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Sammanfattning 

I oktober 2011 framlade Europaparlamentet det senaste försöket till en mer 
samstämmig europeisk avtalsrätt, genom ett förslag till en förordning om en 
gemensam europeisk köplag, CESL. Den europeiska köplagen innehåller både 
avtals- och köprättsliga regler med det övergripande syftet att, likt den inter-
nationella motsvarigheten CISG, underlätta den unionsinterna handeln för 
konsumenter och företag. Mot bakgrund av att förslaget har mötts av omfattande 
kritik är det av intresse att ställa sig frågan om CESL kommer att bidra med de 
uppenbara skillnader, som har angetts både i förarbeten och i förslaget som 
sådant.  

Uppsatsen syftar till att granska och analysera förslaget till en ny gemensam 
europeisk köplag, CESL, tillsammans med den kritik som framförts från svenskt 
håll. Med utgångspunkt från det arbetet analyseras slutligen de konsekvenser 
förslaget, vid ett eventuellt införande, får för svenska företag.  

Kritiken som lyfts fram i studien kommer från 12 svenska intressenter, med 
härkomst både från näringsliv, akademi och doktrin. Efter en systematisering, 
och en efterföljande analys, av denna kritik kan fyra segment urskiljas. Denna 
uppdelning är gjord utifrån en lista av punkter, som identifierats som de starkaste 
argumenten i den svenska kritiken. Segmenten lyfter fram brister i förslagets 
tekniska kvaliteter, såväl som oklarheter i det materiella innehållet. Dels skapar 
ett nytt regelsystem en ökad komplexitet, och tillsammans med det faktum att 
ytterligare ett regelverk påförs berörda aktörer, uppkommer frågan om denna 
utveckling är önskvärd eller ens efterfrågad. Dessutom innebär det oklara 
tillämpningsområdet att den nya köplagens ramar ter sig något odefinierade, 
vilket skapar en osäkerhet kring förslagets förhållande till andra instrument. 
Detta leder i sin tur till CESL inte tydligt markerar sin plats och därmed inte 
heller visar vilka dess fördelar är samt vilka behov som är tänkta att tillgodoses. 
Förslagets undermåliga kvalitet och struktur, tillsammans med dess stora 
omfång, gör även att helhetsbilden av förslaget försämras ytterligare.  

Det är helt uppenbart så, vilket är den huvudsakliga slutsatsen i denna uppsats, 
att det helt enkelt inte finns något behov av CESL i sin nuvarande form. Det är 
inte de direkta skillnader mellan CESL och svensk rätt som gör att förslaget 
kritiseras så starkt och så brett. Företagen har redan tagit fram egna lösningar på 
de gränsrelaterade problemen. CESL innebär istället ytterligare en regelsamling 
att ta hänsyn till, vilket i en majoritet av fallen enbart har negativa följder. 

För svenska företag, som har möjlighet att i framtiden tillämpa förslaget regler, 
finns det självklart en rad fördelar. CESL innehåller regler som i hög grad kan 
underlätta den gränsöverskridande handeln. Den verkliga situationen tyder dock 
istället på att den nya gemensamma köplagens regler försvinner bort bland 
andra, mer sedvanliga och relevanta lösningar. Konsekvensen blir helt enkelt att 
förslagets regler inte kan tillämpas, inte ens av de aktörer som reglerna att tänkta 
att hjälpa. Risken är överhängande att CESL blir, som det har uttryckts i 
kritiken, ytterligare ett bidrag till den stora och komplexa regelmassan som 
redan i dag finns tillgänglig. 
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Förkortningslista 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund och problematisering 

Avtalsrätten har under lång tid varit föremål för en rad internationella och 
europeiska harmoniseringsinitiativ. Målet som angetts har varit att tillgodose 
marknadens ökade behov av enhetliga rättsregler för att underlätta dels den 
inhemska, men framförallt den gränsöverskridande handeln. Störst i raden av 
instrument på området är FN:s konvention om internationella köp av varor, 
CISG, som antogs år 1980. Sverige gjorde, tillsammans med övriga nordiska 
länder, vid konventionens införande en reservation mot avtalsdelen i CISG. 
Dessa länder var vid införandet ensamma om att ha gjort denna reservation. I 
korthet uttrycktes det från svenskt håll kritik mot att konventionens common 
law-baserade regler, med ursprung från den anglosaxiska doktrinen, på många 
områden låg för långt ifrån motsvarande svenska regler. Detta antogs skapa 
osäkerhet för rättstillämpningen, vilket föranledde att möjligheten till en 
reservation utnyttjades.  

Den internationella köplagen har vunnit stor framgång och tillämpas per den 4 
oktober 2013 av 80 länder1 världen över. Efter en långvarig nationell debatt 
återkallade Sverige nyligen sin reservation och från och med i december 2012 är 
konventionen i sin helhet även tillämplig för svenska aktörer. Detta innebär att 
det numera presenteras parallella regler om avtalsslut, vid sidan av de som 
stadgas i den svenska avtalslagen, vars bestämmelser i närmare 100 år stått 
orörda. 

I oktober 2011 framlade Europaparlamentet ytterligare ett försök till en mer 
samstämmig europeisk rättsordning, genom ett förslag till en förordning om en 
gemensam europeisk köplag, CESL. Den europeiska köplagen innehåller både 
avtals- och köprättsliga regler med det övergripande syftet att, likt CISG, 
underlätta den unionsinterna handeln för konsumenter och företag. Viss tyngd är 
kopplad till den föreslagna rättsakten, eftersom den vid ett införande skulle bli 
direkt tillämplig i berörda medlemsstater. Om detta blir verklighet innebär det att 
en tredje valmöjlighet ges svenska parter när det gäller regler om avtalsslut. 

Det senaste harmoniseringsförsöket har dock mött en stark opinion, inte minst 
från svenskt håll. Det grundläggande problemet som uppenbarar sig är att CESL 
utgör en direkt konkurrent till den redan antagna internationella konventionen. 
En omfattande debatt om förhållandet mellan de aktuella regelverken och dess 
behov på marknaden har skapats, i vilken en ansenlig mängd intressenter har 
uttalat sig. Det går också att fråga sig varför det föreligger en strävan att har-
monisera ett område som i huvudsak utgörs av dispositiva regler. Avtalsfriheten 
möjliggör en långtgående rätt för avtalsparterna att själva fastställa avtals-
innehållet, inklusive lagvalet. Denna rätt är också någonting som i hög grad ut-
nyttjas på marknaden. Uppenbara fördelar finns självklart också med en utökad 
harmonisering. Framförallt skapar enhetliga regler en stark förutsägbarhet, vilket 
i många fall kan vara helt avgörande. Det kan till och med vara så att en ”dålig” 
enhetlig reglering av marknadens aktörer välkomnas framför en utebliven lag-
                                                
1 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html 



 6 

stiftning. Även risken för att luckor uppkommer i avtalen fångas upp av en 
gemensamt tillämplig lagstiftning. Att dessa luckor istället följs upp av 
främmande nationell rätt kan uppfattas som avskräckande för åtminstone en av 
avtalets parter. Att en ökad harmonisering är önskvärd kan av den anledningen 
beskrivas som ett försök att komma tillrätta med de skillnader som finns mellan 
olika nationers skiftande juridiska lösningar och metoder. Att sådana skillnader 
föreligger, i alla fall i teorin, råder det nämligen inga tvivel omkring. 

Det går dock inte att bortse från den kritik som framförts mot CESL. I denna 
framställning görs en grundlig genomgång av den kritik som förts fram från 
svenska intressenter. Huruvida kritiken är befogad eller inte återstår att se, men 
det går med tanke på dess styrka och bredd ändå att skönja ett påtagligt 
missnöje, framförallt från kommersiellt håll. Det tas ständigt små steg mot en 
förbättrad europeisk avtalsrätt och innan ett införande av en ny gemensam 
köplag är aktuell krävs ytterligare arbete. Men oavsett om lagen rent faktiskt blir 
tillämplig bredvid nationell lagstiftning kommer den att lämna spår, framförallt 
via inhemsk praxis. Det är därav intressant att utreda de konsekvenser, för 
svenska företag, som förslaget för med sig, både på kort och på lång sikt. 

1.2. Syfte och frågeformulering 

Uppsatsen syftar till att inledningsvis gå igenom förslaget till en ny gemensam 
europeisk köplag, CESL. Mot bakgrund av att det redan finns en internationell 
överenskommelse ska de resonemang som ligger bakom förslaget till en ny 
europeisk köplag undersökas närmare. Därefter presenteras, systematiseras och 
värderas den kritik som framförts från svenskt håll som ett försök att hitta 
grunden till det problem som kritiken utgår ifrån. Med utgångspunkt från det 
arbetet analyseras slutligen de konsekvenser förslaget får för svenska företag.  

De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är följande: 
• Hur uppkom den nya europeiska köplagen och vilka är de övergripande 

argumenten bakom förslaget? 
• Vilken kritik mot förslaget framförs från svenskt håll och hur kan den 

värderas? 
• Hur kommer svenska företag påverkas av förslaget samt av ett eventuellt 

införande av den nya gemensamma europeiska köplagen? 

1.3. Avgränsningar 

Med tanke på uppsatsens omfattning har vissa avgränsningar varit nödvändiga. 
Som redan framgått av bakgrunden, problemformuleringen och syftet ligger 
fokus på CESL och dess egenskaper, trots att det i ljuset av en bred har-
monisering även finns andra instrument som också väcker intresse. Vidare är 
endast avtalslagen representerad från svensk rätt, trots att den svenska köplagen 
också omfattas, och samtidigt kommer att påverkas, av det nya förslaget. 
Anledningen är att närmare inblickar i de rättsliga principer som omgärdar ett 
köp inte är nödvändiga för denna uppsats.  
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Även avgränsningar vad gäller intresse och synsätt har varit nödvändiga när 
CESL och kritiken mot förslaget granskas. Konsumentintresset har tonats ner 
framför näringsidkarintresset, mest på grund av att den kritik som uppkommit i 
huvudsak utgår från det perspektivet. Men även det faktum att förslaget i 
grunden riktar sig mot företag, främst små och medelstora sådana, har föranlett 
denna avgränsning. Också det svenska perspektivet har varit naturligt att välja. 
Dels innebär förslaget, med sin grund i den common law-baserade kontrakts-
principen, ett stort teoretiskt avsteg från svensk och nordisk rätt, präglad av 
löftesprincipen. Även det faktum att det svenska perspektivet ligger närmast till 
hands, har självklart spelat in i valet. 

Det har inte heller varit möjligt att gå in djupare i den mängd materiella 
bestämmelser som omger CESL, trots att detta skulle göra den kommande 
konsekvensanalysen mer innehållsrik. För att en sådan genomgång ska bli 
lyckad måste även motsvarande bestämmelser i svensk rätt granskas, vilket 
varken har varit möjligt eller kopplat till det syfte som uppsatsen utgår ifrån. Det 
är istället de grundprinciper, vilka ligger till grund för de bestämmelser som 
finns i de aktuella regleringarna, som har ägnats tid åt.  

1.4. Disposition och metod 

Uppsatsen följer i stora drag den traditionella strukturen av en kandidatuppsats 
inom företagsekonomi, eller handelsrätt för den delen. Det finns en uppdelning 
av teori, empiri och analys med en tydlig koppling dem emellan. Det unika med 
denna studie är den systematisering av empiri som görs, som sedan värderas i 
vad som närmast är en blandning utav empiri och analys. Denna del förklaras 
närmare nedan. 

Efter den sedvanliga inledningen presenteras på vanligt vis teorierna bakom det 
aktuella ämnet, i detta fall avtalslagen följt av de två instrument, CESL och 
CISG, som får representera två viktiga harmoniseringsinitiativ på området. Där-
efter riktas fokus mot rapportens empiri som består av remissvar till förslaget 
från 14 olika svenska intressenter. Dessa 14 aktörer utgör den skara som vanligt-
vis uttalar sig i liknande frågor. Remissvaren, och den kritik mot förslaget som 
däri förs fram, gås igenom och presenteras i en något sammanfattad form i upp-
satsen.  

Utifrån den kritik som i empirin framställs görs i nästföljande kapitel att försök 
till att generalisera, systematisera och värdera kritiken, med målet att hitta 
grunden till varför en motsättning mot förslaget föreligger. Genom 
systematiseringen bryts kritiken ner i punkter som i sin tur hierarkiskt sätts 
samman i segment, vilka får representera de viktigaste delarna av kritiken. Det är 
sedan dessa segment som analyseras för att om möjligt hitta den eller de faktorer 
som skapar det stora missnöje, som finns från svenskt håll. 

Uppsatsen avslutas med en konsekvensanalys med utgångspunkt i den situation 
som svenska företag ställs inför om den nya gemensamma köplagen skulle 
införas. Denna analys utgår ifrån CESL och dess förhållande till CISG och 
svensk rätt samt den kritik de svenska aktörerna har uttryckt i anknytning till 
förslaget.   
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2. Avtalslagen  

2.1. Löftes- och kontraktsprincipen 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område 
är ett resultat av ett nordiskt lagstiftningssamarbete. Avtalslagen, och dess 
nordiska motsvarigheter, är starkt influerade av den tid och det samhälle i vilken 
de tillkom.2 Industrin var fortfarande, i alla fall enligt nutida mått, småskalig och 
de gränsöverskridande transaktionerna hade ett litet inflytande.3 Resultaten av 
samarbete blev att den numera så kallade löftesprincipen eller anbud-/ accept-
modellen fungerar som tillämplig avtalsmodell. Modellen innebär i korthet att ett 
anbud är bindande innan det uttryckligen accepteras eller avslås av en mot-
tagare.4 Löftesprincipen kan i många avseenden ses som en ytterlighet i jäm-
förelse med kontraktsprincipen, som tillämpas i en rad andra delar av världen. 

Ytterligare skäl till den i svensk rätt valda avtalsmodellen kan urskiljas. 
Köpeavtalet har fungerat som förebild för andra avtalstyper, vilket har inneburit 
att den allmänna avtalsrättens regler blivit särskilt anpassade för att passa in på 
köp av lös egendom.5 Lagstiftningsarbetet utgick även från syftet att skapa regler 
om ingående av avtal enligt anbud- acceptmodellen, som redan fanns i andra 
rättsordningar, däribland i den tyska Bürgerliches Gesetzbuch, BGB. 6  Av-
görande var också hänsynen till omsättningsintresset. Anbudsgivarens prestation 
ska kunna läggas till grund för överväganden och analyser utan att anbuds-
tagaren ska riskera att anbudet dras tillbaka eller ändras.7 Till sist spelade även 
den danske juristprofessorn Julius Lassen en avgörande roll, genom sin uppsats 
Löfte og Accept från 1888. I och med denna text förankrades löftesprincipen i 
den nordiska avtalsrätten.8 

Avtalslagen har snart varit i kraft i 100 år. Det är, och har länge varit, en 
utmaning för aktiva jurister att anpassa en föråldrad lagtext till nutida för-
hållanden. 9  Ofta ingås inte avtal genom regelrätta viljeförklaringar, som 
löftesprincipen utgår ifrån, utan avtal ingås många gånger med utgångspunkt i 
mer eller mindre omfattande förhandlingar. Mot denna bakgrund har de nordiska 
avtalslagarna under en längre tid varit föremål för kritik. Även avtalslagens 
ålderdomliga formuleringar och dess ofullständighet har fallit offer för 
kritiken.10 Lagen omfattar endast en liten del av de problem som aktualiseras 
inom avtalsrätten och därmed står flera viktiga områden oberörda. Flertalet 
frågor, såsom villkoren för avtalsslutet och avtalstolkningsläran, besvaras 
otydligt eller lämnas helt obesvarade och måste istället sökas i doktrin eller 
praxis. Samtidigt som det är svårt för verksamma jurister att orientera sig i den 
svenska avtalsrätten är det även kostsamt för marknadens övriga aktörer att köpa 
                                                
2 Grönfors, Dotevall, s. 24-26. 
3 Bernitz, s. 13. 
4 Lehrberg, s. 71. 
5 Grönfors, Dotevall, s. 22. 
6 Hellner, s. 28. 
7 A a, s. 313. 
8 A a, s. 51.  
9 Grönfors, Dotevall, s. 25. 
10 Bernitz, s. 13 f. 
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in den konsultation som är nödvändig.11 En anledning till att den svenska, likväl 
som den nordiska, avtalsrätten trots allt har fått fortsatt förtroende är att den till 
stor del är en dispositiv lagstiftning och därmed möjlig att anpassa efter dess 
samtid. Den har inte hindrat nya affärsmodeller och avtalsrättsliga lösningar som 
utvecklats.12 

Kontraktsprincipen härstammar i sin tur från den anglo-amerikanska rätten. 
Principen har en stor spridning och är exempelvis den gällande modellen i den 
internationella köplagen, CISG.13 Kontraktsprincipen bygger på ett gemensamt 
avtalsslut ligger till grund för avtalet. Båda parter, anbudsgivare och anbuds-
tagare, blir bundna först vid accepten. Även om anbud inte anses vara bindande 
finns dock i flera länder en moralisk aspekt i de fall då anbudsgivaren återkallar 
sin prestation under en angiven acceptfrist. En sådan återkallelse anses skada 
anbudsgivarens anseende i sådan grad att det i slutändan även kan skada dennes 
verksamhet.14  

I teorin kan de två skilda principerna framstå som ytterligheter, utan några 
egentliga likheter. I praktiken är bilden ofta en annan. De verkliga skillnaderna 
mellan de länder som använder löftesprincipen, däribland de nordiska länderna 
och Tyskland, och de länder som använder kontraktsprincipen, såsom Stor-
britannien och USA, är oftast små.15 De finns varianter av löftesprincipen i 
exempelvis fransk rätt och även om den amerikanska lagstiftningen bygger på 
kontraktsprincipen finns där, under vissa förutsättningar, möjlighet att använda 
fasta anbud. I vissa fall är det också nödvändigt för marknadens aktörer att se till 
att ett anbud är bindande, trots att kontraktsprincipen annars står som gällande 
avtalsmodell. I dessa situationer används särskilda utfästelser om att anbudet är 
just bindande, alternativt är redan den automatiska bundenheten förankrad i det 
aktuella handelsbruket.16 Vid komplicerade transaktioner, eller när en vanligt 
förekommande förhandlingsprocess används, kan det också vara underförstått att 
avtal inte kommer till stånd innan ett skriftligt avtal är undertecknat, trots att det 
i teorin bryter mot den gällande rättsliga principen.17 

I de länder där löftesprincipen är lagstadgad är det på motsvarande sätt vanligt 
att det i anbudet görs ett förbehåll, antingen i form av att anbudet är bindande 
först när det accepteras av mottagaren eller när avtalet är skriftligt undertecknat. 
I avtalslagen går det att finna den bestämmelse i 1§ andra stycket.18 I vissa 
specifika situationer är också formavtalet ett krav, vilket innebär att anbud- 
acceptmodellen, i den form som följer utav löftesprincipen, i praktiken inte 
används enligt dess ursprungliga tanke.  

                                                
11 Ramberg, s. 33 f. 
12 Flodgren, s. 25, även Grönfors, Dotevall, s. 53. 
13 Ramberg, Hultmark, s. 85.  
14 Adlercreutz, Gorton, s. 314. 
15 Hellner, s. 28. 
16 Lehrberg, s. 72. 
17 Adlercreutz, s. 52. 
18 Lehrberg, s. 72. 
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2.2. Innehåll och tillämpning 

Den svenska avtalslagen är uppdelad i fyra kapitel. 1-9§§ handlar om slutande 
av avtal, 10-27§§ berör frågan om fullmakt, 28-38§§ handlar om rätts-
handlingars ogiltighet och i 39-41§§ finns allmänna bestämmelser.  

I sin grundläggande form omfattar avtalsrätten flera olika avtalstyper och för 
varje avtalstyp finns det såväl gemensamma som särskilda regler. De köp-
rättsliga regler, som även legat till grund för övriga avtalsformer, har inte sällan 
tillämpats analogt även på andra avtalssituationer och därigenom utvecklats till 
allmänna avtalsrättsliga bestämmelser.19 

AvtL är i huvudsak tillämplig beträffande konsensualavtal, alltså avtal som 
tillkommer genom att två parters viljeförklaringar överensstämmer. Formalavtal, 
likväl som realavtal, faller utanför lagens tillämpningsområde. Att avtal som för 
att anses vara giltiga måste upprättas i skriftlig form undantas, anges i 1§ tredje 
stycket. Realavtal i sin tur, förutsätter prestation för att någon part ska anses vara 
bunden, vilket därmed alltså också undantas.20 

Kapitel 1 i AvtL innehåller reglerna för slutade av avtal. Enligt dessa regler 
består avtalet av två rättshandlingar; anbud och accept. Avtal kommer till stånd 
genom utväxling av dess två rättshandlingar; ett anbud möts av en samstämmig 
accept. Men den modell som avtalslagen presenteras är endast en av många 
modeller för avtalsslut. I många fall föranleds exempelvis avtalet av muntliga 
förhandlingar som senare leder fram till en överenskommelse, så kallat gemen-
samt avtalsslut. I dessa situationer skapar inte löftesprincipen några problem. 
Det är istället i den situation som avtalslagen är upprättad för att lösa, nämligen 
då avtalsparterna kommunicerar via brev eller mail, som dess bestämmelser gör 
mest nytta. Även realhandlande kan ersätta en uttrycklig accept, likaså passivitet 
från någon av parterna sida.21 

Bestämmelserna i AvtL 1 kap. 2-9 §§ är dispositiva. AvtL 1 § 2 st. slår fast detta 
och parterna kan alltså fritt avtala om de villkor som skall gälla. Endast då 
parterna undvikit eller missat att avtala om något används reglerna i AvtL.   

                                                
19 Grönfors, Dotevall, s. 21. 
20 Adlercreutz, Gorton, s. 56, även Grönfors, Dotevall, s. 56. 
21 Adlercreutz, Gorton, s. 53-54. 
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3. Common European Sales Law (CESL)  

3.1. Framväxten av CESL och skälen bakom förslaget 

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam 
europeisk köplag, som presenterades den 11 oktober 2011, syftar till att 
underlätta för den gränsöverskridande handeln och därmed förbättra den inre 
marknadens funktion och utveckling. 22  Förslaget innebär i korthet att en 
näringsidkare och en konsument i ett gränsöverskridande avtal ska kunna välja 
en enhetlig gemensam europeisk köplag att tillämpa på det aktuella avtalet, 
framför den nationella lagstiftning som annars skulle bli aktuell. Även två 
näringsidkare, där minst en av dem hör till kategorin små och medelstora 
företag, ska kunna välja den nya köplagen.23  

Frågan om ökad harmonisering av den europeiska avtalsrätten togs på allvar upp 
första gången 1989, i och med en resolution från Europaparlamentet.24 Allt-
medan en rad enskilda sektioner av avtalsrätten hade harmoniserats, saknades 
den helhetsbild som det uttrycktes skulle vara så viktig för gemenskapens inre 
marknad. Europaparlamentet efterfrågade istället, genom sin resolution, att hela 
marknadssegment förenas och att ett nödvändigt förberedande arbete för detta 
ändamål inleds.  

2001 offentliggjorde kommissionen ett meddelande25, där man genom ett samråd 
hade för avsikt att bredda debatten om europeisk avtalsrätt och involvera 
Europaparlamentet, rådet och övriga intressenter från bland annat näringsliv och 
akademi. Europakommissionen var, likt tidigare rekommendationer, intresserad 
av att samla in fakta om behovet av mer långtgående gemenskapsåtgärder när det 
gäller avtalsrätt. Mer specifikt söktes information om huruvida skillnader mellan 
medlemsstaternas avtalsrättsliga regler skapar problem, och vilka problem som i 
sådana fall har identifierats. Redan innan samrådet inletts och kommentarer 
inkommit hade Europakommissionen uttryckt oro att marknaderna inom gemen-
skapen inte var så effektiva som de skulle kunna och borde vara. Bland annat 
nämndes konflikten mellan olika tvingande bestämmelser i en gräns-
överskridande transaktion, som ett av grundproblemen, vilket i sin tur ger upp-
hov till högre transaktionskostnader för i synnerhet konsumenter samt små och 
medelstora företag.26 I meddelandet klargjordes även att om de problem som 
eventuellt förs fram i och med samrådet inte kan lösas på ett tillfredsställande 
sätt från fall till fall, kan kommissionen tänka sig en övergripande åtgärd på EG-
nivå.27  

En sådan övergripande åtgärd skulle dock begränsas av en rad bestämmelser, 
däribland subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen, enligt artikel 5 i EG-
fördraget. I korthet anger subsidiaritetsprincipen att det skall finnas klara för-
delar av att vidta åtgärder på EG-nivå istället för på nationell nivå, och 
                                                
22 KOM(2011) 635 slutlig, s. 4. 
23 KOM(2011) 635 slutlig 
24 Official Journal of the European Communities, No C 158, 26.6.89, s. 400-401. 
25 KOM(2001) 398, s. 6. 
26 KOM(2001) 398, s. 9. 
27 KOM(2001) 398, s. 11. 
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proportionalitetsprincipen kräver att de bestämmelser som antas på EG-nivå inte 
överskrider gränserna för vad som är proportionerligt och nödvändigt för att 
uppnå målen med den aktuella lagstiftningen. 28  Enligt kommissionens 
meddelande fanns fyra möjliga alternativ om en sektorsvis reglering inte skulle 
räcka till för att lösa problemen på den inre marknaden. Det första alternativet 
syftade till att grundscenariot bibehölls, alltså att inga gemenskapsåtgärder skulle 
vidtas. Alternativ två var tänkt att främja en utveckling mot gemensamma 
avtalsrättsliga principer som leder till ökad konvergens av medlemsstaternas 
lagstiftning. Ett brett samarbete skulle här syfta till att finna gemensamma 
principer inom relevanta områden av den nationella avtalsrätten, som sedan 
skulle spridas till alla som förväntas tillämpa dem. Alternativ tre gick ut på att 
förbättra kvaliteten på befintlig lagstiftning, genom att bygga vidare på redan 
genomförda insatser när det gäller konsolidering, kodifiering och omarbetning 
samt att fokusera på insyn och tydlighet. Genom det fjärde och sista alternativet 
skulle en helt ny och heltäckande lagstiftning på EG-nivå antas.  

Utifrån de inkomna svaren från samrådet utfärdade kommissionen 2003 en 
handlingsplan29, där en uppföljning gjordes och ett antal slutsatser fördes fram. 
Samtliga bidragslämnare hade reagerat på de sedan tidigare presenterade 
alternativen för att lösa problemen på ett övergripande plan. Endast en minoritet 
föredrog alternativ ett, medan alternativ två stöddes av många. En över-
väldigande majoritet bistod dock alternativ tre, där det föreslogs att den 
befintliga gemenskapslagstiftningen skulle förbättras på avtalsrättens områden. 
Majoriteten var, åtminstone i detta skede, emot alternativ fyra som föreslog ett 
nytt instrument för europeisk avtalsrätt 30 . En lång rad problemområden 
identifierades även av bidragslämnarna. Ett stort antal av dessa nämnde 
skillnaderna mellan tvingande nationella bestämmelser inom avtalsrätten som ett 
särskilt och viktigt problem, som dessutom förvärras ytterligare genom fram-
farten av den elektroniska handeln. Ett antal bidrag, särskilt från export-
industrin, poängterade dock även att möjligheten till val av tillämplig lag-
stiftning i många fall varken är kommersiellt realistiskt eller önskvärt. En avtals-
part utan stark ekonomisk förhandlingsposition saknar möjlighet att påverka 
valet av lagstiftning och därtill kommer kostnaderna för juridisk råd-givning bli 
höga för denna part. Detta är särskilt påtagligt för små och medelstora företag. 
Denna situation är än mindre tilltalande för gemenskapens konsumenter, som i 
ännu mindre grad har kunskap om den utländska lagstiftning som allt som oftast 
blir tillämplig vid en gränsöverskridande transaktion.31  

Översynen och uppföljningen av handlingsplanen, tillsammans med det arbete 
som åstadkommits så långt, resulterade 2004 i ytterligare ett meddelande från 
kommissionen.32 Det framkom häri att det fanns ett behov av att skapa en bättre 
och mer konsekvent lagstiftning på det avtalsrättsliga området och det poäng-
terades att en gemensam referensram skulle kunna bidra till detta mål. För att 
ytterligare utveckla arbetet med den gemensamma referensramen sattes ett 
internationellt akademikernätverk ihop, vars uppgift var att genomföra det 
förberedande juridiska forskningsarbetet inför antagandet av den gemensamma 
                                                
28 KOM(2001) 398, s. 12. 
29 KOM(2003) 68, s. 5. 
30 KOM(2003) 68, s. 6. 
31 KOM(2003) 68, s. 11. 
32 KOM(2004) 651, s. 2. 
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referensramen. Arbetet resulterade i att utkastet till gemensam referensram 
offentliggjordes 2008, Draft Common Frame of Reference (DCFR). Under tiden 
detta omfattande arbete genomfördes utfärdade Europaparlamentet fyra klar-
görande resolutioner.33 Bland annat skrivs att ”även om kommissionen förnekar 
att den har denna målsättning, står det klart att många av de forskare och 
intressenter som arbetar med detta projekt anser att slutresultatet på lång sikt 
kommer att bli en europeisk kodex med förpliktelser eller till och med en fullt 
utvecklad europeisk civillag.”34  

Som en uppföljning av arbetet och offentliggörandet av referensramen inrättades 
2010, genom ett beslut från kommissionen35, en expertgrupp med syftet att 
utarbeta ett underlag som skulle kunna ligga till grund för kommissionen 
planerade lagförslag. Samma år inledde även kommissionen ytterligare ett 
offentligt samråd genom att publicera en grönbok.36 Syftet med grönboken var 
att, med nytt material, föra fram nya alternativ för hur den inre marknaden kan 
stärkas.37 Dock klargörs här att en fullständig harmonisering inte är önskvärd, då 
skillnaderna i medlemsstaternas avtalslagar helt enkelt är för stora. En europeisk 
avtalsrättsakt bör ta itu med de identifierade problemen utan att medföra 
ytterligare belastningar och uppoffringar för konsumenter och företag. 38 
Grönboken föreslog, inför det kommande samrådet, sju nya alternativ för den 
europeiska avtalsrättsaktens rättsliga karaktär. Endast de tre sista alternativen är 
ämnade att ta itu med de hinder som finns för den inre marknaden, varför fokus 
riktas mot dessa. Alternativ fyra anger att en frivillig europeisk rättsakt ska 
inrättas i form av en förordning, som ett komplement till medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. Kommissionen skriver dock i sin kommentar att ett 
sådant instrument endast skulle utgöra en rimlig lösning på problemen, under 
förutsättning att rättsakten är tillräckligt tydlig för den genomsnittliga 
användaren samt rättssäker. Den frivilliga rättsakten måste också, enligt 
kommissionen, erbjuda en mycket hög nivå i fråga om konsumentskydd.39 Det 
femte alternativet, ett direktiv om europeisk avtalsrätt, skulle kunna medföra att 
nationella avtalslagar harmoniseras på grundval av gemensamma minimiformer. 
Det skulle kunna minska de rättsliga skillnaderna och ge ökad samstämmighet, 
men en sådan harmonisering leder dock inte nödvändigtvis till att reglerna 
genomförs och tolkas enhetligt. 40  Genom alternativ sex och sju ska en 
förordning som inrättar en europeisk avtalsrättsakt respektive civilrättsakt antas. 
Dessa skulle kunna ersätta den befintliga mångfalden nationella lagar med en 
enhetlig uppsättning EU-regler, inklusive tvingande regler som ger den svagare 
parten ett ökat skydd. Civilrättsakten går även lite längre genom att även omfatta 
andra slags förpliktelser, såsom skadeståndsrätt. Dessa lösningar gör lag-
stiftningen mindre skiftande men samtidigt leder de till en diskussion kring 
subsidiaritet och proportionalitet.41  

                                                
33 EUT C 292 E, 1.12.2006, EUT C 305 E, 14.12.2006, EUT C 323 E, 18.12.2008. samt EUT C 
295 E, 4.12.2009. 
34 EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 109. 
35 EUT L 105, 2010.4.27, s. 109. 
36 KOM(2010) 348. 
37 KOM(2010) 348, s. 2. 
38 KOM(2010) 348, s. 6-7. 
39 KOM(2010) 348, s. 9-10.  
40 KOM(2010) 348, s. 10. 
41 KOM(2010) 348, s. 11.  
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Som ett svar på kommissionens grönbok och de bidrag som inkom från det 
efterföljande samrådet utfärdade Europaparlamentet i juni 2011 en resolution42 
med kommentarer till kommissionens presenterade alternativ. Även den genom-
förbarhetsstudie43, som den av kommissionen tillsatta expertgruppen samma år 
överlämnade, har legat till grund för Europaparlamentets resolution. Bland de 
alternativ som står till buds, meddelar parlamentet, att alternativ fyra föredras, 
som innebär att en förordning om en frivillig rättsakt inrättas. Endast genom den 
rättsliga form som en förordning kan erbjuda uppnås den skärpa och säkerhet 
som krävs för att komma till rätta med den inre marknaden. Europaparlamentet 
betonade även i denna resolution att förordningen skulle leda till fördelar för 
både företag och konsumenter och välkomnar även att den på ett lämpligt sätt 
beaktar subsidiaritetsprincipen och inte påverkar medlemsstaternas lagstiftnings-
befogenheter på avtalsrättens område.44  

I två meddelanden från Europeiska kommissionen45, nämns också det behov som 
sedermera leder fram till förslaget om den gemensamma europeiska köplagen. 
Förslaget presenterades i oktober 2011. I ett följedokument46 sammanfattas den 
konsekvensbedömning som legat till grund för valet av instrument. Genom en 
jämförelse mellan de relevanta alternativen skrivs att alternativ fyra, en 
förordning alternativt ett direktiv om inrättande av en frivillig gemensam 
europeisk köplag, bäst lever upp till de politiska målen. Även alternativ fem och 
sex, en fullständig harmonisering genom ett direktiv respektive en förordning 
om en tvingande gemensam europeisk köplag, beskrivs i positiva ordalag. Dock 
är kostnaderna hänförda till dessa två förslag för betydande i jämförelse med 
övriga alternativ, i och med att alla företag som bedriver handel skulle behöva 
anpassa sig till den nya rättsliga formen. Av den orsaken lever alternativ fem och 
sex inte upp till proportionalitetsprincipen. Alternativ fyra ger företagen möjlig-
het att välja. De företag som inleder gränsöverskridande handel eller som ut-
vidgar denna verksamhet skulle göra betydande besparingar, samtidigt som 
företag som endast handlar på den inhemska marknaden eller som väljer att inte 
tillämpa den nya lagstiftningen inte drabbas av några merkostnader. Det aktuella 
alternativet ger därtill ett gott konsumentskydd.47 Härmed är den rättsliga formen 
för det nya instrumentet fastställd.  

3.2. Syfte och innehåll 

Det övergripande syftet med förslaget är att förbättra den inre marknadens 
funktion och utveckling. Detta ska uppnås genom att underlätta dels den 
gränsöverskridande handeln för företag, dels konsumenters möjligheter att göra 
privatinköp över gränserna.48 Det föreligger, enligt kommissionens förarbete, 
skillnader i medlemsländernas lagstiftning som hindrar näringsidkare och 
konsumenter, som vill ägna sig åt gränsöverskridande handel, att utnyttja den 
inre marknaden fullt ut. Dessa hinder skrämmer bort näringsidkare, i synnerhet 

                                                
42 EUT C 380 E, 2012.12.11. 
43 http://ec.europa.eu/justice/contract/files/feasibility_study_final.pdf 
44 EUT C 380 E, 2012.12.11, s. 62. 
45 KOM(2010) 2020 och KOM(2011) 206 
46 SEK(2011) 1166 
47 SEK(2011) 1166, s. 7-8.  
48 KOM (2011) 635 slutlig, s. 4. 
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små och medelstora företag, från att både inleda gränsöverskridande handel samt 
expandera sin verksamhet till nya marknader. Detta faktum leder i sin tur till att 
konsumenter förnekas tillgång till produkter som erbjuds av näringsidkare i 
andra medlemsstater.49 

Europaparlamentet och europeiska unionens råd anger en lång rad skäl till den 
presenterade förordningen, alla kopplade till avtalsrättsliga hinder. De avtals-
relaterade transaktionskostnaderna och rättsliga hinder som härrör från 
skillnader mellan tvingande konsumentskyddslagstiftning i olika medlemsstater 
har enligt förslaget en direkt effekt på den inre marknadens funktion.50 Att 
näringsidkare, och i viss mån även konsumenter, måste sätta sig in i andra 
medlemsstaters nationella avtalsrätt, komma överens om tillämpligt lagval samt 
företags anpassning till tvingande nationella konsumentregler är omständigheter 
som enligt kommissionen leder till ökade transaktionskostnader. 51 
Kommissionen menar vidare att en förordning om en frivillig gemensam 
europeisk köplag, som är den presenterade formen, avsevärt skulle minska 
transaktionskostnaderna. Anledningen som anges är att företagen i och med för-
slaget skulle kunna använda en enda uppsättning regler för gränsöverskridande 
handel, oberoende av hur många länder inom EU de bedriver handel med. Detta 
skulle ge incitament att öka handeln, vilket i sin tur skulle öka konkurrensen och 
därmed ge ett större utbud och lägre priser. 52  Detta gynnar unionens 
konsumenter som också drabbas av de avtalsrättsliga barriärer som står i vägen 
för näringsidkares gränsöverskridande handel. Många konsumenter ställer sig, 
enligt förslaget, samtidigt tveksamma till att handla i andra länder på grund av 
osäkerheterna kring deras rättigheter. Som en direkt konsekvens drar sig många 
konsumenter för handla från andra medlemsstater och handlar således inrikes, 
även om detta innebär ett mindre utbud eller högre priset 53 . Genom att 
möjliggöra för näringsidkare att använda gemensamma regler och avtalsvillkor 
ska kostnader reduceras och rättssäkerheten förstärkas.54 

Förslaget innehåller 16 artiklar och två bilagor. I de 16 inledande artiklarna finns 
bestämmelser om förordningens syfte och tillämpningsområde. Bilaga I inne-
håller den gemensamma europeiska köplagens 186 artiklar, vars innehåll utgörs 
av vissa allmänna principer vid sidan av köp- och avtalsrättsliga bestämmelser. 
Bilaga II består av ett standardmeddelande som tydliggör konsumenternas 
viktigaste rättigheter enligt förordningsförslaget. Enligt artikel 9(1) är närings-
idkaren skyldig att presentera denna information för konsumenten vid 
tillämpningen av CESL på konsumentavtal. Förslaget innehåller till sist 
bestämmelser som dels är gemensamma för kommersiella avtal och konsument-
avtal, dels regler som är individuellt anpassade för respektive avtalstyp. 

                                                
49 KOM (2011) 635 slutlig, s. 2.  
50 KOM (2011) 635 slutlig, s. 15-16. 
51 KOM (2011) 635 slutlig, s. 2. 
52 SEK (2011) 1166 slutlig, s. 6. 
53 KOM (2011) 635 slutlig, s. 16-17. 
54 2011/0284 (COD), art. 1(1-2). 
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3.3. Tillämpning 

Europaparlamentets lösning för att övervinna de avtalsrättsliga hindren är en 
gemensam köplag. Genom denna ska parterna ha möjlighet att komma överens 
om att deras avtal ska omfattas av en uppsättning avtalsrättsliga bestämmelser, 
som har samma innebörd och tolkas på samma sätt i alla medlemsstater.55 
Förordningen ska kunna tillämpas på gränsöverskridande försäljning av varor, 
tillhandahållande av digitalt innehåll samt anknytande tjänster. Detta följer av 
artiklarna 4 och 5 i CESL. För att ett avtal ska klassas som gränsöverskridande 
måste parterna ha sin hemvist i olika länder samtidigt som minst ett av länderna 
är en EU-medlemsstat, vilket framgår av artikel 4(2-3).  

Både kommersiella avtal och konsumentavtal är måltavlor för förslaget, men 
tillämpningen bygger på att en av parterna tillhör kategorin små- eller medel-
stora företag, SME. Detta anges i artikel 7, i vilken det också stadgas att vad som 
avses med små- eller medelstora företag. Detta innebär att avtal mellan 
privatpersoner och mellan större näringsidkare utesluts.56 Det är dock möjligt för 
en medlemsstat att utvidga tillämpningsområdet på ovan nämnda områden. 
Artikel 13 ger nämligen en medlemsstat möjligheten att låta CESL tillämpas 
även på nationell lagstiftning samt på avtal mellan större företag. 

CESL är ett frivilligt instrument. Detta fastslås i artikel 3 och av artikel 8 följer 
att dess tillämplighet kräver en giltig överenskommelse. Tanken med förslaget 
har varit att skapa ett regelsystem vid sidan av den nationella avtalsrätten.57 
CESL ska kunna väljas framför såväl dispositiv som tvingande nationell rätt, 
vilket framgår indirekt av artikel 11. Detta gör att förordningen inte utgör en 
sedvanlig harmoniseringsåtgärd.58,59  

Det framgår tydligt av förslaget att Rom I-förordningen och Rom II-
förordningen inte påverkas av förslaget. Det blir även fortsättningsvis nöd-
vändigt att fastställa tillämplig lag för det gränsöverskridande avtalet. Om 
parterna kommer överens om att använda CESL kommer dess regler att vara de 
enda nationella regler som kan tillämpas på avtalet. Om CESL väljs ger den 
dock, enligt Europaparlamentet, inte ett sämre skydd än de nuvarande EU-
rättsliga reglerna på området, vilket är ett krav enligt artikel 6.1-2 i Rom I-
förordningen. 60  Även förhållandet till den internationella köplagen, CISG, 
nämns. Om kommersiella aktörer väljer att tillämpa CESL innebär det samtidigt 
att CISG avtalas bort.61Den gemensamma köplagen kommer inte att omfatta alla 
aspekter av ett avtal. Frågor som lämnas oberörda kommer även fortsättningsvis 
behandlas av medlemsstaternas befintliga civilrättsliga lagstiftning.62 

                                                
55 KOM (2011) 635 slutlig, s. 17. 
56 KOM (2011) 635 slutlig, s. 10. 
57 KOM (2011) 635 slutlig, s. 8. 
58 Faktapromemoria 2011/12:FPM29 
59 KOM (2011) 635 slutlig, s. 6. 
60 KOM (2011) 635 slutlig, s. 6 f. 
61 Punkt 25 i preambeln till förordningsförslaget 
62 KOM (2011) 635 slutlig, s. 6. 
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Förslaget är förenligt både med subsidiaritetsprincipen och med 
proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget. 63  I enlighet med 
subsidiaritetsprincipen skulle målet med förslaget bättre kunna uppnås genom 
åtgärder på unionsnivå. Europaparlamentet bedömer att de lagstiftningsmässiga 
skillnaderna mellan medlemsstaterna sannolikt kommer att öka och unionen som 
helhet har de bästa förutsättningarna att lösa problemen med bristande 
enhetlighet. På grund av förslagets frivilliga natur är det, som Europaparlamentet 
skriver, proportionerligt i förhållanden till andra möjliga lösningar på området. 
Förslagets tillämpningsområde är begränsat till de aspekter som utgör ett 
verkligt problem i den gränsöverskridande handeln. Den gemensamma köp-
lagens lagstiftningsåtgärder kommer endast gå så längt som är nödvändigt för att 
skapa möjligheter för parterna på den inre marknaden.  

CESL är tänkt att vara en heltäckande köplag. Kommissionen hävdar i sitt 
förarbete att CISG å sin sida endast täcker ett lite område av den allmänna 
avtalsrätten och att CESL kommer att reglera ett avtals hela livscykel.64 Om 
fallet verkligen blir så är omtvistat, eftersom CESL i enlighet med vad som 
redan angetts utelämnar ett antal frågor. Dessa överlåts istället till nationell 
lagstiftning.65 

  

                                                
63 KOM (2011) 635 slutlig, s. 9. 
64 SEC (2011) 1165 final, s. 9 f. 
65 Punkt 27 i preambeln till förordningsförslaget 
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4. Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods (CISG) 

4.1. Bakgrunden till CISG och Sveriges reservation av del II 

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om inter-
nationella köp av varor (Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, CISG) är numera i sin helhet införlivad i svensk rätt. Från och med den 1 
december 2012 är konventionens del II, om avtalsslut vid internationella avtal, 
även den tillämplig.66 När konventionen först slöts, för svensk del 1989, värnade 
nämligen lagstiftaren de nordiska ländernas så kallade löftesprincip och ansåg att 
olika former för avtalsingående vid internationella respektive nationella avtal 
kunde skapa förvirring. 67  Av den anledningen gjordes, i enlighet med 
konventionens artikel 92(1), en reservation som innebar att Danmark, Finland, 
Norge och Sverige inte var bundna av del II. Redan innan reservationen antogs 
var den omdiskuterad och kritiken har i omgångar fått nytt liv, bland annat 
genom påtryckningar från Internationella handelskammaren (International 
Chamber of Commerce, ICC).68  

En viktig anledning till Sveriges reservation mot del II i CISG var att reglerna 
betraktades vara påverkade av common law-baserad avtalsrätt, vilket i sådana 
fall gör att de skiljer sig från avtalslagens motsvarande regler, särskilt i fråga om 
anbud och möjligheten att återkalla anbud. Detta antogs skapa osäkerhet.69 
Dessutom behandlar avtalsdelen i CISG endast vad som närmast motsvaras av 
avtalslagens första kapitel, alltså reglerna om slutande av avtal. Frågor angående 
avtals giltighet faller utanför konventionen (se art. 4a). 70  Vidare gjordes 
antagligen reservationen av försiktighet, då det i efterhand inte finns möjlighet 
att utfärda reservationen på samma sätt som att den i efterhand kan återkallas.71  

Flertalet utredningar har genomförts, med syftet att utreda huruvida 
reservationen ska finnas kvar eller ej. 2008 gjordes, på uppdrag av Justitie-
departementet, en utredning där skäl för och emot ett återtagande av 
reservationen kartlades. Slutsatsen blev att reservationen inte längre fyllde sitt 
ursprungliga syfte och förslaget var att återta densamma. Genom ett riksdags-
beslut den 15 juni 2011 blev så också fallet. Mycket hade förändrats sedan 
reservationen. Vid tidpunkten för Sveriges tillträde till konventionen var det 
osäkert hur stor internationell spridning konventionen skulle få. Det kunde nu 
konstateras, efter 20 år, att konventionen är en internationell framgång.72  

                                                
66 SFS 2012:602 & Skr. 2010/11:291. 
67 http://www.dagensjuridik.se/2012/06/cisg-nar-far-vi-klarhet-i-hur-internationella-kopavtal-
ska-ingas 
68 Prop. 2010/11:97, sid. 5. 
69 Prop. 1986/87:128, s. 88 f.  
70 i b 
71 TemaNord 2009:507, s. 24 
72 Prop. 2010/11:97, s. 9. 
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4.2. Syfte och innehåll 

Syftet med den internationella köplagen var vid införandet att råda bot på den 
osäkerhet som föreligger vid köp med anknytning till skilda länder med skilda 
rättssystem. Utan internationella överenskommelser kan olika köprättsliga regler 
bli tillämpliga på samma köp beroende på var en eventuell tvist skall avgöras.73  

Konventionen består av fyra delar. Del I innehåller regler kring tillämpnings-
området och vissa allmänna bestämmelser. I denna del behandlas dels den 
generella tolkningen av konventionen, dels frågan angående en parts tillämpbara 
affärsställe. I del II om ingående av avtal om internationella köp berörs vad som 
skall utgöra ett anbud samt när ett anbud eller ett svar på anbud blir bindande. 
Vidare behandlas återkallelse av anbud och av svar, samt verkan av att ett svar 
kommer för sent eller av att det avviker från anbudet, så kallas oren accept. De 
egentliga bestämmelserna om köp ingår i del III, som i sin tur innehåller fem 
kapitel. Del IV innehåller konventionens slutbestämmelser, som bland annat 
reglerar möjligheterna till förbehåll beträffande vissa av konventionens 
bestämmelser. Det var exempelvis genom artikel 92 som Sverige reserverade sig 
mot konventionens del II.74  

4.3. Tillämpning 

Konventionen gäller köp mellan parter som har sina respektive affärsställen i 
skilda stater, om vardera staten är en konventionsstat eller om internationellt 
privaträttsliga regler leder till tillämpningen av lagen i en konventionsstat. 
Konventionens huvudfokus är kommersiella köp, vilket innebär att konsument-
köp och köp mellan privatpersoner inte omfattas. Detta stadgas i artiklarna 1(1) 
och 2(a).  

Del II, den så kallade avtalsdelen, har ett relativt snävt tillämpningsområde, 
vilket föranleder en djupare inblick. Av artikel 4(b) följer att avtalsdelen endast 
behandlar frågor om köpeavtalets ingående, frågor om giltigheten av ett avtal 
eller avtalsvillkor faller utanför konventionen. Den rättsverkan som ett avtal kan 
ha på äganderätten till en såld vara omfattas inte heller av tillämpningsområdet, 
enligt artikel 4(b). Ogiltighetsfrågor omfattas alltså inte, vilket kan skapa 
bekymmer. Frågor om avtals giltighet bestäms istället av reglerna i den 
nationella lag som blir aktuell.  

  

                                                
73 TemaNord 2009:507, s. 19 
74 TemaNord 2009:507, s. 20 



 20 

5. Svenska synpunkter och kritik mot CESL  

Kritik från olika håll har framförts mot den nya gemensamma köplagen, CESL. 
Kritiken kretsar i första hand kring förslagets materiella innehåll, men även 
förslagets behov och plats på den inre marknaden ifrågasätts. En rad remissvar 
har inkommit, med blandat gensvar.  

Nedan presenteras sammanfattade yttranden från 14 olika svenska intressenter. 
Från kommersiellt håll återfinns Sveriges Konsumenter, Svensk Distanshandel, 
Svensk Handel, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM) och Svenskt 
Näringsliv. Även flera myndigheter finns bland intressenterna; Konkurrens-
verket, Konsumentverket, Tillväxtverket och Tullverket. Även från juridiskt håll 
har röster höjts, både från teoretiskt likväl som praktiskt verksamma jurister. Här 
återfinns de juridiska fakulteterna vid Lunds, Stockholms och Uppsala 
universitet tillsammans med Advokatsamfundet och Svea Hovrätt. Länkar till 
respektive remissvar återfinns i källförteckningen.  

5.1. Övergripande synpunkter och ställningstaganden 

Från kommersiellt håll avvisas CESL helt och hållet, såväl avseende avtal 
mellan näringsidkare som avtal mellan näringsidkare och konsument. Denna 
ståndpunkt förs fram från kommersiellt håll. NDM, där både Svenskt Näringsliv 
och Svensk Handel ingår, påpekar att vad gäller avtal mellan näringsidkare finns 
det överhuvudtaget inget behov av den aktuella regleringen. Anledningen att 
även reglerna kring konsumentavtal avvisas av bland annat NDM, trots att det 
anges att ett stort behov av ett enhetligt regelverk på konsumentområdet 
föreligger, är att det behovet helt enkelt inte tillgodoses genom CESL. Även 
Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel, som formulerat ett gemen-
samt remissyttrande, avvisar konsumentperspektivet i förslaget. Argumentet som 
förs fram är att EU nyligen har antagit direktivet om konsumenträttigheter, som 
helt harmoniserar viktiga områden, vilket gör att CESL i sin nuvarande form blir 
överflödig.  

Från övrigt håll anförs också tveksamheter till förslaget. Vad dessa tveksamheter 
grundar sig i kommer att presenteras mer djupgående senare i detta kapitel. Det 
går dock att konstatera att få intressenter tror att förslaget kommer att leda till de 
positiva effekter som kommissionen framför, till exempel ökad handel över 
gränserna. Denna formulering använder exempelvis Tullverket, som annars inte 
har några fler synpunkter i sak. De materiella invändningar som i övrigt förs 
fram är i många fall så pass omfattande att förslaget inte kan tillstyrkas. Denna 
uppfattning har bland annat Advokatsamfundet och den juridiska fakultets-
styrelsen vid Lunds universitet, som därtill, precis som de kommersiella 
intressenterna, menar att det egentliga behovet av en europeisk köplag saknas. 
Även den juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anser att 
förordningen inte är nödvändig, samt att den, vid ett införande, ska ges ett så 
begränsat tillämpningsområde som möjligt och inte vara tillämplig i B2B-
transaktioner.  
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Självklart presenteras även fördelar med förslaget bland de aktuella remissvaren, 
men den positiva kritik som här tas upp står helt klart i minoritet. Det är 
framförallt intressenter med kopplingar till konsumentområdet som ser positivt 
på förslaget. Konsumentverket förordar egentligen att den europeiska avtals-
rätten ska främjas genom fullharmonisering, men i den mån en sådan insats inte 
är politiskt möjlig anser man att kommissionens förslag om en frivillig 
gemensam europeisk köplag kan vara ett alternativ. Konsumentverket är dock 
noga med att påpeka vikten av att den slutgiltiga utformningen av köplagen ger 
konsumenten samma eller bättre skydd än den svenska motsvarigheten. En 
annan part som bör nämnas här är Konkurrensverket, som genom sitt remissvar 
tillstyrker förslaget. Den gemensamma köplagen ses som en möjlighet för 
avtalsparterna att använda en uppsättning avtalsbestämmelser som är identiska i 
hela EU kan förmodas bidra till att konsumenterna utnyttjar utbudet av varor och 
tjänster på hela den inre marknaden. Den förbättrade konkurrensen kan även, 
enligt Konkurrensverket, förväntas bidra till bland annat lägre priser och bättre 
kvalitet på varor och tjänster. Mot den bakgrunden är Konkurrensverket positivt 
inställda till kommissionens förslag.  

Även Tillväxtverket ser positivt på förslaget och på förslag som i allmänhet 
underlättar för små och medelstora företags möjligheter att nå internationella 
marknader. Ett svenskt medelstort företag som köper av ett annat företag får 
genom den nya köplagen tillgång till ett helt nytt regelverk som, enligt 
Tillväxtverket, kan förenkla verksamheten.  

För att sammanfatta det positiva materialet, som presenterats i samband med 
frågan om förslagets vara eller icke vara, går det att konstatera att en majoritet av 
intressenterna separerar avtal i vilka näringsidkare säljer varor och tjänster till 
konsumenter från avtal där enbart näringsidkare är inblandade. Många, däribland 
fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, är för att införa en europeisk 
konsumentköplag, samtidigt som det anges att det kommersiella behovet inte är 
lika stort, bland annat på grund av att avtalsfriheten är betydligt större inom detta 
område.  

5.2. Syftet med förslaget 

Det grundläggande syftet med förordningen om en nu gemensam europeisk 
köplag är att underlätta för den gränsöverskridande handeln. Många svenska 
remissvarslämnare, däribland Advokatsamfundet, ställer sig frågande kring 
huruvida detta syfte uppnås. Den juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms 
universitet sträcker sig till och med så långt och menar att risken är stor att 
effekten blir den motsatta. Fakultetsnämnden stödjer sin uppfattning mot 
bakgrund av att det i Sverige i dag finns sex avtals- och köprättsliga lag-
stiftningar (avtalslagen, köplagen, konsumentköplagen, CISG, jordabalken 
kapitel fyra samt skuldebrevslagen 9 §). För svenskt näringsliv och svenska 
konsumenter är det redan i dagsläget tillräckligt krångligt att hålla isär dessa 
lagar med varierande innehåll och tillämpningsområden. En EU-köplag parallellt 
med de redan existerande regelverken medför en rad konkreta problem som 
sammantaget vore skadligt för den gränsöverskridande handeln.  
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Just den valda lagstiftningsmetoden, det vill säga att införa en parallell 
lagstiftning till befintliga nationella och internationella regler, är en problematik 
som tas upp bland majoriteten av intressenterna. NDM, tillsammans med Svensk 
Handel och Svenskt Näringsliv, skriver ”att ett införande riskerar att minska 
såväl konsumenternas som näringsidkares förtroende för den inre marknaden 
och det europeiska rättsliga systemet då regelmassan växer med ytterligare ett 
regelverk vars tillämpning och nytta i praktiken är högst begränsad.”75 Vad 
gäller valet av lagstiftningsmetod menar NDM vidare att det parallella systemet 
medför en hel del oklarheter. Dels avseende hur det ska fungera i praktiken, 
vilket även Svea Hovrätt och Konsumentverket tar upp och dels hur en enhetlig 
praxisutveckling i de olika medlemsstaterna ska kunna upprätthållas, ett faktum 
som också Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel belyser.   

Syftet är alltså att underlätta den gränsöverskridande handeln inom EU. Detta 
ska bland annat ske genom att sänka näringsidkarens transaktionskostnader. 
Advokatsamfundet, NDM, fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och 
Sveriges Konsumenter menar dock att effekten med stor sannolikhet istället blir 
den motsatta. Näringsidkaren skulle med EU-köplagen behöva ta ställning till 
ännu ett instrument. Inte heller det faktum att näringsidkaren tvingas ha olika 
rutiner för helsvenska respektive EU-transaktioner, enligt angivna intressenter, 
är kostnadssänkande. Bland annat bestämmelserna beträffande näringsidkarens 
omfattande informationsskyldighet medför en betydande hanteringsomgång och 
därigenom ökat ansvar och ökade kostnader.  

Bakom förslaget finns också ett grundantagande, som enligt kommissionen 
innebär att det föreligger svårigheter för näringsidkare att utöva gräns-
överskridande handel. Dessa svårigheter skulle då föranleda att ett behov av en 
gemensam europeisk köplag föreligger. Fakultetsnämnden vid Stockholms 
universitet ifrågasätter om detta grundantagande är korrekt. Till att börja med 
anför fakultetsnämnden att det mellan näringsidkare råder avtalsfrihet, vilket 
innebär att de flesta aktörer redan har utformat detaljerade villkor för sina 
köptransaktioner och så att säga redan ”avtalat bort” dispositiv köprätt. Även 
den nya EU-köplagen faller under benämningen dispositiv rätt, vilket enligt 
fakultetsnämnden gör det osannolikt att ett verkligt behov av en EU-köplag 
existerar. NDM, Svensk handel och fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet 
instämmer också på denna punkt och det skrivs att ”användningen av 
standardiserade leveransvillkor och CISG har skapat en ordning som är 
välfungerande.”76 Även det faktum att många avtal ingås via mer eller mindre 
komplicerade förhandlingar leder, enligt fakultetsnämnden vid Stockholms 
universitet, till att köplagens praktiska tillämplighet blir liten.  

Andra synpunkter som förts fram, relaterade till köplagens något oklara plats 
bland övriga regleringar, är att den problembild som anges i och med förslaget är 
överdriven, speciellt när det gäller handel mellan näringsidkare. Det här menar 
Advokatsamfundet, som också påpekar att rättsliga instrument med motsvarande 
ambitioner redan existerar på området vilket gör problembilden än mer 
överdriven. En klar majoritet av de medlemsstater som berörs av CESL har 
anslutit sig till CISG och införlivat denna i sina rättsordningar. Detta kan 

                                                
75 NDM, sid. 2. 
76 NDM, sid. 4. 
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innebära, menar fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, att en särskild 
europeisk köprätt kan komma att upplevas snarare som en komplikation än ett 
framsteg. Även konsumenter kan alltså genom den långtgående harmonisering 
som redan skett, enligt fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, känna sig 
trygga om att deras intressen tillgodoses vid gränsöverskridande transaktioner. 
Konsumenternas förtroende för den inre marknaden kommer knappast att 
förstärkas genom en EU-köplag.  

5.3. CESL i förhållande till andra instrument 

Utav de problem som kan anknytas till den tänka lagstiftningsmetoden med en 
parallell tillämpning är det, enligt NDM, framförallt oklart hur den nya EU-
köplagen ska tillämpas i samspel med nationell lagstiftning. Och som 
Konsumentverket skriver är det vidare oklart hur den europeiska köplagen ska 
tillämpas i fall då den nationella rätten enligt Rom I-förordningen hade gett ett 
starkare skydd.  

Flertalet intressenter lyfter problem kopplade till lagens angivna tillämpnings-
område. Fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet skriver att det av förslaget 
framgår att reglerna i den europeiska köplagen är tänkta att vara de enda 
nationella regler som kan tillämpas på frågor inom lagens tillämpningsområde. 
Det anges dock samtidigt att alla frågor av avtalsrättslig och utomobligatorisk 
natur som inte behandlas i förslaget omfattas av befintliga nationella 
bestämmelser. Dessa skrivningar kan, enligt fakultetsstyrelsen, öppna upp för 
vissa tveksamheter eftersom det inte är helt klart vad som avses med lagens 
tillämpningsområde. Det svåra är att avgöra vad som avses med att förslagets 
regler är tänkta att vara de enda inom sitt tillämpningsområde. Frågan som 
fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet ställer sig är om det förhållandet att det 
finns regler om exempelvis skadeståndsansvar exkluderar möjligheten att 
komplettera regelverket med nationell rätt i de delar den europeiska köplagen så 
att säga tiger. Att dessa frågor istället ska lösas i enlighet med de mål och 
principer som ligger till grund för den europeiska köplagen, vilket uttrycks i 
artikel 4(2) i förslaget, är enligt Advokatsamfundet även det problematiskt. 
Härtill bör också påpekas att domstolar är underkastade beslutstvång, vilket 
enligt Advokatsamfundet gör att dessa blir präglade av den egna nationella 
lagstiftningen i frågor som inte berörs av den europeiska köplagen. Det leder i 
sin tur till att det finns en risk att olika tillämpningar används i olika länder för 
ett likartat fall. Även Svea Hovrätt nämner denna risk, som enligt dem beror på 
att två parallella system medför att rättstillämpningen blir mer komplex och att 
högre krav kommer att ställas på domarnas kunskaper och kompetens. Det ligger 
i sakens natur, menar man, att en gemensam köplag, särskilt inledningsvis, 
kommer att tillämpas på olika sätt i de olika medlemsländerna. 

Även vad gäller det enskilda avtalet är tillämpningsområdet något oklart. Svea 
Hovrätt och fakultetsnämnden vid Uppsala universitet skriver att det enligt 
artikel 8.3 i förordningen inte ska vara tillåtet för en näringsidkare och en 
konsument att komma överens om att den europeiska köplagen endast ska 
tillämpas i vissa delar. Artikel 1.2 i bilaga I ger dock uttryck för lagens 
dispositiva karaktär. Dessa två bestämmelser framstår enligt Svea Hovrätt som 
motsägelsefulla och måste förtydligas.  
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Det är i remissvaren vidare debatterat huruvida själva bestämmelserna i den 
europeiska köplagen förhåller sig till framförallt svensk rätt, men också till 
internationella motsvarigheter såsom CISG. Till att börja med framför den 
juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet uppfattningen att CESL 
innehåller bestämmelser som i många avseenden liknar dem som finns i bland 
annat CISG. Även om förslaget också till viss del liknar svensk rätt finns det 
vissa skillnader, enligt fakultetsstyrelsen. Hur stora dessa är beror dock i stor 
utsträckning på hur den föreslagna förordningen kommer att tillämpas i 
praktiken. Vidare skriver fakultetsstyrelsen att det visserligen är så att den 
modifierade kontraktsprincipen som föreslås skiljer sig från den nordiska löftes-
principen, men Sverige kan dock sägas ha godtagit den modifierade kontrakts-
principen i och med anslutningen till del II i CISG. Även om formuleringen av 
artiklarna i viss utsträckning skiljer sig från svensk rätt och begreppsbildningen 
delvis är en annan behöver dock inte regelverken i sin praktiska tillämpning 
skilja sig åt allt för mycket. Den juridiska fakultets-nämnden vid Stockholms 
universitet är inne på samma spår och skriver att de skillnader som föreligger 
främst är av teoretisk karaktär.  

Andra intressenter, såsom Advokatsamfundet, Svea Hovrätt, de juridiska 
fakultetsnämnderna vid Stockholms och Uppsalas universitet samt NDM, är av 
uppfattningen att förslaget till den europeiska köplagen i stor utsträckning 
avviker från gällande svensk rätt. Vad dessa skillnader består i beskrivs dock 
enbart närmare utav Advokatsamfundet. Inledningsvis påpekas att de 
uppenbarade skillnaderna gör att den svagare parten i det aktuella avtalet 
missgynnas, eftersom det kan antas att det i praktiken är en näringsidkare som i 
förhållande till en svagare part (konsument eller mindre näringsidkare) kommer 
att avgöra om den europeiska köplagen ska bli tillämplig eller inte. Detta är inte, 
enligt Advokatsamfundet, en positiv utveckling eftersom det ger avtals-
kontrahenter möjligheten att avtala bort i dag gällande indispositiva rättsregler 
på aktuella områden. Vidare berör Advokatsamfundet vissa områden där man 
anser att betydande skillnader mellan den europeiska köplagen och svensk 
motsvarande rätt föreligger. Det handlar om avtalsslut i kapitel 3 och det 
hänvisas till artikel 32 (1), 32 (3) och 34 (2). Dessa bestämmelser avviker 
kraftigt från svensk rätt (löftesprincipen, 7 § avtalslagen), vilket enligt 
Advokatsamfundet tidigare hindrat Sverige från att ansluta sig till CISG del II. I 
kapitel 5 behandlas ett antal ogiltighetsgrunder som Advokatsamfundet också i 
relativt stor utsträckning skiljer sig från den svenska avtalslagens regler.  

5.4. Kvalitet, struktur och omfång 

Något frånkopplat ifrån övriga frågor riktas kritik mot förslagets kvalitet samt 
dess övergripande struktur och omfång. Svensk Handel, med stöd från NDM och 
Svenskt Näringsliv, skriver till att börja med att ”förslaget till CESL är alltför 
komplicerat, otillgängligt och av undermålig kvalitet, såväl tekniskt som 
materiellt, för att kunna erhålla marknadens förtroende.”77 Man tillägger också 
att förslaget innehåller många oklarheter och felaktigheter som riskerar att 
försämra villkoren för den gränsöverskridande handeln. Enligt Svensk Handel 
beror dessa oklarheter på en okunskap om hur handeln i allmänhet, och 
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distanshandeln i synnerhet, fungerar. Även Svea Hovrätt belyser att antal oklara 
skrivningar, närmare bestämt vad gäller näringsidkarens hemvist (artikel 4) och 
lagens tillämplighet (artikel 11). Förslagets genomgående dåliga kvalitet 
uppmärksammas också av fakultetsnämnden vid Stockholms universitet som vill 
begränsa dess tillämpningsområde.  

Förslaget anses också vara alltför omfångsrikt och detaljerat, vilket 
Konsumentverket, Svea Hovrätt och fakultetsnämnden vid Stockholms 
universitet påpekar. Därtill menas det att förslaget innehåller en orealistisk bild 
av vad en konsument är beredd att försöka sätta sig in i för att skapa sig en bild 
av dennes rättigheter och skyldigheter. Det är också, enligt Tullverket, svårt för 
en konsument att avgöra om den europeiska köplagen uppfyller samma 
konsumentskydd som bestämmelserna i den aktuella medlemsstaten. Fakultets-
nämnden vid Stockholms universitet tar upp kravet på informerat samtycke som 
ett exempel och skriver: ”Tror kommissionen på allvar att någon konsument 
orkar sätta sig in i vad den separata handlingen innebär?” 78  Sveriges 
Konsumenter och Svensk Distanshandel framhåller avslutningsvis att förslaget 
innebär en onödig komplexitet för konsumenterna.  

5.5. Övrig kritik 

Från kommersiellt håll menas att en balans mellan näringsidkar- och 
konsumentintresset saknas och NDM anser mer konkret uttryckt att den helt är 
satt ur spel. Även Svensk Handel är inne på samma spår och att många gånger 
föreskrivs ett så högt konsumentskydd att konsekvenserna för näringsidkarna 
blir orimliga och icke försvarbara. Som exempel nämner Svensk Handel av-
saknaden av reklamationsfrist och otydliga preskriptionsregler som innebär att 
näringsidkarens kostnader ökar väsentligt. Samma exempel uppmärksammar 
NDM som också pekar på att reglerna kring information, samtycke och 
bekräftelse bygger på verklighetsfrämmande föreställningar om vad som är 
rimligt och nyttigt för en näringsidkare.  

En risk som tas upp bland kritiken är om CESL i förlängningen kommer att 
införas som obligatorisk lagstiftning och ersätta den nationella lagstiftningen. 
Denna långsiktiga konsekvens berörs av både NDM och Svensk Handel som 
menar att denna oönskade utveckling kommer att orsaka betydande problem och 
kostnader för näringsidkare som säljer gränsöverskridande. Även det faktum att 
nationell civilrätt, särskilt köprätten och avtalsrätten, på kort såväl som på lång 
sikt kan påverkas av innehållet i den nya lagen uppmärksammas av Svea Hovrätt 
och fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. Svea Hovrätt skriver att denna 
risk särskilt bör beaktas då förslaget, som redan omnämnts, i vissa delar skiljer 
sig avsevärt från vad som gäller enligt svensk rätt. Fakultetsnämnden anför 
vidare att det är svårbedömt om förordningen kommer att få ”spill over effects” 
på svensk rätt, och att denna osäkerhet är skadlig för praktiserande svenska 
jurister.  

En förutsättning, som NDM ser det, för att CESL ska få den tänkta 
harmoniserande effekten är att den används i praktiken, något som i sin tur 
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kräver att såväl näringsidkare som konsumenter känner förtroende för 
regelverket. Dock ställer NDM sig tveksamma till att ett sådant förtroende 
kommer att infinna sig. Och med tanke på det motstånd förslaget har väckt hos 
såväl näringslivsorganisationer som konsumentorganisationer, menar Svensk 
Handel därtill, att det inte är sannolikt att CESL kommer att användas i någon 
större utsträckning om den införs. Även Konsumentverket och Svea Hovrätt 
belyser att den praktiska tillämpningen blir avgörande. Svea Hovrätt skriver att: 
"Om den nya lagens spridning blir liten finns risk att lagens tillämpning präglas 
av osäkerhet och bristande förutsägbarhet. Ett stort genomslag skulle istället 
innebära större förutsägbarhet."79 

  

                                                
79 Svea Hovrätt, sid. 1-2. 
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6. Systematisering och analys av kritiken  

Utifrån den kritik som presenterats i föregående kapitel kan 14 detaljerade 
punkter, med tillhörande förklaringar i form av underpunkter, urskiljas. En 
fullständig karta över dessa punkter finns som bilaga 1. Följande delar av 
kritiken är således aktuella för den fortsatta analysen. 

1. Inget behov av CESL 
2. Ökade transaktionskostnader 

3. Avvikelser från svensk rätt 
4. Oklart tillämpningsområde 

5. Förslaget alltför omfångsrikt 
6. Ytterligare ett parallellt system 

7. Oklart förhållande till andra instrument 
8. Undermålig kvalitet 

9. Utebliven balans mellan närings- och konsumentintresse 
10. Praktisk användning avgörande 

11. Regelverket än mer svårtillgängligt 
12. Svårt att skapa och upprätthålla praxis 

13. Ersätter/påverkar nationell lagstiftning 
14. Osäker och komplex rättstillämpning 

Dessa punkter är framtagna ur den detaljerade kritiken som framkommit i de 
svenska remissvaren. De representerar de delar av kritiken som är mest 
förekommande och får därför utgöra kärnan i vad som från svenskt håll har förts 
fram som svar på Europaparlamentets förslag. I de nästföljande styckena 
kommer dessa punkter att värderas och delas in i hierarkiska segment, med målet 
att i slutändan försöka generalisera kritiken i sin helhet.  

6.1. Kvalitet, struktur och omfång 

Det första segmentet av den detaljerade kritiken berör inte direkt det materiella 
innehållet i CESL, utan handlar mer om förslagets tekniska egenskaper. Dess 
påverkan på övrig kritik samt mot förslaget som helhet är icke desto mindre 
påtaglig.  

Det framfördes från svenskt håll att förslaget bland annat är för omfattande och 
detaljerat, att det är otillgängligt och av undermålig kvalitet samt att det 
innehåller många oklarheter och felaktigheter. Utifrån den heltäckande bilden 
över den detaljerade kritiken i bilaga 1 har följande punkter lyfts fram för att 
representera detta segment. 
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Figur 1. Punkter i segmentet: Kvalitet, strukur och omfång 

De tre punkterna hör i hög grad ihop. Tillsammans representerar de en viktig del 
av den kritik som förts fram och påverkar på så sätt att den negativa bild som 
skapats på grund av andra problemområden förstärks. Att förslaget till den nya 
gemensamma europeiska köplagen gavs detta stora omfång beror med stor 
sannolikhet på de utgångspunkter kommissionen hade i förarbetet till förslaget. 
Det poängteras i en rad skrivelser att problemen med den gränsöverskridande 
handeln är omfattande samt att det krävs ytterligare åtgärder för att harmonisera 
den europeiska civilrätten och på så sätt komma till rätta med problemen. Det 
var dessa ytterligare åtgärder som ledde fram till dagens förslag. Det faktum att 
förslaget lider av så kraftiga tekniska felaktigheter, vilket förs fram i kritiken, är 
däremot mer svårförklarat. En förklaring kan vara att förslagets form, ett 
frivilligt instrument som vid tillämpning ersätter nationell lagstiftning, har lett 
till svåra överväganden för kommissionen och sedermera för Europaparlamentet. 
Dels har subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen inneburit att lagstiftarna 
inte kunnat harmonisera reglerna i den utsträckning man velat, och dels har 
medlemsstaternas inhemska bestämmelser gjort att kompromisser har varit 
nödvändiga. Det har därav varit en utmaning för lagstiftaren att forma regler som 
är breda nog för att få den nödvändiga spridning som är avgörande, men som 
samtidigt är precisa och rättssäkra nog för att fungera som en heltäckande 
lagstiftning. Frågan som går att ställa sig är om man har lyckats.  

Förslagets undermåliga kvalitet och struktur, tillsammans med dess stora 
omfång, gör helt enkelt att helhetsbilden av förslaget försämras. De tre 
identifierade punkterna ovan bildar ett gemensamt område, som ges följande 
utseende inför den fortsatta analysen. 

 
Figur 2. Hierarkisk bild över segmentet: Kvalitet, struktur och omfång 

1. Inget behov av reglering 
! problemet överdrivet, särskilt B2B 
! rättsliga instrument existerar redan  
! CESL inte bättre än dessa 
! standardiserade avtalsvillkor används istället 
! förhandlingar om tillämplig lag varken tids-/kostnadskrävande 
! konsumenter redan trygga 
! skillnader inte så stora 

2. Ökade transaktionskostnader 
! fler handlingsalternativ " kostnadskrävande val 
! olika rutiner för olika transaktioner 
! ökat ansvar för NI 

3. Avvikelser från svensk rätt 
! valmöjligheten gör att tvingande svenska regler väljs bort 
! ofta svag part som blir lidande 
! detaljerade avvikelser; avtalsslut, ogiltighetsgrunder 
! praktiska tillämpningen avgörande 

4. Oklart tillämpningsområde 
! vad händer med frågor som inte berörs av CESL? 
! olika tillämpningar i olika länder 

5. Förslaget alltför omfångsrikt 
! orealistisk bild av konsumentens informationsbehov 
! svåröverskådligt 
! otillgängligt 

6. Ytterligare ett parallellt system 
! tillför inget ytterligare 
! svåra att hålla isär, nationell/CESL 
! komplexitet 

 
 
 
 
 
 

7. Oklart förhållande till andra instrument 
! Rom I-förordningen/nationell lagstiftning 

8. Undermålig kvalitet 
! oklara skrivningar, otydligheter 
! undermålig materiell och teknisk kvalitet 
! inte tydligt för sitt ändamål 

9. Utebliven balans mellan näringsidkar- och konsumentintresse 
! orimliga krav på näringsidkare 
! oförsvarbara konsekvenser 

10. Praktisk användning avgörande 
! inget förtroende 
! bygger på en bred tillämpning 

11. Regelverket än mer svårtillgängligt 
! inget förtroende 

12. Svårt att skapa och upprätthålla praxis 
! svårt i samspel med nationell lagstiftning 

13. Ersätter/påverkar på sikt nationell lagstiftning 
! för stora skillnader 
! anpassas till svensk rätt 
! oönskad utveckling 

14. Osäker och komplex rättstillämpning 
! olika i olika länder 

5 8 11
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6.2. Tillämpningsområdet 

Nästa segment som kan urskiljas från den svenska kritiken handlar om förslagets 
tillämpningsområde och hur förslaget och dess gränser förhåller sig till andra, 
liknande instrument. Det är nämligen inte helt klart var CESL står och hur det 
påverkar och påverkas av framförallt nationella regleringar. Följande punkter 
lyfts fram för att symbolisera denna del av kritiken.  

 
Figur 3. Punkter i segmentet: Tillämpningsområdet 

Först och främst är alltså det grundläggande tillämpningsområdet oklart. Många 
svenska intressenter ställer sig frågan vad som omfattas av förslaget samt vad 
som följaktligen inte omfattas. Det kommer även inledningsvis, och förmodligen 
också på längre sikt, vara så att förslaget tillämpas på olika sätt i de 
medlemsstater där förslaget antas. Detta kommer naturligtvis att skapa problem. 
Att tillämpningsområdet i nuläget inte framgår av förslagets skrivelser ger 
upphov till ytterligare problem. Dels finns, som omnämnts ovan, en osäkerhet i 
hur CESL löper tillsammans med andra instrument. I första hand rör osäkerheten 
samspelet med den nationella lagstiftningen, men även förslagets förhållande till 
Rom I-förordningen tas upp bland de svenska kritikerna. Vidare blir det svårt för 
svenska domstolar att skapa och upprätthålla en jämn och hållbar rättspraxis när 
förslaget inte har en tydlig plats, varken framför, bakom eller bredvid nationell 
lagstiftning. Även den praktiska rättstillämpningen blir svårutövad, när aktörer 
såsom svenska domstolar ställs inför olika lagar med varierande innehåll samt ett 
icke fastställt tillämpningsområde.  

Inom detta segment är grundproblemet helt klart det oklara tillämpningsområdet, 
vilket också är överordnat de övriga tre punkterna. Att Europaparlamentet inte 
fullt ut har klargjort den europeiska köplagens plats gör att dess förhållande till 
andra instrument även det blir oklart, att det blir svårt för nationella rätts-
instanser att skapa och upprätthålla en fungerande praxis samt att själva 

1. Inget behov av reglering 
! problemet överdrivet, särskilt B2B 
! rättsliga instrument existerar redan  
! CESL inte bättre än dessa 
! standardiserade avtalsvillkor används istället 
! förhandlingar om tillämplig lag varken tids-/kostnadskrävande 
! konsumenter redan trygga 
! skillnader inte så stora 

2. Ökade transaktionskostnader 
! fler handlingsalternativ " kostnadskrävande val 
! olika rutiner för olika transaktioner 
! ökat ansvar för NI 

3. Avvikelser från svensk rätt 
! valmöjligheten gör att tvingande svenska regler väljs bort 
! ofta svag part som blir lidande 
! detaljerade avvikelser; avtalsslut, ogiltighetsgrunder 
! praktiska tillämpningen avgörande 

4. Oklart tillämpningsområde 
! vad händer med frågor som inte berörs av CESL? 
! olika tillämpningar i olika länder 

5. Förslaget alltför omfångsrikt 
! orealistisk bild av konsumentens informationsbehov 
! svåröverskådligt 
! otillgängligt 

6. Ytterligare ett parallellt system 
! tillför inget ytterligare 
! svåra att hålla isär, nationell/CESL 
! komplexitet 

 
 
 

7. Oklart förhållande till andra instrument 
! Rom I-förordningen/nationell lagstiftning 

8. Undermålig kvalitet 
! oklara skrivningar, otydligheter 
! undermålig materiell och teknisk kvalitet 
! inte tydligt för sitt ändamål 

9. Utebliven balans mellan näringsidkar- och konsumentintresse 
! orimliga krav på näringsidkare 
! oförsvarbara konsekvenser 

10. Praktisk användning avgörande 
! inget förtroende 
! bygger på en bred tillämpning 

11. Regelverket än mer svårtillgängligt 
! inget förtroende 

12. Svårt att skapa och upprätthålla praxis 
! svårt i samspel med nationell lagstiftning 

13. Ersätter/påverkar på sikt nationell lagstiftning 
! för stora skillnader 
! anpassas till svensk rätt 
! oönskad utveckling 

14. Osäker och komplex rättstillämpning 
! olika i olika länder 
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rättstillämpningen även den blir osäker. Segmentet som helhet skapar en bild av 
en lagstiftning vars blotta existens skapar en rad frågor. Vilka frågor berörs av 
den nya lagen och vad lämnas åt nationell lagstiftning? Vilka aktörer har 
möjlighet att använda dessa nya bestämmelser? Är målet att reglerna i CESL ska 
tillämpas på ett likartat sätt i samtliga medlemsländer? I dagsläget finns inget 
klart svar på dessa frågor. Den diskussion som här förts föranleder en hierarkisk 
bild som, utifrån punkterna ovan, ser ut på följande sätt.  

 
Figur 4. Hierarkisk bild över segmentet: Tillämpningsområdet 

6.3. CESL och skillnaderna mot nationell rätt 

Nästa segment beträffande den svenska kritiken berör de mer materiella 
aspekterna av förslaget. Mer specifikt är det just de materiella skillnaderna 
mellan CESL och nationell rätt som väckt kritik. De flesta intressenter menar att 
skillnaderna, i alla fall på teoretisk nivå, är uppenbara. Huruvida skillnaderna 
även föreligger i praktiken råder det delade meningar om. Även det faktum att 
CESL innebär ytterligare ett instrument i den redan stora regelmassan, oavsett 
om likheterna mot redan existerande lagstiftningar är stora eller små, har ansetts 
vara problematiskt. Följande punkter påvisar dessa problemområden. 

 
Figur 5. Punkter i segmentet: CESL och skillnader mot nationell rätt 

4

7 12 14

1. Inget behov av reglering 
! problemet överdrivet, särskilt B2B 
! rättsliga instrument existerar redan  
! CESL inte bättre än dessa 
! standardiserade avtalsvillkor används istället 
! förhandlingar om tillämplig lag varken tids-/kostnadskrävande 
! konsumenter redan trygga 
! skillnader inte så stora 

2. Ökade transaktionskostnader 
! fler handlingsalternativ " kostnadskrävande val 
! olika rutiner för olika transaktioner 
! ökat ansvar för NI 

3. Avvikelser från svensk rätt 
! valmöjligheten gör att tvingande regler väljs bort 
! ofta svag part som blir lidande 
! detaljerade avvikelser; avtalsslut, ogiltighetsgrunder 
! praktiska tillämpningen avgörande 

4. Oklart tillämpningsområde 
! vad händer med frågor som inte berörs av CESL? 
! olika tillämpningar i olika länder 

5. Förslaget alltför omfångsrikt 
! orealistisk bild av konsumentens informationsbehov 
! svåröverskådligt 
! otillgängligt 

6. Ytterligare ett parallellt system 
! tillför inget ytterligare 
! svåra att hålla isär, nationell/CESL 
! komplexitet 

 
 
 
 

7. Oklart förhållande till andra instrument 
! Rom I-förordningen/nationell lagstiftning 

8. Undermålig kvalitet 
! oklara skrivningar, otydligheter 
! undermålig materiell och teknisk kvalitet 
! inte tydligt för sitt ändamål 

9. Utebliven intressebalans 
! orimliga krav på näringsidkare 
! oförsvarbara konsekvenser 

10. Praktisk användning avgörande 
! inget förtroende 
! bygger på en bred tillämpning 

11. Regelverket än mer svårtillgängligt 
! inget förtroende 

12. Svårt att skapa och upprätthålla praxis 
! svårt i samspel med nationell lagstiftning 

13. Påverkar på sikt nationell lagstiftning 
! för stora skillnader 
! anpassas till svensk rätt 
! oönskad utveckling 

14. Osäker och komplex rättstillämpning 
! olika i olika länder 
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Den europeiska köplagens avvikelser från gällande nationell och internationell 
rätt skapar alltså problem, både för näringsidkare och konsumenter. I de fall 
CESL är mer fördelaktigt för näringsidkaren finns risken att tvingande nationella 
regler väljs bort, vilket ofta drabbar en svagare part i form av konsumenter eller 
små och medelstora företag. Detta kan göras trots att de nationella reglerna ofta 
ger den svagare parten ett bättre skydd än vad fallet blir i praktiken. Att 
skillnader föreligger ökar även komplexiteten och osäkerheten och även här är 
det konsumenter och andra mindre aktörer som drabbas hårdast. Dessa har oftast 
inte de ekonomiska eller juridiska musklerna att sätta sig in i den stora mängden 
rättsmassa som finns tillgänglig.  

Den praktiska tillämpningen blir avgörande för CESL. Om dess spridning kan 
jämföras med utbredningen av den internationella motsvarigheten, CISG, 
kommer många problem kopplade till det materiella innehållet att övervinnas. 
Utan en bred tillämpning kommer förtroendet för den nya regleringen fortsatt 
vara lågt, vilket ytterligare komplicerar situationen. Med få medlemsstater som 
överhuvudtaget känner till lagstiftningen, tillsammans med skillnader mot 
exempelvis svensk rätt, blir en gränsöverskridande transaktion i många fall väl 
komplex, vilket i slutändan kommer att drabba den svagare parten. När 
skillnader föreligger finns också risken att nationell rätt, i det här fallet svensk, 
påverkas av andra regleringar som tillämpas på samma rättsliga ”marknad”. 
Detta kan på kort sikt leda till att vissa frågor, vid sidan av nationell rätt, tolkas 
och avgörs med hjälp av andra instrument och att dessa på så sätt påverkar den 
inhemska lagstiftningen. På längre sikt kan fallet istället bli att reglerna i den nya 
europeiska regleringen helt ersätter motsvarande regler i nationell rätt. Detta 
behöver naturligtvis inte vara negativt, men när avvikelser, enligt svenska 
intressenter, nu föreligger är denna utveckling icke önskvärd.  

Det andra benet som detta segment vilar på berör det faktum att den nya 
europeiska köplagen kommer att innebära ytterligare ett regelsystem för svenska 
konsumenter och näringsidkare att ta in. Komplexiteten ökar därmed och om det 
nya förslaget inte tillför någonting ytterligare i jämförelse med redan existerande 
regleringar, som antyds i den svenska kritiken, blir den gränsöverskridande 
handeln snarare mer svåråtkomlig än att den underlättas.  

En annan viktig del i kritiken består i att det från många håll framhålls att CESL 
åsidosätter balansen mellan konsument- och näringsidkarintresset. Många 
materiella delar av förslaget ställer orimliga krav på näringsidkare som i sin tur 
leder till oförsvarbara konsekvenser för dessa aktörer. Detta faktum, tillsammans 
med den ackumulerade komplexiteten som CESL innebär, ger i sin tur ökade 
transaktionskostnader. Detta går rakt emot det syfte som förslaget till den nya 
lagen vilar på, där transaktionskostnaderna istället ska minskas i och med CESL. 
Ytterligare ett parallellt instrument ger fler handlingsalternativ, vilket i sig är 
kostnadskrävande. Flera system ger också olika rutiner för olika typer av 
transaktioner. Sammantaget innebär detta ett ökat ansvar för näringsidkare, men 
även för den enskilde konsumenten ökar ansvaret att vara insatt och påläst, då 
olika nationella och gränsöverskridande transaktioner innebär olika 
tillämpligliga lagar och därmed olika avtalsvillkor.  

De största bekymren som identifieras är helt klart de dokumenterade avvikelser 
från svensk rätt som CESL innebär, tillsammans med det faktum att reglerna 
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kommer att kompliceras ytterligare i och med CESL. Dessa problemområden 
leder i sin tur till fler kritiska moment, viket antytts ovan. Grundat i ovanstående 
resonemang kommer bilden av detta segment se ut på följande hierarkiska sätt. 

 
Figur 6. Hierarkisk bild över segmentet: CESL och skillnader mot nationell rätt 

De teoretiska avvikelserna mot svensk gör att den praktiska tillämpningen av 
CESL blir högst avgörande. Om CESL får en stor spridning går det att ha 
överseende med dessa skillnader, eftersom den nya lagstiftningen ensam blir så 
pass användbar. Om så inte blir fallet blir den kort- och långsiktiga påverkan 
som CESL förmodligen får på nationella regler enbart en negativ produkt av 
förslaget. Avvikelserna är också nära sammanlänkade med den ytterligare 
regelmassa som CESL innebär. På grund av skillnaderna späds komplexiteten 
och mängden varierande regler på i ännu högre utsträckning, vilket många har 
reagerat på. Transaktionskostnaderna kommer med stor sannolikhet öka som 
följd av denna komplexitet, men också som följd av ett ökat ansvar, både för 
företag och konsumenter. En rimlig balans mellan intressen har inte uppnåtts. 

6.4. Det faktiska behovet av CESL 
Ett område som vidrörts av de svenska kritikerna handlar om vilket behov CESL 
tillgodoser, eller snarare om förslaget tillgodoser något behov överhuvudtaget. 
Denna fråga är i sin tur nära kopplad till de punkter och segment som redan 
berörts ovan. Detta samband representeras av följande punkter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Punkter i segmentet: Det faktiska behovet av CESL  
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1. Inget behov av reglering 
! problemet överdrivet, särskilt B2B 
! rättsliga instrument existerar redan  
! CESL inte bättre än dessa 
! standardiserade avtalsvillkor används istället 
! förhandlingar om tillämplig lag varken tids-

/kostnadskrävande 
! konsumenter redan trygga 
! skillnader inte så stora 

2. Ökade transaktionskostnader 
! fler handlingsalternativ " kostnadskrävande val 
! olika rutiner för olika transaktioner 
! ökat ansvar för NI 

3. Avvikelser från svensk rätt 
! valmöjligheten gör att tvingande regler väljs bort 
! ofta svag part som blir lidande 
! detaljerade avvikelser; avtalsslut, ogiltighetsgrunder 
! praktiska tillämpningen avgörande 

4. Oklart tillämpningsområde 
! vad händer med frågor som inte berörs av CESL? 
! olika tillämpningar i olika länder 

5. Förslaget alltför omfångsrikt 
! orealistisk bild av konsumentens informationsbehov 
! svåröverskådligt 
! otillgängligt 

 
 

6. Ytterligare ett parallellt system 
! tillför inget ytterligare 
! svåra att hålla isär, nationell/CESL 
! komplexitet 

7. Oklart förhållande till andra instrument 
! Rom I-förordningen/nationell lagstiftning 

8. Undermålig kvalitet 
! oklara skrivningar, otydligheter 
! undermålig materiell och teknisk kvalitet 
! inte tydligt för sitt ändamål 

9. Utebliven balans mellan näringsidkar- och konsumentintresse 
! orimliga krav på näringsidkare 
! oförsvarbara konsekvenser 

10. Praktisk användning avgörande 
! inget förtroende 
! bygger på en bred tillämpning 

11. Regelverket än mer svårtillgängligt 
! inget förtroende 

12. Svårt att skapa och upprätthålla praxis 
! svårt i samspel med nationell lagstiftning 

13. Ersätter/påverkar på sikt nationell lagstiftning 
! för stora skillnader 
! anpassas till svensk rätt 
! oönskad utveckling 

14. Osäker och komplex rättstillämpning 
! olika i olika länder 
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Argumentet att ett faktiskt behov av CESL, eller andra liknande regleringar för 
den delen, inte skulle föreligga bygger på andra, mer detaljerade och 
specificerade, grunder. Dessa har lyfts fram tidigare, men tål att upprepas. Dels 
skapar ett nytt regelsystem, med åtminstone konstaterade teoretiska skillnader 
mot gällande svensk rätt, en ökad komplexitet, och tillsammans med det faktum 
att ytterligare ett regelverk påförs berörda aktörer, uppkommer frågan om denna 
utveckling är efterfrågad eller önskvärd bland just dessa aktörer. Dessutom 
innebär det oklara tillämpningsområdet att den nya köplagens ramar ter sig något 
odefinierade, vilket skapar en osäkerhet kring förslagets förhållande till andra 
instrument. Detta leder i sin tur till CESL inte tydligt markerar sin plats och 
därmed inte heller visar vilka dess fördelar är samt vilka behov som är tänkta att 
tillgodoses. Dessa samband skapar en hierarkisk bild med följande utseende.  

 
Figur 8. Hierarkisk bild över segmentet: Det faktiska behovet at CESL 

Att ett behov av CESL inte skulle föreligga har såklart även fler förklaringar och 
grunder, vilka framkommit i och med den svenska kritiken. Framförallt har 
marknaden och dess aktörer redan utvecklat lösningar på de problem som CESL 
är tänkt att lösa. Stora näringsidkare, eller hela branscher, har tagit fram egna sätt 
att nå gränsöverskridande avtal, en väg att gå är via standardiserade 
avtalsvillkor. Med sådana möjliga tillvägagångssätt på plats försvinner nyttan 
med en övergripande åtgärd av denna karaktär. Det är heller inte enbart av 
marknaden utvecklade lösningar som minskar behovet av en gemensam 
europeisk köplag. Det faktum att CISG finns, och att Sverige med flera länder 
därtill har återtagit sin reservation av del II, gör att företag, och i viss mån även 
konsumenter, redan i nuläget kan känna sig trygga vid en gränsöverskridande 
handelssituation. Om man enbart ser till konsumentskyddet kan även detta sägas 
vara starkt i sin nuvarande form. Svensk rätt har i grunden ett gott skydd på 
konsumentnivå och tillsammans med Europaparlamentets nyligen införda 
konsumentsrättsdirektiv har detta skydd med stor sannolikhet också stärkts 
ytterligare.  

I sammanhanget är det också intressant att blicka tillbaka och titta närmare på de 
överväganden som kommissionen gjorde när förslaget till den nya lagen fick sin 
form. Det går tidigt i förarbetet att se hur problemen med den gräns-
överskridande handeln identifieras, både av kommissionen själva samt av olika 
intressenter. Men det går också, i stort sett under samma period av förberedelse-
arbetet, att skönja en viss tveksamhet till harmoniseringsinitiativ av sådan art 
som CESL senare kom att bli. Det skrivs80 att ”möjligheten till val av tillämplig 
lagstiftning i många fall varken är kommersiellt realistiskt eller önskvärt”. 
Kanske var det redan här möjligt att ana att förslaget skulle mötas av kritik.  
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Något annat av avgörande vikt i sammanhanget är det faktum att de skillnader 
som identifierats mellan CESL och i första hand svensk rätt, med stor 
sannolikhet endast föreligger på teoretisk nivå. Att skillnader finns på teoretisk 
nivå är inte särskilt förvånande, eftersom svensk rätt och CESL i grund och 
botten vilar på två helt olika rättsliga principer, i form av löftes- och 
kontraktsprincipen. Att skillnaderna också skulle vara uppenbara i praktiken är 
dock mindre troligt. Som nämnts ovan finns redan lösningar på de problem som 
svårtolkade och svårtillämpade rättsliga instrument kan innebära. Dessutom 
finns det i dag en fungerande blandning av bestämmelser, med ursprung både 
från löftesprincipen samt från kontraktsprincipen. Även detta faktum innebär att 
de skillnader som må finnas, i många situationer endast gäller på ett teoretiskt 
plan.  

Det är uppenbart att det alltså inte egentligen är direkta skillnader mellan CESL 
och svensk rätt som gör att förslaget kritiseras så starkt och så brett. Problemet är 
att det helt enkelt inte finns ett behov eller en efterfrågan av en ny avtals- och 
köpsrättslig reglering på den inre marknaden. Därav kommer den praktiska 
användningen och tillämpningen vara osäker. Detta gör i sin tur att syftet med 
förslaget inte tillgodoses och förslaget faller därmed på eget grepp.  Det finns 
bevisade skillnader i teorin, men i praktiken föreligger inget egentligt problem. 
Företagen har tagit fram egna lösningar på gränsrelaterade problem. Sverige har 
dessutom antagit del II av CISG som, precis som CESL, också den bygger på en 
modifierad kontraktsprincip. CESL innebär ytterligare en regelsamling att ta 
hänsyn till, vilket ses som negativt. 

Slutprodukten av ovanstående analys ser ut på följande sätt.  

 
Figur 9. Hierarkisk bild över slutprodukten av analysen 

Grunden till den kritik som från svenskt håll riktats mot CESL har sitt ursprung i 
att förslaget inte markerar en tydlig plats bland andra liknande regleringar. 
Därigenom tillgodoses inte det behov som CESL är tänkt att fånga upp. Det 
oklara tillämpningsområdet, tillsammans med teoretiska skillnader och en 
ytterligare komplexitet, är de mer detaljerade problem som skapar denna 
situation. Därutöver gör förslagets tekniska svagheter att kritiken blir än mer 
påtaglig. 

3 6

10 13 2

94

7 12 14

1
5 8 11



 35 

 7. Konsekvensanalys för svenska företag  

Hur påverkas svenska företag om CESL antas som en ny köplag och hur ser 
situationen fram till ett eventuellt införande ut? Skapar olika former för 
avtalsingående vid internationella respektive nationella avtal förvirring? Dessa är 
viktiga frågor som i allra högsta grad svenska företag ställs inför. 

Vid en jämförelse av de i uppsatsen berörda materiella reglerna får det faktum 
att CESL, och för den delen även CISG, utgår från kontraktsprincipen medan 
den svenska avtalslagen har löftesprincipen som grundläggande avtalsmodell 
sägas utgöra den principiellt största skillnaden regelverken emellan. Den enskilt 
största skillnaden dem emellan är mer specifikt rätten att återkalla anbud. Även 
om denna principiella skillnad, i alla fall vid en första anblick, kommer att skapa 
osäkerhet för svenska aktörer finns det mycket som tyder på att de verkliga 
skillnaderna inte blir så stora. Som antytts är de praktiska likheterna mellan 
kontrakts- och löftesprincipen i många fall påtagliga och i flertalet avtalsrättsliga 
situationer används regler som går emot den princip som normalt gäller i det 
aktuella medlemslandet. Denna tendens finns för kontrakts-, såväl som för 
löftesprincipen.  

CESL är i grund och botten tänkt att vara ett sätt för framförallt små och 
medelstora att bättre kunna utnyttja möjligheterna till att inleda och utveckla en 
gränsöverskridande handel. Det är uppenbart att kommissionen ser mindre 
företags deltagande i den unionsinterna handeln som en nödvändig förutsättning 
för att kunna utveckla och nå mål med den interna marknaden. För svenska 
företag som faller inom den nämnda kategorin finns självklart uppenbara 
fördelar med förslaget. Bestämmelserna ger, bortkopplade från sitt tänkta 
sammanhang, små och medelstora företag möjligheten att på ett enklare sätt än i 
dag ingå avtal över nationsgränserna. Men det är just själva sammanhanget, 
området där CESL ska tillämpas, som gör att förslaget möter kritik och som 
även leder till att svenska företag kan få svårigheter att ta till sig regelverket. I 
realiteten är det nämligen ofta så att den storleksmässigt överlägsne parten vid 
en transaktion kan styra vilka avtalsvillkor som ska tillämpas på det aktuella 
avtalet. Det innebär att små och medelstora företag, trots tillgången till CESL 
och dess i många fall gynnsamma regler, ändå tvingas acceptera andra, ofta 
främmande bestämmelser. Dessutom är det så, som stadgats tidigare i denna 
text, att marknaden redan har utvecklat egna lösningar på de problem som CESL 
är tänkt att lösa. Antingen är det stora, marknadsledande aktörer som tagit fram 
egna avtalsvillkor, alternativt hela branscher som enats om tillämpliga 
standardavtal. Även i dessa fall försvinner den nya gemensamma köplagens 
regler bort bland andra, mer sedvanliga och relevanta lösningar. Konsekvensen 
av dessa scenarion blir helt enkelt att förslagets regler inte kan tillämpas, inte ens 
av de aktörer som reglerna är att tänkta att hjälpa. Detta gäller i än större 
utsträckning för stora företag, som också i vissa fall kan få tillgång till köplagens 
bestämmelser. 

En annan viktig fråga, som i allra högsta grad berör svenska aktörer, är i vilken 
riktning transaktionskostnaderna påverkas av Europaparlamentets och 
kommissionens förslag och dess eventuella införande. Det är från lagstiftaren 
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stadgat att dessa, efter ett införande av CESL, kommer att minska.81 Men frågan 
av avgörande betydelse är om så verkligen blir fallet. Det går här att resonera för 
olika scenarion på kort och lång sikt. Till en början är det naturligt och 
uppenbart, för ett företags som tillämpar CESL, att kostnaderna, för anpassning 
och omställning till de nya reglerna, kommer att öka. Många företag kommer 
även inledningsvis vara i behov av juridisk rådgivning, detta gäller framförallt 
de mindre aktörerna. I denna fråga råder det få tvivel. Det är istället på längre 
sikt som utvecklingen vad gäller transaktionskostnaderna är mer oförutsägbar. 
Svenska företag är beroende av att CESL får en stor spridning. Om så blir fallet 
kan dessa aktörer vara säkra på att förslagets bestämmelser kommer att användas 
i majoriteten av de gränsöverskridande transaktioner som genomförs. Då blir 
CESL inte, som det har uttryckts i kritiken, ytterligare ett tillskott till den redan 
stora regelmassan som finns tillgänglig. Detta kommer också leda till att 
transaktionskostnaderna på sikt, precis som det är tänkt, kommer att minska.  

Dock finns det få tecken på att CESL, i alla fall i sin nuvarande form, kommer 
att få en särskilt stor spridning bland gemenskapens medlemsländer. Kritiken 
från svenskt håll är omfattande och oavsett vad denna kritik består i, eller om 
den överhuvudtaget är befogad, står det klart att bristerna med förslaget slår ut 
dess potentiella fördelar. Att svenska aktörer i framtiden kommer att stöta på 
förslagets bestämmelser är dock inte avhängigt ett eventuellt införande. Det 
pågår en ständig rättsutveckling och det är inte enbart ny lagstiftning som 
påverkar denna utveckling. Att CESL på många områden erbjuder användbara, 
anpassade och nyutvecklade rättsregler gör att inhemska rättsinstanser, i det här 
fallet den svenska, lockas av att tillämpa dessa på en fråga som annars 
uteslutande skulle lösas med hjälp av nationell lagstiftning. Detta sker redan i 
dag i stor utsträckning och det kommer även att ske fortsättningsvis. På så vis 
kommer förslagets regler, oberoende av ett införande, påverka svenska företag. 
Hur stor denna påverkan bir återstår att se.  

Det har från lagstiftarens håll vidare anförts att CESL är tänkt att vara en 
heltäckande lagstiftning. För svenska företag är det just en heltäckande regel-
samling, som reglerar alla moment i en avtalsrelation, som i något fall skulle 
vara det eftersträvansvärda alternativet. Även om CESL i sin tillämpning och sitt 
omfång sträcker sig längre än sin internationella motsvarighet, CISG, finns 
fortfarande en del övrigt att önska, vilket också uttryckts från kommersiellt håll.  

Till sist är det också så, vilket är den huvudsakliga slutsatsen i denna uppsats, att 
det helt enkelt inte finns något behov av CESL i sin nuvarande form. Förslaget 
skulle i dagsläget innebära större bördor för svenska företag i jämförelse med de 
fördelar som, både vad gäller teori och praktik, presenteras. Det är klart att 
CESL, om förordningen införs, skulle skapa en ökad komplexitet på ett redan 
komplicerat område. 
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tebliven balans m

ellan näringsidkar- och konsum
entintresse 

!
 

orim
liga krav på näringsidkare 

!
 

oförsvarbara konsekvenser 

10. Praktisk användning avgörande 
!

 
inget förtroende 

!
 

bygger på en bred tilläm
pning 

11. R
egelverket än m

er svårtillgängligt 
!

 
inget förtroende 

12. Svårt att skapa och upprätthålla praxis 
!

 
svårt i sam

spel m
ed nationell lagstiftning 

13. E
rsätter/påverkar på sikt nationell lagstiftning 

!
 

för stora skillnader 
!

 
anpassas till svensk rätt 

!
 

oönskad utveckling 

14. O
säker och kom

plex rättstilläm
pning 

!
 

olika i olika länder 


