas sammansättning och det ligger nära till hands att en liknande tolkning av
principerna bör ske.105 Anmärkningsvärt är dock att principernas första delar publicerades
redan 1995 och den sista delen kom 2003. Publiceringen ägde således rum innan EU:s stora
expandering 2004. Principerna blev därför en sammanställning av främst de västeuropeiska
ländernas syn på avtalsrätten. PECL:s tillämplighet är därför ifrågasatt, då de inte kan anses
representativa för alla EU:s medlemsländer.106
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4.2.3 DCFR
På grund av PECL:s svaga förankring i medlemsstaterna, utarbetade EU nya
komplimenterande principer, DCFR. Startskottet för DCFR kom genom ett meddelande från
kommissionen om en harmonisering av den europeiska avtalsrätten.107 En referensram, som
gav vägledning i terminologin och fastställde gemensamma principer, ansågs vara ett viktigt
första steg mot en harmonisering på avtalsrättens område.108 Till skillnad mot PECL, som inte
togs fram på kommissionens begäran, fick därför DCFR en starkare förankring i EU.109 Som
ett led i utvecklingen skapade kommissionen ett nätverk som fick i uppdrag att ta fram ett
utkast till en principsamling. Ur detta nätverk växte sedan DCFR fram och lades fram som ett
förslag till en gemensam principsamling och referensram år 2009. DCFR överensstämmer i
stora delar med PECL men skiljer sig åt inom vissa viktiga delar, som substans och
terminologi.110 DCFR är även mer utförlig och omfattar ett bredare område än PECL.111

4.3 Principsamlingarnas ställning i svensk avtalsrätt
Sveriges och dagens internationella avtalsrätt har, som ovan nämnt, under en lång tid
påverkats av den gamla principen lex mercetoria. Både svensk nationell rätt och dagens
internationella rätt har därför sitt ursprung i samma system.112 I doktrinen har det därför
framförts åsikter om att ledning kan hämtas i internationella principsamlingarna vid
tillämpning av 36 § AvtL. Bland annat har Ramberg länge varit en förespråkare för att
vägledning kan hämtas ur principsamlingarna.113 Principsamlingarnas tillämplighet är dock
omdiskuterat och ett motargument som länge har framförts är att principsamlingarna saknar
lagstiftande och demokratisk auktoritet. 114 Som ovan nämnts kan de inte heller anses
uttryckligen återfinnas i den svenska erkänningsregeln.115 I doktrinen har det dock framförts
åsikter om att principsamlingarna ger uttryck för sedvana och handelsbruk, men även att de
kan anses ha samma ställning som doktrin.116 Sedvana och doktrin är som ovan nämnt
erkända som rättskällor i den svenska erkänningsregeln.117
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4.3.1 Internationella principsamlingar som handelsbruk och sedvana
Handelsbruk och sedvana har länge haft en stark ställning inom avtals- och handelsrätten och
erkänns även som självständiga rättskällor.118 Handelsbruk och sedvana skapas över tid och är
produkter av en längre tradition av ett visst handlande. De framgår inte i lag och är oskrivna
regler som under längre tid har fungerat som ett förhållningssätt.119 För att sedvana och
handelsbruk ska uppstå krävs det därför att flertalet individer har förhållit sig till den oskrivna
regeln över en längre tidsperiod. Det ska råda en allmän övertygelse om att man ska förhålla
sig på ett visst sätt i en given situation.120 Det var genom sedvana och handelsbruk som lex
mercetoria växte fram.121
Så som framgått ovan har såväl EU som FN försökt återskapa en harmonisering av
avtalsrätten

genom

att

sammanställa

principsamlingar.

122

Ramberg

anser

att

principsamlingarna ger uttryck för internationella vedertagna avtalsrättsliga principer och
sedvänjor. Hon anser därför att principsamlingarna kan ses som ett uttryck för kodifiering av
internationellt handelsbruk och sedvana. Ramberg medger dock att det är svårt att fastställa
vilka delar av principsamlingarna som är en kodifiering, och vilka delar som är
arbetsgruppernas syn på de lege feranda. Principsamlingarnas legitimitet som en kodifiering
av handelsbruk och sedvana är därför svår för rättstillämparen att urskilja, varvid principernas
auktoritet i detta avseende uttunnas. Endast för de fall en domstol kan motivera varför
principsamlingarna är att anse som en kodifiering av handelsbruk eller sedvana, torde det
kunna rättfärdiga en hänvisning till principsamlingarna på grunden att de utgör en kodifiering
av sedvana eller handelsbruk.123
4.3.2 Internationella principsamlingar som doktrin
I principsamlingarna framgår uttryckligen att de ska kunna användas för att tolka och fylla ut
nationell lag.124 Vidare anges att principsamlingarna kan användas för att söka svaret på en
fråga, när det är svårt eller omöjligt att finna svaret i den tillämpliga lagen. Framförallt anges
att principsamlingarna kan användas i det fall då arbetet för att fastställa gällande nationell
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rätt är omfattande, och skulle medföra allt för stora uppoffringar och/eller kostnader.125
Principsamlingarnas arbetsgrupper avsåg därför att principsamlingarna ska kunna användas
som vägledning för att tolka nationell rätt, på samma sätt som rättstillämparen tillämpar
doktrin. Principsamlingarnas ställning som rättskälla i form av doktrin i svensk rätt, har även
fått stöd i den svenska doktrinen.126
Doktrinen är en rättskälla som får men behöver inte tillämpas av domstolarna.127 En domstol
som använder sig av doktrin som rättskälla för att fastställa gällande rätt måste beakta
doktrinen med en viss skepsis. Domstolen bör göra en bedömning om doktrinen verkligen
avspeglar gällande rätt i det konkreta fallet, och inta ett kritiskt förhållningssätt till
doktrinen.128 Principsamlingarna anger även uttryckligen att en domstol måste inta ett kritiskt
förhållningssätt vid tillämpandet av principsamlingarna. Vidare anger principsamlingarna att
rättstillämparen ska se till syftet med principerna, vilket är att ge rättstillämparen vägledning i
tillämpningen av internationell och nationell lag så att en enhetlig rättstillämpning kan
uppnås. Syftet är därför inte att tillämpa artiklarna rakt av utan endast använda dem som en
måttstock i rättstillämpningen.129
Ramberg anser att principsamlingarna kan likställas med doktrin och kan användas av
rättstillämparen på samma sätt som denne använder sig av doktrin. Ramberg stödjer sin teori
på Jan Hellners resonemang kring rättskällorna.130 Hellner anser att det rent av är felaktigt att
rangordna rättskällor. Istället bör rättstillämparen se till materialets innehåll och om det är
relevant i det enskilda fallet. Vidare anser Hellner att det är materialet i doktrinen som är av
betydelse. Diskussionen om en viss doktrins vara eller icke vara som rättskälla är därför
ointressant. Vad som är av intresse är dess relevans för det enskilda fallet. Han menar även på
att det är omöjligt att fastställa vilka källor och faktorer som avspeglar en domstols
bedömning.131
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I enlighet med Hellners resonemang drar Ramberg den slutsatsen att i den mån
principsamlingarnas är relevanta för det enskilda fallet, kan de mycket väl fungera som
doktrin för rättstillämparen och den verksamme juristen.132 Ramberg anser att det därför inte
finns något hinder av att principsamlingarna används för tolkning av svenska domstolar. I
slutändan handlar det istället om vad som är relevant material i det enskilda fallet. Ramberg
anser även att de personer som ingick i arbetsgrupperna har lång erfarenhet från den
internationella avtalsrätten, vilket ger principsamlingarnas arbetsgrupper stor legitimitet och
förtroende. Vidare framhäver hon att arbetsgrupperna bestod av flertalet rättsvetare från olika
jurisdiktioner. Enligt Ramberg bör det ge principerna legitimitet då de väl avspeglar den
internationella avtalsrättens principer. Ramberg anser även att vid tillämpandet av
principsamlingarna, behövs inte samma kritiska förhållningssätt från domstolens sida som vid
tillämpandet av annan doktrin. Arbetsgruppernas omfattande kunskapsbas, torde enligt
Ramberg legitimera ett mindre kritiskt förhållningssätt till principsamlingarna.133
Rambergs resonemang stöds till stor del av Jori Munukka. I en av sina artiklar argumenterar
han precis som Ramberg att internationella principsamlingar går att åberopa inför domstol.
Munukka anser att principsamlingarnas inte kan uteslutas som en auktoritet enbart på grunden
att dess upphovsmakare saknar legitimitet som lagstiftare. Han menar istället att auktoriteten
beror på en tro på rätten där intryck kan komma från alla olika håll. I detta fall krävs dock en
legitimitetsprövning av vem som säger vad. I likhet med Rambergs resonemang anser även
han att de tillsatta arbetsgrupperna, består av personer som har stor kunskap och auktoritet på
avtalsrättens område, vilket ger principsamlingarna legitimitet.134
4.3.3 Kritiken mot tillämpningen av internationella principsamlingar
Internationella principsamlingars tillämplighet är inte helt okontroversiell. En som är starkt
kritisk till tillämpandet av internationella principsamlingar för att tolka svensk nationell rätt är
Mårten Schultz.135 Principsamlingarnas avsaknad av demokratisk auktoritet anser Schultz
vara den största anledningen till att principsamlingarna inte bör tillämpas som ett verktyg i
domstolarnas rättstillämpning.136 Schultz är även kritisk till den språkbarriär som finns när en
internationell principsamling endast finns tillgänglig på engelska. Han anser att
rättssäkerheten äventyras då domstolen använder sig av ett för dem främmande språk. Enligt
132

Hultmark, 1995/96, s. 662. Se även Ramberg & Ramberg, 2016. s. 198 ff.
Hultmark, 1995/96, s. 661 f; Ramberg, 2004, s. 461 f. Se även Ramberg & Ramberg, 2016. s. 198 ff.
134
Munukka, 2010, s. 29 f.
135
Schultz uttalar sig i sin artikel ”Europeiska civilrättsprinciper” främst om tillämpningen av DCFR.
136
Schultz, 2009, s. 787 f.
133

32

Schultz hjälper det inte att svenska domstolar är erkänt duktiga på engelska som andraspråk.
Juridisk engelska och vardaglig engelska skiljer sig så pass mycket åt, att det här inte kan
garanteras en likvärdig och därmed rättssäker tillämpning enligt Schultz.137
Vidare anser Schultz att internationella principsamlingar, som inte är konstitutionellt
förankrade, normalt inte bör användas även då svaret på ett rättsligt problem inte går att finna
i svensk rätt. Endast för det fall domstolen kan motivera tillämpningen genom en klar och
tydlig argumentation, kan en tillämpning av principsamlingarna rättfärdigas. Vilka dessa fall
är går dock inte Schultz in på närmare.138 Schultz medger däremot att principsamlingarna kan
vara en källa för praktiserande jurister när de vill finna vägledning i sitt arbete, och att de även
kan använda principsamlingarna som ett verktyg i sin argumentation.139

4.4 Avgöranden med hänvisning till internationella principsamlingar
Hänvisningar till internationella principsamlingar har på senare år blivit allt vanligare i de
svenska domstolarna. Framförallt hänvisar domstolarna allt oftare till principerna för att
underbygga sina argument vid tolkningen av svensk avtalsrätt.140 Principerna har under senare
år, direkt eller indirekt, påverkat ett antal domar och den svenska avtalsrätten.141 I flertalet
rättsfall har HD hänvisat till principsamlingarna som om de är likställda med doktrin.142 I
praxis kan även ses en intressant utveckling. Under 2000-talets början hänvisade enbart
dissidenterna i HD till principsamlingarna. 143 På senare tid har dock majoriteten i HD
tillämpat principsamlingarna i allt större uträckning.144 Även underrätterna har på senare tid
börjat ta efter HD:s tillämpning av internationella principsamlingar. Under de senaste åren har
det kommit ett flertal domar i Hovrätterna där principsamlingarna har använts för att fylla ut
luckorna i den svenska avtalsrätten.145
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År 2009 kom ett i doktrinen omdiskuterat avgörande, NJA 2009 s. 672.146 Avgörandet belyser
hur en domstol kan finna vägledning i internationella principsamlingar, för att finna svaret på
ett rättsligt problem för att tolka och fylla ut svensk avtalsrätt. Domstolen lägger stor vikt vid
DCFR:s principer. I doktrinen har dock kritik riktats mot att HD tillmätte DCFR så stor
betydelse för utgången i målet och att HD inte motiverade tillämpandet av DCFR.147
Avgörandet handlade om ett återförsäljningsavtal mellan två parter som sades upp med
omedelbar verkan. Frågan i målet var om en uppsägningstid skulle ha försiggått uppsägningen
av återförsäljningsavtalet. I svensk rätt saknas det en specifik reglering vad gäller
återförsäljningsavtal. Det har dock funnits stöd och praxis där lagen (1991:351) om
handelsagentur har tillämpats analogt.148 HD konstaterade att allmänna kontraktuella principer
skulle ligga till grund för bedömningen, vilket domstolen ansåg att DCFR ger uttryck för. I
enlighet med allmänna principer, ansåg HD att en uppsägning av ett återförsäljaravtal ska
försiggås av uppsägningstid. Det är något otydligt hur HD kommer in på resonemanget kring
DCFR tillämplighet, vilket de också har fått kritik för.149 Det tycks dock som HD rättfärdigar
DCFR:s tillämplighet med arbetsgruppens kunskapsbas och auktoritet. HD uttalar att DCFR
innehåller “modellregler för europeisk privaträtt och som utarbetats på ett komparativt
underlag av två akademiska arbetsgrupper med företrädare för alla EU-länder”. HD grundade
sedan sin bedömning angående längden av en skälig uppsägningstid i enlighet med DCFR:s
art. IV.E.-2:302.150
Även i senare rättspraxis har HD hänvisat till internationella principsamlingar. I NJA 2013 s.
659 hänvisade HD till DCFR art.-II.-6:103 (3) i fråga om en representant som överträtt sin
behörighet att ingå avtal för företagets räkning. HD hänvisade till internationella principer och
angav att dessa avspeglade sig i DCFR. I domen underbygger därför HD sitt påstående om att
en viss princip föreligger såväl internationellt som nationellt med att hänvisa till DCFR.
I NJA 2014 s. 1006 var frågan om ett företag skulle bli återbetalningsskyldig för ersättning
som företaget betalat för en redan levererad tjänst. Räntan som utgick på beloppet ansågs av
ena parten kunna vara en obehörig vinst, HD ansåg att så inte var fallet och hänvisade till
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doktrin samt art. VII.-1:101 och art. VII.-2:101 i DCFR. I målet hänvisar HD till DCFR som
en del av sin hänvisning till doktrin på området.

4.5 Ska eller får vägledning hämtas i internationella principsamlingar?
Sammanfattningsvis får sägas att principsamlingarnas tillämplighet som rättskälla i svensk
avtalsrätt är komplicerad. Mängden av domar där principsamlingarna har tillämpats kan dock
inte förbises. Avsaknaden av konstitutionell förankring gör dock att svaret på frågan om
domstolar ska tillämpa internationella principsamlingar, vid tolkning av svensk avtalsrätt och
i synnerhet 36 § AvtL inte kan besvaras jakande. Enligt vad som framgått ovan torde det inte
finnas en skyldighet att tillämpa internationella principsamlingar. Principsamlingarnas
avsaknad av konstitutionell förankring gör att det inte kan anses fel av en domstol, som inte
ser till principsamlingarna vid tolkandet av nationell rätt. Endast för det fall parterna har
hänvisat till dem i avtalet torde en domstol vara bunden av att tillämpa principsamlingarna.
Svaret på den andra frågan om domstolar får tillämpa internationella principsamlingar för att
tolka nationell rätt är inte heller helt lätt. Doktrinen är inte ense om denna fråga, och dess
avsaknad av konstitutionell förankring bör enligt min mening inte underskattas. Det får dock
ändå anses som att domstolarna tagit sig friheten att tillämpa principsamlingarna. De rättsfall
som har redovisats ovan styrker denna uppfattning och det faktum att även underrätterna har
börjat tillämpa internationella principsamlingar, får anses vara ytterligare en omständighet
som styrker principsamlingarnas tillämplighet i rättstillämpningen. Svaret på frågan om en
domstol får tillämpa ej ratificerade principsamlingar för att tolka svensk avtalsrätt får därför
anses kunna besvaras jakande.
Schultz argument om att principsamlingarna inte kan tillämpas för att tolka svenska nationell
lag ska dock inte negligeras. Deras avsaknad av konstitutionell förankring är ett tungt
argument i sammanhanget. Det är knappast troligt att en principsamling som inte är antagen
av Sverige, och som utarbetats av internationell expertgrupp helt utan demokratisk förankring
i Sverige, skulle tillämpas på något annat område än just avtalsrätten och handelsrätten.
Vidare framhäver Schultz att principsamlingarna endast är skrivna på engelska och finns inte
att finna på Svenska. Precis som Schultz framhäver är den juridiska engelskan inte alltid
lätthanterlig, även för den som har mycket goda kunskaper i det engelska språket. Till det
faktum att principsamlingarna inte har konstitutionell förankring, måste här därför även enligt
min mening också intas ett rättssäkerhetsperspektiv. Även om rättstillämparen kan hantera det
35

engelska juridiska språket, bör man enligt mig här också fundera på vem det är som ska tolka
rätten i det tidiga stadiet. Även om det är kommersiella parter som ingår avtal, får det i det
normala fallet anses att de inte tar hänsyn till internationella principsamlingar vid avtalets
ingående. Om de mot förmodan så ändå skulle göra, krävs det enligt min mening betydligt
mer än normala kunskaper i det engelska språket för att på ett korrekt sätt kunna tillägna sig
innebörden av principsamlingarnas innebörd.
För tillämpandet av principsamlingarna talar dock det faktum att den svenska avtalsrättens
utveckling fram tills idag, oavbrutet har präglats av internationella aspekter. Lex mercetoria
har lagt grunden för flertalet avtalsrättsliga principer i den svenska avtalsrätten. De ovan
nämnda principsamlingarna är också delvis grundade på samma principer som lex mercetoria
en gång var. Bland annat Ramberg menar därför att det inte finns något fel i att hänvisa till
principsamlingarna för att finna stöd vid tillämpningen av svensk avtalsrätt. Ramberg framför
två sätt att se på principsamlingarnas tillämplighet, som en kodifiering av handelsbruk och
sedvana eller likställa dem med doktrin. På så vis kan även sägas att principsamlingarna
indirekt har stöd i erkänningsregeln, då såväl sedvana som doktrin är erkända rättskällor.
Rambergs resonemang får också anses få stöd i praxis. Under de senare åren har domstolarna
använt sig av principsamlingarna för att avgöra flertalet fall. Framförallt DCFR har efter sin
tillkomst 2009 påskyndat denna utveckling i domstolarna, men även UNIDROIT Principles
och PECL har legat som grund för flertalet tolkningar av den svenska avtalsrätten. Det ter sig
som om domstolarna numera ser principsamlingarna som en källa att finna material i för att
tolka och fylla ut svensk avtalsrätt. I flertalet fall tycks det som HD ser principsamlingarna
som doktrin.151 Detta får därför anses ge stöd åt Rambergs resonemang om att tillämpa
principsamlingarna som doktrin. Principsamlingarnas tillämplighet som handelsbruk eller
sedvana är dock mer sällsynt. Det framstår som att domstolarna drar sig för att göra några
sådana direkta uttalanden. Istället hänvisas till principsamlingarna för att påvisa hur det
aktuella fallet regleras i andra rättsordningar och i internationell rätt.152
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5 Senare inträffade förhållanden i internationella
principsamlingar
5.1 Bedömningen av senare inträffade förhållanden
Så som framgått i avsnitt 3 i denna uppsats finns det framförallt två centrala och för den
svenska rättstillämparen svåra frågor att besvara vid senare inträffade förhållanden i 36 §
AvtL; obalansens omfattning och parts möjlighet att vid avtalsslutet förutse omständigheten
som lett till obalansen i avtalet. Vidare framgår det i avsnitt 3 i denna uppsats att varken
lagtexten eller förarbetena ger några tydliga svar på hur bedömningen av oskäligheten och
förutsebarheten ska gå till.153
I AvtL och dess förarbeten är det svårt att utläsa rekvisiten för senare inträffade förhållanden.
I 36 § AvtL finns flera oskälighetsgrunder, varav senare inträffade förhållanden är en av dem.
I de internationella principsamlingar som är omnämnda i avsnitt 4 i denna uppsats återfinns
däremot separata artiklar för senare inträffade förhållanden.154 Principsamlingarna delar upp
bedömningen

vid

senare

inträffade

förhållanden

till

en

separat

obalans-

och

förutsebarhetsbedömning. I principsamlingarna kan det därför direkt i artiklarna utläsas hur
obalans- och förutsebarhetsbedömningen ska gå till.
5.1.1 Obalansen
UNIDROIT Principles anger i art. 6.2.2 att senare inträffade förhållanden ska rubba
avtalsbalansen i den utsträckningen att det föranleder en ”hardship situation”. Termen
”hardship” har länge använts i internationella sammanhang främst genom så kallade
”hardship clauses”.155 Termen ”hardship” kan kort definieras som gränsen för när ett avtal på
grund av senare inträffade förhållanden har blivit oskäligt betungande för endera parten.156 I
UNIDROIT Principles uttalas att en ”hardship situation” föreligger när ”the occurrence of
events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s
performance has increased or because the value of the performance a party receives has
diminished”.157
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I EU:s principsamlingar återfinns liknande formuleringar. Art. 6:111 (1) i PECL anger som
huvudregel att en part är skyldig att fullfölja sina åtaganden även om åtagandena har blivit
mer betungande. I samma artikel punkten (2) anges vidare att ett oskäligt förhållande
föreligger när ”the performance of the contract becomes excessively onerous because of a
change of circumstances”. DCFR reglering kring oskälighetsbedömningen stämmer till stor
del överens med PECL. Art. III-1:110 (1) anger precis som PECL huvudregeln om att parts
skyldighet att fullfölja sina åtaganden även om de har kommit att bli betungande. Punkten (2)
i samma artikel anger att ett oskäligt avtal föreligger när det blivit ”onerous because of an
exceptional change of circumstances that it would be manifestly unjust to hold the debtor to
the obligation”.
Stadgandena ovan får anses utgöra principsamlingarnas motsvarighet till offergränsen för en
parts skyldighet att fullfölja ett avtal.158 Detta kan jämföras med uttalandena i propositionen
till generalklausulen, som anger att de senare inträffade förhållandena ska ha lett till att avtalet
eller ett avtalsvillkor har blivit oskäligt.159 Precis som offergränsen i svensk rätt, går inte
gränsen för en ”hardship situation” när parten inte kan fullfölja sin prestation. Det är alltså
inte tal om ekonomisk force majeure, men de senare inträffade förhållandena har påverkat den
ursprungliga balansen i den utsträckningen att avtalet blivit oskäligt betungande för den
drabbade parten.160 I UNIDROIT Principles anges att ekonomisk force majeure föreligger när
en omständighet som inte kunde förutses vid avtalsslutet gör det omöjligt för en part att
prestera sin del i avtalet. Omständigheter som kan föranleda ekonomisk force majeure är till
exempel exportförbud eller valutarestriktioner som omöjliggör för en part att prestera.161 Så är
inte fallet i en ”hardship situation”. I en sådan situation kan parten fortfarande prestera men
senare inträffade förhållanden har lett till en oskälig obalans i avtalet. För att göra
gränsdragningen mellan ekonomisk force majeure och ”hardship” måste därför artiklarna
läsas tillsammans.162
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Vidare exemplifierar principsamlingarna, främst UNIDROIT Principles, de omständigheter
som kan föranleda att en ”hardship situation” föreligger. UNIDROT Principles ställer upp två
situationer som kan föranleda att avtalet blir oskäligt;
(I)

Kostnaderna för att fullfölja avtalet ökar
Den första situationen hänför sig i det normala fallet till den part som ska prestera
något i avtalet och som inte är den betalande parten. Omständigheter som kan
föranleda denna obalans anges vara höjda råvarupriser, höjda inköpspriser av
tjänster som är nödvändiga för att den presterande parten ska kunna fullfölja
prestationen eller nya säkerhetsregleringar för produktionen som föranleder
avsevärt högre produktionskostnader.163

(II)

Värdet av prestationen minskar för en part
Den andra situationen hänför sig i det normala fallet till parten som betalar för att
en prestation utförs eller att varor levereras. Denna situation inkluderar de fall när
prestationen inte längre har något värde för den mottagande parten eller att det rör
sig om en påtaglig minskning i prestationens värde. Omständigheter som kan
föranleda detta anges vara drastiska förändringar på marknaden, till exempel
inflation som får det avtalade priset att minska betydligt i värde, eller att
prestationen värde uteblir till exempel på grund av exportembargon eller förbud
mot att bygga på en tomt som förvärvats. Minskningen i prestationens värde ska
dock vara en minskning i objektiv mening, enbart en minskning i personlig
mening är utan relevans. Syftet med prestationen, till exempel att bygga på tomten,
måste även ha varit synligt eller åtminstone borde kunnat förutses av båda
parterna.164

5.1.2 Förutsebarheten
Även

när

det

kommer

till

förutsebarheten
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principsamlingarna

till

stor

del

överensstämmande. Såväl PECL, DCFR och UNIDROIT Principles stadgar i stort sett
liknande rekvisit vad gäller förutsebarheten. Precis som vid bedömningen av obalansen nöjer
sig den svenska lagstiftaren med att kort ange att en part som förutsåg eller bort förutse
omständigheten som lett till obalansen, inte kan åberopa jämkning. Lagtexten och förarbetena
163
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Min tolkning och översättning av UNIDROIT Principles art. 6.2.2. (a).
Min tolkning och översättning av UNIDROIT Principles art. 6.2.2. (b).
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ger ingen vägledning i bedömningen vad part bort förutsett och vägledning får istället hämtas
ur doktrin och praxis.165 Principsamlingarna ger dock även här vägledning i bedömningen när
den drabbade parten bort ha förutsett risken för att en omständighet ska inträffa redan vid
avtalsslutet.
Principsamlingarnas förutsebarhetsbedömning kan sammanfattas enligt följande
(I)

Omständigheterna ska ha varit oförutsedda och inträffat eller kommit den
missgynnade parten till känna efter avtalsslutet,
Den första punkten är en grundförutsättning för jämkning av långvariga avtal.
Omständigheter som inträffar före avtalsslutet och som parten kände till kan
självklart inte åberopas av en part. Denna punkt är dock kumulativ med övriga
punkter.166

(II)

och inte rimligen kan ha tagits i beaktande av den missgynnade parten vid
avtalsslutet,
Denna punkt vållar i det normala fallet problem för rättstillämparen. För det fall ett
krig är på väg att bryta ut i ett grannland kan det anses att den drabbade parten bort
förutsett att detta kan komma att påverka avtalet. Om däremot risken för krig
ansågs liten vid avtalsslutet men att utvecklingen därefter har fått en oväntad
vändning, torde den drabbade parten kunna åberopa jämkning enligt UNIDROIT
Principles. Under denna punkt faller även valutaförändringar som var oförutsedda
vid avtalsslutet och som kommit att skapa en oskälig balans i avtalet.167

(III)

och händelseutvecklingen ligger utanför den missgynnade partens kontroll,
Både i svensk rätt och i principsamlingarna anses den drabbade parten inte kunna
åberopa jämkning om omständigheten har legat inom den drabbade partens
kontroll.168
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Dotevall, 2002, 441 ff; Ramberg & Ramberg, 2016, s. 199.
Min tolkning och översättning av UNIDROIT Principles art. 6.2.2.3. (a), PECL art. 6:111. (a), DCFR art. III1:110. (a).
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(IV)

och risken inte rimligen kan åläggas den missgynnade parten.
Den sista punkten berör vad part bort inse. I denna punkt ses till avtalets natur och
vad avtalet reglerar. En part som ingår ett spekulativt kontrakt med hög risk får i
högre grad acceptera att omständigheter kan uppstå som snedvrider balansen i
avtalet. Detta gäller även om parten inte har varit fullt medveten om dessa
omständigheter vid avtalsslutet. Ett försäkringsbolag vars kunders försäljning
drabbas negativt av att ett krig bryter ut, kan inte begära höjda premier från dessa
kunder. Försäkringsbolaget bör anta att sådana händelser kan komma att påverka
avtalets balans.169

5.1.3 Rättsverkningarna
Så som framgått i avsnitt 3.6 i denna uppsats kan en domstol enligt förarbetena till
generalklausulen såväl förändra, ta bort och införa nya avtalsvillkor i avtalet. Ett avtal kan på
så sätt modifieras för att anpassas till den utveckling som har skett inom branschen eller
samhället. Däremot återfinns ingen omförhandlingsskyldighet i den svenska avtalsrätten.170
Principsamlingarna anger däremot som första rättsverkning vid senare inträffade förhållanden,
att den drabbade parten som första rättsverkning har rätt till omförhandling. Först om parterna
inte kommer överens, kan en domstol träda in för att reglera det fortsatta avtalsförhållandet.171
Omförhandlingsplikten berättigar dock inte en part att innehålla leveranser eller övriga
prestationer

som

avtalet
172

omförhandlingsförfarandet.

innebär.

Avtalet

ska

alltså

fortlöpa

under

Omförhandling får inte heller påkallas om avtalet innehåller

bestämmelser som automatiska justeringar, till exempel att priset på en vara justeras i enlighet
med index. Möjligheterna till jämkning kvarstår dock om klausulen inte återställer balansen i
avtalet till den grad att en ”hardship situation” inte längre föreligger.173
Omförhandlingen av avtalet ska ske skyndsamt och inom rimlig tid. I det fall parterna inte kan
enas om nya avtalsvillkor för att återställa balansen i avtalet inom rimlig tid, har båda parter
rätt att begära jämkning av avtalet i domstol. En domstol har enligt principsamlingarna två
möjligheter, antingen avsluta avtalet på ett bestämt datum eller jämka avtalet så att
avtalsbalansen återställs. Väljer domstolen att avsluta avtalet kan domstolen ange nya villkor
169
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171
UNIDROIT Principles art. 6.2.3 (3), DCFR art. III-1:110. (3) (d), PECL art. 6:111. (2).
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för avtalets avslutande. Domstolen behöver således inte förhålla sig till vad parterna har
avtalat angående uppsägning av avtalet.174
Om domstolen däremot väljer att jämka avtalet, behöver domstolen inte nödvändigtvis
återställa balansen i den omfattningen att den drabbade parten får full ersättning för de
uppkomna förlusterna. Istället bör domstolen ta hänsyn till den drabbade partens risktagande
vid avtalsslutet. En part som tar en stor risk i och med avtalet, bör därför inte bli fullt
kompenserad av en domstols senare beslut. Om domstolen inte finner det lämpligt att jämka
eller avsluta avtalet bör domstolen anvisa parterna att återuppta förhandlingarna. Parterna har
då två val, antingen omförhandla avtalet eller låta avtalet bestå som det är.175
Förfarandet exemplifieras i UNIDROIT Principles
A, en exportör åtar sig att leverera öl i tre år till B, som är en importör i land X. Två år efter
avtalsslutet införs ny lagstiftning i land X som innebär förbud mot försäljning och konsumtion
av alkoholhaltiga drycker. B åberopar omedelbart en omförhandling av avtalet. A erkänner att
svårigheter har uppstått, men vägrar att acceptera de ändringar i avtalet som föreslagits av B.
Efter en månad av fruktlösa diskussioner går B till domstol. Om B har möjlighet att sälja öl i
ett grannland, om än till ett väsentligt lägre pris, kan domstolen besluta att upprätthålla avtalet
utan att minska det överenskomna priset. Om däremot B inte har en sådan möjlighet, torde det
vara rimligt att domstolen häver avtalet, men samtidigt kräver B att betala A för den sista
sändningen som är på väg.176

5.2 Principsamlingarna i förhållande till 36 § AvtL
Vid en genomgång av principsamlingarnas obalans- och förutsebarhetsbedömning, får det
anses att de till stor del överensstämmer med hur 36 § AvtL har kommit att tillämpas i svensk
rätt. Även bedömning av offergränsen överensstämmer till stor del. 177 Precis som vid
tillämpandet av senare inträffade förhållanden i 36 § AvtL, delar principsamlingarna in
bedömningen i en obalans- och förutsebarhetsbedömning. I principsamlingarna framgår dock
omständigheterna som ska beaktas i bedömningarna direkt i texten, vilket underlättar
bedömningen.
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Vissa skillnader i bedömningarna finns dock. Till skillnad mot 36 § AvtL, delar
principsamlingarna upp obalansbedömningen i två möjliga scenarion; (I) kostnaderna för att
fullfölja avtalet ökar eller (II) prestationernas värde för den mottagande parten minskar.
Vidare exemplifieras omständigheter som kan föranleda jämkning i båda fallen. UNIDROIT
Principles ger även en utförlig exemplifiering av när en ”hardship situation” föreligger och
dess gränsdragning till ekonomisk force majeure. Gränsdragningen stämmer till stor del
överens med den i svensk rätt etablerade offergränsen.178 Den svenska offergränsen anses inte
vara detsamma som ekonomisk force majeure. I de rättsfall som är omnämnda i avsnitt 3 har
parterna haft en ekonomisk möjlighet att utföra sin prestation. I samtliga fall anses det dock
oskäligt

att

parten

ska

utföra

avtalsprestationen

under

de

nya

förhållandena.

Principsamlingarnas bedömning av offergränsen stämmer, som framgått ovan, väl överens
med den svenska synen. En ”hardship situation” föreligger innan ekonomisk force majeure
inträffar. Det är således fortfarande möjligt för parten att slutföra sin del av avtalet, men det
anses oskäligt att parten ska åläggas att fullfölja avtalet under de nya förhållandena. En klar
fördel i principsamlingarna och främst UNIDROIT Principles är att det uttryckligen framgår
att de båda situationerna ”hardship” och ekonomisk force majeure måste läsas tillsammans för
att göra bedömningen. Härigenom framgår skillnaderna mellan ekonomisk force majeure och
en ”hardship situation” på ett tydligt sätt.
Vad gäller förutsebarhetsrekvisitet får även de anses stämma väl överens med bedömningen
enligt 36 § AvtL. Bedömningen om vad part borde förutsett vid avtalsslutet, framgår dock
tydligare i principsamlingarna. I propositionen till AvtL anges endast att skäl för jämkning
inte föreligger om en part borde insett att den aktuella omständigheten kunde komma att
inträffa, samt insett vilka konsekvenser de senare inträffade förhållandena kan medföra för
avtalsbalansen.179 I praxis och doktrin till generalklausulen har det däremot vuxit fram en
liknande bedömning som principsamlingarna stadgar. I såväl svensk rätt som i
principsamlingarna ställs krav på att parten försöker förutse de omständigheter som kan
påverka balansen i avtalet. En part bör göra objektivt rimliga antaganden vad gäller till
exempel krig och valutaförändringar. Det är dock svårt att förutse alla omständigheter som
kan komma att påverka avtalet. Varken principsamlingarna eller 36 § AvtL lägger därför
ansvaret på den drabbade parten för omständigheter som var svåra att förutse vid avtalsslutet.
Utgångspunkten för bedömningen både i svensk rätt och i principsamlingarna får anses vara
178
179

Se 23 § KöpL.
Prop. 1975/76:81, s. 127.
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att parterna står ansvarig för omständigheter som vid avtalsslutet var synliga, men för den
delen inte behövde vara betungande vid tidpunkten för avtalets ingående. Ett krig som pågår i
ett grannland vid avtalsslutet, får därför anses vara en sådan omständighet som är synlig vid
avtalsslutet och dessutom kan komma att påverka avtalet. I en sådan situation torde den
drabbade parten få bära ansvaret. För det fall kriget inte har brutit ut men det är risk för att så
kan ske, är bedömningen svårare. Här måste en bedömning göras hur stor risken för krig var
och vad en normal person kunde förutse. Både principsamlingarna och 36 § AvtL är
objektiva, och bedömningen ska göras utifrån vad en normal person kunde förutse vid
avtalsslutet. Såväl principsamlingarna som svensk rättspraxis får därför anses ålägga en part
att beakta omständigheter som till exempel hur den historiska utvecklingen har sett ut när
parten försöker bedöma de framtida utsikterna.180 En avtalspart som ingår ett avtal i en valuta
som har präglats av instabilitet eller med en avtalspart som har intressen i länder som har en
instabil historia, åläggs därmed ett utvidgat ansvar att beakta sådana omständigheter vid
avtalsslutet. Varje unikt avtal medföra därför varierande risker beroende på avtalets karaktär,
omfattning och räckvidd.
Det är först när det kommer till rättsverkningarna som principsamlingarna skiljer sig gentemot
generalklausulen i 36 § AvtL. Principsamlingarna stadgar som första rättsverkning att en
omförhandling ska ske mellan parterna vid senare inträffade förhållanden. Omförhandlingen
ska ske innan parterna tar avtalet till domstol och domstolen kan även återförvisa parterna till
att återuppta en omförhandling. Den drabbade parten har enligt principsamlingarna en rätt till
omförhandling i en ”hardship situation” men ska under omförhandlingens gång fortsätta
prestera sin del av avtalet. Detta möjliggör en smidig process för att avtalet ska fortlöpa utan
ekonomisk förlust för parterna och en bestående affärsrelation.181 Som en sista utväg anger
principsamlingarna att en domstol får avsluta avtalet eller jämka det så att avtalsbalansen åter
blir skälig.
Enligt generalklausulen föreligger inte någon omförhandlingsplikt.182 En som dock inte är
främmande för att det faktiskt föreligger en omförhandlingsplikt är Eric Runesson. Enligt
Runesson är inte omförhandling någonting nytt i svensk rätt. Omförhandling är redan
etablerat inom arbetsrätten. Runesson menar på att man bör se de internationella
180
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principsamlingarna som allmänna rättsprinciper och det finns inget hinder i svensk rätt mot en
omförhandlingsplikt.183 Det är därför inte omöjligt att en svensk domstol eller skiljedomstol
skulle försöka förmå parterna att omförhandla avtalet. Enligt Runesson är detta en bättre
lösning än att domstolen själva ska jämka avtalet utanför parternas kontroll.184
Någon rättspraxis på området finns dock inte och Runessons teori är således svår att bekräfta.
Kommersiella parter vars avtal påverkas av oförutsedda händelser väljer oftast att antingen
omförhandla avtalet själva, eller att gå till skiljedomstol, vilket får till följd att tvisterna sällan
hamnar i allmän domstol. En omförhandling av avtalet kan även anses ligga inom parternas
lojalitetsplikt. Vidare finns det oftast ett intresse av att avtalet består, varvid parterna väljer att
omförhandla avtalet.185

5.3 Principsamlingarnas betydelse för tolkningen av 36 § AvtL
Vid senare inträffade förhållanden får det anses att principsamlingarna stämmer väl överens
med den svenska regleringen på området även om vissa mindre skillnader finns. Skillnaderna
mellan hur 36 § AvtL har tillämpats och principsamlingarnas reglering vid senare inträffade
förhållanden får anses vara marginell. Det är endast rättsverkningarna som skiljer sig åt. I
internationell avtalsrätt finns en skyldighet att omförhandla avtal som på grund av senare
inträffade förhållanden har blivit oskäliga. 186 I den svenska avtalsrätten framgår inte
uttryckligen någon omförhandlingsplikt. I enlighet med resonemanget och slutsatsen i avsnitt
4 torde inte heller någon sådan plikt komma genom principsamlingarna, då de saknar
konstitutionell förankring i Sverige.187
En tillämpning av principsamlingarna vid tolkningen av 36 § AvtL kommer därför inte
innebära någon avsevärd skillnad i rättstillämpningen. För den verksamme juristen och
rättstillämparen finns det dock en fördel i att principsamlingarna stämmer väl överens med
den svenska regleringen vid senare inträffade förhållanden. I de fall principsamlingarna
stämmer överens med nationell lag, torde de kunna användas för att underlätta och klargöra
tolkningen av den nationella lagen.188
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Principsamlingarnas betydelse för tillämpandet av 36 § AvtL kan därför delvis sägas ligga i
hur juristerna och framförallt domstolarna tillämpar rättskällorna. Så som nämnts i denna
uppsats metodavsnitt har Sandberg i en studie visat att den verksamma juristen inte alltid
tillämpar rättskällorna i den traditionella ordningen. Istället tillämpas vad som är
lättillgängligt och framförallt aktuellt i det enskilda fallet.189 Hellner går även steget längre
och menar på att rättskällorna inte bör begränsas eller rangordnas. Han anser att det är många
olika faktorer som påverkar hur rätten ska tolkas i det enskilda fallet. Istället för att rangordna
rättskällorna anser Hellner att man bör ställa sig frågan vilka källor som är relevanta för den
specifika situationen.190
I enlighet med ovan nämnda resonemang torde principsamlingarna fungera som en utmärkt
doktrin vid senare inträffade förhållanden. Vid tillämpandet av doktrin bör dock alltid ett
kritiskt förhållningssätt intas. Här anser Ramberg och Munukka, att samma kritiska
förhållningssätt inte behöver iakttas vid tillämpandet av principsamlingarna. De personer som
utarbetade

principsamlingarna

principsamlingarna.
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Precis som vid tillämpandet av annan doktrin, måste dock

rättstillämparen ställa sig frågan om doktrinen uttrycker gällande rätt i det enskilda fallet.192
Så som visats i denna uppsats överensstämmer bedömningarna vid tillämpandet av 36 § AvtL
och principsamlingarna vid senare inträffade förhållanden. Principsamlingarna är dock
betydligt mer lättorienterade och utförliga i hur bedömningarna ska gå till. Den verksamme
juristen och rättstillämparen, får därför anses kunna finna god vägledning i hur senare
inträffade förhållanden bedöms bör bedömas genom att titta på principsamlingarna. Den
största fördelen i att söka svaret i principsamlingarna får anses vara dess lättorienterade och
samlade bedömningar och exemplifieringar. Den verksamme juristen och rättstillämparen kan
därför vinna mycket ur arbetsekonomiskt synvinkel genom att hämta vägledning i
principsamlingarna för att fastställa gällande rätt vid senare inträffade förhållanden enligt 36 §
AvtL.193
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6 Principsamlingarna som tolkningshjälp
Sammanfattningsvis får det anses att generalklausulens har moderniserat den svenska
avtalsrätten och paragrafen täcker numera upp för en del av avtalsrättens luckor. Det är dock
anmärkningsvärt att ett rättsområde som ständigt påverkas av globaliseringen inte har
genomgått en reform på över 100 år. Konsekvensen av detta är att domstolarna sneglar allt
mer på den internationella rätten.194 Så som visats i denna uppsats använder sig svenska
domstolar av icke konstitutionellt förankrade principsamlingar för att lösa avtalsrättsliga
problem. Slutsatsen angående principsamlingarnas tillämplighet är därför att domstolen inte
ska men får se till principerna i syfte att underbygga sin argumentation.
Principsamlingarnas tillämplighet som handelsbruk eller sedvana får anses svår att klargöra.
Vid en genomgång av praxis finns inte några tydliga uttalanden som pekar på att domstolarna
ser dem som en kodifiering av sedvana eller handelsbruk. I praxis får det däremot anses att
principsamlingarna fått ställningen som doktrin. 195 I enlighet med Hellners resonemang
varierar dock principsamlingarnas tillämplighet som doktrin beroende på om de kan anses ge
uttryck för gällande rätt i det enskilda fallet. Principsamlingarnas tillämplighet måste bedömas
från fall till fall. För det fall svensk rätt inte reglerar en fråga, kan principsamlingarna fungera
som utfyllnad av svensk rätt. Det får dock anses långsökt att en domstol skulle tillämpa
principsamlingarna för de fall de står i strid med svensk avtalsrätt. I NJA 2009 s. 672
tillämpade visserligen HD principsamlingen DCFR istället för att se till hur frågan tidigare
hanterats i praxis. Domstolen fick dock mycket kritik för denna tillämpning och något
liknande fall har inte kommit sedan dess. Domstolen har under senare år snarare likställt
principsamlingarna med doktrin, vilket får anses ge stöd åt Rambergs resonemang angående
principsamlingarnas ställning. Enligt mig ligger det däremot nära till hands att den dagen en
reform på avtalsrättens område genomförs, kommer principsamlingarna ges en centra roll som
inspirationskälla till en ny svensk avtalslag.
Så som visats i denna uppsats kan principsamlingarna komma till stor nytta vid tolkningen av
senare inträffade förhållanden i 36 § AvtL. Svårigheterna vid tillämpningen av
generalklausulen är dess avsaknad av rekvisit i såväl lagtexten som i förarbetena. Den
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rättspraxis och doktrin som har utarbetats sedan generalklausulens tillkomst ger dock en viss
ledning vid senare inträffade förhållanden. Det är dock svårt att på ett arbetsekonomiskt sätt
tillägna sig hur gällande rätt ser ut angående senare inträffade förhållanden. Här kan därför
principsamlingarna avsevärt tydligare precisering av senare inträffade förhållanden vara till
hjälp för både rättstillämparen och den verksamme juristen. Så som visats i avsitt 5 i denna
uppsats överensstämmer till stor del principsamlingarnas rekvisit och de rekvisit som i praxis
och doktrin har utarbetats i svensk rätt gällande senare inträffade förhållanden.
Principsamlingarna får därför anses kunna ge vägledning i att fastställa gällande rätt och
därför fungera som doktrin på området. Den som väljer att titta på principsamlingarna
kommer på ett lättillgängligt och arbetsekonomiskt sätt tillägna sig rekvisiten för obalans- och
förutsebarhetsbedömningen vid senare inträffade förhållanden.
Vad gäller rättsverkningarna skiljer sig däremot principsamlingarna åt från tillämpningen av
generalklausulen. En omförhandlingsplikt kan inte anses föreligga i svensk rätt även om
Runessons resonemang härom enligt mig är välbetänkt. Parter som vill upprätthålla både
affärsrelationen och avtalet, torde i första hand påkalla omförhandling av avtalet istället för att
låta en domstol besluta om avtalets fortsatta innebörd. Framtiden får dock utvisa huruvida
även rättsverkningarna och främst omförhandlingsplikten kan komma att bli en del i svensk
rätt. Fram tills dess får vi nöja oss med vetskapen om att oskälighets- och
förutsebarhetsbedömningen

i

principsamlingarna

överensstämmer

med

svensk

rätt.

Internationella principsamlingar får därför anses fungera som utmärkt tolkningshjälp vid
bedömningen av senare inträffade förhållanden i 36 § AvtL.
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